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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 
ค าเทศนา  จากพระธรรม ฉธบ.28:1-14 ในปีใหม่  2011 

นี้นั้น ผมได้บอกว่า พระเจ้าจะประทานพระพร 10 ประการให้กับ
เรา แต่พระพรนี้มีเง่ือนไข  2ข้อ คือเราต้อง เช่ือฟังพระสุรเสียง
ของพระเจ้า  และระวังที่จะกระท าตามพระบัญญัติ   

พระพรนี้ เราจะได้อย่างแน่นอน แต่ซาตานมันไม่ยอมที่
จะให้เราได้รับอย่างง่าย ๆ มันพยายามจนสุดความสามารถที่จะ
ขัดขวางเรา แต่มันท าอะไรเราไม่ได้เลย เพราะฐานะของเรานั่นคือ 
เราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นคนชอบธรรมโดยพระเยซู
คริสต์แล้ว  แต่สิ่งหนึ่งที่มันท าได้และมันท าอยู่เสมอคือ มัน
โกหก  มันเป็นผู้พูด มุสา มันโกหกว่า มันมีชัยชนะ มันมีอ านาจ
เหนือเรา  และอาวุธที่จะต่อสู้การโกหกของมันคือ ความจริง ซึ่งก็
คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเอง 

พี่น้องที่รักครับ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การ เฝ้า
เดี่ยวของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง เราได้รู้และเข้าใจความจริงของ
พระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ พระวจนะของพระองค์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้
กับการหลอกลวงของซาตาน เพราะพระวจนะที่เราสะสมจากการ
เฝ้าเดี่ยวทุก ๆ วันนั้นจะท าให้เรารู้จักกลอุบายของมารซาตาน 
และจะท าให้เรามีชัยชนะต่อมันทุก ๆ วัน และมันจะหลอกเรา
ไม่ได้อีกต่อไป 
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การจัดการกับป้อมปราการในความคิดของเรา 3 ประการคือ 
เตรียมตัว โดยการสะสมความจริงของพระเจ้าทุก ๆ วัน 
เตรียมพร้อม ระวังระไวเสมอเพราะเราอยู่ในสงครามฝ่าย
วิญญาณ 
ต่อสู้  ใช้พระวจนะของพระเจ้าตอบโต้กลับความคิดที่ผิดนั้น 

 
ขอให้เดือนมีนาคมนี้ เป็นเดือนที่เราจะติดสนิทกับ      

พระเจ้ามากขึ้น และรับ สิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราทุกประการ
นะครับ 

   เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตโดยฝ่ายวิชาการพระคัมภีร์และศาสนศาสตร ์
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม ่
206 หมู่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร/แฟกซ์ 0-5327-5052 
E-mail : actsc_cnx@yahoo.com ; www.actschurchcm.com
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การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึงการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การ อธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็น  สิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูครสิต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ า เป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุด ที่แน่นอน ที่ เราจะสงบนิ่งกับ     พระเจ้าได้  
และมีการเตรียมตัวเช่น ถ้า เราจัดเวลา   เป็นตอนเช้าทุกวัน 
เวลา 6.00 น. เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกจนท าให้ เราง่วง
ตอนเช้าที่เฝ้าเดี่ยวนั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
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2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 

 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

 เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่าง ของพระเยซูคริสต์จาก    
พระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมีภาระหรือ
ความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของ เราเอง หรือ
แล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

5. อ่านพระคัมภีร์ประจ าวัน 

 ใหเ้ราตั้งเป้าในปี 2011 เช่นนี้  
“ อย่างน้อยให้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ใหม่จบ 1 รอบ” 
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 วิธีการศึกษา 
o ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท าความเข้าใจหนังสือ   

เล่มนั้น ๆ ก่อน  

 จากหนังสือ  “คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาค
พันธสัญญาใหม่” 

 ส าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่าน  จากหนังสือ
อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย 
[Life Application] 

o อ่านพระคัมภีรว์ันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” 

o เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  
1) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร 
2) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ 
3) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง  

           และมีเง่ือนไขอะไรที่เราต้องท าตาม 
4) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5) มีค าสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

o ท าการศึกษาจาก  “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว ” ประจ าแต่ละ
เดือน เพื่อท าความเข้าใจและตอบสนอง   พระธรรมตอน
นั้น ๆ  
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6.  จดบันทึก  
 สิ่งที่ได้รับจากการอธิษฐาน หรือจากข้อพระคัมภีร์  ที่พระเจ้า
ตรัสกับเรา 
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สดุดี 119:24  บรรดาพระโอวาทของพระองค ์
เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์  เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค ์
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วันที่ 1 มีนาคม  2011  
มาระโก บทท่ี 7:24-37 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 7:24-37 
ช้า ๆ 3 รอบ 
แม้ว่าตอนแรกดูเหมือนพระเยซู
ทรงปฏิเสธที่จะรักษาลูกของหญิง
ชาวกรีกแต่ภายหลังทรงกระท า
ตามที่หญิงผู้นี้ทูลขอ  
เหตุการณ์ท าให้เราเรียนรู้ว่า
พระองค์ทรงตอบสนองคนที่มี
ท่าทีอย่างไร______________ 
_________________________
_________________________ 

 
ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 26 “ผู้หญิงนั้นมีเชื้อสายซีเรีย 
ฟีนิเซีย พูดภาษากรีก” 
 หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติ เป็น
ชาวกรีก ที่เกิดในซีเรีย ฟินิเซีย 

 

ข้อ 27,28 “สุนัข” หมายถึงสุนัข
ตัวเล็ก ๆ หรือสุนัขเลี้ยงในบ้าน
ไม่ใช่สุนัขจรจัดนอกบ้าน 
 พระเยซูก าลังตรัสว่าสิ่งที่พระองค ์
ทรงท าเป็นอันดับแรกสุดคือ
จัดหาอาหารให้ลูก ๆ (หมายถึง
สอนสาวกของพระองค์ ) ไม่ใช่
ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงมาขัดจังหวะ
ขณะครอบครัวรับประทานอาหาร
ด้วยกัน 

 
ข้อ 36 พระเยซูทรงห้ามประชาชน
ไม่ให้โจษจันข่าวการรักษาโรค
ครั้งนี้ เพราะ พระองค์ไม่ต้องการ
ให้เขาทั้งหลายเห็นพระองค์เป็น
เพียงผู้ท าการอัศจรรย์ เป้าหมาย
ของพระองค์คือ ให้คนได้รู้ว่า 
พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่เขาพ้นจาก
ความบาป 
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ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 27-28 
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พยายามจะ
โต้เถียงพระเยซู เธอเลือกใช้ค า
เดียวกับพระเยซูเพื่อบ่งบอกว่ า 
เธอมีความจ าเป็นที่จะขัดจังหวะ   
และเธอยินดีให้พระเยซูเปรียบ  
เทียบว่าเป็นเพียงสุนัข เธอ มี
ความบากบั่น มานะอดทนในการ
ทูลขอต่อพระเยซู เพราะ เธอ มี
ความเชื่อมั่นว่าพระองค์สามารถ
รักษาลูกสาวของเธอได้ 
 
 เรามีความเชื่อมั่นเม่ือทูลขอ
ความ ช่วยเหลือจากพระเยซู
หรือไม่ และ เรายินดีที่จะลงทุน
เหมือนหญิงกรีกคนนี้เพื่อจะ
ได้รับค าตอบไหม ? 

 อะไรคืออุปสรรคของเราที่ไม่ได้
รับค าตอบ อาจจะเป็น การไม่
บากบั่นวิงวอน , การขาดความ
ถ่อมใจหรือการขาดความเชื่อ ? 
_______________________
_______________________ 

ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
พระเยซูทรงตรัสชัดเจนว่า ของ
ประทานความรอดเป็นมรดกของ
ชาวยิวซึ่งเป็นชนชาติที่ทรง
เลือกสรรไว้ แต่การที่ความรอดได้
มาถึงเราซึ่งเป็นคนต่างชาติ ซึ่ง   
ไม่มีสิทธิตามสายโลหิตนั้นจึงเป็น
พระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
 
หากเราเคยคิดว่าความรอดที ่
พระเจ้าทรงอนุญาตให้แก่เรานั้น 

เป็นความรอด “ราคาถูก”  
ขอให้เรากลับใจและขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์มอบโอกาส 
แก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์ 

 
อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้
ด าเนินชีวิตอย่างถ่อมใจทุกๆวัน
ให้สมกับพระคุณที่ได้ประทาน    
แก่เรา โดยการรักพระเจ้าอย่าง
สิ้นสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง 
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วันที่ 2 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 8:1-21 
อ่านพระธรรม มาระโก 8:1-21 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อ 2 กล่าวว่า “เรา (พระเยซู ) 
สงสารคนเหล่านี้...”   
เราคิดว่า พระเยซูทรงสงสารเรา
เหมือนกับที่สงสารคนเหล่านั้น
หรือไม่ ?__________________ 

ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 11 พวกฟาริสีพยายามหักล้าง
การอัศจรรย์ครั้งก่อน ๆ ของพระ
เยซูโดยอ้างว่า สิ่งเหล่านี้เกิดโดย
เหตุบังเอิญหรือ อ านาจของมาร 
ฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องหมาย
ส าคัญจากสวรรค์ซึ่งพระเจ้า
เท่านั้นทรงกระท าได้ 
 พระเยซูปฏิเสธค าเรียกร้อง  
ของพวกเขา เพราะพระองค์
ทรงทราบว่า แม้เขาจะเห็นการ
อัศจรรย์ พวกเขาก็ไม่เชื่ อ 
เนื่องจากใจที่มีอคติของเขา  

ข้อ 15 เป็นต้นไป ค าว่า  “เช้ือ ” 
ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นสัญลักษณ์
ของความชั่วร้าย 
 เช่นเดียวกับเชื้อยีสต์เพียง
เล็กน้อยก็สามารถท าให้ขนมปัง
ทั้งก้อนฟูขึ้น  

 ความใจแข็ง ถือทิฐิของเหล่า
ผู้น าศาสนาก็สามารถ  แพร่ซึม
ไปทั่วชุมชนทั้งหมดให้ลุกฮือขึ้น
ต่อต้านพระเยซู 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 1-3 
เราเคยรู้สึกไหมว่า พระเจ้าทรงยุ่ง
อยู่กับเรื่องส าคัญ ๆ จนอาจจะไม่
มีเวลาดูแลความต้องการของเรา  
 เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรง
ห่วงใยความต้องการของคน
เหล่านั้น พระองค์ก็ทรงห่วงใย
เรื่องปัจจัยจ าเป็นประจ าวันของ
เราด้วย  
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ครั้งหนึ่ง พระเยซูตรัสว่า  
“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวาย       
ว่าจะเอาอะไรกิน  หรือจะเอาอะไร
ดื่ม  หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม…... แต่
ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต       
ในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า  ท่าน
ต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้”  
(มธ.6:31-32)   
 
 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราคิด ว่า  
พระเจ้าไม่สนใจ 

 ไม่มีเรื่องอะไรที่ใหญ่เกินกว่า
พระเจ้าจะจัดการ  

 หรือมีความจ าเป็นใดที่เล็ก  จน
เล็ดลอดความสนใจของพระเจ้า
ไปได้ 

 
เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ด้วย
ค าพูดของท่านเอง__________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

อธิษฐาน 
ตามค าอธิษฐานของพระเยซูที่
กล่าวว่า “ขอโปรดประทานอาหาร
ประจ าวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย  
ในกาลวันนี”้ (มธ.6:11) 
 บอกกับพระเจ้าถึงความต้องการ
ของเราว่าคืออะไร พระเจ้าทรง
เป็นห่วงเรา พระเจ้าจะทรง
ตอบเราอย่างแน่นอน 

 ค าทูลขอของเราวันนี้คือ 
_________________________
_________________________ 
 
(เติมทีหลังเมื่อได้รับค าตอบ) 
o พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเราในวันที่___________ 

o และค าตอบที่พระเจ้าทรงตอบ
เราคือ________________ 
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วันที่ 3 มีนาคม 2011  
มาระโก บทที่ 8:22-38 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 8:22-38 
ช้า ๆ 3 รอบ 
 

พระเยซูตรัสว่า เง่ือนไขของคนที่
อยากจะติดตามพระเยซู คืออะไร
(ข้อ 34) ?_________________ 
_________________________ 

 

ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 29 “พระคริสต์” เป็นค ากรีก 
“พระมาซีฮา ” เป็นภาษาฮีบรู 
แปลว่า “ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้”  
o แนวคิดของค นยิว พระคริสต์
คือผู้น าทางการเมืองและประเทศ 
ชาติเพื่อปลดแอกเขาจากการ
ปกครองของคนต่างชาติ 
(โรมัน) ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช้
ค านี้เรียกพระองค์เอง 
 

