
FILL MY CUP

# G l e n n L i m

เติมฉันให้เตม็



Psalm 23 : 5

You prepare a table before me in the presence 
of my enemies; You have anointed my head 
with oil. My cup overflows with blessings.

สดุดี 23 : 5
พระองคท์รงจดัเตรียมอาหารส าหรับขา้พระองค์

ต่อหนา้ศตัรูทั้งหลายของขา้พระองค์
พระองคท์รงเจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั

จอกของข้าพระองค์เป่ียมล้นอยู่



เอเฟซัส 5 : 18
และอยา่เมาเหลา้องุ่นซ่ึงจะท าใหเ้สียคน 

แต่จงเป่ียมด้วยพระวญิญาณ

Ephesians 5 : 18
Do not get drunk on wine…

Instead, be filled (continuously) with the Spirit



1) Cup is too FULL ถ้วยของเรามนัเต็มล้นอยู่

2) Cup is too FAULTY ถ้วยของมนัมข้ีอพกพร่อง

2 เหตุผลทีท่ าให้เราไม้ได้รับการเตมิจากพระเจ้า
2 REASONS W HY W E CANNOT RECEIVE GOD ’s FILLING



James 4 : 6

“God opposes the proud but 
shows favor to the humble."

ยากอบ 4 : 6
“พระเจ้าทรงต่อสู้คนท่ีหย่ิงจองหอง
แต่ประทานพระคุณแก่คนท่ีถ่อมใจ”



Luke 7 : 47

“…her many sins have been forgiven, as her great love has 
shown. But whoever has been forgiven little loves little.”

ลูกา  7 : 47
...บาปมากมายของนางได้รับการอภยัแล้วตามที่
ได้เห็นจากความรักมากมายของนาง แต่ผู้ทีไ่ด้รับ

การอภยัน้อยกรั็กน้อย”



Luke 2 : 7

And she (Mary) gave birth to her firstborn son (Jesus). 
She wrapped Him in cloths, and laid Him in a manger, 

because there was no room for them in the inn.

ลูกา 2 : 7
นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพนัและวางไว้ในราง

หญ้า เพราะว่าไม่มทีี่ว่างในโรงแรมส าหรับพวกเขา



1) Cup is too FULL ถ้วยของเรามนัเต็มล้นอยู่

2) Cup is too FAULTY ถ้วยของมนัมข้ีอพกพร่อง

2 เหตผุลท่ีท ำให้เรำไม้ได้รบักำรเติมจำกพระเจ้ำ
2 REASONS W HY W E CANNOT RECEIVE GOD ’s FILLING



1 Corinthians 9 : 25 – 27 (Good News Translation)
25 Every athlete in training submits to strict discipline, in order to be crowned with a wreath 

that will not last; but we do it for one that will last forever. 26 That is why I run straight for 
the finish line; that is why I am like a boxer who does not waste his punches.

27 I harden my body with blows and bring it under complete control, to keep myself from 
being disqualified after having called others to the contest.

1 โครินธ์  9 : 25 – 27
25ส่วนนักกฬีาทุกคนกค็วบคุมตวัเองในทุกด้าน พวกเขาท าเพ่ือจะได้มงกฎุใบไม้ที่ร่วงโรยได้ 
แต่มงกฎุของเราจะไม่ร่วงโรยเลย 26ดงัน้ันข้าพเจ้าไม่ได้วิง่แข่งโดยไม่มเีป้าหมาย ข้าพเจ้า
ไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยทีช่กลม 27แต่ข้าพเจ้าทุบตร่ีางกายและควบคุมมนัไว้ เพราะ
เกรงว่าเม่ือข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืนแล้ว ตวัเองกลบัเป็นคนที่ใช้การไม่ได้



Proverbs 27 : 7

A person who is full refuses honey, but even 
bitter food tastes sweet to the hungry.

สุภาษติ 27 : 7
คนที่อิม่แล้วเหยยีบย า่น า้ผึง้จากรวง

ส่วนผู้ที่หิวโหย ทุกส่ิงที่ขมกม็ีรสหวาน



Luke 5 : 37

And no one pours new wine into old wineskins. 
Otherwise, the new wine will burst the skins; the 

wine will run out and the wineskins will be ruined.

ลูกา 5 : 37
ไม่มใีครเอาเหล้าองุ่นหมกัใหม่ไปใส่ไว้ในถุงหนังเก่า ถ้าท า

อย่างน้ัน เหล้าองุ่นหมกัใหม่จะท าให้ถุงหนังเก่าขาด 

และเหล้าองุ่นจะร่ัว ถุงหนังกจ็ะเสียไปด้วย




