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ค ำเทศนำชุด “อับรำฮัม ผู้ติดตำมพระทัยพระเจ้ำ” 
[Abraham: The Man Perusing the Will Of God] 

ตอนที่ 1 “กำรยอมต่อน  ำพระทัยพระเจ้ำ 1” 
(ปฐก.12.1-6) 25 มิย.2017 

เราต้องค้นหาว่า อะไรคือน ้าพระทัยของพระเจ้า  
1. ไม่ว่ำท่ำนจะเป็นใคร พระเจ้ำ______________________________ 
• ปฐก.12.1-4  เมื่อพระเจ้าได้ยกชายคนหนึ่งขึ นมาเพ่ือจะมาเป็นตัวอย่างของ 

“กำรด ำเนินชีวิตโดยควำมเชื่อ”นั น  พระองค์ทรงเลือกชายคนหนึ่งที่มีอายุ 75 
ปี พระเจ้าทรงใช้คนหนุ่มได้ด้วย  ไม่ว่า อายุเท่าไร น ้าพระทัยของพระเจ้าทรง
พร้อมเสมอส้าหรับคนเช่นท่าน  

• โยเอล 2.28 “ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้  คือเราจะเทวิญญาณของเรามา
เหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะ____________  คนชรา
ของเจ้าทั้งหลายจะ____  และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็น____” 

• ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ พระเจ้าต้องมี_____________ส้าหรับเราอย่างแน่นอน  
และ________________ก็จะทรงสามารถกระท้าสิ่งนั นให้ส้าเร็จได้ 
o ___________ออกจากน ้าพระทัยพระเจ้า เพียงเพราะเราอายุมาก เพียง

เพราะพื นภูมิของเรา 
• เรามีหน้าท่ีติดตาม_______________ทุก ๆ วันในชีวิตของเรา 

o ส้าคัญคือ เราได้แสวงหา__________________อย่างเต็มที่หรือไม่ สุด
หัวใจหรือไม่ 

ประกำรที ่2 อย่ำฉุดรั ง___________________________________ 
• ปฐก.11.31-32   ก่อนที่อับราฮัม (หรือชื่อเดิมคือ อับราม)จะมาถึงเมืองฮาราน 

เขาอยู่ที่เมือง______________ พระเจ้าทรงเรียกท่านไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะ
ทรงส้าแดงให้กับท่าน (กจ.7.2-3) 
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• อับราฮัมและครอบครัวได้ออกมาจากความส้าเร็จ ความมั่งคั่ง แหล่งแห่งความ
เจริญ  พวกเขายังเดินต่อไปด้วย______________ จนกระท่ังถึง ฮาราน 
o ฮารานอยู่บนเส้นทางที่จะไปยังคานาอัน  แต่ในน ้าพระทัยของพระเจ้านั น  

ฮารานยังไม่ไกลพอ แต่_____________เท่านั น  
• แต่เมื่อเทราห์เสียชีวิต อับราฮัมก็ไปต่อ มุ่งสู่ คานาอัน  อย่าฉุดรั งจุดหมาย

ปลายทางที่พระเจ้าทรงก้าหนดให้กับเรา 
o เทราห์เริ่มต้นด้วย_______________ แต่มาถึงเพียงครึ่งทางเท่านั นที่จะไป

ถึงยังดินแดนแห่งพันธสัญญา เขากลับฉุดรั งปลายทางนั นไว้เสียเอง 
• มันเป็นเรื่องง่ายท่ีสุด ถ้าเราจะถ้าเดินไปในน ้าพระทัยพระเจ้า และคนที่อยู่รอบ ๆ  

ก็อยากไปด้วย แต่ อ.เปาโลได้บอกเราเกี่ยวกับคริสเตียนกิ งก่า คือคริสเตียนที่
เปลี่ยนสีไปตาม_____________________ (2 คร.10.12 ) 

