
ค ำเทศนำชุด จดจ่อทีก่ำรทรงสถิต (Focused on His presence) 
ตอนที่ 4 แผน่ดนิของพระเจ้ำไม่ใช่เรื่องของถ้อยค ำ แตเ่ป็นเรื่องฤทธิ์เดช  หน้ำที่ 1 

ค ำเทศนำชุด จดจ่อที่กำรทรงสถิต (Focused on His presence) 
ตอนที่ 4 แผ่นดินของพระเจ้ำไม่ใช่เรื่องของถ้อยค ำ แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช 

Part 1: พระเยซูเป็นแบบอย่ำงของกำรสอน 

1. “หากพระค าของพระเจ้าไม่ได้น าเราไปสู่_________นั้น พระค าก็จะเพียงท าให้เรา
มี__________มากขึ้น คริสตจักรที่ยึดพระค าแต่ปฎิเสธฤทธิเดชของพระเจ้า ได้สร้าง 
ผู้เชื่อที่ไม่ได้เดินไปตามเป้าหมายที่พระเจ้าสร้างไว้ให้”  
(Any revelation from God’s Word that does not lead us to an encounter with God 
only serves to make is more religious. The church cannot afford “form without 
power”, for it creates Christians without purpose) 

2. ยอห์น 3:2 
“มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัส เป็นขุนนางของพวกยิว คนนี้มาหาพระเยซู
ตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า 
เพราะ_______________________ที่ท่านท านั้นได้ นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขา”  

3. มัทธิว 4:23 
“พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา 
ทรง____________________ และทรง_______________________ของ
ชาวเมืองให้หาย” 

4. มัทธิว 9:35 
“พระเยซูจึงทรงด าเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา
ของเขาท้ังหลาย ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรค
และความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หาย” 

5. พระเยซูเป็นตัวอย่างให้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ 
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• มัทธิว 10:7,8 “7จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘____________________’ 8

จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย จงท าให้คนตายแล้วเป็นขึ้น จงท าให้คนโรคเรื้อน
หายสะอาด และจงขับผีออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ”  

• ลูกา 10:9 “และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่า 
‘_______________________________”  

6. หลักสูตรของพระเยซู คือ ________________ 
และ________________________ 

 

Part 2: หลักกำร และ ประสบกำรณ์ 

1. หลายครั้ง เราให้ความส าคัญกับ ______________ มากกว่า 
_________________ 

2. “ใครก็ตามท่ีไม่เคยมี______________กับพระเจ้า คนๆนั้นไม่รู้จักพระเจ้า” 
(“Anyone who doesn’t have an _______________ with God, doesn’t 
know God.” – Randy Clark) 

3. พระเจ้าเป็น________________________ คริสเตียนไม่ใช่แค่หลักปรัชญาหรือแค่
ข้อคิด 

4. คริสเตียนคือ__________________________ 
 

Part 3: อำจำรย์ vs พ่อฝ่ำยวิญญำณ 

1. “จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และ__________________________” 
สุภาษิต 3:5 

2. 1 โครินธ์ 4:14:20  
“14ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพ่ือให้พวกท่านละอายใจ แต่เขียนเพ่ือเตือนสติ
ท่านผู้เป็นเหมือนลูกท่ีรักของข้าพเจ้า 15เพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลาย
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มี___________สักหมื่นคน แต่ท่านก็มี____________ เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ 
ข้าพเจ้าได้ให้ก าเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐ 16เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านท า
ตามอย่างข้าพเจ้า  
 

17เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกท่ีรักของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์พระผู้
เป็นเจ้ามาหาพวกท่าน เพ่ือช่วยให้ระลึกถึงหลักการด าเนินชีวิต (ภาษากรีกแปลตรง
ตัวว่า “ระลึกถึงแนวทาง”) ของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ใน
คริสตจักรทุกแห่ง  
 

18บางคนท าหยิ่งผยองราวกับว่าข้าพเจ้าจะไม่มาหาพวกท่าน 19แต่ถ้าองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ช้านี้ และข้าพเจ้าจะหยั่งรู้ไม่ใช่ในถ้อยค าของ
คนที่หยิ่งผยองเหล่านั้น แต่จะหยั่งรู้ในฤทธิ์เดชของพวกเขา  
 

20_______________________________________” 
3. เป้าหมายของการเทศนาสั่งสอนและการประกาศ 

• เปาโลเขียนก่อนหน้าข้อดังกล่าว เขียนใน 1โครินทธ์ 2:4,5  
“4ค าพูดและค าเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็น
การส าแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ 5เพ่ือ___________ของพวกท่านจะ 
ไม่ข้ึนกับปัญญาของมนุษย์ แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า” 

4. คริสเตียนไม่ใช่_______ ไม่ใช่____________ ไม่ใช่___________  
คริสเตียนคือ____________________________ 

 พ่อฝ่ายวิญญาณ อาจารย์ (ที่ไม่ได้ตามแบบอย่างพระเยซู) 

วิถีชีวิต   
ทัศนคติ   

พันธกิจ   
จดจ่อที่   
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Part 4: พระเจ้ำย่ิงใหญ่กว่ำพระคัมภีร์ 
1. มัทธิว 22:23-29  

• ฟาริสีไม่ได้อยากมี________________ เขาอยากรู้
แค่_________________ 
o “เพราะท่านไม่____พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” 
o ค าว่า “รู้” นั้นรากศัพท์ไม่ใช่รู้ด้วยสมอง แต่แปลว่า 

______________ 
2. เรามี______________ พระองค์จะช่วยเราเปิดเผยและน าเราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับ

พระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ 
3. อย่า____________-พระเจ้าแค่ในพระคัมภีร์ 

• ในขณะที่พระคัมภีร์คือสิ่งที่พระองค์พูด 
พระองค_์____________________  

• พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความรัก แต่พระองค์เกลียดเอซาว (มาลาค ี1:2-3) 

• พระองค์เป็นผู้ที่สุภาพและให้ทางเลือกกับเรา แต่พระองค์ได้ท าให้เซาโลล้มลง
จากหลังลาและท าให้ตาบอด (กิจการ 9:4) และ จับผมของเอเสเคียลขึ้นฟ้า  
(เอเสเคียล 8:3) 

• พระองค์เป็นดาวประจ ารุ่งอันสดใส (วิวรณ์ 22:16) แต่ความมืดทึบอยู่รอบ
พระองค์ (สดุดี 97:2) 

• พระองค์เกลียดชังการหย่าร้าง (มาลาคี 2:16) แต่พระองค์ได้หย่าร้างเอง           
(เยเรมีย์ 3:8) 

• เราต้องเรียนรู้ที่อยู่ใน_____________ที่เราไม่เข้าใจ 
 