ข้อ 30  ท าไมพระเยซูทรงห้าม
สาวกไม่ให้เปิดเผยความจริง
เก่ียวกับพระองค์ 
o เพราะเหล่าสาวกยังคงคิดว่า 
พระเยซูจะมาเพี่อเป็นกษั ตริย์
หรือผู้น าทางการเมือง ไม่ใช่
พระมาซีฮาที่มารับความผิด
บาปของมนุษย์ทั้งโลก 

 
ข้อ 31 “บุตรมนุษย์”  
o พระเยซูทรงเรียกพระองค์เอง
ว่า “บุตรมนุษย์” บ่อยที่สุด 

o พระนามนี้มาจากพระธรรม  
ดาเนียล 7:13 หมายถึงบุคคล
ซึ่งมาจากสวรรค์ เป็นผู้มีสิทธิ
อ านาจและฤทธิ์เดช 

o ในยุคสุดท้าย พระนามนี้อ้างถึง
พระเยซูในฐานะที่เป็นพระมา -
ซีฮา  

o พระนามบุตรมนุษย์นี้ เชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการที่ เปโตร  
ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์  
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ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 34   
มาระโกตั้งใจเขียนพระกิตติคุณ นี้
ให้ผู้อ่านโรมันซึ่งรู้ความหมายของ
การแบกกางเขน  
 การตรึงกางเขนเป็นวิธีประหาร
ชีวิตที่ชาวโรมันใช้ลงโทษ  
อาชญากรคดีอุกฉกรรจ์ นักโทษ 
จะแบกกางเขนของตนไปยังแดน
ประหาร เพ่ือบ่งบอกว่ายอม
จ านนต่ออ านาจของโรมัน 

 พระเยซูทรงใช้ค าว่าแบก
กางเขนเพื่อแสดงถึง การยอม
จ านนอย่างส้ินเชิง  ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ทรงเรียกร้องจากเราผู้ติด - 
ตามพระองค ์

 พระเยซู ไม่ได้ต่อต้านความ
สนุกสนาน และพระองค์ก็ไม่ได้
ให้เรารนหาความเจ็บปวดใส่ตัว
โดยไม่จ าเป็น 

 แต่พระองค์ตรัสถึงความกล้า
หาญบากบั่นและยินดีสละวิถี
ชีวิตที่ท าตามค่านิยมและ
กระแสสังคม ซึ่งสิ่งนี้จ าเป็นต่อ
การติดตามพระองค์ไป 

อธิษฐาน 
ในการติดตามพระเยซูคริสต์ เรา
ได้เอาชนะตัวเองและแบกกางเขน
ในเรื่องใดบ้าง ? 

 

ให้เรายอมจ านน 
ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ 
ทูลให้พระองค์ทรงกระท าการ

ในชีวิตของเรา 
ในเรื่องที่เราอ่อนแอและ 
ไม่สามารถชนะตัวเองได้ 

เพื่อเราจะเป็นผู้ติดตาม
พระองค์อย่าง 100 % 

 
เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ด้วย
ค า พูดของท่านเอง ________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 4 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 9:1-29 
อ่านพระธรรม มาระโก 9:1-29 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปิดเผย ให้เรา
รู้ว่า พระเยซูคือใคร ? และเราควร
ตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร    
บ้าง ? (ข้อ7) _______________ 
_________________________
_________________________ 
ท่านได้ตอบสนองพระองค์เช่นนั้น
หรือไม่ เพราะเหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

ท าความเขา้ใจพระคัมภีร์ 
ข้อ 2-3  การจ าแลงพระกายของ
พระเยซูเปิดเผยให้เราทราบว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า 
พระสุรเสียงของพระเจ้าทรงยก
พระเยซูเหนือโมเสสและเอลียาห์ 
เพราะทรงเป็นพระมาซีฮาผู้ทรงมี
สิทธิอ านาจของพระเจ้าอย่าง
เต็มที่ และเป็นผู้ที่ชาวยิวรอคอย
มาเป็นเวลานาน 

o โมเสส เป็นตัวแทนของธรรม
บัญญัติ และเอลียาห์เป็นตัวแทน
ของบรรดาผู้เผยพระวจนะ  

o การที่คนทั้งสองปรากฏแสดง
ให้เห็นว่าพระเยซูทรงกระท าให้
ทั้งธรรมบัญญัติของพันธสัญญา
เดิมและพระสัญญาของพระเจ้า
ผ่านทางผู้เผยพระวจนะนั้น
ส าเร็จ 

o พระเยซูไม่ใช่เอลียาห์หรือ
โมเสสกลับชาติมาเกิด แต่
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์
เดียวของพระเจ้า ที่ทรงฤทธิ์ -
เดชและมีสิทธิอ านาจ 

 
ข้อ 18  เหตุใดเหล่าสาวก จึง ไม่
สามารถขั บผีออกได้ ทั้ง ๆ ที่ใน
มาระโก 6:13 ได้บอกว่า พวกเขา
มีประสบการณ์ขับผีมาก่อนหน้านี้ 
o เป็นไปได้ที่ความเชื่อ ของเหล่า
สาวกอาจจะสั่นคลอนไปบ้าง  

o มาระโกเล่าเรื่อง นี้เพื่อแสดงว่า 
การท าศึกกับซาตานนั้นเป็น
การชิงชัยที่ยากล ายากและต้อง
ต่อสู้กันต่อไปเรื่อย ๆ   
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ชัยชนะเหนือบาป 
และการทดลองได้มาโดย 
ความเช่ือในพระเยซูคริสต์ 

ไม่ใช่โดยอาศัย 
ความพากเพียรของเราเอง 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 29 
เหล่าสาวกมักจะเผชิญสถานการณ์
ยุ่งยากท่ีมีแต่การอธิษฐานเท่านั้น 
ที่จะสามารถแก้ไขได้ 
 การอธิษฐานเป็นกุญแจไขสู่
ความเชื่อในชีวิตของเรา  

 การอธิษฐานอย่างเกิดผล
จ าเป็นต้องมีทั้งท่าทีที่พึ่งพา
อย่างเต็มที่ และมีการปฏิบัติคือ
การทูลขอ 

 การอธิษฐานแสดงว่า เราพึ่งพา
พระเจ้า โดยการที่เราถ่อมใจลง
ทูลเชิญให้พระเจ้าเติมเราให้เต็ม
ด้วยความเชื่อและฤทธิ์อ านาจ  

 ไม่มีสิ่งใดทดแทนการอธิษฐาน
ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์
ซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ 

ตอบสนองและอธิษฐาน 
มีสิ่งใด หรือ สถานการณ์ใดที่เรา
รู้สึกว่ายาก และเกินก าลังของเรา
ที่จะแก้ไขหรือไม่ ? 

_______________________
_______________________ 

ให้ข้อคัมภีร์ ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่
เราจะตอบสนองอย่างถูกต้อง 
o ทูลขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติม
ความเชื่อให้กับเรา 

o ทูลขอพระเจ้าทรงตอบค า
อธิษฐานเราในเรื่องนั้น ๆ  

 
เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ด้วย
ค าพูดของท่านเอง _________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 5 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 9:30-50 
อ่านพระธรรม มาระโก 9:30-50 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูได้บอกทัศนะของพระองค์
ว่า ในสายพระเนตรของพระองค์  
ใครคือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ (คนต้น) ?  
(ข้อ 35)____________________ 
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 34 ในขณะที่พระเยซูพยากรณ์
เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์ พวกเหล่าสาวกก็ครุ่นคิด
ถึงอาณาจักรซึ่งพวกเขาหวังว่า 
พระองค์จะทรงสถาปนาขึ้น และ
ต าแหน่งที่พวกเขาจะได้รับใน
อาณาจักรนั้น  
 เหล่าสาวกติดใจอยู่กับการ แก่ง 
แย่งชิงดีกันเพื่อความส าเร็จของ
ตนเอง 

ข้อ 43-45 พระเยซูทรงใช้ภาษาที่
หนักหน่วงเพื่อเน้นความส าคัญ
ของการก าจัดบาปออกจากชีวิต
ของเรา  
o สาวกแ ท้ของพระเยซู จ าเป็น  
ต้องฝึกวินัยอย่างหนักหน่วง  

o การตัดนิสัยบาปอาจจะเป็น
เรื่องที่เจ็บปวดเหมือนตัดมือ
ของเราทิ้งไป  

o แต่พระคริสต์ก็มีคุณค่ามาก
พอที่เราจะยอมสูญสิ้นความ
สนุกสนานในความบาปของเรา
ไม่ใช่หรือ 

 

เมื่อคิดถึงพระเยซู  เรายินดีตัด
ความบาปของเราหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 41-42 
 ส าหรับพระเยซูคริสต์แล้ว ผู้ที่
ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ ก็เท่ากับ
ต้อนรับพระองค์ การให้น้ าเย็น
เพียงแก้วหนึ่งแก่ผู้กระหายก็
เหมือนถวายเครื่องบูชาแด่  
พระเจ้า 

 ในทางตรงกันข้าม การท าร้าย
ผู้อื่นห รือไม่ห่วงใยดูแลผู้อื่นก็
เป็นบาป แม้ว่าคนนั้นจะเป็น
คนไม่มีความส าคัญในสายตา
ของโลกก็ตาม 

 

ตอบสนอง  
 ในคริสตจักร ใครคือผู้เล็กน้อย
ของท่านที่ท่านต้อนรับเขา ? 
_______________________ 
_______________________
_______________________ 

 ในวันอาทิตย์นี้ ให้มองหาผู้
เล็กน้ อยสักคนหนึ่ง ที่ท่านจะ
ไปทักทายเขา ไปอธิษฐานเผื่อ
เขา และไปหนุนใจเขา 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าให้มีหัวใจเป็นห่วง
เป็นใยผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่
ว้าเหว่ คนใหม่ในคริสตจักรที่
เขาต้องการเพื่อน  

 อธิษฐานเผื่อพี่น้องสัก 1 คนที่
เราเห็นเขาที่คริสตจักรและ   
เราไม่เคยไปคุยกับเขาเลย ขอ
พระเจ้าทรงอวยพรเขา และ   
วันอาทิตย์ที่ จะถึงนี้ เราจะไป
อธิษฐานเผื่อและหนุนใจเขา 

 
เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ด้วย
ค าพูดของท่านเอง _________    
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 6 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 10:1-31 
อ่านพระธรรม มาระโก 10:1-31 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูให้หลักการเรื่องครองชีวิต
คู่ว่าอย่างไร ? (ข้อ 9) หย่าร้างกัน
ได้หรือไม่  หรือใครจะให้แยกทาง
กันได้หรือไม่ 
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 21-22  “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง 
จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมี ” 
ปัญหาเบื้องต้นของชายหนุ่มคนนี้
อยู่ที่ความร่ ารวยของเขา ทางแก้
ของพระเยซูคือ ท าให้เขาหลุดพ้น
จากปัญหา  
o ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่า ค าสั่งนี้
ของพระเยซูใช้กับคริสเตียน  
ทุกคน แต่ประยุกต์ใช้กับคนที่มี
ปัญหาฝ่ายวิญญาณแบบเดียว  
กันเท่านั้น 

o การที่ชายหนุ่มคนนี้ตัดสินใจ
เดินจากไป  สะท้อนว่า เขารัก
ทรัพย์สมบัติมากกว่ารักชีวิต   
นิรันดร์ 

 
ข้อ 25 ข้อนี้เป็นก ารเปรียบเทียบ
เพื่อแสดงถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือ  
อูฐเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดที่พบใน
อิสราเอล ภาพนี้ขัดแย้งกันอย่าง
เห็นได้ชัดคืออู ฐซึ่งสัตว์ที่ใหญ่
ที่สุดกับรูเข็มที่เล็กที่สุด 
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ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 29-30 
พระเยซูทรงยืนยันกับเหล่าสาวก  
ว่า ผู้ใดสละสิ่งที่มีค่าเพราะเห็นแก่
พระองค์ จะได้รับผลตอบแทนร้อย
เท่าในชีวิตนี้ แม้ไม่จ าเป็นว่าต้อง
คืนมาในรูปเดิม เช่น บางคน
ครอบครัวไม่ยอมรับ เพราะเขามา
เชื่อพระเยซู แต่เขาจะมีครอบครัว
พี่น้องคริสเตียนที่ใหญ่กว่าเดิม
เสียอีก 
o  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควบคู่มา
กับผลตอบแทนคือ การกดขี่  
ข่มเหง เพราะโลกเกลียดชัง
พระเจ้า พระเยซูทรงเน้นการ
กดขี่ข่มเหง เพราะพระองค์
ไม่ได้ต้องการให้เราติดตาม
พระองค์อย่างเห็นแก่ตัวนั่นเอง 

o สิ่งที่ส าคัญมากว่าการข่มเหงที่
เกิดขึ้น คือชัยชนะที่พระองค์
รับประกันที่จะใ ห้แก่คนที่เป็น
ของพระองค์ (ยน.16:33) 
 
