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ยินดีต้อนรับส่การประชุมสัมมนา IDMC 2021 

IDMC 2021 ขอเขิญคุณเข้าร่วมประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของชีวิตอันมีพลังในอาณาจักรพระเจ้า! เรา
จะอย่่อย่างประมาทต่อไปไม่ได้ในภาวะเสี่ยงส่งเช่นน้ี! เราต้องอย่่ในการทรงสถิตของพระเจ้า อาศัย
ฤทธิเ์ดชตามพระสัญญา เพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระองค์

หัวข้อหลักสำาหรับการประชุม IDMC ปีน้ีคือ พระคุณและเกียรติ: ห้าหลักการชีวิตของอาณาจักร
พระเจ้า 

สดุดี 84:11 (TNCV) “เพราะพระเจ้าพระยาห์เวห์ ทรงเป็นดวงตะวันและโล่กำาบัง องค์พระผ้่เป็นเจ้า 
ประทานพระคุณและเกียรติ ไม่มีสิ่งดีอันใด ที่ทรงหน่วงเหน่ียวไว้ จากผ้่ที่ดำาเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ” 
พระเจ้าทรงประทานพระคุณและเกียรติ น่ีคือของขวัญอันล้ำาค่าที่สุดจากพระเจ้า พระคุณแห่งการไถ่เรา 
และเกียรติแห่งลิขิตชีวิตเรา น่ีคือแก่นแท้ของชีวิตในอาณาจักรพระเจ้า 

แล้วเราจะดำาเนินชีวิตแบบอาณาจักรพระเจ้าในยุคสมัยน้ีได้อย่างไร?

ในการประชุมสัมมนาครัง้น้ี เราจะมาสำารวจห้าหลักการชีวิตของอาณาจักรพระเจ้า

1. ความจริง 
เรายึดมัน่ความจริงตามพระวจนะของพระเจ้า 

เราเชื่อว่าโลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสำาคัญที่สุด และสิ่งที่หายากที่สุดคือความจริง ความจริงที่
สำาแดงไว้ในพระวจนะของพระเจ้า

เราจึงอุทิศตนต่อพระคัมภีร์ในฐานะถ้อยคำาของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนไว้อย่างไม่ผิดพลาด 
และทรงสิทธิอำานาจอย่างสมบ่รณ์ เป็นหลักแห่งความเชื่อและการปฏิบัติของผ้่เชื่อทัง้ปวง พระคัมภีร์
ทำาให้เราร้่ค่าความเป็นนายของพระคริสต์ ความหลงหายของมนุษย์ พลังแห่งการอธิษฐาน อาณาจักร
ของพระเจ้า และอื่นๆ อีก การอุทิศตนต่อพระวจนะ โดยการศึกษา ปฏิบัติตาม และสัง่สอนจึงมีความ
สำาคัญมาก (เอสรา 7:10) ในความเป็นปุโรหิตของผ้่เชื่อ การสอนอย่างเที่ยงตรงต่อหลักการพระคัมภีร์ 
(ด้วยการอุทิศตนที่จะร้่ความจริง ดำาเนินตามความจริง และประกาศความจริง) จึงเป็นเครื่องมือหลักที่
เปลี่ยนชีวิตและสร้างสาวกให้เกิดผลได้

2. การเป็นชุมชน 
เราให้ความสำาคัญแก่การเป็นชุมชนที่ร่วมกันนมัสการพระเจ้า

ชีวิตเปลี่ยนได้ดีที่สุดภายในชุมชน ชุมชนหล่อหลอมโลกทัศน์และวัฒนธรรม แม้ว่าความเป็นจริงไม่
ได้ขึ้นอย่่กับสิ่งที่มนุษย์เชื่อ แต่มุมมองของเราต่อความเป็นจริงมักจะถ่กหล่อหลอมโดยสังคม ชุมชน
ตามแบบพระคัมภีร์ที่สุขภาวะทางใจดีจะส่งเสริมความเติบโต แต่ชุมชนที่สุขภาวะทางใจแย่จะกลับ
เป็นอุปสรรค

ดังนัน้การปฏิบัติต่อกันด้วยความรักตามพระคัมภีร์ จึงสำาคัญต่อชีวิตแบบอาณาจักรพระจ้า  
(โรม 12:9-17) ให้เรามาด่คำาสอนของอัครท่ตของเปาโล ในสิ่งที่ผมเรียกว่าสิบหลักเกณฑ์แห่งความรัก
ของอาณาจักรพระเจ้า

กล่าวน�า
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3. การอารักขา 
เราให้ความสำาคัญแก่การอารักขาภายใต้น้ำาพระทัยพระเจ้า

เราเชื่อว่าหลักๆ แล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่เป็นผ้่อารักขา พระเจ้าทรงเรียกเราให้สัตย์ซื่อต่อการ
อารักขาในสองด้านคือ ข่าวประเสริฐ และทรัพยากร เช่น (เวลา ของประทาน ความสามารถ และ
ทรัพย์สินของเรา) เราจะทำาได้เมื่อเราคิดถึงเป้าหมายเสมอ