• อะไรคือเป้าหมายท่ีพระเจ้าก้าหนดให้กับท่าน อย่าเบี่ยงเบนเป้าหมายนั น 
o ฮารานคือที่ ๆ ___________________ที่พระเจ้าทรงให้กับเรา 

ประกำรที่ 3 กำรติดตำมพระทัยของพระเจ้ำนั น_________________   
• ปฐก.12.5-6  

o ปฐก.15.16  ด้วยว่าความบาปชั่วของคนอาโมไรต์ยังไม่ครบถ้วน" 
พระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับคนอาโมไรต์คือ พระเจ้ายังจะมี____________
ต่อพวกเขาและยังให้โอกาสเขาท่ีจะ___________ 

• ปฐก.12.6 คราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้น  ความหมายคือ ในแผ่นดินนั น 
มีความบาปเป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียนจ้าเพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่ใช่เพราะพระเจ้า
รังเกียจวัฒนธรรมของเขา  แต่เพรำะพระเจ้ำ_______ควำมบำป  

• ปฐก.18.20-21  ท่ามกลางความมืดนี  พระเจ้าได้ทรงเรียก อับราฮัม ผู้ที่เดินไป
กับ_____________________ เพ่ือท้าให้น ้าพระทัยของพระเจ้าส้าเร็จ 
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• ที่ดินแดนคานาอัน ที่ ๆ มีการบูชารูปเคารพ ที่นี่แหละเป็นดินแดนที่พระเจ้า
ประทานให้ ทีน่ี่แหละที่พระเจ้าเรียกให้อับราฮัมมาตั งรกรากอยู่ 
o ในท่ามกลางความมืดและสิ่งแวดล้อมที่ขาดพระเจ้านั น  

พระเจ้าก็ยังคง______________________ของพระองค์อยู่  
• การติดตามน ้าพระทัยของพระเจ้านั นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย  

หลายครั ง มักจะมี___________________ 
• ให้เราเป็นเหมือนอับราฮัมที่จะติดตามน ้าพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิด

ขึ นกับเขา อับราฮัมไม่ยอมหยุดที่_____________แต่จะมุ่งไปท่ี____________ 
 

ค ำถำมเพื่อกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลล์ 
1. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม และท่านได้ตอบสนองพระเจ้าตอนอายุ 75 ปี  ส้าหรับ

ท่านเอง พระเจ้าทรงเรียกท่านอย่างไร และเมื่อไหร่ และท่านตอบสนองอย่างไร 
จงแบ่งปัน 

2. เทราห์ พ่อของอับราฮัมได้ออกจากเมืองเออร์และไปอยู่ที่ฮาราน และไม่ได้ไปต่อ
จนถึงคานาอัน ท่ีเป็นน ้าพระทัยของพระเจ้า ฮารานเป็นตัวขัดขวางท้าให้เขาเป็น
เช่นนั น  
o ในชีวิตของท่าน อะไรคือฮารานท่ีขัดขวางน ้าพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้า 

และท่านชนะอย่างไรบ้าง 
3. เมืองคานาอันที่เป็นน ้าพระทัยของพระเจ้าส้าหรับอับราฮัมนั น ไม่ใช่เรื่องง่าย 

เพราะเต็มไปด้วยการทดลอง ส้าหรับตัวท่าน คานาอันของท่านคืออะไร และท่าน
จะชนะคานาอันเพ่ือท้าให้น ้าพระทัยพระเจ้าส้าเร็จอย่างไร 
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ค่าลงทะเบียนค่ายสายใยรัก 2017 
1. ห้องนอนรวม 3-8 คน  

- ผู้ใหญ่ คนละ 2,500 บาท  
  - เด็ก อายุ 4-11 ปี คนละ 1,250 บาท  
- หมายเหตุ เด็กอายุ 0-3 ปี ฟรี! 

2. แพ็คเก็จครอบครัว  
2.1 ครอบครัว 1 พ่อ+แม่+ลูก 1 คน อายุ 4-11 ปี ห้องละ 5,600 บาท 
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