 

ชีวิตของการเป็นสาวก 
มีส่วนผสมทั้ง 

พระสัญญาและการข่มเหง  
ทั้งพระพรและการทนทุกข์ 

 

ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้า
ทรงประทานชัยชน ะให้กับเรา
เสมอในการข่มเหงที่เกิดขึ้นนั้น 
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา 
 

เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ด้วย
ค าพูดของท่านเอง __________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 7 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 10:32-52 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 10:32-52 ช้า ๆ 3 รอบ 
ตัวอย่างของพระเยซูข้อ 45 คือ 
ข้อพระคัมภีร์ส าหรับการเป็นผู้น า
ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ที่
พระเจ้าทรงให้กับผม   
o ผู้น าคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก   
ให้มาปรนนิบัติพี่น้องไม่ใช่เพื่อ  
ให้พี่น้องมาปรนนิบัติเขา 

 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับ  

 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 37  เหล่าสาวกก็เหมือนกับ
ชาวยิวส่วนใหญ่ในสมัยนั้น มี
ความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับอาณาจักร
ของพระมาซีฮา ซึ่งผู้เผยพระวจนะ 
ในพันธสัญญาเดิมพยากรณ์ไว้ 
  
 

o พวกเขาคิดว่า พระเยซูจะ
สถาปนาอาณาจักรฝ่ายโลกซึ่ง
จะปลดปล่อยอิสราเอลออกจาก
การกดขี่ข่มเหงของโรมัน และ
ยากอบกับยอห์นก็อยากได้
ต าแหน่งอันทรงเกียรติใน
อาณาจักรนั้น 

o แต่อาณาจักรของพระเยซูไม่ใช่
อาณาจักรของโลกนี้ ไม่ ได้ มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ราชวังหรือราช
บัลลังค์ แต่อยู่ในชีวิตจิตใจของ
เหล่าสาวก 

o เหล่าสาวกไม่เข้าใจข้อนี้  จน 
กระทั่งเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้น  
มาจากตายแล้วจึงเข้าใจ 

 
ข้อ 47 “บุตรดาวิด”  
o ค านี้เป็นค าที่คนนิยมเรียก     
พระเยซูในฐานะที่ทรงเป็น    
พระมาซีฮา เพราะเป็นที่รู้กัน
ว่า พระมาซีฮาจะเป็นเชื้อสาย
ของกษัตริย์ดาวิด 
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o การที่บารทิเมอัสเรียกพระเยซู
ว่า บุตรดาวิด  แสดงว่า เขา
ยอมรับพระเยซูเป็นพระมาซีฮา  

o และความเชื่อของเขาในพระ -
เยซูว่า พระองค์ทรงเป็นพระ -
มาซีฮานั้นท าให้เขาได้รับการ
รักษาให้หาย 

o ท่านยินดีเรียกพระเยซูเป็นบุตร
ดาวิดหรือไม่ ?  

 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 42-45 
ยากอบและยอห์นอยากได้ต าแหน่ง 
สูงสุดในอาณาจักรของพระเยซู 
แต่พระเยซูทรงบอกพวกเขาว่า 
ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากการ
ปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น  
 

ในสังคมของโลก 
เขาวัดความยิ่งใหญ่กันด้วย
ความส าเร็จ เงินทอง ต าแหน่ง 

แต่ในอาณาจักรพระเจ้า 
การรับใช้คือหนทางก้าวหน้า 

 

 ความปรารถนาที่จะเป็นที่หนึ่ง
ไม่ได้ช่วยอะไร แต่กลับจะกีด -
ขวางหนทางด้วย  

 ดังนั้น แทนที่เราจะหาหนทาง
สนองความต้องการของเรา จง
มองหาทางที่จะรับใช้ผู้อื่นในสิ่ง
ที่เขาต้องการ 
 

ตอบสนองและอธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เรามีภาระใจการ   
รับใช้ในคริสตจักร 

o ส า รวจตัวเองว่า เรามีของ -
ประทานอะไร ให้เรารับใช้    
พระเจ้าด้วยของประทานอันนั้น 
เช่น ดนตรี ท าอาหาร จัดดอกไม้ 
เลี้ยงเดก็ ศิลปกรรม การแสดง 

o บอกความจ านงของเรากับ
หัวหน้าเซลล์หรือศิษยาภิบาล 
เพื่อผู้น าเหล่านั้น จะพาท่านไป
มีส่วนร่วมรับใช้ได้ 
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วันที่ 8 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 11:1-19 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 11:1-19 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท าไมพระเยซูจึงทรงขับไล่บรรดา
พ่อค้าในพระวิหาร ? (ข้อ 17) 
_________________________ 
ในข้อนี้ ได้บอกกับเราว่า นิเวศน์
ของพระเจ้ามีไว้เพื่ออะไร? ____ 
________________________ 
ท่านจะท าอย่างไรให้คริสตจั กร
ของเราเป็นอย่างที่พระเยซูตรัส
นั้น ?_____________________ 
________________________ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 11-15 
เหตุการณ์ผิดปกติ 2 เหตุการณ์ใน
พระคัมภีร์ตอนนี้เกี่ยวข้องกันคือ 
การทรงสาปต้นมะเดื่อ และ การ
ทรงช าระพระวิหาร 

 การสาปต้นมะเดื่อเป็นอุปมา
เกี่ยวโยงกับการช าระพระวิหาร 

o พระวิหารที่มีไว้เพื่อไว้นมัสการ
พระเจ้า แต่การนมัสการที่แท้จริง 
กลับหายไป 

o เช่นเดียวกันกับต้นมะเดื่อที่ดู
เหมือนว่าจะออกผล แต่กลับไม่
มีผล  

 พระเยซูทรงแสดงพระพิโรธต่อ
ชีวิตที่เคร่งศาสนาแต่ปราศจาก
คุณธรรมที่แท้จริง 

 หากเรามีแต่หลักความเชื่อแต่
ไม่ได้เชื่อฟังและท าตาม ก็จะ
เหมือนต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลนั้น 
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ข้อคิดประจ าวันน้ี ข้อ 13-14 

และตอบสนอง 
 ต้นมะเดื่อเป็นแหล่งทรัพยากร
อาหารของอิสราเอลที่คนนิยม
รับประทานและมีราคาไม่แพง 
ใช้เวลาปลูก 3 ปีก็ให้ผลแล้ว 

 ต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง ๆ ให้ผล
มากมายซึ่งเก็บเกี่ย วได้ปีละ 2 
ครั้ง คือตอนปลายฤดูใบไม้ผลิ
และต้นฤดูใบไม้ร่วง 

 เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นช่วงต้น
ของหน้ามะเดื่อในฤดูใบไม้ผลิ 
เมื่อมะเดื่อเริ่มผลิใบก็มักจะ
ออกผล เมื่อใบดกเต็มต้น  

o แต่มะเดื่อต้นนี้ แม้ใบดกหนา
แต่กลับไม่มีผล มันน่าจะให้ผล
มากแต่กลับไม่ให้ผลเลย 

 ถ้อยค ารุนแรงข องพระเยซู     
ที่สาปต้นมะเดื่อน ามาใช้กับ  
คนอิสราเอลได้ อิสราเ อลที่ดู
น่าจะเกิดผลมาก แต่กลับเป็น
หมันฝ่ายวิญญาณ 

o และเช่นเดียวกัน ถ้อยค านี้ก็
สามารถใช้กับเราคริสเตียนที่
เป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณด้วย 

o เมื่อเราเชื่อพระเจ้ามาระยะหนึ่ง
เป็นวัยรุ่นฝ่ายวิญญาณแล้ว 
เปรียบเหมื อนต้นชีวิตของเรา
เต็มไปด้วยใบ เราน่าจะเกิดผล
มาก แต่เราเกิดผลหรือไม่ 

o ตัวอย่างของการเกิดผล เช่น 
เรามาคริสตจักรแล้วจะไม่คอย
แต่เป็นผู้รับ แต่เราจะเริ่มต้น
เป็นพระพรคือให้กับผู้อื่น  เริ่ม
จะรับใช้ผู้อื่น รับใช้ในคริสตจักร  

o เราเริ่มให้แล้วหรือยัง ? และ 
เราได้ให้อะไรบ้าง ? 
_______________________
_______________________ 

 

อธิษฐาน 
 ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์
ที่ว่า “ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่” (มธ.6:10) 

o ให้พระเจ้าใช้เราที่จะมีส่วนใน
การให้แผ่นดินของพระองค์มา
ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
เริ่มต้นที่คริสตจักรก่อน 
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วันที่ 9 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 11:20-33 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 11:20-33 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูได้บอกเราถึงเง่ือนไขหนึ่ง
ในการอธิษฐาน เง่ือนไขนั้นคือ
อะไร ? (ข้อ25) และท่านได้ผ่าน
เง่ือนไขนั่นแล้วหรือยัง 
_________________________
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความเ ข้าใจพระคัมภีร์  
ข้อ 27-28 
พวกผู้น าศาสนาทูลถามพระเยซู
ว่า ใครให้สิทธิอ านาจแก่พระองค์
ที่จะขับไล่พ่อค้าและคนรับแลกเงิน 
 แต่ค าถามของพวกเขาเป็น
หลุมพราง เพราะหากพระเยซู
ตอบว่า สิทธิอ านาจของพระองค์
มาจากพระเจ้า พวกเขาก็จะตั้ง
ข้อหาว่าพระองค์หมิ่นประมาท
พระเจ้า 

o หากตอบว่ าเป็นสิทธิอ านาจ
ของพระองค์เอง พวกเขาก็จะ
ไล่พระองค์ไปเหมือนพระองค์
เป็นคนคลั่งศาสนาคนหนึ่ง  

 อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงย้อน 
ถามพวกเขาเรื่องยอห์นผู้ให้
บัพติสมาเพื่อเปิดโปงเจตนาที่
แท้จริงของพวกเขา 

 การที่พวกฟาริสีนิ่งเงียบ พิสูจน์
ว่า พวกเขาไม่ได้สนใจความจริง 
พวกเขาเ พียงแค่อยากก าจัด  
พระเยซู เพราะพระองค์ทรง
ท าลายสิทธิอ านาจของพวกเขา 
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ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 24 
พระเยซูผู้ทรงเป็นแบบอย่างใน
การอธิษฐาน พระองค์ทรงเคย
อธิษฐานว่า “พระอง ค์อาจทรง
กระท าสิ่งทั้งปวงได้  ..แต่ว่าอย่า
ให้เป็นตามใจปรารถนาของข้า
พระองค์  แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์"(มก.14:36)  
 บ่อยครั้ง เราอธิษฐานด้วย
แรงจูงใจจากผลประโยชน์และ
ความปรารถนาของเราเอง เรา
ชอบฟังประโยคที่ว่า “เราจะทูล
ขออะไรก็ได้”  

 แต่พระเยซูทรงอธิษฐานให้เรา
เสนอสิ่งที่เราปรารถนาแต่เทิด  
ทูนพระประสงค์ของพระเจ้า
เหนือความปรารถนาของเรา 

 

ตอบสนอง 
ให้เราส ารวจตัวเองดูว่า   
 ค าอธิษฐานของเรามุ่ง อยู่ ที่     
พระประสงค์ของพระเจ้า หรือ
มุ่งที่ความต้องการของเรา 

ลองทบทวนดูค าอธิษฐาน 
ในอดีตของเรา  

เป็นไปได้หรือไม่ ที่ค าอธิษฐาน
ของเราไม่ได้รับค าตอบ  

เพราะเราไม่ได้อธิษฐานตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า แต่
เพ่ือตอบสนองความปรารถนา

ของเรามากกว่า 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปลี่ยนใจ ความคิดของเราให้เป็น 
ไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 

 น้ าพระทัย และ พระประสงค์
ของพระเจ้าเปิดเผยเรียบร้อย
แล้วในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

o ทูลขอพระเจ้า ให้เรามีหัวใจรัก
พระวจนะของพระองค์ และเรา
จะตั้งใจใช้เวลากับพระวจนะ
ของพระ องค์ในการเฝ้าเดี่ยว
ทุกวัน 
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วันที่ 10 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 12:1-27 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 12:1-27 
ช้า ๆ 3 รอบ 
มีพระวจนะพระเจ้าข้อไหนที่ท่าน
ประทับใจบ้าง?______________ 
_________________________
_________________________ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 1-9 ในค าอุปมานี้  
 เจ้าของสวนคือพระเจ้า  
 สวนองุ่นคือชนชาติอิสราเอล  
 ผู้เช่าคือบรรดาผู้น าศาสนา
ของยิว  

 คนรับใช้ของเจ้าของสวนคือ 
บรรดาผู้เผยพระวจนะและ
ปุโรหิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  