ดังนัน้เราจะด่คำาสัง่สอนของเปโตรที่ว่า “อวสานของสิ่งทัง้ปวงมาใกล้แล้ว” (1 เปโตร 4:7-11 
THSV11) การอารักขาของเราเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นความรับผิดชอบ พระเจ้าทรงเรียกเราให้ใช้
ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์ส่งสุด เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ และให้เราจะสัตย์ซื่อต่อการ
อารักขาข่าวประเสริฐ

 
4. ความสมดุล 
เราเชื่อในความสมดุลจากพระปัญญาของพระเจ้า

ในโลกที่มักจะเอียงข้างใดข้างหน่ึง  เราต้องแสวงหาความสมดุลตามหลักพระคัมภีร์ เราเชื่อว่าเรา
ต้องหาสมดุลให้ได้ในชีวิตที่ซับซ้อนโดยใช้ความรักเมตตาและปัญญาแยกแยะ ปัญญาแบบน้ีมาจาก
เบื้องบน

ดังนัน้เราจะมาด่คำาเรียกร้องของยากอบให้ “ดำาเนินชีวิตด้วยปัญญาจากเบื้องบน” (ยากอบ 3:13-18) 
บ่อยครัง้เราเลือกข้างใดข้างหน่ึงไม่ได้ เราพยายามเข้าใจทัง้สองข้างของจุดยืนและหาจุดสมดุล โดยยึด
ความเที่ยงตรงต่อหลักการพระคัมภีร์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของพันธกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรม

5. ใจที่แตกสลาย 
เราให้ความสำาคัญแก่ใจที่แตกสลายต่อวิถีทางของพระเจ้า

ทางแห่งกางเขนคือการเป็นสาวกแห่งความถ่อมและสำานึกผิด ในฐานะคริสตจักร ใจที่แตกสลายเป็น
สิ่งจำาเป็นในการยอมจำานน เราปรับเข็มทิศของเราส่่พระเจ้า บ่อยครัง้ในชีวิต มีหลายเสียงรอบข้าง บาง
เสียงทำาให้วอกแวก บางเสียงทำาให้ท้อใจ บางเสียงทำาให้หมดกำาลัง ที่แย่กว่านัน้ บางครัง้พระเจ้าด่ห่าง
ไกล!

ดังนัน้ชีวิตแห่งอาณาจักรพระเจ้าต้องปักหลักอย่่บนหลักการพื้นฐาน และสดุดีบทที่ 10 ให้แง่คิดที่น่า
สนใจมากถึงวิธีที่เราจะเดินในความถ่อม และใจที่แตกสลาย แต่ยังคงก้าวออกมาอย่างผ้่พิชิต!

ใช่แล้ว พระประสงค์แห่งการไถ่ของพระเจ้ามีสองด้านด้วยกันคือ การไถ่มนุษยชาติผ้่หลงหายและลิขิต
ชีวิตของผ้่ที่ได้รับการไถ่ ซึ่งเห็นได้ชัดจากร่องรอยแห่งพระคุณ และความอัศจรรย์แห่งพระเกียรติของ
พระองค์!

พระเจ้าอวยพร

เอ็ดมันด์ ชาน 
พี่เลีย้งและที่ปรึกษาทีมผ้่นำา คริสตจักร Covenant Evangelical Free Church 
ผ้่ก่อตัง้พันธมิตรระดับโลกของคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตัง้ใจ (IDMC)

สร้างผ้่นำา ทวีค่ณสาวก
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เอ็ดมันด์ ชานมีใจรักสองอย่างควบค่่กันในการทำาพันธกิจ - การเทศนาแบบอรรถาธิบาย 
และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมผ้่นำา  คำาสอนจากพระคัมภีร์แบบเจาะลึกของเขาทำาให้เขาเป็น

นักเทศน์ที่ได้รับคำาเชิญจากเมืองใหญ่ๆ ในหลายประเทศ บ่อยครัง้ต้องจองตัวล่วงหน้าเป็นเวลา 
3-5 ปีเลยทีเดียว

หลังจากที่นำาคริสตจักร  คัพวะแนนท์ อีเอฟซี (CEFC) ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสเป็นเวลา 25 ปี เอ็ด
มันด์ดำาเนินการตามแผนสืบทอดผ้่นำาได้สำาเร็จ ในเดือนมกราคม 2012 ปัจจุบันในฐานะพี่เลี้ยงของทีมผ้่นำา

ในคริสตจักรคัพวะแนนท์ อีเอฟซี และผ้่ก่อตัง้องค์กร Global Alliance of IDMC (พันธมิตรระดับโลกของ 
คริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตัง้ใจ) เขายังเป็นพี่เลี้ยงให้กับผ้่นำาระดับส่งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ 
ด้วยซึ่งรวมเอาเจ้าของธุรกิจระดับส่ง ศิษยาภิบาลอาวุโสหลายคน ผ้่นำาหลายคณะนิกาย คร่อาจารย์ในสถาบัน
ศาสนศาสตร์ เช่นเดียวกับ ผ้่นำาอำานวยการองค์กรคริสเตียนระดับชาติ และระดับภ่มิภาคหลายแห่ง

