
มีชีวติอยู่เพ่ือพระองค์ 
ตอนที ่1: พระประสงค์ที่เป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช 
 
พระประสงค์ทีเ่ป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช - ตอนที ่1 
บทน ำ: 
ฟีลิปปี 1:21 “เพราะส าหรับข้าพเจ้า การมชีีวิตอยู่กเ็พ่ือพระคริสต์และการตายกไ็ด้ก าไร” 
ในขอ้น้ี อคัรทูตเปาโลไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีควรจะเป็น
เป้าหมายของคริสเตียนทุกคน คริสเตียนทุกคนควรตั้งเป้าท่ีจะพูดอยา่งจริงใจไดว้า่ 
“ส าหรับขา้พเจา้ การมีชีวิตอยูก่็เพื่อพระคริสต”์ ในตอนท่ี 1 ของค าเทศนาชุดน้ี เราจะพูดถึง
ค าถาม2 ค าถาม ไดแ้ก่: ค  าถามท่ี 1 “ท่านมีชีวิตอยูเ่พื่อส่ิงใด?” และค าถามท่ี 2 “การมีชีวิตอยู่
เพื่อพระเจา้หมายถึงอะไร?” เราถามเช่นน้ี เพื่อท่ีเราจะจดจ่อไปยงัพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ย
ฤทธ์ิเดช 
 
1. ท่านมีชีวติอยูเ่พื่อส่ิงใด? 

ก. เรามีชีวติอยูเ่พื่อส่ิงใด ส่ิงนั้นจะเป็นตวัก ำหนดทศิทำงของชีวติเรา  
กาลาเทีย 6:7-8   7 อย่าหลงเลย ท่านไม่อาจหลอกลวงพระเจ้า ใครหว่านอะไรย่อม
เกบ็เกี่ยวส่ิงนั้น 8 ผู้ท่ีหว่านเพ่ือวิสัยบาปของเขาจะเกบ็เกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้น 
ส่วนผู้ ท่ีหว่านเพ่ือพระวิญญาณจะเกบ็เกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณ 
 
 
 
 
 
 

ข. มีจุดประสงคท่ี์คงอยูเ่พียงช่ัวครำว และพระประสงคท่ี์คงอยูช่ั่วนิรันดร์ 
1 ยอห์น 2:15-17     15 อย่ารักโลกหรือส่ิงใดๆ ในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของ
พระบิดากไ็ม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16 เพราะทุกส่ิงในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนือ้หนัง 
ตัณหาของตา และความทะนงในส่ิงท่ีตนมหีรือท า ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจาก
โลก 17 โลกกับความปรารถนาต่างๆ ของโลกกล่็วงไป แต่ผู้ ท่ีท าตามพระประสงค์
ของพระเจ้าด ารงอยู่ตลอดกาล เตือนให้ระวงัปฏิปักษ์ของพระคริสต์ 
 
 



 
 
 

2. การมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้หมายถึงอะไร? 
ก. การมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์มายถึง การมีชีวติอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

พระองค ์เพื่อท่ีวถิีทำงของพระองคจ์ะกลายมาเป็นหนทำงของเรา 
อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ ? หากท้ังคู่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน 

ข. การมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์มายถึง การเทดิทูนพระองคใ์นทุกส่ิงท่ีเราท า 
1 โครินธ์ 10:31 ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือด่ืมหรือท าอะไรกต็าม จงท าทุกส่ิงเพ่ือ
พระเกียรติสิริของพระเจ้า 
 

ค. การมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคห์มายถึง การละทิง้ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะขัดขวำงการด าเนิน
กบัพระเจา้ 
ฮีบรู 12:1 เพราะฉะนั้นในเม่ือเรามพียานหมู่ใหญ่พร่ังพร้อมรอบด้านเช่นนีแ้ล้ว ก็
ให้เราละทิง้ทุกอย่างท่ีถ่วงอยู่และบาปท่ีเกาะแน่น ให้เราว่ิงด้วยความอดทนบากบั่น
ไปตามลู่ ท่ีทรงก าหนดไว้ส าหรับเรา 

สรุป: จากท่ีเราไดเ้ห็น เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราจะตอ้งวิเคราะห์อยา่งตรงไปตรงมาถึง
จุดประสงคข์องการท่ีเรามีชีวิตอยู ่ วา่เราก าลงัมีชีวติอยูเ่พื่อตวัเอง หรือเราก าลงัมีชีวติอยู่
เพื่อพระเจา้ ในการด าเนินชีวิตตามพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชของพระเจา้ เป็นเร่ืองท่ี
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราจะเขา้ใจวา่การมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคมี์ความหมายอยา่งไร ในตอนท่ี 2 
เราจะกล่าวถึงค าถามอีก 2 ค าถาม ไดแ้ก่ เราจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้ไดอ้ยา่งไร และเพราะ
เหตุใดเราจึงมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์
 