 บุตรชายเจ้าของสวนคือพระ
เยซู  

 คนอื่น ๆ คือคนต่างชาติ  

 พระเยซูทรงเล่าเรื่องนี้เพื่อ   
เปิดโปงแผนการของพวกผู้น า
ศาสนาที่คิดจะฆ่าพระองค์เสีย 
และทรงเตือนให้พวกเขารู้ว่า 
พวกเขาจะถูกลงโทษเพราะ
ความบาป 

 
ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 17 
 พวกฟาริสีและกลุ่มผู้สนับสนุน
เฮโรดคิดว่า พวกตนตั้งค าถามได ้
แยบยลที่สุด  ซึ่งจะล่อพระเยซู   
ให้ตกหลุมพราง  

 แต่พระองค์ ทรงตอบอย่างชาญ
ฉลาด เปิดโปงความเห็นแก่ตัว
และแรงจูงใจผิด ๆ ของพวก
เขาอีกครั้ง 

 พระเยซูตรัสว่า เหรียญตราซึ่ง
มีรูปจักรพรรดิ ควรถวายแด่
จักรพรรดิ แต่ชีวิตของเราซึ่งมี
พระฉายของพระเจ้าก็เป็นของ
พระเจ้า 
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ตอบสนอง  
 เพราะเรามีพระฉายของพระเจ้า
ประทับอยู่ในชีวิตของเรา ดังนั้น 
เราจึงต้ องมอบตัวเราให้กับ   
พระเจ้า  

 เราได้มอบทุกสิ่งที่เป็นสิทธิ  
โดยชอบธรรมของพระเจ้าแด่  
พระองค์แล้วหรือยัง  
 

ทุกสิ่งที่เรามี ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต 
ความสามารถ ทักษะ เงินทอง

ทรัพย์สมบัติของเรา  
แท้จริงเป็นของพระองค์ทั้งส้ิน 
เราเป็นเพียงผู้อารักขาเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่านมอบถวายของของพระเจ้า
ให้กับพระองค์แล้วหรือยัง? 
_______________________
______________________ 

 อะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่า 
เราได้ถวายทุกสิ่งของเราให้กับ
พระเจ้าแล้ว ?_____________ 
_______________________
_______________________ 

 
อธิษฐาน 
มอบถวายชีวิตของเราให้กับ
พระองค์  
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วันที่ 11 มีนาคม  2011 
มาระโก บทที่ 12:28-44 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 12:28-44 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูได้บอกว่า บัญญัติใหญ่ 2 
ข้อคืออะไร 

1.)_____________________ 
   _____________________  
2.)_____________________ 
   _____________________ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนน้ี  
ข้อ 40  “ริบเอาเรือนของหญิง
ม่าย” เพราะธรรมาจารย์ไม่ได้รับ
เงินเดือนประจ าจึงต้องอาศัย
ความเอื้อเฟื้อจากผู้อุปถัมภ์ในการ
ด ารงชีพ  
o ระบบเช่นนี้เปิดช่องให้ท าผิด 
และหญิงม่ายก็ตกเป็นเหยื่อ
ของการเอารัดเอาเปรียบได้
ง่ายมาก 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 41-44 
 ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ทรงเห็นว่า หญิงม่ายยากจน
คนนี้ ถวายมากกว่าคนทั้งหมด
รวมกัน ทั้ง ๆ ที่นางถวายเงิน
น้อยกว่ามาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณค่าของเงินถวายไม่ได้อยู่ที่
จ านวนเงิน แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจ
ของผู้ถวาย 

 เงินที่ถวายตามหน้าที่หรือ
ถวายอย่างเสียไม่ได้หรือเพื่อ
เอาหน้าก็ไม่มีคุณค่าอันใด  
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ให้เราจ าไว้ว่า  
หากเราถวายทรัพย์ 

ให้พระเจ้าด้วยใจกว้างขวาง
และซาบซึ้งในพระคุณ 

ของพระเจ้า เงินถวายนั้น 
ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็เป็น
ที่พอพระทัยพระเจ้าทั้งส้ิน 

 

ตอบสนอง 
จากข้อ 30-31 ชีวิตคริสเตียนของ
เรานั้น หลักส าคัญคือ รักพระเจ้า
สุดจิตสุดใจ และ รักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตัวเอง  
 การแสดงออกของความรัก
ประการหนึ่งคือ การให้ ดังนั้น 
เมื่อเรารักพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 
เราจะให้พระเจ้าและเพื่อนบ้าน
ด้วย 

 หญิงม่ายคนนี้รักพระเจ้า นาง
ถวายอย่างเต็มขนาดให้กับ
พระองค์ 
o เช่นเดียวกันที่เรารักพระเจ้า 
เราก็จะถวายด้วยเช่นกัน  

 บางคนอาจจะบอกว่าเราถวาย
แรงงาน ความสามารถ สติปัญญา 
ในการรับใช้แล้ว เราไม่ต้อง
ถวายทรัพย์ก็ได้ 
o ซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้
เช่นนั้นเลย 

 นอกจากการรับใช้แล้ว เราสัตย์
ซื่อในการถวายทรัพย์หรือไม่? 
 

อธิษฐาน 
“ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจ าวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ในกาลวันนี้” (มธ.6:11) 
 ทูลความต้องการของเร าต่อ
พระเจ้า เป็นน้ าพระทัยของ
พระเจ้าที่จะทรงอวยพระพร   
เราในเรื่องเงินทอง และสิ่งที่
จ าเป็นในชีวิต 
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วันที่ 12 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 13:1-20 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 13:1-20 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้อ่าน    
พระธรรมตอนนี้    
กลัว มั่นใจ ตกใจ  
ไม่เชื่อ พร้อมจะเผชิญ 
ขอเวลาเตรียมตัว  
ฝากไว้กับพระเจ้า กลับใจ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 5-7 อะไรคือหมายส าคัญ
ของยุคสุดท้าย? 
 นับตั้งแต่พระเยซูทรงเป็น
ขึ้นมาจากตาย ทุกยุคทุกสมัยก็
มีคนอ้างว่ารู้เวลาที่แน่นอนว่า
พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไร แต่ก็
ไม่มีใครทายถูกเลย 

 เพราะพระเยซูคริสต์จะเสด็จ
กลับมาตามก าหนดเวลาของ
พระเจ้า ไม่ใช่เวลาของเรา 

 พระเยซูทรงพยากรณ์ว่า ผู้เชื่อ
หลายคนจะหลงไปตามผู้สอน
เท็จซึ่งอ้างว่าได้รับการส าแดง
จากพระเจ้า 

 

ข้อ 26 หมายส าคัญชัดเจนอย่าง
หนึ่งของการเสด็จกลับมาของ   
พระคริสต์คือ มวลมนุษย์จะเห็น
พระองค์กลับมาในหมู่เมฆ 
 หมายความว่า เราไม่ต้องสงสัย
ว่าคนนี้หรือคนนั้นเป็นพระมา -
ซีฮา หรือนี่เป็น “ยุคสุดท้าย ” 
หรือไม่ 

 เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เรา
จะรู้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้อง
สงสัย  

 ให้เราระวังกลุ่มคนต่าง ๆ ที่
อ้างว่า มีความรู้พิเศษเกี่ย วกับ
เรื่องยุคสุดท้าย เพราะไม่มีใคร
รู้ว่า เวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร  
(13:32)  
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ระวังอย่าพูดว่า 
“นี่แหละยุคสุดท้าย” 

แต่จงกล้าหาญในการถวาย
ชีวิตให้กับพระเจ้าเพื่อให้จิตใจ
และชีวิตของเราพร้อมเม่ือ 
พระเยซูคริสต์เสด็จมา 

 
ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 13 
 การเชื่อในพระเยซูและยืนหยัด
จนถึงที่สุด ต้องอาศัยการบาก-
บั่นอดทน เพราะความเชื่อ ของ
เราจะถูกท้าทายและต่อต้าน 

 การทดสอบอันหนักหน่วง
เหล่านี้จะฝัดร่อนพวกที่ลู่ตาม
ลม ตามกระแสของโลก ออก
จากคริสเตียนแท้ 

 การยืนหยัดจนถึงที่สุดไม่ได้ท า
ให้เรารอด แต่เป็นเครื่องแสดง
ว่า เรารอดแล้ว ความม่ันใจใน
ความรอดจะช่วยให้เราเดินหน้า 
ฝ่าฟันช่วงเวลาแห่งการกดขี่  
ข่มเหง 

 เราได้ยืนหยัดในพระเจ้าใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างไร ?__ 
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
คริสต์ว่า “ขออย่าน าข้าพระองค์
เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้น
ซึ่งชั่วร้าย” (มธ.6:13) 
 อธิษฐานออกเสียงประกาศ
ความเชื่อเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้ งชุด
ของพระเจ้าจากพระธรรม อฟ .
6:14-17 (หรือตามหนังสือ 365 
วันกับพระเจ้า หน้า 9-10) 

 
หมายเหตุ   ทบทวนค าเทศนา
หัวข้อ “ยิ่งกว่าผู้พิชิต ” ตอนที่ 4 
เรื่อง “ยุทธภัณฑ์การปกป้อง ” 
เทศนาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2011 หรือเข้าไปดูที่  
www.actschurchcm.com 
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วันที่ 13 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 13:21-37 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 13:21-37 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านพระค า
ตอนนี้ ? __________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 31 
ในสมัยพระเยซู โลกดูเหมือน
มั่นคง แข็งแรง คงทน ถาวร  
 แต่ในสมัยนี้ หลายคนไม่มั่นใจ
ในโลกนี้เพราะสภาพการณ์
ต่างๆ เช่น สภาวะโลกร้อน ภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าแผ่นดิน- 
ไหว น้ าท่วม อากาศร้อน-หนาว   
จนเกินปรกติ และสงครามในที่
ต่างๆ เป็นต้น 
 

 อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงบอก
พวกเราว่า ถึงฟ้าดินจะสูญไป  
แต่ความจริงแห่งพระวจนะของ
พระเจ้าจะไม่มีวันผันแปร หรือ
ล้มเลิกไป 

 ในโลกอันปรวนแปรไม่แน่ ไม่
นอนนี้ มีพระเจ้าและพระวจนะ
ของพระองค์เท่านั้นที่มั่นคงถาวร 

 คนที่ทุ่มเทเวลาเรียนรู้โลกที่
ชั่วคราว ไม่แน่นอน และสะสม
สิ่งที่เป็นของโลก แต่ละเลยพระ
คัมภีร์และความจริงนิรันดร์ของ
พระวจนะพระเจ้านั้นถือว่าเป็น
คนสายตาสั้น 
 

ข้อคิดประจ าวันนี้  ข้อ 21-23 
“จงระวังให้ดี” 
 เป็นไปได้หรือที่คริสเตียนจะถูก
ล่อลวง 
o ค าตอบคือ เป็นไปได้ 
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 ผู้ล่อลวงในยุคสุดท้ายจะมีข้อ
โต้แย้ง เหตุผล และข้อพิสูจน์ที่
น่าเชื่อถือจนท าให้เราหลง
ติดตาม และในที่สุดก็ออกห่าง
ไปจากพระเยซูคริสต์ 

 พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ให้เรา
เตรียมพร้อม เพราะจะท าให้
เราตั้งมั่นอยู่ได้ 
o แต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อม 
เราก็จะหลงไปจากทางของ
พระเจ้าได้ 

 เราสามารถดูได้ว่าใครเป็น
ผู้สอนเท็จที่ปล อมเข้ามา โดย
ถามว่า  

1. เหตุการณ์นั้นเกิดจริงตามที่เขา
พูดหรือสอนหรือไม่? 

2. เมื่อเวลาผ่านไม่ เขาพยายาม
แก้ไข ดัดแปลงค าพยากรณ์
ของเขาหรือไม่? 

3. ข้อพระคัมภีร์ที่เขายกนั้น เ ขา
ยกมาบางตอนโดยไม่ถูกบริบท 
หรือ ละเลยเนื้อหาพระคัมภีร์  
ทั้งเล่มหรือไม่? 

4. สิ่งที่เขาสอนขั ดแย้งพระคัมภีร์
หรือไม่? 

5. ค าสอนนั้นยกย่องพระเยซู
คริสต์หรือตัวเขาเอง? 

6. ค าสอนของเขาสร้างความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลาง   
พี่น้องคริสเตียนคนอื่น ๆ หรือ
สร้างความแตกแยก? 