ศจ.เอ็ดมันด์ได้เขียนและตีพิมพ์หนังสือหลายเล่ม เช่น Growing Deep In God (เติบโตลึกในพระเจ้า ในปี 
2002), Mentoring Paradigms (กระบวนทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยง ในปี 2008), Growing Deep In Faith  (ปี 
2010), Cultivating Your Inner Life (บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ ในปี 2011), A Certain Kind (ประเภทหน่ึง
ประเภทเดียว ในปี 2013), Radical Discipleship (การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน ในปี 2014) Life & Legacy 
(ในปี 2015), Discipleship Missions (ในปี 2016) Faith & Fire (ในปี 2018) และ Grace & Glory (ในปี 2021)

เอ็ดมันด์สมรสกับแอนผ้่ซึ่งปรนนิบัติรับใช้เคียงข้างสามีไปทัว่โลก ทัง้สองได้เลี้ยงด่บุตรสาวบุญธรรมที่น่ารัก
สองคนคือ อะแมนด้ากับเบลิเชีย

อาจารย์แอนรับใช้อย่างกระตือรือร้นเคียงข้างสามีของเธอ คือ ศาสนาจารย์เอ็ดมันด์ ชาน 
โดยร่วมกันส่งเสริมนิมิตคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตัง้ใจ (IDMC) ไปทัว่โลก

เธอเป็นผ้่นำาและผ้่สอนที่มีของประทาน เป็นผ้่ริเริ่มพันธกิจมากมายของคริสตจักร คัพวะแนนท์ 
อีเอฟซี รวมถึงพันธกิจสตรี (Women-in-Covenant) เน่ืองจากคุ้นเคยกับความเจ็บปวดและทุกข์ใจ 

เธอจึงเข้าใจผ้่อื่นได้อย่างลึกซึ้ง สามารถให้คำาปรึกษาด้วยถ้อยคำาแห่งปัญญากับหลายคนที่เข้ามาหาเธอ
เป็นเวลาหลายปีในการทำาพันธกิจ

อาจารย์แอนได้รับการฝึกอบรมมาในสาขาวิชาชีพคร่ และสำาเร็จปริญญาโทศิลปศาสตร์ด้านคริสเตียนศึกษา 
(เกียรตินิยม) ในปี 1994 เธอยังเป็นพี่เลี้ยง เทศนา และสัง่สอนในฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสห
ราชอาณาจักร

เธอร่วมเขียนหนังสือชุดการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อสร้างสาวก Roots & Wings (รากและปีก)” Life & Legacy 
(ชีวิตและมรดก) และเล่มล่าสุด Grace & Glory ร่วมกันกับสามีของเธอ ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

ศาสนาจารย์เอ็ดมันด์ ชาน
พี่เลีย้งและที่ปรึกษาทีมผ้่น�าคริสตจักร Covenant EFC 

และผ้่ก่อตัง้องค์กรพันธมิตรระดับโลกของคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตัง้ใจ
(Global Alliance of Intentional Disciple Making Churches)

อาจารย์ แอน ชาน
ศิษยาภิบาลร่วม คริสตจักร Covenant EFC

ผ้่อ�านวยการ พันธมิตรระดับโลกของคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตัง้ใจ 
(Global Alliance of Intentional Disciple Making Churches)

รายช่ือวิทยากรหลัก
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ศาสนาจารย์ตัน เค คีออง เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรคัพวะแนนท์ อีเอฟ
ซี (Covenant EFC) เขาเป็นผ้่นำาที่มีหัวใจผ้่เลี้ยง ผ้่รักที่จะเห็นผ้่คนค้นพบศักยภาพ

ส่งสุดของพวกเขาในพระเจ้า  อาจารย์ตัน  เค คีอองได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นศิษยาภิบาล
ในปี  1993 การเติบโตของเขาในฐานะผ้่นำาและผ้่เทศนาพระวจนะของพระเจ้าได้สร้างแรง

บันดาลใจให้กับคนมากมาย

อาจารย์ เค คีอองได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นศิษยาภิบาลเมื่อจบการศึกษาจาก    Singapore Bible 
College ในปี 1993 หลังจากนั้นไม่นาน อาจารย์เค คีออง ได้รับมอบให้ด่แลพันธกิจเกี่ยวกับชีวิต

ครอบครัว  ซึ่งเป็นจุดที่เขาพัฒนาการทรงเรียกของเขา ในฐานะของศิษยาภิบาลด้านการประกาศและ
ชุมชน ในปี 1999 เขาได้บุกเบิกพันธกิจรับใช้ชุมชน New Life (ชีวิตใหม่) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสังคมสง

เคราะห์ของคริสตจักรคัพวะแนนท์ อีเอฟซี

ในปี 2013 อาจารย์เค คีอองได้เขียนหนังสือเล่มแรกของเขา Legacy Beyond Self: A Certain Kind of Family.

