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ค ำเทศนำชุด “อับรำฮัม ผูต้ิดตำมพระทัยพระเจ้ำ” 
บทที่ 4 “แก้ไขปัญหำขณะอยู่ในพระทัยพระเจ้ำ” 

[Settling Problem in the Will of God] 
(ปฐก.13.5-18) วันอำทิตย์ที่ 30 กรกฎำคม 2017 

• เม่ือเราเดินในทางของพระเจ้าร่วมกันกบัผู้อืน่นัน้ ____________________
จะถูกทดสอบ 

• ___________นัน้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย นอกจากเราจะ
แก้ไขปัญหานัน้อย่างชาญฉลาด  โดยอาศัยหลักการแห่ง______________
เพราะมิฉะนั้นพระกายของพระคริสต์ก็จะสะดุด และจะแตกแยกในที่สุด 

หลักกำร 3 ประกำร  
ในกำรแก้ไขปญัหำควำมขัดแย้งในขณะที่เรำเดินในน  ำพระทัยพระเจ้ำ 

ประกำรที่ 1 ________________________________________ 
• ปฐก.13.5-7    _____________________________________ เป็นสิ่ง

ที่จะพิสูจน์ธรรมิกชนของพระเจ้า และเป็นตัวบอกว่าจิตวิญญาณของคริส
เตียน     คนนั้น____________________ 

• ปฐก.13.8 อับราฮมัได้ไปหาโลทและบอกว่า “เราอย่าวิวาทกันเลย”  
o “ถ้าเรารู้สึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้เราเข้าไป______________ หยุด

ปัญหาก่อนที่มันจะ_____________________” 
• อย่าปล่อยเนิ่นนาน ซึง่จะท าให้จิตใจ________และจะท าให้แผลในหัวใจมัน

ลึกลงไปอีก  (อฟ.4.26-27) 
• อับราฮัมแก้ไขปญัหาเริ่มตน้ที่________ไม่โยนความผิด
ให้กับ_____________ 
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ประกำรที่ 2 _______________________________________ 
• แท้จริง อับราฮัมอาจจะใช้สิทธิอ านาจของการเป็นลุงได้ แต่อับราฮัมไม่ได้ท า  
• ปฐก.13.8-9 โลท เราไปทางไหนไม่ส าคัญแต่ที่ส าคัญคือ ______________ 
• นี่คืออับราฮัมผู้ที่____________________  
o __________________ให้กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้า 
o อับราฮัมไว้วางใจพระเจ้า ไม่ได้ให้___________________ถูกท าลาย 
o อับราฮัมยอมต่อพระเจ้าโดย__________และ___________ที่ง่าย ๆ  

• ในเรื่องความสัมพันธ์นั้น ที่เดียวที่เราสามารถจะพักพิงได้คือ_________
เท่านั้น  
o แทนที่เราจะยืนยันถึง_____________นั้น เรากลับมาหาพระเจ้า  สิ่งที่
ข้าพระองค์ปรารถนาคือ ขอให้ข้าพระองค_์_________________ 

• เม่ือเราจะแก้ไขปัญหากับพ่ีน้องให้เราระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดี 
o และถ้าเราท าเช่นนี้ พระเจ้าจะทรง_______________________ 

ประกำรที่ 3 _______________________________________ 
• ปฐก.13.11-15... เม่ือโลทเลือกเอาที่ดินส่วนที่ดีไปจนหมดแล้ว  
 แต่อับราฮัม__________พระเจ้าทรงตอบแทนอับราฮัมในการที่ท่านไว้วางใจ
พระองค์ 
• เปรียบเทียบพระสัญญา ปฐก.12.7 กับบทที่ 13 นิมิตทีพ่ระเจ้าทรงประทาน

ให ้อับราฮัมนัน้ขยายออก  
• ถ้าเราท าตามน้ าพระทัยพระเจ้า ไม่ได้ท าตาม_________________ของเรา  
o พระเจ้าทรงสัตย์ซือ่และเที่ยงธรรม พระองค์จะตอบแทนเราเสมอ  