 เราเคยเจอใคร หรือ กลุ่มอะไร
ที่เป็นเช่นนี้หรือไม่ 

อธิษฐาน 
 ทบทวนค าอธิษฐานของเมื่อ
วันวานอีกครั้งหนึ่งคือ 

 อธิษฐานตามแบบอย่างพระ -
เยซูคริสต์ว่า “ขออย่าน าข้า
พระองค์เข้าไปในการทดลอง 
แต่ขอให้พ้นซึ่งชั่วร้าย ” (มธ .
6:13) 

 อธิษฐานออกเสียงประกาศ
ความเชื่อเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุด
ของพระเจ้าจากพระธรรม อฟ .
6:14-17 (หรือตามหนังสือ 365 
วันกับพระเจ้า หน้า 9-10) 
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วันที่ 14 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 14:1-26 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 14:1-26 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่พิธีมหาสนิทใน
คริสตจักรนั้น  
 ท่านระลึกถึงความเจ็บปวด   
ของพระเยซูที่ถูกเพื่อนทรยศ
หรือไม่ ? 

 ท่านสัมผัสถึงการที่พระเยซู
ต้องลงทุนชีวิตของพระองค์
เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาป
ผิดหรือไม่? 

 ให้เราเฝ้าเดี่ยววันนี้ ด้วย
บรรยากาศที่ระลึกถึงความเจ็บ  
ปวดของพระองค์ และความ  
รักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา? 

 
 
 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 6-7 
 พระเยซูไม่ได้หมายความว่า 
ให้เราละเลยคนยากจน และ
ไม่ได้หมายความว่า การไม่
สนใจ ใยดีคนยากจนเป็น สิ่ง     
ที่ถูกต้อง  

 หากแต่พระองค์ทรงชมเชยนาง
มารีย์ที่เข้าใจว่าการนมัสการ
เป็นความส าคัญสูงสุดก่อนสิ่ง
อื่นใด 

 สาระส าคัญของการนมัสการ
พระคริสต์คือ เทิดทูนพระองค์
ด้วยความรัก เคารพ ถวายตัว
และเต็มใจสละสิ่งล้ าค่าที่สุดแด่
พระองค์ 
 
 
 
 
 
 
 



มีนาคม  | 35 

ข้อคิดประจ าวันนี้  ข้อ 17-19 
 ยูดาสผู้จะทรยศพระเยซู นั่ง
ร่วมโต๊ะกับคนอื่น ๆ เขาได้ตัด- 
สินใจแล้วที่จะทรยศพระเยซู 
แต่เขามาร่วมสามัคคีธรรมใน
อาหาร มื้อนี้ด้วยความหน้าซื่อ
ใจคดและเลือดเย็น 

 เราอาจจะโกรธและตกใจกับ
การกระท าของยูดาส ที่กล้า
ทรยศพระอาจารย์ของตนเอง
อย่างซึ่ง ๆ หน้าเช่นนี้ 

 ให้เรากลับมามองตัวของเราเอง  
o ถ้าเราเองถวายตัวแด่พระเยซู
แล้วกลับปฏิเสธพระองค์
ด้วยชีวิตของเรา เราก็ทรยศ
ต่อพระองค์ 

o เราปฏิเสธความรักของพระ -
คริสต์เมื่อเราไม่ยอมเชื่อฟัง
พระองค์ 

o เราปฏิเสธความจริงของพระ- 
คริสต์เมื่อเราไม่ยอมวางใจ
ในพระองค์ 
 

o เราปฏิเสธความเป็นพระเจ้า  
ของพระองค์  เมื่อเราไม่ยอม  
รับสิทธิอ านาจของพระองค์ 
 

 ค าพูดกับการกระท าของเรา
สอดคล้องกันหรือไม่ 
o หากไม่สอดคล้อง จงเปลี่ยน  
แปลงความคิดจิตใจของเรา
เสีย เพื่อเราจะไม่ถล าลึกลง 

       ไปในบาปเหมือนกับยูดาสนั้น 

 

อธิษฐาน 
 ระลึกถึงความรักของพระบิดา  
ที่ส่งพระเยซูมาไถ่บาปเรา 

 ระลึกถึ งพระคุณของพระเยซู   
ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  
แทนเรา 

 ให้เราอธิษฐานขอบพระคุณ
ส าหรับความรักของพระบิดา 
และ พระคุณของพระเยซูคริสต์ 
ที่ท าให้เราพ้นจากความบาป
และเป็นคนชอบธรรมได้ 
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วันที่ 15 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 14:27-52 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 14:27-52 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากการที่พระเยซูคริสต์อธิษฐาน
นั้น ท่านเรียนรู้เรื่องการอธิษฐาน
อย่างไรบ้าง _______________ 
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนน้ี ข้อ 36 
 “ถ้วยนี้ ” คือถ้วยแห่งความ
ตายและพระพิโรธของพระเจ้า
ต่อความบาป เป็นสิ่งที่พระเยซู
รับม อบหมายจากพระหัตถ์  
พระบิดาเพื่อให้พระราชกิจของ
พระองค์ส าเร็จ 

 สิ่งที่พระเยซูหวาดกลัวไม่ใช่
ความตาย แต่เป็นการสิ้นพระ -
ชนม์ในฐานะผู้ที่ต้องรับ “บาป
ของมวลมนุษย์” ไว้บนพระองค์ 
 

ข้อคิด และ การตอบสนอง 
ประจ าวันน้ี ข้อ 35-38 
 พระเยซูก าลังพยายามถอนตัว
ออกจากงานนี้หรือ 
o ไม่เลย พระองค์ทรงแสดง
ความรู้สึกภายในพระองค์ 
แต่ไม่ได้ทรงปฏิเสธหรือ      
ฝ่าฝืนพระประสงค์ของพระเจ้า  

o พระองค์ทรงย้ าอีกครั้ง      
ถึงความปรารถนาที่จะ
กระท าสิ่งที่พระบิดาทรงมี
พระประสงค์ 

 ค าอธิษฐานของพระเยซูชี้ให้  
เห็นถึงการทนทุกข์ทรมานอย่าง 
แสนสาหัสที่พระองค์ต้องเผชิญ 

 ถ้วยนี้คือความปวดร้าวทรมาน
ที่เกิดจากการแยกจากพระเจ้า
พระบิดาที่บนไม้กางเขนนั้น 

 ขณะที่อธิษฐานพระองค์ทรง
ตระหนักว่า พระองค์ทรงต้อง
เสียอะไรบ้างเพื่อท าให้ น้ า
พระทัยพระบิดาส าเร็จ 
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 พระองค์ทรงเข้าใจถึงความ
ทุกข์ทรมานที่พระองค์ก าลังจะ
เผชิญและพระองค์ไม่ทรง
ปรารถนาจะ ทนรับประสบ -
การณ์อันน่าสยดสยองนี้ แต่
กระนั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐาน
ว่า “แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค์  แต่
ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์" 
 

การจะได้สิ่งที่ล้ าค่า 
ก็ต้องมีการลงทุน 

เราได้ลงทุนอะไรบ้าง 
ในการถวายตัวให้กับพระเจ้า ? 
_________________________
_________________________ 

 
 ในสภาวะกดดันอย่างหนัก เรา
อาจจะถูกล่อลวงได้ง่าย แม้เรา
จะมีใจเข้มแข็งก็ตาม 

 

 พระเยซูคริสต์ทรงวางแบบอย่าง 
แก่เราว่า เราควรจะท าอย่างไร
ต่อต้านการล่อลวงนั้นคือ 
1. อธิษฐานต่อพระเจ้า 
2. หาก าลังสนับสนุนจากเพื่อน 
3. แน่วแน่ในเป้าหมายที่พระเจ้า 
ประทานให้กับเรา 

 
 คิดถึงความกดดันที่เราก าลัง  
เผชิญ และน าแบบอย่างที่พระ -
เยซูให้กับเรานี้ไปใช้ในสถาน -
การณ์ นั้น ๆ ของเรา 

 
อธิษฐาน 
“แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนา
ของข้าพระองค์  แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์" (มก.14.36) 
 คิดถึงปัญหา และความกดดัน
ให้ชีวิตของเรา แล้วให้อธิษฐาน
ตามแบบอย่างของพระเยซูใน 
มก.14:36 นี้ ด้วยความไว้วางใจ 
พระเจ้า 
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วันที่ 16 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 14:53-72 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 14:53-72 ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นพระเยซูคริสต์ ท่านจะ
รู้สึกอย่างไรบ้าง ที่ถูกสา วกทิ้ง 
และประชาชนทั้งหลายปฏิเส ธ   
ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ร้องโฮซันนา
สรรเสริญยกย่องพระองค์ 
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนน้ี  
ข้อ 58 ข้อความที่พวกพยานเท็จ
ตกลงกันเพื่อกล่าวโทษนี้บิดเบือน
ค าตรัสของพระเยซู  
o พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “เราจะ
ท าลายพระวิหารนี้ ที่สร้างไว้
ด้วยมือมนุษย์” แต่พระองค์ตรัส
ว่า “ถ้าท าลายวิหารนี้เสีย เรา
จะยกขึ้นในสามวัน ” (ยน.2:19) 
พระเยซูไม่ได้หมายถึงวิหาร   
ที่เฮโรดสร้างขึ้นแต่หมายถึง
พระกายของพระองค์ 

ข้อ 60-64  
พระเยซูไม่ได้ตอบ ค าถามแรก 
เพราะเป็นข้อกล่าวหา ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของพยานหลักฐ านที่
สับสนและผิดพลาดดังนั้นการ     
ไม่ตอบก็จะดีกว่า 
 แต่ส าหรับค าถามที่สองที่ปุโรหิต 
ถามว่า  “ท่านเป็นพระคริสต์ 
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ควรแก่
การนมัสการหรือ” นั้น  
ถ้าหากว่า พระเยซูไม่ยอมตอบ 
ผู้คนก็อาจจะถือว่า พระองค์
ปฏิเสธพันธกิจของพระองค์ 

 ค าตอบของพระองค์ที่ว่า "เรา
เป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็น
บุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้
ทรงฤทธานุภาพและ เสด็จมาใน
เมฆแห่งฟ้าสวรรค์" นั้น 
หมายความว่า พระองค์จะเป็น  
ฝ่ายเสด็จมาพิพากษาผู้กล่าวหา 
พระองค์ และพวกเขาต้องตอบ
ค าถามของพระองค์ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
ส าหรับวันนี ้ข้อ 71 
 เปโตรสบถสาบานเป็นการใหญ่ 
เพื่อยืนกรานว่าตนไม่รู้จัก   
พระเยซู ซึ่งรุนแรงพอ ๆ กับ
พูดว่า “ถ้าข้าพเจ้าโกหก ก็
ขอให้ พระเจ้าประหารข้าเสีย” 

 เป็นเรื่องง่ายที่เราจะกล่าวโทษ
สภาแซนเฮดรินและผู้ว่าการ
โรมันที่พิพากษาพระเยซูอย่าง  
อยุติธรรม  

 แต่เปโตรและสาวกคนอื่น ๆ ก็
มีส่วนซ้ าเติมให้พร ะเยซูเจ็บ  
ปวดมากยิ่งขึ้นโดยการละทิ้ง
พระองค์ไป  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะที่เราส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
แบบผู้น ายิวและชาวโรมัน แต่
เราอาจจะเหมือนเหล่าสาวก 

 เพราะเราไม่ได้ยอมรับพระเยซู
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าใน   
หลาย ๆ ด้าน 

 เราอาจจะบอกว่า เราไม่ได้ท า
ผิดบาปเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่เร าก็
ล้วนท าบาป 
 

อย่าให้เราพยายามแก้ตัว  
โดยชี้ไปที่คนอื่นว่า  
ท าบาปมากกว่าเรา 

 
ให้เรากลับมาหาพระองค์  
และยอมรับพระองค์ 

 
อธิษฐาน 
ทูลกับพระเจ้าว่า เรายินดีติดตาม
พระองค์แม้ว่า เราจะต้องลงทุน
ขนาดไหนก็ตาม เราก็จะติดตาม
พระองค์ 
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วันที่ 17 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 15:1-20 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 15:1-20 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นพระเยซูคริสต์ ท่านจะ
รู้สึกอย่างไรบ้างที่ถูกผู้น าศานา  
ใส่ร้าย และถูกปีลาตตัดสินอย่าง
ไม่ยุติธรรม ? ______________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 13 
การตรึงกางเขน เป็นวิธีท่ีพวก
โรมันใช้ลงโทษกบฏ มีแต่ทาส
หรือผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองโรมันเท่านั้น
ที่ถูกตรึงกางเขน  
 หากพระเยซูถูกตรึงกางเขน    
ก็จะเป็นการตายเยี่ยงกบฏหรือ
ทาส ไม่ใช่กษัตริย์อย่างที่พระองค์ 
ทรงอ้างว่าเป็น นี่คือสิ่งที่พวก
ผู้น าศาสนาต้องการ และเป็ น
เหตุให้พวกเขาปลุกฝูงชนให้ลุก
ฮือขึ้น 