หน่ึงในความชื่นบานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของอาจารย์เค คีออง คือการได้เห็นบุรุษลุกขึ้นรักพระเจ้าผ่านทางพันธกิจ
บุรุษในคัพวะแนนท์ อีเอฟซี เขาได้รับใช้ในฐานะที่ปรึกษาด้านอภิบาลสำาหรับเครือข่ายพันธกิจบุรุษ ในประเทศ
สิงคโปร์

ทัง้อาจารย์ เค คีออง และไดอาน่า ผ้่เป็นภรรยา ชื่นชอบการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มน้องเลี้ยงหลายกลุ่ม ทัง้ในและนอก
คริสตจักร ทัง้สองมีบุตรสาวน่ารักสองคนคือ ฮิลด้า และเฮเซ็ล

ศาสนาจารย์ตัน เค คีออง
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร Covenant EFC



พระคุณและ
เกียรติจาก
พระเจ้า
โดย อ.แอน ชาน

เทศนาหลัก 1
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แนะน�าวิทยากร

และเราถ่กเลือกให้มีชีวิตผ่านช่วงเวลาน้ี เพื่อจะมีเรื่องเล่า ให้คนรุ่นต่อไปฟังคือ 

เรื่องพระคุณและพระเกียรติของพระเจ้า!

“เพราะพระเจ้าพระยาห์เวห์ ทรงเป็นดวงตะวันและโล่กำาบัง องค์พระผ้้เป็นเจ้า ประทาน

พระคุณและเกียรติ ไม่มีสิ่งดีอันใด ที่ทรงหน่วงเหน่ียวไว้ จากผ้้ที่ดำาเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ”  

– สดุดี 84:11

มีความจริง 3 ข้อจากพระธรรมตอนน้ี:

ความจริงข้อที่ 1: พระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ (มีสองภาพเปรียบเทียบ)

ดวงอาทิตย์: เชเมช (shemesh)

โล่: มาเกน (magen)

ความจริงข้อที่ 2: พระเจ้าประทานพระคุณและเกียรติ

พระคุณ: เอิน (hen)

เกียรติ: คาเบด (kabôd)

ความจริงข้อที่ 3: พระเจ้าไม่ทรงยึดสิ่งดี จากผ้่ที่เดินในทางซื่อสัตย์

ดี : tob

เทศนาหลัก 1
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สองจุดยืนมั่่นคงที่เราต้องมีเพื่อยึดเหน่ียวความเชื่อของเราในพระเจ้า: 

ก. ความดีงามของพระคุณพระเจ้า: 

ก. พระคุณแท้ - มาจากพระเจ้าผ้่เป่ียมด้วยเมตตา

“พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผ้้เป่ียมด้วยพระกรุณาและพระคุณ...” – อพยพ 34:6

ข.ความเชื่อแท้ - มาจากความมัน่ใจในพระเจ้า

“การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเรา

ก็ปรากฏเต็มที่นัน่” – 2 โครินธ์ 12:9

ข. ความยิ่งใหญ่ของพระสิริพระเจ้า:

ก. เชื่อเท่านัน้ – เราจะเห็นพระสิริของพระองค์!

“...ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า...” – ยอห์น 11:40

ข. วางใจเท่านัน้ - เราจะได้พบชัยชนะของพระองค์! 

 “พระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า...” – อิสยาห์ 58:8 
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บทสรุป

1. ด�าเนินชีวิตภายใต้พระคุณอัศจรรย์ของพระเจ้า

ชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้พระคุณพระเจ้า

“สถานการณ์ที่เราขอให้พระเจ้าเปลี่ยน มักจะเป็นสถานการณ์ที่พระเจ้าใช้เพื่อเปลี่ยนเรา”  

– มาร์ค แบตเตอร์สัน

2. ด�าเนินชีวิตภายใต้พระคุณอันล้�าเลิศของพระเจ้า

ความหิวกระหายด้านจิตวิญญาณไม่หยุดหย่อนที่จะได้อาศัยในที่ประทับของพระเจ้า

“สติสัมปชัญญะที่เข้าใจความจริงถ่องแท้ จะตื่นตัวในการรับร้้ ใจที่ผ้กพันเมื่อสัมผัสกับความ

รัก จะเกิดความร้อนรนใจ  ขอพ้ดย้ำาอีกครัง้ว่า พลังที่จำาเป็นสำาหรับจิตวิญญาณ ไม่ใช่การเข้า

ภวังค์ อารมณ์ซึ้ง หรือการมองโลกในแง่บวก มันเป็นความโหยหาพระเจ้าอย่างแรงกล้า เป็น

ความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะติดสนิทและสำาแดงชีวิตกับผ้้เป็นที่รัก” – เบร็นแนน แมนน่ิง
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ข้อ 1. คุณจะบรรยายถึงชีวิตคุณภายใต้พระคุณและพระเกียรติของพระเจ้าว่า

อย่างไร?

