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⚫ ให้เราปรารถนาพระวิญญาณบรสิุทธิ์มากเท่ากบัที่เราต้องการพระเจ้า และใชช้ีวิตของเราใน
พระวิญญาณเพื่อชีวิตของพระองค์จะอยู่ในเราด้วยเช่นกนั 

 
สรุป  

1. การฟื้นฟูจะมาพร้อมกับความไม่เรียบร้อย [Revival WILL come with some mess] 
2. เราจ าเป็นต้องยนิดีที่จะอ้าแขนรบัถุงหนังองุ่นใหม่และโยนความคิดที่ไม่ยอมยืดหยุ่นทิ้งไป

[We need to be willing to embrace a new wineskin and throw off the old 
mentalities we used to have.] 

3. เลิกนมัสการประเพณีและสิ่งตา่งๆที่เรายึดติดเสีย[Stop worshipping our old 
traditions and mindsets.] 

4. ยอมจ านนต่อพระเจา้โดยไม่กลวัการเสียหน้า หรือกลัวเรื่องอื่นๆที่ยั้งเราไวไ้ม่ให้พบ    
พระเจ้าหน้าต่อหน้า [Surrender our fear of losing face (and any other fears 
that stop us from encountering God) ] 

5. รักพระเจ้า ใช้เวลาจดจ่อในการอธิษฐาน ให้เกียรติและรักพระองค์[Love the Lord, 
focus on praying, honoring and worshiping Him.] 

 
ค ำถำมส ำหรับกำรอภิปรำยในกลุ่มเซลล์  
1. มีสิ่งใดบ้างทีท่ าให้ท่านไมส่ามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่และฉุดรั้งไม่ให้ท่าน

เข้าสู่ประสบการณ์เหนือธรรมชาติได้? 
2. ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้ตัวเองมีความสัมพันธ์ทีล่ึกซึ้งกับพระเจ้ายิ่งขึน้ และฝึกฝนทีจ่ะ

ใช้ของประทานด้านการเผยพระวจนะ? 
3. มีแนวทางใดบา้งทีชุ่มชนหรือกลุ่มเซลล์ของท่านจะสามารถท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้งา่ยยิ่งขึน้? 
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ควำมกลัวและป้อมปรำกำรที่พระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุน 

1. ควำมกลัวควำมไม่มีระเบียบและไม่เรียบร้อย [The fear of disorder and mess] 

สุภาษิต 14:4  
⚫ หากเราต้องการการฟื้นฟูและการเก็บเก่ียว เราต้อง________________________ว่าสิ่งที่  

พระเจ้าท าจะต้องมีความเรียบรอ้ยเสมอไป 
⚫ ประเพณีหรือสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมาไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดี  

o แต่เมื่อใดก็ตามที่ประเพณีกลายเป็น_______________________หรือยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรา  

o ประเพณีจะกลายเป็น__________________  
 

2. กลัวขำยหน้ำ [ The fear of losing face ] 

⚫ 2 ซมอ.6 “... เราจึงเริงโลดเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เราจะยอมถูกดูหมิ่นยิ่งกว่านี้ 
และเราจะเป็นคนต่่าต้อยในสายตาเรา ... เราจะเป็นผูท้ี่ได้รับเกียรติ”   
o การให้ความส าคัญกับหนา้ตาและความเรียบร้อยมากกว่าการจดจ่อที่พระเจ้าซึ่ง

อาจจะท าให้เราต้องเสียหน้าหรอืขายหน้าจะสง่ผลให้เรา______________ 
o ถ้าเราต้องการที่จะมีประสบการณ์ความสัมพนัธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์อย่างเต็มขนาด

เราต้อง______________วิญญาณนีล้ง 
o คริสตจักรของเราไม่ควรสูญเสียลักษณะความเป็นไทย แต่เราต้อง________________        

ของพระเจ้าที่จะวินจิฉัยความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมของเรากับวัฒนธรรมสวรรค์ 
o เราจะต้องทราบวา่เมื่อไรที่เราควรยอมจ านนต่อพระเจ้าและท าลายป้อมปราการ

เก่ียวกับสิ่งที่เรายึดถือ เพื่อเราจะ________________________ได ้
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⚫ 1 เปโตร 2.5 บอกว่าเราผู้เชื่อทุกคนเป็น__________________________  
o การหลอกลวงของมารมีจริง และมารก็พยายามหาทางขัดขวางเราไม่ให้ไปถึง       