 นอกจากนั้น การตรึงกางเขน
จะปัดความรับผิดชอบ
ที่ประหารพระเยซูไป
ให้พวกโรมัน ประชา - 
ชนจะได้ไม่ต าหนิพวก
ผู้น าศาสนาได้ 
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ข้อคิดประจ าวันนี้  ข้อ 15 
 หน้าที่ของปีลาตคือรักษาความ
สงบสุขของดินแดนยูเดีย และ
จากบันทึกประวัติศาสตร์พบว่ า 
ปีลาตเคยได้รับค าเตือนเกี่ยวกับ 
ความวุ่นวายในดินแดนของเขา
มาแล้ว 

 แม้จะไม่เห็นว่า พระเยซูท าผิด
อะไร หรือมีเหตุผลอะไรที่จะต้อง 
ประหารพระเยซู แต่ปีลาตก็
รวนเรเมื่อฝูงชนชาวยิวขู่ว่าจะ
รายงานเรื่องนี้ต่อซีซาร์ เพราะ
รายงานนี้อาจจะท าให้เขาสูญ - 
เสียต าแหน่งและความก้าวหน้า 
ในอนาคตได้ 

 แม้พระเยซูไม่มีความผิดอะไร
ตามกฏหมายโรมัน แต่ปีลาตก็
ตกอยู่ใต้แรงกดดันทางการเมือง 
เขาทิ้งความถูกต้อง เออออตาม 
ผู้น ายิว ลงมติเอาใจทุกคนเพื่อ
เอาตัวรอด 
 

 

เม่ือเราปัดความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจแยกแยะสิ่งผิด
และถูกอย่างชัดเจนตามหลัก
ของพระวจนะพระเจ้า และ
ตัดสินตามใจสังคม เราก็จะ
กลายเป็นคนที่ประนีประนอม 

 

ตอบสนอง 
 เรากล้าที่จะเป็นคนที่ยืนยันใน
ความถูกต้องหรือไม่ แม้ว่าเรา
จะถูกกดดันหรือสูญเสียผล - 
ประโยชน์ก็ตาม 

 เรากล้าที่จะเป็นคนที่ยืนยันถึง
ความเชื่อของเราหรือไม่ แม้ว่า
เราจะถูกกดดันหรือสูญเสีย
ผลประโยชน์ก็ตาม 

 

อธิษฐาน 
ทูลขอให้เราเป็นคนที่หนักแน่น
มั่นคง ยืนหยัดในความจริงของ
พระเจ้าในชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะยาก  
ล าบากขนาดไหนก็ตาม 
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วันที่ 18 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 15:21-47 
 

อ่านพระธรรม  
มาระโก 15:21-47 ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นพระเยซูคริสต์ ท่านจะ
รู้สึกอย่างไรบ้างที่ถู กตรึงกางเขน 
ทนทุกข์ทรมาน เพื่อช่วยคนบาป
ให้รอด ทั้งๆ  ท่ีตนเองไม่ได้บาปเลย? 
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 38 ในพระวิหารมีม่านหนากั้น
หน้าอภิสุทธิสถานอันเป็น ที่ทรง
สถิตย์ของพระเจ้า   
 ม่านเป็นสัญลักษณ์การกั้น
ระหว่างพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และ
มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยความบาป  

 มหาปุโรหิตจะเข้าไปในห้องนี้ปี
ละ 1 ครั้ง ในวันลบบาป เพื่อ
ถวายเครื่องบูชาขออภัยบาป
โทษส าหรับความผิดบาปของ
ประชาชนทั้งปวง 

 เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ม่าน
ขาดเป็นสองท่อนจากบนลงมา
ล่าง แสดงให้เห็นว่า พระเยซู
สิ้นประ ชนม์เพื่อบาปของเรา 
เปิดทางให้เราเข้ามาถึงพระเจ้า
องค์บริสุทธิ์ได้ 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้  
และการตอบสนอง 
คิดถึง คน 3 คนคือ โยเซฟชาว  
อาริมาเทีย และ มารีย์ 2 คน 
ข้อ 42-43 โยเซฟชาวอาริมาเทีย 
 ท่านผู้นี้เป็นสมาชิกคนส าคัญ
ของสภาแซนเฮดริน และเป็น
สาวกลับ ๆ ของพระเยซู 

 ท่านเป็นผู้ที่มาขอรับพระศพ
ของพระเยซูไปฝัง 

 โยเซฟเอาชื่อเสียงของตนเอง
เข้าเสี่ยงเพื่อจัดการฝังพระศพ 

 เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่จะเอาฐานะ
และชื่อเสียงของตนเข้าเสี่ยงแม้
เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง 
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 ในการที่เราบอกว่าเป็นคริสเตียน 
อาจจะท าให้คนไม่ชอบ เพื่อนไม่
ยอมรับ หรือพบกับความยาก 
ล าบากในการด าเนินชีวิตก็ได ้

 ท่านเผชิญความกดดันแบบนี้
หรือไม_่_________________ 

 ถ้ามี ให้เราคิดถึงโยเซฟ เพราะ 
บรรดาสมาชิกแซนเฮดรินนั้นมี
เพียงโยเซฟและนิโคเดมัสเท่านั้น
ที่ได้ระบุชื่อไว้ในพระคัมภีร์ 
 

ข้อ 47 มารีย์ชาวมักดาลากับ  
มารีย์มารดาของโยเซฟ 
 ผู้หญิงเหล่านี้ไม่สามารถท า
อะไรได้เลย 
o พวกเธอไม่อาจพูดแก้ต่างให้
พระเยซูในสภาแซนเฮดริน 
ไม่สามารถอุธรณ์ต่อปีลาต 
ไม่สามารถต่อต้านฝูงชน ไม่
สามารถเอาชนะทหารยามได้ 

 แต่สิ่งที่ทั้งสองท าได้คือ  อยู่ที่ 
ไม้กางเขนกับพระเยซ ู ติดตาม 
พระศพและเตรียมเครื่องหอม
ในขณะทีส่าวกคนอื่นหนีไป  

 เพราะพวกเธอใช้โอกาสที่ ตนมี 
เธอจึงเป็นพวกแรกที่รู้เห็น  
พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ 

 พระเจ้าทรงอวยพระพรการ
เสียสละและการบากบั่นของ
เธอในฐานะผู้เชื่อ 
 

ให้เราฉวยโอกาสที่มีอยู่นั้น
กระท าสิ่งที่เรา “ท าได้”  

เพ่ือพระคริสต์ แทนที่จะมัว
พะวงถึงส่ิงที่เรา “ท าไม่ได”้ 

 
 อะไรคือสิ่ งที่เราท าได้เพื่อ     
พระคริสต์ ให้เราเริ่มท าเลย 
_______________________
______________________ 
 

อธิษฐาน 
จากตัวอย่างของทั้งโยเซฟและ
นางมารีย์ทั้ง 2 คน อธิษฐานให้
เราเป็นคนตัดสินใจกระท าในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเพียงคนที่คิด
เท่านั้น 
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วันที่ 19 มีนาคม  2011  
มาระโก บทที่ 16 
 

อ่านพระธรรม มาระโก 16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อรู้ว่า    
พระเยซูคริสต์ พระเจ้าที่เรา
นมัสการนั้น ยังทรงพระชนม์อยู่ 
ชนะความตาย และห่วงใยเราอยู่
เสมอ? 
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 4 ทูตสวรรค์ไม่ได้กลิ้งหิน
ออกไปเพื่อให้พระเยซูออกมาได้ 
แต่ทูตสวรรค์กลิ้งหินเพื่อคน
ทั้งหลายจะสามารถเข้าไปและ
เห็นด้วยตาว่าพระเยซูทรงเป็น
ขึ้นมาจากตายจริง ๆ เหมือนที่
พระองค์ได้กล่าวไว้ 
 

ข้อ 18 มีหลายครั้งที่พระเจ้าทรง
ยื่นพระหัตถ์เข้ามากระท าการ
อัศจรรย์ปกป้องคนของ พระองค์ 
บางครั้งทรงให้พวกเขามีฤทธิ์
อ านาจพิเศษ เปาโลสามาร ถจับงู
ได้โดยไม่มีอันตราย (กจ .28 :5) 
เหล่าสาวกรักษาคนเจ็บป่วย (มธ.
10:1,กจ.3:7-8)  
 แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า 

เราควรทดสอบพระเจ้าโดย
พาตัวเราไปสู่อันตราย 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 13 
 เมื่อสาวก สองคนนั้นประจักษ์
ในที่สุดว่า พระเยซูเป็นผู้ใด ก็
รีบกลับมาที่เยรูซาเล็ม  

 การที่เราเพียงแค่อ่านเรื่องของ
พระเยซูคริสต์ในฐานะบุคคล
คนหนึ่งหรือศึกษาค าสอนของ
พระองค์เท่านั้น ไม่เป็นการ
เพียงพอ 
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 เราต้องเชื่อด้วยว่า พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า วางใจว่า 
พระองค์ทรงช่วยเราให้ รอดได้ 
และต้อนรับพระองค์เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรา 

 นี่คือข้อแตกต่างระหว่างการ
รู้จักพระเยซูกับการรู้เรื่อง   
พระเยซู 

 เรามีแรงบันดาลใจอยากจะ
แบ่งปันกับผู้อื่นถึงสิ่งที่ทรง
กระท าเพื่อเราหรือไม่ 
 

เราจะท าได้ก็ต่อเมื่อ  
เรามีประสบการณ์ 

กับพระองค ์
เป็นการส่วนตัวก่อน 

 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยวอย่าง
สม่ าเสมอนั้น ให้เราทูลขอ
ประสบการณ์กับพระเจ้าเป็น
การส่วนตัว เพื่อเราจะสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์นั้นกับ
ญาติพี่น้องและเพื่อนของเราได้ 

 ตั้งเป้าหมายอธิษฐานเผื่อ ญาติ
หรือเพื่อนสนิทของเราสัก 1 
คนในเดือนนี้ ให้เรา มีโอกาส
ประกาศ แบ่งปันพระกิตติคุณ
กับเขา ส าแดงชีวิตคริสเตียน
ของเรากับเขา แล้ววันหนึ่ง ใน
เวลาเหมาะสมเขาจะรับเชื่อใน
ที่สุด 
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วันที่ 20 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 1:1-25 
อ่านบทน าพระธรรมลูกา  
จากหนังสือคู่มือแนะน าพระคริสต- 
ธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
หน้า 7-9 
อ่านพระธรรม  
ลูกา 1:1-25 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเห็นพระเจ้าทรงเตรียมการ
ส าหรับพระเยซูอย่างไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 5 ปุโรหิต  คือผู้ประจ าการที่
พระวิหารคอยดูแลรักษาพระวิหาร 
สอนพระคัมภีร์แก่ประชาชนและ
ก ากับการนมัสการ  
 ในเวลานั้นมีปุโรหิตทั้งหมด 2 
หมื่นคน มากเกินกว่าที่จะรับใช้
ในพระวิหารในคราวเดียว จึง
แบ่งออกเป็น 24 กอง ๆ ละ
ประมาณ 1,000 คน ตามค า
ก าชับของกษัตริย์ดาวิด 

 เศคาริยาห์ สังกัดกองอาบียา 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิหารช่วง
สัปดาห์นั้น ทุกเช้าปุโรหิตจะ
เข้าไ ปในพระวิหารชั้นในและ
เผาเครื่องหอม เขาจับฉลากว่า 
ใครจะเป็นคนเข้าไปในวิสุทธิ
สถานและเศคาริยาห์ได้รับ
เลือกเข้าไป  

 นี่ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญ เป็น
โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น  

 พระเจ้าก าลังทรงน าเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมทาง
ให้พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลก 

 
ข้อ11,12 ทูตสวรรค์  
เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่จ าเพาะ 
พระเจ้า ท าตามพระประสงค์ของ
พระองค์ 
 มีเพียง 2 องค์เท่านั้นที่เอ่ยชื่อ
ไว้ในพระคัมภีร์คือ มีคาเอล 
และกาเบรียล  
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 แต่ทูตสวรรค์มีมากมายท า
หน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวของพระเจ้า 
ในที่นี้  

 กาเบรียลได้ น าข่าวพิเศษ
มายังเศคาริยาห์ นี่ไม่ใช่ความ
ฝันหรือนิมิต ทูตสวรรค์มา
ปรากฏแก่เศคาริยาห์ในลักษณะ 
เห็นได้ด้วยตาและพูดให้เขา   
ได้ยิน 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 18  
 เมื่อทูตสวรรค์บอกว่า เศคาริยาห์
จะมีบุตรชาย เขาเกิดความสงสัย  

 จากมุมมองของมนุษย์แล้ว     
ไม่น่าแปลกใจที่เขาเกิดความ
คลางแคลงใจ แต่ส าหรับ     
พระเจ้าแล้วทุกสิ่งเป็นไปได้ 

 ถึงแม้เศคาริยาห์และเอลีซาเบธ 
จะชราเกินวัยที่จะมีบุตร พระเจ้า
ก็ยังประทานบุตรแก่เขาคนหนึ่ง 
 