ข้อ 2. อะไรคือมุมมองใหม่ 1 อย่าง จากค�าเทศนา?

ข้อ 3. อะไรคือสิ่งที่คุณตัง้ใจจะลงมือท�า เพื่อเจริญเติบโตขึน้ ตามค�าเทศนา?

ค�าถามช่วยทบทวน 



ความจริงตาม 
พระวจนะ 
ของพระเจ้า
เอสรา 7:10 

โดย ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน

เทศนาหลัก 2
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แนะน�าวิทยากร

1. ห้าค่านิยมหลัก - หลักการชีวิตของอาณาจักรพระเจ้า

2. ความสำาคัญของค่านิยมหลัก - แจ็ค เวลช์และเดวิด โนวัค

หลักการแรก: ความจริงตามพระวจนะของพระเจ้า

การอุทิศตัวสามอย่างต่อความจริง (เอสรา 7:10):

“เพราะเอสราได้ตัง้ใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ และทำาตามและ

สอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอล” – เอสรา 7:10

ก. “ศึกษา”: แสวงหาที่จะหยั่งร้่ – สิ่งที่เราต้องร้่!

1. คร่เป็นเหมือนนักเรียน!

2. ศึกษาอะไร? พระวจนะพระเจ้า!

ห้าสิ่งที่เราต้องร้่เกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้า (สดุดี 119:160)

ก. พระวจนะเป็น                                                                                                 

ข. พระวจนะเป็น                                                                                                 

ค. พระวจนะเพื่อ                                                                                        ต่อเรา

ง. พระวจนะเป็น                                                                                                  

จ. พระวจนะ                                                                                                        

เทศนาหลัก 2
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3. ขอให้พิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะของพระคัมภีร์

4. การเอาชนะข้ออ้างทัว่ไปทัง้ 3 ข้อ

ก. “ฉันไม่มีเวลา”

ข. “ต้องพยามมากไป” 

ค. “ฉันไม่เข้าใจพระวจนะ”

ข. “ท�าตาม”: เชื่อฟังอย่างตัง้ใจ – วิธีการเติบโต!

1. “ทำาให้ค่านิยมคุณมีความหมาย” - แพทริก เลนเชียนี

2. “สอนพวกเขาให้ทำา”!
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ค. “สอน”: ถ่ายทอดอย่างตัง้ใจ – สิ่งที่จ�าเป็น!

1. เราทุกคนคือผ้่เชื่อที่เป็นปุโรหิต!

2. ความจำาเป็นที่ต้อง “สอนต่อไป!”

- โดยเฉพาะคนรุ่นต่อไป!

ก. ดึง                                                                   ของพวกเขา

ข. จุดไฟให้พวกเขามี                                                              

ค. ปรับทิศทาง                                                     ของพวกเขา

ง. สร้างให้พวกเขาม                                                       ลงลึก
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3. โมเสสมีความห่วงใยคนรุ่นต่อไป (เฉลยธรรมบัญญัติ)

บทสรุป 

คุณห่วงใยเรื่องอะไร?
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ข้อ 1. ในการอุทิศตัวต่อความจริง คุณพบว่าอะไรยากที่สุด? การศึกษา ลงมือท�า 

หรือสอนต่อ? เพราะอะไร?

ข้อ 2. สิ่งที่คุณจะลงมือท�าจริงจังหน่ึงอย่าง เพื่อเรียนร้่พระวจนะของพระเจ้า

มากกว่านี้ คืออะไร?

ข้อ 3. ถ้าคุณเป็นโมเสสและมีอายุ 120 ปี คุณจะพ่ดอะไรกับชนรุ่นถัดไป?

ค�าถามช่วยทบทวน 



ชุมชนที่ 
ร่วมกัน 
นมัสการพระเจ้า
โรม 12:9-17 

โดย ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน

เทศนาหลัก 3
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แนะน�าวิทยากร

1. กุญแจสำาคัญต่อการเป็นคริสตจักรสร้างสาวกที่ทำาพันธกิจ!

2. ในการตรวจสอบหัวข้อน้ีในชุมชนคริสเตียน ผมอยากพ่ดถึงข้อควรพิจารณาสี่ข้อกับคุณ:

ก. ความบกพร่องร้ายแรงของความแตกแยก

ข. ความรักผลักดันการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพ

ค. สิบหลักเกณฑ์ความรักแห่งอาณาจักรพระเจ้า

ง. พลังแห่งเอกภาพในคริสตจักรที่เน้นพันธกิจ

ก. ความบกพร่องร้ายแรงของความแตกแยก

ความแตกแยกเป็นภัยด้วยเหตุผลสี่ข้อ:

1. ความแตกแยกแบ่งแยกพระกายพระคริสต์

                                                                                                                      

2. ความแตกแยกเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความไม่เชื่อใจและความระแวง

                                                                                                                      

3. ความแตกแยกก่อให้เกิดการชิงดีชิงเด่นและความขัดแย้ง

                                                                                                                      

4. ความแตกแยกทำาให้พันธกิจของเราเสียชื่อเสียง และทำาให้พระเจ้าอับอาย

                                                                                                                      

เทศนาหลัก 3
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ข. ความรักผลักดันการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกภาพ

1.“พระเยซ่ ธรรมบัญญัติข้อไหนสำาคัญที่สุด?”