สุดศักยภาพของเรา 
o บางคนกลัวและไม่กลา้ใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเพราะกลัวว่าจะท าผิด  
o ความกลัวจะส่งผลให้เรา__________________________________  

⚫ ยิ่งเรา__________________ในการฟังเสียงพระวิญญาณบ่อยแค่ไหนเราก็จะได้ยนิเสียง
ของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นเปน็ล าดบั  

 

Surrendering our fears กำรยอมทิ้งควำมกลัวออกไป 
⚫ 2 ทธ. 1.7 “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่

ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา” 
o วิญญาณแห่งความกลัว การกลวัเสียหน้าและกลัวความไม่เรียบร้อยไม่ได้มาจาก    

พระเจ้า  
⚫ เรำจะต่อสู้กับวิญญำณนี้ได้อยำ่งไร? 

[1.] พระเจ้าให้_______________แก่เรา 
o มีสองทางทีง่่ายที่สุดที่จะได้ฤทธิอ์ านาจนี้ 

▪ วิธีแรกคือ____________________  
▪ วิธีที่สองคือโดย___________________แบบในกิจการ 16  

[2.] สิ่งที่แทนที่ความกลัวคือ_____________________ 
o 1 ยอห์น 4.18 “ในความรักไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความ

กลัวออกไป  
o เราต้องตัดสินใจที่จะให้ความรักส าคัญเป็นอันดับแรก  

[3.] พระองค์ต้องการให้เรามีคือ________________ ควบคุมตนเองได้ หรือการตัดสินที่ใจที่ดี   
 

⚫ พระวจนะต้องกำรบอกอะไรกบัเรำจริงๆ?   
o เราจะต้องไม่กลัว[Not to fear] 
o เราต้องทราบว่าเราเปน็ใครในพระเจ้า [Our identity in Christ] 

o ความจริงที่ว่าพระเยซูตรัสว่าเราสามารถท าหมายส าคัญการอัศจรรย์ได้ [The fact 
that Jesus says we will be able to perform signs and miracles] 

o เราเป็นปุโรหิตหลวง [That we ARE a royal priesthood] 
o เราเป็นที่รักของพระเจ้า [That we are loved by Him] 
o พระองค์ได้ให้ทุกสิ่งกับเราเพื่อเราจะประสบความส าเร็จ [He has given us 

everything we need to succeed.] 
⚫ เมื่อพูดถึงความกล้าหาญไมไ่ด้แปลว่าเราไม่มีความกลวัเลย แตแ่ปลว่าเรายนิดีที่จะท าแม้   

เรากลัว เมื่อเรายอมท าทั้งๆที่เรากลัว เมื่อนั้นการทะลุละลวงหรอืชัยชนะจึงเกิดขึ้นได้ 
 

SURRENDER กำรยอมจ ำนน 
⚫ อ.คริส วอลลอทัน กล่าวว่า “บางครั้งเราต้องยอมจ านนหรือยอมแพ้เพื่อจะมีชัยชนะ” KRIS 

VALLOTTON: “We sometimes need to surrender to win” 
⚫ พระองค์ไม่เปิดเผยจุดหมายแก่เราอาจเป็นเพราะทรงอยากให้เรา____________________ 

______________________________________________ 
⚫ การยอมจ านนเปน็สิง่ที่ยากมาก เพราะเราจ าเป็นต้อง___________ในพระองค์ที่อยู่ด้วยกัน

กับเรามากกว่าไว้ใจตัวเอง หรือไว้ใจประสบการณ์ ไว้ใจสตปิัญญาและความเข้าใจของเราเอง 
 

กำรด ำเนินชีวิตโดยพระวิญญำณ 
⚫ กิจกำร 2:18 “แน่ทีเดียวเวลานั้น เราจะเทพระวิญญาณของเรา บนทาสทาสีของเรา 

และเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะ” 
o พระเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะให้เรา_____________ และต้องการให้เราท าได้โดยทาง         

_______________________ ที่ทรงเทลงมาให้เรา 
o การเผยพระวจนะเกิดขึ้นโดย__________________ไม่ใช่________________      

(ตัวอย่างใน กิจการ 10:19) 
⚫ โรม 8 บอกเราว่าการมีชีวิตโดย________________  

o พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท าให้เราออกจาก______________ 
o เป็นพระองค์ผู้ท าให้เรา__________________ได ้