 

 เป็นเรื่องง่ายที่จะสงสัยหรือ
เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า
ในชีวิตเราผิด แม้กระทั่งคน
ของพระเจ้ า บางครั้งยังท าผิด
โดยวางใจประสบการณ์และ
สมองของตนมากกว่าพระเจ้า 

 เมื่อเราถูกทดลองให้สงสัย     
ค าสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของ   
พระเจ้าว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เรา
คิดถึงพระราชกิจของพระเจ้า   
ที่กระท าตลอดประวัติศาสตร์    
ที่ผ่านมา 

 พระราชอ านาจของพระเจ้า    
ไม่เคยถูกผูกมัดโดยมุม มอง
แคบ ๆ ของมนุษย์หรือโดย
ความจ ากัดของมนุษย์ 

 

ให้เราไว้ใจพระเจ้าทุกประการ
ในทุกสถานการณ์เถิด 

 

อธิษฐาน 
ชีวิตเราขอให้เป็นไปตามน้ าพระทัย 
ของพระองค์ทุกประการ 
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วันที่ 21 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 1:26-38 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 1:26-38  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ทูตสวรรค์ได้บอกกับมารี ย์ว่า เธอ
เป็นผู้ใดถึง 2 ครั้ง? (ข้อ 28,29) 
_________________________
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 34 
การที่พระเยซูประสูติจากหญิง
พรหมจารีนั้น เป็นการอัศจรรย์ที่
หลายคนพบว่ายากที่จะเชื่อ 
ข้อเท็จจริง 3 ประการที่สามารถ
เสริมความเชื่อของเรา 
1. ผู้เขียนคือ นายแพทย์ลูกา เขา
รู้ดีว่า ทารกเกิดมาได้อย่างไร 
นายแพทย์ลูการายงานเรื่องนี้
ในฐานะเป็นข้อเท็จจริง 

2. ลูกาเป็นนักสืบเสาะค้นหาตัวยง  
ท่านบันทึกตามพยานที่เห็น
เหตุการณ์ด้วยตา ท่านได้
ข้อมูลจากมารีย์ ไม่ใช่แต่ง
ขึ้นมา 

3. คริสเตียนและชาวยิ ว นมัสการ
พระเจ้าในฐานะผู้สร้างจักรวาล 
ควรจะเชื่อว่า พระเจ้ามีฤทธิ์
เดชที่จะสร้างเด็กขึ้นมาใน
ครรภ์ของหญิงพรหมาจารีได้ 
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ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 27-28  
มารีย์ เป็นผู้หญิง อายุน้อย ฐานะ
ยากจน  
 ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะที่คนใน
สมัยนั้นไม่เชื่อว่า  พระเจ้าจะ
สามารถใช้นางได้  

 แต่พระเจ้าก็ทรงเลือกมารีย์ให้
ท างานที่ส าคัญที่สุด คือเป็น    
ผู้อุ้มท้องพระเยซูคริสต์ องค์
พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ 

ส่วนตัวของเราเอง  
เราอาจจะรู้สึกว่า  

เม่ือมามองดูความสามารถ 
ประสบการณ์ หรือการศึกษา

ของตัวเราเองแล้ว 
พระเจ้าไม่น่าจะเลือกเราเลย 

 

ดังนั้น อย่าจ ากัด 
ทางเลือกของพระเจ้า  

พระเจ้าสามารถใช้เราได้  
ถ้าเราไว้วางใจพระองค์ 

 มารีย์เพียงแต่ยอมจ านนเท่านั้น 
พระเจ้าก็สามารถใช้นางได้ 

 ถ้าพระเจ้าจะใช้ท่าน ท่านจะ
ยอมจ านนต่อพระเจ้าเหมือน
นางมารีย์หรือไม่? 

 ท่านจะตอบสนองอย่างไร ? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์” (มธ.6:10)  
 ให้ค าอธิษฐานที่พระเยซูทรง
สอนนี้เป็นจริงในชีวิตของเรา ที่
เราจะเป็นไปตามที่พระเจ้าทรง
พอพระทัย 
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วันที่ 22 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 1:39-56 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 1:39-56  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 48 
เมื่อนางมารีย์กล่าวว่า “ตั้งแต่นี้ไป 
คนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่า 
ผาสุก ” (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แปลว่า-ผู้ได้รับพร) 
 นางก าลังเย่อหยิ่งหรือเปล่า   
 เปล่าเลย นางเพียงแต่ยอมรับ
ของประทานที่พระเจ้าประทาน
ให้  ถ้ามารีย์ปฏิเ สธต าแหน่ง
อันเหลือเชื่อของนาง นั่นจึงจะ
เป็นเหมือนการขวางพระพร
ของพระเจ้า 
 
 
 

ความเย่อหย่ิงคือ 
การปฏิเสธไม่ยอมรับ 

ของประทานจากพระเจ้า   
ส่วนการถ่อมใจ คือการยอมรับ
ของประทานนั้น และใช้เพ่ือ
ถวายเกียรติแด่พระองค์  
และรับใช้พระองค์ 

 
ข้อคิดประจ าวันน้ี 
และการตอบสนอง ข้อ 2-43 
 ถึงแม้ว่านางเอลีซาเบธก าลัง
ตั้งครรภ์ลูกชายที่รอคอยมานาน  
นางก็อาจจะอิจฉานางมารีย์ที่
ลูกของนางมารีย์จะยิ่งใหญ่กว่า
ลูกของตัวเอง 

 แต่อาลีซาเบธกลับเต็มไปด้วย
ความชื่นชมยินดีที่มารดาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของนางมา
เยี่ยมนาง 
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 เราเคยอิจฉาคนที่พระเจ้าแยก
ออกมา เพื่อรับพรพิเศษ หรือ
คนที่เราคิดว่าพระเจ้าทรงใช้
เขามากกว่าเราหรือไม่ ? 
 

วิธีรักษาโรคริษยา คือ  
ร่วมยินดกัีบเขา โดยตระหนักว่า 

พระเจ้าทรงใช้ประชากร 
ของพระองค์ในทางที่เหมาะสม 
กับพระประสงค์ของพระองค์

มากที่สุด 

 
 เรามีปัญหาเช่นนี้หรือไม่ คือ 
น้อยใจว่า ท าไมพระเจ้าจึ ง  
อวยพรคนนั้นมากกว่าเรา  

 ถ้ามีให้เราเปลี่ยนความคิด และ
ไปแสดงความยินดีกับเขา และ
สนับสนุนเขาในการรับใช้ต่อไป 
______________________
______________________ 

 
 

อธิษฐาน 
สรรเสริญพระเจ้าส าหรับน้ าพระทัย
ของพระองค์ในทุกกรณี ไม่ว่า  
พระเจ้าจะเลือกใช้ใคร ก็ให้เรา
เคารพแ ละสรรเสริญพระองค์ใน
น้ าพระทัยนั้นเสมอ 
 อธิษฐานให้แผ่นดินของพระเจ้า
มาตั้งอยู่ในชีวิตของเรา  
 

จากการเฝ้าเด่ียววันนี้ พระเจ้า
ตรัสอะไรกับท่านบ้าง ? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 



M a r c h  | 52 

วันที่ 23 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 1:57-80 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 1:57-80  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 59  
1. พิธีเข้าสุหนัต เป็นเหตุการณ์ที่
ส าคัญในครอบครัวของเด็กชาย
ชาวยิว พระเจ้าทรงบัญชาให้
ท าพิธีนี้เมื่อพระองค์เริ่มก่อร่าง
สร้างชนชาติอันศั กดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์  และทรงยืนยันอีกครั้ง 
ผ่านทางโมเสส  

 พิธีนี้เป็นวันที่ญาติมิตรมา  ร่วม
ฉลองยินดีที่ทารกผู้นั้นได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในชนชาติแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้า 

 
 
 

2. การตั้งชื้อเด็ก  
เชื้อสายครอบครัวและชื่อของ
ครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญของชาวยิว 
เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะถือว่า เด็ก
จะได้ชื่อเศคาริยาห์ตามบิดาหรือ
อย่างน้อยก็ชื่อของคนในครอบครัว 
ดังนั้นเขาจึงแปลกใจมาก ที่ทั้ง   
เอลีซาเบธและเศคาริยาห์ตั้งชื่อ
เด็กว่า ยอห์นตามที่ทูตสวรรค์ได้
บอกไว้ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
ประจ าวันนี้ ข้อ 76 
เศคาริยาห์ได้หวนระ ลึกถึงพระ
ราชกิจที่พระเจ้าทรงกระท าด้วย
ฤทธิ์เดชของพระองค์ เริ่มตั้งแต่
อับราฮัมเป็นต้นมา  
 จากนั้นเขาหวนกลับมาท าให้

เรื่องนั้นมาเกี่ยวข้องกับเขา
เป็นส่วนตัว บุตรชายของเขา
ได้รับเลือกให้มีบทบาทส าคัญ
ในเรื่องที่โดดเด่นส าหรับทุก
ยุคสมัย 

 ถึงแม้ว่า พระเจ้ามีฤทธิ์เดชไม่
จ ากัด แต่พระองค์ทรงเลือกที่
จะท างานผ่านมนุษย์ผู้อ่อนแอ 
ผู้ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นทารก
น้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
 

อย่าจ ากัด 
สิ่งที่พระเจ้าสามารถจะกระท า
ผ่านคนที่สัตย์ซื่อในพระองค์ 

 

 ท่านสัตย์ซื่อในของประทาน 
ความสามารถที่พระเจ้าประทาน
ให้กับท่านอย่างไรบ้าง  
______________________
______________________ 

 ถ้าท่านสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย 
พระเจ้าก็จะให้ท่านรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ใหญ่ยิ่งขึ้นอีก 
 

อธิษฐาน 
มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า ให้
พระองค์ทรงกระท าตามที่พระองค์
ทรงพอพระทัย 
 
บันทึกส่ิงที่พระเจ้าตรัสกับท่าน
ในการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 24 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 2:1-20 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 2:1-20  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 1 ลูกาเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์
คนเดียวที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่
เขาบันทึกเข้ากับประวัติศาสตร์
โลก ผู้อ่านเรื่องราวที่เขาเขียน
ส่วนใหญ่เป็นคนกรีก ซึ่งสนใจและ
คุ้นเคยกับสถานการณ์ทางการเมือง 
 อาณาจักรปาเลสไตน์ตกอยู่ใน
การปกครองของจักรวรรดิ
โรมัน ที่มีซีซาร์ ออกัสตัส เป็น
จักรพรรดิองค์แรก 

 ซีซาร์ที่ชาวโรมันถือว่าเป็นพระ
เจ้าองค์หนึ่ง แตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงกับทารกน้อยในราง
หญ้าซึ่งเป็นพระเจ้าในสภาพ
ของมนุษย์ 

ข้อ 4 พระเจ้าทรงควบคุมประวัติ  
ศาสตร์ไว้ทั้งหมดและโดยกฤษฎีกา 
ของซีซาร์ออกัสตัส พระเยซูจึงได้
บังเกดิที่เบธเลเฮ็มตามค าพยากรณ์
ที่มีมาก่อนแล้ว (มีคาห์ 5:2) ถึงแม ้
ว่าผู้เป็นบิดามารดาของพระองคจ์ะ
ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ก็ตาม 
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ข้อคิดประจ าและ 
การตอบสนองในวันนี ้ 
ข้อ 7 การกล่าวถึงรางหญ้าเป็น
เหตุให้เชื่อกันต่อ ๆ มาว่า พระเยซ ู
ประสูติในคอกสัตว์  
 คอกสัตว์ส่วนใหญ่เป็นถ้ า มีราง
เลี้ยงอาหารสัตว์เจาะเข้าไปใน
ผนังที่เป็นหิน  

 ถึงแม้บัตรอวยพรคริสตมาส    
ที่นิยมใช้กันมักเป็นภาพนี้ 
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงคงจะ
มืดและสกปรก 

 นี่ไม่ใช่บรรยากาศที่ชาวยิวคาด 
คิดว่าจะเป็นที่ประสูติของพระมา
ซีฮาผู้เป็นกษัตริย์ พวกเขาคิดว่า 
พระมาซีฮาที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้จะต้องประสูติในรั้วในวัง  

เราไม่ควรจ ากัดพระเจ้า 
โดยการคาดคะเนของเรา 
พระองค์ทรงท างานในทุกที่ 

ที่ต้องการพระองค์  
ในโลกที่มืดด าและสกปรก 

ด้วยบาปของเรา 

 ถามตัวเราเองว่า พระเจ้าทรง
ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของเรา  
เราจ ากัดพระเจ้าตามความรู้
ของเราหรือไม่?  
จะทร าบได้โดยดูว่าเมื่อเรา
เผชิญปัญห าหรือ ความกดดัน 
เราวิตกกังวลหรือเราอธิษฐาน 
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