2. มาตรวัดของพันธกิจ คือ ความรัก!

ค. สิบหลักเกณฑ์ความรักแห่งอาณาจักรพระเจ้า

1. เกณฑ์แห่งความชอบธรรม (ข้อ 9) 

“ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชัว่ จงยึดมัน่ในสิ่งที่ดี”

2. เกณฑ์แห่งการให้เกียรติ (ข้อ 10) 

“จงรักกันฉันพี่น้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน”

3. เกณฑ์แห่งความกระตือรือร้น (ข้อ 11) 

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผ้้เป็นเจ้า”
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4. เกณฑ์แห่งการอธิษฐาน (ข้อ 12)

“จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงส้้ทนต่อความยากลำาบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน”

5. เกณฑ์แห่งการต้อนรับ (ข้อ 13)

“จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน จงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้า”

6. เกณฑ์แห่งการอวยพร (ข้อ 14)

“จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย”

7. เกณฑ์แห่งการเห็นอกเห็นใจ (ข้อ 15)

“จงชื่นชมยินดีกับผ้้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผ้้ที่ร้องไห้”

8. เกณฑ์แห่งความเป็นหน่ึงเดียวกัน (ข้อ 16)

“จงเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน อย่าใฝ่ส้ง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำาต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด”
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9. เกณฑ์แห่งความถ่อมใจ (ข้อ 16)

“...แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำาต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด”

10. เกณฑ์แห่งการไม่เอาคืน (ข้อ 17)

“อย่าทำาชัว่ตอบแทนชัว่แก่ใครเลย แต่จงมุ่งทำาสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี”

ง. พลังแห่งเอกภาพในคริสตจักรที่เน้นพันธกิจ

1. ในการรุกคืบระดับโลกอันหน่ึง ผ้่เชื่อใหม่ 20 ล้านคน เพิ่มขึ้นในคริสตจักร!

2. การรุกคืบระดับโลกอีกอันหน่ึง...

ก. การฟ้ืนฟ่คริสตจักร 1,000,000 แห่ง!

ข. การรวมตัวของอนุชนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์คริสตจักร!

ค. การรวมตัวกันอธิษฐานที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์!

บทสรุป

ทุกอย่างกลับมาที่การนมัสการ!
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ข้อ 1. ข้อควรพิจารณาข้อใดที่คุณคิดว่า คุณต้องจัดการในชีวิตและพันธกิจของ

คุณเองเร็วๆ นี้?

ข้อ 2. ในชุมชนคริสเตียนของคุณจุดโฟกัสไปอย่่ที่ไหน? ภายใน ภายนอก หรือ 

เบื้องบน?

ข้อ 3. คุณต้องเติบโตในเรื่ องใด เพื่อให้ชุมชนคริสเตียนของคุณโฟกัสที่เบื ้องบน

มากขึน้?

ค�าถามช่วยทบทวน 



การอารักขา
ภายใต้ 
น� ้าพระทัย
พระเจ้า
1 เปโตร 4:7-11

โดย ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน

เทศนาหลัก 4



พระคุณและเกียรติ    IDMC 2021  |  27

แนะน�าวิทยากร

1. จุดยืนพื้นฐานของผมสี่ข้อเกี่ยวการเป็นสาวก...

2. แรงผลักดันต่อความเร่งด่วนคือ พระเยซ่กำาลังจะกลับมาเร็วๆ น้ี!

เรียนร้่จากการร้องเรียกแห่งภาระใจใน 1 เปโตร 4:7-11

สี่ข้อเน้นที่สำาคัญจากคำาพ่ดของเขา:

ก. จงอย่่ด้วยส�านึกถึงวาระสุดท้าย 

- น่ีต้องเป็นเข็มทิศของเรา 

“อวสานของทุกสิ่งมาใกล้แล้ว”

1. เรื่องเศร้าสุดในชีวิตไม่ใช่ความตายแต่คือชีวิตที่ไร้วัตถุประสงค์

2. เพื่อเกียรติของใคร?

เทศนาหลัก 4
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ข. จงเฝ้าระวังการเสด็จกลับมาของพระเจ้า 
- น่ีต้องเป็นจุดยืนของเรา!

“อวสานของทุกสิ่งมาใกล้แล้ว”

1. รับร้่เวลาและวาระ!

2. เตรียมตัวให้พร้อม!

ค. จงมีสติและตื่นตัว
- น่ีต้องเป็นการอุทิศตัวของเรา!