• ปฐก.13.15-17 
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• Jack Hayford   ถ้าเราสัมพันธ์กับคน_____________ของพระเจ้า แล้ว
พระองค์ก็จะให้เราได้เกิดผลในชีวิตเรา_________เช่นกัน พระองค์ทรง
สร้าง_________________ฝ่ายวิญญาณจากคนเช่นนี้แหละ พระองค์ก็จะ
ขยาย_______________ของเรา พระองค์จะ___________ของเรา ผล
ทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการที่เรา______________ต่อพระราชกิจของพระเจ้า
ด้วยความเชื่อฟัง และความรัก โดยผ่านทาง________________ที่เรามีต่อ
เพ่ือนของเรา” 

• ผลของพระวญิญาณบริสุทธิท์ี่ส าคัญและย่ิงใหญ่ที่สุดคือ “_____________” 
o แม้เราเดินอยู่ในน้ าพระทัยพระเจ้านั้น เราก็อาจจะมีปัญหาได้  
o แต่ส าคัญที่เราเอง ต้องแก้ไขปัญหาด้วย____________________ 
o ด้วยความสัมพันธ์กับพี่น้องของเราด้วย_____________________  

พยำยำมคืนดีกับคู่กรณี [Seek unity with your adversary] 
• มธ.5.23-24 ถ้าพ่ีน้องมีประเด็นอะไรบ้างอย่างต่อท่าน ให้เรา___________ 
• มธ.5.25 พระเยซูตรัสว่า “ให้เรารีบคืนดีกับคู่ความของเรา____________” 
o โดยเร็ว อย่ารอ คือ______________  

• ในวันสุดท้ายเม่ือเราต้องยืนจ าเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เราจะรู้สึก
ประหลาดใจที่ว่า แม้เราจะถูก 100 เปอร์เซนต์ คือถูกทั้งหลักการพระคัมภรี์ 
และถูกต้องทั้งหลักเหตุผล แต่เราต้องกลับเป็นฝ่ายผิด เพราะ_________
ของเรา และการที่เราไม่ยอมที่จะ______________________ 
จำกควำมขมขื่นไปสู่พนัธนำกำร [From Bitterness To Bondage] 

• มธ.5.25-26  ถ้าเราไม่ยกโทษให้คู่กรณีของเรา เราจะถูกผูกมัด
จาก________และ________________ 
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• สดด.144.1 เราจะไม่สามารถออกจากคุกนีไ้ด้จนกว่าเราจะจ่ายราคาให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อนราคาที่ต้องจ่ายคือ __________จ าเพาะพระพักตร์พระเจ้าและ
ต่อหน้าพ่ีน้องคนนัน้ที่เขาที่ผดิต่อเรานั้น 

เตรียมตัวสูส่งครำมข้ำงหน้ำ [Prepare For Battle Ahead] 
• ในการที่อับราฮัมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับโลทนั้น  โดยที่ไม่รู้ตัว อับราฮัม

ก าลังเตรียมตัวเองส าหรับสิ่งที่__________________รับใช้ที่ยิ่งใหญ่กว่า
นั้นอีก  

• พันธกิจของเรา คือให้คนทั้งหลายสัมผัส________ของพระเยซูคริสต์ 
ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความบาป การเห็นแก่ตัว ความผิดหวัง 

 
ค ำถำมเพื่อกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลล์ 

1. การแก้ปัญหาความขัดแย้งประการที่ 1 คือ แก้ไขปญัหาโดยเริ่มที่ตนเองก่อน    
ไม่รีรอ แต่ก้าวเข้าไปแก้ปัญหา 
จงแบง่ปันประสบการณท์ี่เราแก้ปัญหาอย่างรีบดว่น และท าให้เกิดผลดี และ
แบ่งปันประสบการณ์ที่เราชกัช้าไม่รีบแก้ปัญหา ท าให้เกดิผลเสีย? 

2. จากประโยคนี้ “เมื่อเราจะแก้ไขปัญหากับพี่น้องให้เราระวังเรื่องความ 
สัมพันธ์ให้ดี และถ้าเราท าเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงใช้เราได้มากขึ้น” 
ท่านมีประสบการณ์หลักการนี้อย่างไรบ้าง จงแบ่งปนั? 

3. แก้ปัญหาโดยการไว้วางใจพระเจ้า เช่นยอมเสียเปรียบ ในการแก้ไขปัญหา
นั้น  จงแบง่ปันประสบการณ์ที่ท่านเสียเปรียบในการแก้ไขปัญหา แล้วพระ-
เจ้าทรงช่วยกู้ท่านและอวยพระพรท่านในการไว้วางใจพระองค์? 

 