พระประสงค์ทีเ่ป่ียมด้วยฤทธ์ิเดช - ตอนที ่2 
บทน ำ: ในตอนท่ี 2 ของพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดช เราจะยงัคงจดจ่อไปยงัพระ
ประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชโยการอภิปรายกนัถึงค าถามท่ีวา่ “เราจะมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้
ไดอ้ยา่งไร?” “และเพราะเหตุใดเราจึงมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค?์” 

1. เราจะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 
ก. เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคโ์ดยการท ำใหก้ารมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคเ์ป็นเป้าหมายท่ี

แน่วแน่มั่นคง 



ฟีลิปปี 3:12 ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ท้ังหมดนีแ้ล้วหรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดี
พร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพ่ือฉวยเอาส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้ส าหรับ
ข้าพเจ้าเม่ือทรงฉวยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์ 

ข. เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้โดยการเข้ำสนิทในพระวจนะของพระองค ์
ยอห์น 8:31-32   31 พระเยซูตรัสกับชาวยิวท่ีได้เช่ือพระองค์ว่า " ถ้าท่านยึดมัน่ใน
ค าสอนของเรา ท่านกเ็ป็นสาวกของเราจริงๆ 32 แล้วท่านจะรู้จักความจริงและ
ความจริงจะท าให้ท่านเป็นไท " 

ค. เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคโ์ดยการยอมจ ำนนต่อกำรทรงน ำขององคพ์ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ 
โรม 8:14 เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงน าผู้ใด ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า 
 
 

ง. เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคโ์ดยควำมเช่ือของเรา 
ฮีบรู 10:38 แต่ผู้ชอบธรรมของเรา จะด ารงชีวิตโดยความเช่ือ และหากเขาเส่ือม
ถอย เราจะไม่พอใจเขา "  

2. เพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้? 
ก. เราควรมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคเ์พราะควำมรักอนัยิ่งใหญ่ท่ีทรงมีต่อเรา 

1 ยอห์น 4:10 นี่คือความรัก ไม่ใช่ท่ีเรารักพระเจ้า แต่ท่ีพระเจ้าทรงรักเราและทรง
ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเคร่ืองบูชาลบบาปของเรา 

ข. แผนงานท่ีพระเจา้ทรงมีใหแ้ก่ชีวติของท่านเป็นแผนงานท่ีดีเท่านั้น พระองคท์รง
ห่วงใยท่าน 
เยเรมีย ์29:11 องค์พระผู้ เป็นเจ้า ประกาศว่า " เพราะเรารู้แผนการท่ีเรามไีว้ส าหรับ
เจ้า เป็นแผนการเพ่ือท าให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพ่ือท าร้ายเจ้า เป็นแผนการเพ่ือให้
ความหวงัและอนาคตแก่เจ้า 

ค. เราควรมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคเ์พราะน่ีเป็นวธีิท่ีเรานมัสกำรและถวายพระสิริแด่
พระองค ์
โรม 12:1   เหตุฉะนั้นพี่น้องท้ังหลาย เม่ือพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านท้ังหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมชีีวิต ท่ี
บริสุทธ์ิ และท่ีพระเจ้าพอพระทัย น่ีเป็นการนมสัการท่ีแท้จริง 

ง. การมีชีวติอยูเ่พื่อพระองคน์ ามาซ่ึงกำรจัดเตรียมอยา่งอุดม กำรปกป้อง และพระพร 
สดุดี 91 ผู้ท่ีพ านักในท่ีก าบังขององค์ผู้สูงสุด จะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรง
ฤทธ์ิ 



สรุป: พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อชีวติของท่าน 
แต่พระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเองไดโ้ดยอตัโนมติั ตามท่ีเราไดเ้ห็น
กนัแลว้ในค าเทศนาชุดน้ี ในการท่ีเราจะด าเนินอยูใ่นพระประสงคท่ี์เป่ียมดว้ยฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ท่ีมีไวเ้พื่อชีวิตของเรา เราจ าเป็นตอ้งก าหนดวา่เรามีชีวติอยูเ่พื่อส่ิงใด เราตอ้งเขา้ใจ
ความหมายของการมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้ เขา้ใจวา่เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระองคไ์ดอ้ยา่งไร และ
เพราะเหตุใดเราจึงควรมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค ์

ค าถามอภิปราย:  

1. การเขา้สนิทในพระวจนะของพระองคมี์ความหมายอยา่งไรต่อฉนั? 
2. การยอมจ านนต่อองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยขา้พเจา้ใหมี้ชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้ได้

อยา่งไร? 
3. เพราะเหตุใดพระเจา้จึงตอ้งการใหข้า้พเจา้มีชีวติอยูเ่พื่อพระองค?์ 