“...เพราะฉะนัน้ พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงร้้จักสงบใจ...”

1. จงมีสติ ตื่นตัว เฝ้าระวัง
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2. ข้อปฏิบัติแปดอย่าง:

ก. จุดโฟกัสของการเฝ้าระวังไม่ใช่แค่เฝ้าระวังเหตุการณ์ - แต่ระวังตัวเองก่อน

ข. อย่าเน้นสิ่งรองเป็นสิ่งหลัก

ค. อย่าแบกภาระในสิ่งที่ไม่ยัง่ยืน

ง. อย่าร้่สึกประหลาดใจ!

จ. จงระวังการเสพติดและกับดัก!

ฉ. ไม่มีใครถ่กยกเว้นจากสิ่งท้าทายข้างหน้า!

ช. ไม่ใช่แค่การตื่นตัวแต่ต้องตื่นตัวอย่างต่อเน่ือง

ซ. อย่าละเลยการอธิษฐาน!

หมายเหตุ: ข้อปฏิบัติทัง้แปดมาจากพระเยซ้และพบในพระธรรมล้กา 21:34-36!
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ง. จงสัตย์ซื่อในการอารักขา 
- น่ีต้องเป็นการร่วมมือของเรา!

“ในฐานะผ้้อารักขาที่ดีต่อพระคุณนานาประการของพระเจ้า”

1. คุณสมบัติในใบสมัครงานและคำากล่าวอาลัยผ้่ตาย

2. ใช้ชีวิตเป็นเหมือนผ้่บริโภค หรือผ้่แจกจ่าย

บทสรุป

จงอย่่เพื่อสิ่งที่ส�าคัญจริงๆ!
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ข้อ 1. คุณด�าเนินชีวิตโดยค�านึงอย่่เสมอว่าว่า พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้

ไหม?

ข้อ 2. คุณด�าเนินชีวิตแบบผ้่บริโภคหรือผ้่แจกจ่าย?

ค�าถามช่วยทบทวน 



ความสมดุล
จากพระปัญญา
ของพระเจ้า
ยากอบ 3:13-18

เข็มทิศเดียว ผสานเป็นหน่ึงเดียว

โดย ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน

เทศนาหลัก 5
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แนะน�าวิทยากร

1. ความจำาเป็นต้องมีสติปัญญาของความสมดุล

2. สติปัญญาจากเบื้องบน (ยากอบ 3:13-18)

อยากให้เรามาสำารวจด่ยากอบ 3:13-18 กันใหม่! เราน่าจะเข้าใจพระธรรมตอนน้ีมากขึ้น 

ถ้าใช้เลนส์สะท้อน 2 เลนส์:

ก. วิธีการสอนแบบชัดเจน 

ลักษณะเจ็ดอย่างของสติปัญญาแท้:

1. ปัญญาจากพระเจ้าคือ บริสุทธิ ์

2. ปัญญาจากพระเจ้าคือ สงบสุข

3. ปำญญาจากพระเจ้าคือ อ่อนสุภาพ

เทศนาหลัก 5
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4. ปัญญาจากพระเจ้าคือ การยอมรับฟัง

5. ปัญญาจากพระเจ้าคือ เป่ียมด้วยความเมตตาและผลดี

6. ปัญญาจากพระเจ้าคือ ไม่มีการลำาเอียง

7. ปัญญาจากพระเจ้าคือ จริงใจ

ข. วิธีสอนแบบเปรียบเทียบ

สามความแตกต่างเด่นชัดระหว่างปัญญาแท้และปัญญาเทียม:

1. แง่มุมภายใน ความแตกต่างด้านท่าที 

- ซึ่งตอบคำาถาม “อะไรที่บัน่ทอนปัญญาแท้?”



พระคุณและเกียรติ    IDMC 2021  |  35

2. แง่มุมส่่เบือ้งบน ความแตกต่างของที่มา 

- ซึ่งตอบคำาถามว่า “เราจะพบปัญญาแท้ได้ที่ไหน?” 

3. แง่มุมภายนอก คือความแตกต่างของผลลัพธ์ 

- ซึ่งตอบคำาถามที่ว่า “ทำาไมเราควรจะแสวงหาปัญญาแท้?”

บทสรุป

ปัญญาจากเบือ้งบน!
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ข้อ 1. อะไรคือมุมมองใหม่ 1 อย่าง ที่คุณได้รับจากค�าเทศนาครัง้นี้?

ข้อ 2. คุณได้รับแรงบันดาลใจอย่างไรในเรื่ องชีวิตและพันธกิจของคุณ?

ข้อ 3. สิ่งหน่ึงที่คุณจะท�าทันที หลังจากจบการประชุมนี้แล้ว?

ค�าถามช่วยทบทวน 



ใจที่แตกสลาย
ต่อวิถีทางของ
พระเจ้า
สดุดี 10

โดย ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน

เทศนาหลัก 6
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แนะน�าวิทยากร

1. ในชีวิตเรามีหลายเสียงเข้ามา

2. คำาถามที่เข้าใจยากถึงการหายไปของพระเจ้า

มุมมองใหม่ต่อสดุดี 10 

สองหลักการสำาคัญที่ต้องจดจำา เมื่อความทุกข์ยากมาถึงเรา!

ก. เมื่อความทุกข์ยากมาถึงเรา ท่าทีของเราส�าคัญ!

ผ้่เขียนสดุดียอมจำานนต่อความล้ำาลึกของพระเจ้า โดยเบนความสนใจของเขาไปเปิดโปงโลก

ทัศน์อันอวดดีของมนุษย์ และศาสนศาสตร์อันหลงทาง 

สดุดี 10 จึงเน้นสามท่าทีอันโง่เขลาเกี่ยวกับการหายไปของพระเจ้า:

1. มนุษย์ในการปฏิเสธพระเจ้า – “ไม่มีพระเจ้าให้เราติดตาม” (ข้อ 4)

2. มนุษย์ในการลบหล่่พระเจ้า – “ไม่ต้องรักษาความภักดี” (ข้อ 11)

3. มนุษย์ในการเป็นนายพระเจ้า – “ไม่มีการรายงานชีวิตให้ต้องกลัว” (ข้อ 13)

เทศนาหลัก 6
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ข. เมื่อความทุกข์ยากมาถึง การตอบสนองของเราส�าคัญ!

ตอนน้ี ผ้่เขียนสดุดีแก้ไขความเข้าใจใหม่หมด! เขาตอบอย่างถ่กต้องด้วยมุมมองของพระเจ้า 

บนหลักศาสนศาสตร์ (ข้อ 16-18):

1. พระเจ้าทรงควบคุมอย่่! (ข้อ 16)

ก. พระเจ้าทรงครอบครองอย่่!

    “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระมหากษตัริย์อย่้เป็นนิตย์นิรันดร์”

ข. พระเจ้าทรงครอบครองอย่่เป็นนิตย์!

    “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระมหากษตัริย์อย่้เป็นนิตย์นิรันดร์”

2. พระเจ้าทรงห่วงใย! (ข้อ 17)

ก. พระเจ้าผ้่ทรงล่วงร้่

    “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผ้้ถ้กข่มเหง”

ข. พระองค์ผ้่ทรงให้กำาลังใจ

    “พระองค์จะทรงเสริมกำาลังเขา”

ค. พระเจ้าผ้่ทรงห่วงใย

    “และจะเงี่ยพระกรรณฟัง”
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3. พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะบรรลุพระประสงค์แห่งการไถ่เอง! (ข้อ 18)

ก. ในสดุดี 10 พระเจ้าตรัสว่า “เราอย่่ที่น่ี เราห่วงใยเจ้า และเรายุติธรรม!”

    “เราจะให้ความยุติธรรมแก่ล้กกำาพร้าและคนที่ถ้กบีบบังคับ...”

ข. คุณจะแน่ใจได้ยังไง? ด่ที่กางเขนซิ!

    ว้าว! พระเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลย!

บทสรุป

ในชีวิตเรามีหลายเสียงเข้ามา – แล้วคุณฟังเสียงไหน?



พระคุณและเกียรติ    IDMC 2021  |  41

ข้อ 1. พระเจ้าตรัสกับคุณในด้านใดบ้างเรื่ องชีวิต / พันธกิจของคุณ ผ่านทางค�า

เทศนานี้?

ข้อ 2. คุณจะตอบสนองพระเจ้าอย่างไร?

ค�าถามช่วยทบทวน 



อย่่ในพระคุณ
และพระเกียรติ
ของพระเจ้า
2 เธสะโลนิกา 1:11-12 

โดย ศจ. ตัน เค คีออง

เทศนาหลัก 7
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แนะน�าวิทยากร

1. การเติบโตในพระคุณและเกียรติผ่านทัง้ห้าหลักการชีวิตแบบอาณาจักรพระเจ้า...

2. ต้องใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อจะอย่่ใน IGG (พระคุณพระเจ้า) และ FGG (เพื่อพระเกียรติ

พระเจ้า)?

ความมุ่งมั่นอันเหลือเชื่อของพระเจ้า 2 ข้อ:

ก.                                                 ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะสงวนการ
ทรงเรียกและลิขิตของพระเจ้าต่อเราไว้ (ข้อ 11ก)

“...ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่าน สมควรแก่การทรงเรียกนัน้...”

ข.                                                 ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะท�าให้ชีวิตและ
พันธกิจของเราสมบ่รณ์ (ข้อ 11ข)

“พระเจ้าจะทรงให้ความตัง้ใจดีทุกอย่าง และกิจการแห่งความเชื่อสำาเร็จด้วยฤทธิเ์ดช

พระองค์...”

บทสรุป

แรงจ่งใจที่ส่งส่ง: #ในพระคุณ/เพื่อพระคุณ!

เทศนาหลัก 7
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