อธิษฐาน  
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
 อธิษฐานประกาศพระนาม

ของพระเจ้า ตามค าอธิ ษฐาน
ของพระเยซูที่ว่า “ขอให้พระ
นามของพระองค์เป็นที่เคารพ
สักการะ ” (มธ .6 :9) ( ตาม
หนังสือ 365 กับพระเจ้า ) 
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วันที่ 25 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 2:21-52 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 2:21-52  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจวัฒนธรรมเบื้องหลัง
ของพระคัมภีร์ ข้อ21-24 
เมื่อมีทารกเกิดมา ในครอบครัว
ชาวยิวต้องมีพิธีหลายพิธีคือ 
1. พิธีสุหนัต  เมื่อเกิดได้ 8 วัน 
เด็กชายทุกคนต้องเข้าสุหนัต
และตั้งชื่อ การเข้าสุหนัตเป็น
สัญลักษณ์ว่า ชาวยิวออกจาก
ชาวต่างชาติ และมีความสัมพันธ์ 
พิเศษกับพระเจ้า 

 
 
 
 
 

2. การไถ่ลูกหัวปี  ลูกหัวปีจะต้อง
น าไปยื่นถวายแด่พระเจ้า เมื่อ
ตอนอายุครบ 1 ปี พิธีนี้รวมถึง
การซื้อกลับ คือ “การไถ”่ เด็ก
คนนั้นจากพระเจ้าโดยการถวาย 
เครื่องบูชา ด้วยวิธีนี้ บิดามารดา 
ยอมรับว่า เด็กเป็นของพระเจ้า 
พระองค์ผู้เดียวมีอ านาจที่จะให้
ชีวิต 

3. การช าระมารดาให้บริสุทธิ์ 
ช่วง 40 วันหลังคลอดบุตรชาย 
หรือช่วง 80 วันหลังคลอดบุตร
หญิง มารดาจะมีมลทินตาม
ระเบียบพิธี ไม่สามารถเข้า
วิหารได้ หลังจากนี้ พ่อแม่ต้อง
น าลูกแกะตัวหนึ่งมาถวายเป็น
เครื่องเผาบูชา  และนกพิราบ
ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
ปุโรหิตจะถวายบูชาสัตว์เหล่า  
นั้นและประกาศว่านางสะอาด
แล้ว ถ้าลูกแกะแพงเกินไป บิดา 
มารดาก็สามารถน านกพิราบ  
ตัวที่ 2 มาแทนก็ได้ และนี่คือ
สิ่งที่มารีย์และโยเซฟท า 
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ข้อคิดส าหรับวันนี้ ข้อ 52 
พระธรรมลูกาแสดงให้เห็นว่า 
ถึงแม้พระเยซูจะมีเอกลักษณ์
พิเศษ พระองค์ก็มีวัยเด็ก และวัย
หนุ่มตามปกติ พระองค์ทรงมี
พัฒนาการเหมือนกับเรา ทรง
จ าเริญขึ้นทั้งในด้านร่าง กายและ
จิตใจ ทรงสัมพันธ์กับผู้คน และ
พระเจ้าพระบิดาทรงรักพระองค์ 
 

ชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ต้องมีความสมดุล  

นี่เป็นสิ่งส าคัญส าหรับพระเยซู
และควรจะเป็นสิ่งส าคัญ

ส าหรับผู้เช่ือทุกคนที่จะพัฒนา
เต็มที่อย่างสอดคล้องกลมกลืน

ในด้านส าคัญ ๆ เหล่านี้ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม  
และจิตวิญญาณ 

 
 
 

ตอบสนอง 
เราได้เจริญขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณหรือไม่ 
 ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรก็ตาม 4 
ด้านนี้เราต้องพัฒนาตลอด 

 เราใช้เวลาอย่างไรบ้างกับ 4 
ด้านนี้ ในการทานอาหาร , การ
ออกก าลังกาย , ความสัมพันธ์
กับพี่น้อง เพื่อน ๆ , การเฝ้า
เดี่ยว , การสามัคคี ธรรมกับ     
พี่น้องในคริสตจักร, การรับใช้ 

 เราสมดุลหรือไม่ครับ_______  
 

อธิษฐาน 
 ให้เรามีชีวิตที่สมดุล ทั้ง 4 

ด้านที่กล่าวข้างต้น  
 ให้เรามีสติปัญญาและจัดเวลา

ทั้ง 4 ด้านนี้ 
 

พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างใน
การเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 26 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 3 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 3  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 21,22  ถ้าการรับบัพติสมา    
เป็นเครื่องหมาย ของการกลับใจ
จากบาป เหตุใดพระเยซูจึงทรง
ขอรับบัพติสมา เหตุผลคือ 
1. การรับบัติสมาของพระเยซูเป็น
ก้าวหนึ่ง ที่ท าให้พันธกิจของ
พระองค์ในโลกนี้ส าเร็จ คือ 
การที่พระองค์จะเข้าเป็นฝ่าย
เดียวกับเราในความเป็นมนุษย์
ที่ผิดบาป 

2. เป็นการรับรองพิธีบัพติสมา 
พระองค์ท าเป็นแบบอย่างให้
เราปฏิบัติตาม 

 
 

3.  พระเยซูทรงประกาศการ      
เริ่มพระราชกิจในท่ามกลาง
สาธารณชน 

4. พระเยซูทรงรับบัพ ติสมาเพื่อ
ความบาปของชนชาติ  

 
การที่พระวิญญาณปรากฏในรูป
นกพิราบแสดงว่า แผนการของ
พระเจ้าที่จะประทานความรอดมี
ศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซู  
 

พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์แบบ 

พระองคไ์ม่ต้องรับบัพติสมา
เพ่ือแสดงการกลับใจ 

 แต่พระองค์ทรงรับบัพติสมา
เพ่ือเรา 

 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 3  
การกลับใจใหม่มี 2 ด้าน ด้านหนึ่ง
หันหนีจากบาปและอีกด้านหนึ่ง
หันเข้าหาพระเจ้า 
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 ในการส านึกผิดกลับใจจริง ๆ 
นั้น เราต้องท าทั้งสองอย่างนี้ 
เราไม่สามารถพูดว่า เราเช่ือ
พระเจ้าแล้วใช้ชีวิตตามใจเรา 

 และเราก็ไม่อาจใช้ชีวิตตาม
ท านองคลองธรรมโดยไม่มีความ 
สัมพนัธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  

 

ให้เราตัดสินใจอย่างแน่วแน ่
ที่จะขจัดบาปที่พระเจ้าทรงชี้ให้เรา
เห็นนั้นออกไปจากชีวิตของเรา 
และไว้วางใจในพระเจ้า ใหพ้ระองค์ 
ทรงเป็นผู้น าทางเราเพียงผู้เดียว 

 

ตอบสนอง   
 ให้เราทบทวนทั้ง 2 ด้านของ
เราคือ หันออกจากบาป และ 
เข้าหาพระเจ้า 

 มีควา มบาปอะไรที่เรารู้ ว่าเรา
ต้องทิ้งหรือไม่? 
_______________________
_______________________ 
 
 

 เราได้ตั้งใจจัดเวลาเข้าเฝ้า    
พระเจ้าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
และเวลาไหน? 
_______________________
_______________________
อธิษฐาน 

ให้เราอธิษฐานแบบที่กษัตริย์    
ดาวิดอธิษฐานใ นสดุดี 27:7-8 ว่า 
“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  เมื่อข้า
พระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและ
ตรัสตอบข้าพระองค์พระองค์ตรัส
แล้วว่า  "จงหาหน้าของเรา"  จิตใจ
ของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า  
"ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพระองค์แสวง
พระพักตร์ของพระองค์" 
 อธิษฐานไม่เพียงแต่ทิ้งความ

บาป แต่แสวงพ ระพักตร์ของ
พระเจ้าด้วย 
 

พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้าง 
ในการเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 27 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 4:1-30 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 4:1-30  
ช้า ๆ 3 รอบ 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 2  เพราะเหตุใดพระเยซูจึง
ต้องรับการทดลอง? 
1. การทดลองเป็นประสบการณ์
ส่วนหนึ่งของมนุษย์  ถ้าพระเยซู 
จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ และ
เพื่อพระองค์จะเข้าใจเราถี่ถ้วน
ทุกอย่าง พระองค์ต้องเผชิญการ 
ทดลองเหมือนกับที่มนุษย์เผชิญ 

2. พระเยซูต้องแก้ไขสิ่งที่อาดัมท า
ไว้ แม้พร ะเจ้าทรงสร้างอาดัม
มาอย่างดีพร้อม แต่เขาได้ยอม
แพ้ต่อการทดลอง และส่งบาป
ไปสู่มนุษย์ทั้งมวล  

 ตรงกันข้าม พระเยซูได้ต่อต้าน
ซาตาน ชัยชนะของพระองค์ได้
น าความรอดมายังลูกหลาน
ของอาดัมทั้งมวล 

ข้อคิดประจ าวันนี้  ข้อ 3 
บ่อยครั้งเราไม่ได้ถูกทดลองในเรื่อง 
ที่เราอ่อนแอ แต่เ ป็นเรื่องจุดแข็ง
ของเรา 
 ซาตานทดลองพระเยซูด้านที่
พระองค์ทรงเข้มแข็ง 

 พระเยซูทรงมีฤทธิ์อ านาจเหนือ
ก้อนหิน อาณาจักรต่าง ๆ ใน
โลก และแม้แต่ทูตสวรรค์ 
o ซาตานจะให้พระองค์ใช้
อ านาจโดยไม่ค านึงถึงพันธกิจ 
และเป้าหมายของพระองค์   
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 ดังนั้นการที่เรายอมท าตาม
ซาตาน เราจะใช้พลังของเราไป
ในทางที่ผิดเป้าหมายนั้น 
o เมื่อนั้น เราก็จะเย่อหยิ่งและ
คิดว่าสามารถพึ่งตัวเองได้  

o เราก็จะเริ่มไว้วางใจอ านาจ
ของตัวเราเอง รู้สึกว่าเราไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า  

o และเราก็จะติดกับดักอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

เราต้องตระหนักว่า  
พลังความเข้มแข็งทุกอย่าง 
ที่เรามีอยู่นั้นล้วนเป็นของ
ประทานที่มาจากพระเจ้า  

และเราต้องใช้เพ่ือปรนนิบัติ
พระองค์ 

 

ตอบสนอง 
อะไรคือจุดแข็งของเรา 
ดนตรี การสอน ความสัมพันธ์ 
กีฬา การเรียน การเป็นผู้น า 

 เราเคยมีประสบการณ์การ
ล่อลวงจากซาตานให้เรา
ภูมิใจในจุดเด่นของเรามาก
เกินไปจนคิดว่า เราท า เองได้
โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า ? 

 ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ระวัง 
อันตรายก าลังคืบคลานเข้า
มาแล้ว 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานว่า  “ขออย่าน าข้า

พระองค์เข้าไปในการทดลอง 
แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย ” 
(มธ.6:13) 

 
พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้าง 
ในการเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 28 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 4:31-44 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 4:31-44  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 41 เหตุใดพระเยซูไมต่้องการ
ให้ผีเปิดเผยว่าพระองค์คือผู้ใด ? 
1. พระองค์ทรงสั่งให้ผีเงียบเพื่อ
แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงมี
สิทธิอ านาจเหนือพวกมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้ฟัง    
รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมา - 
ซีฮา เพราะพระวจนะพระเจ้า 
ไม่ใช่เพราะค าพูดของผี 

3.พระองค์จะทรงส าแด งว่าพระ- 
องค์ทรงเป็นใครตามก าหนด  
เวลาของพระเจ้า พระองค์ไม่ยอม 
ให้แผนชั่วของซาตานเป็นตัว
มาก าหนดพระองค์  

 
 ผีเรียกพระเยซูว่า “พระบุตร
ของพระเจ้า” หรือ “องค์บริสุทธิ์
ของพระเจ้า” (4:35) เพราะมันรู้
ว่า พระองค์คือพระคริสต์ แต่
พระเยซูจะทรงส าแดงพระองค์
เป็นผู้รับใช้ผู้ ทนทุกข์ก่อนที่จะ
เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 

 การเปิดเผยว่า พระองค์เป็น
กษัตริย์รวดเร็วเกินไปจะปลุก
เร้าฝูงชนให้มีความคาดหวัง   
ผิด ๆ ในสิ่งที่พระองค์เสด็จมา
กระท า 
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ข้อคิดประจ าวันนี้และ 
การตอบสนอง ข้อ 42 
 พระเยซูจะต้องตื่นบรรทม     
แต่เช้า เพื่อจะได้มีเวลาอยู่ตาม
ล าพั งอธิษฐานกับพระเจ้า    
พระบิดา 

 ถ้าพระเยซูจ าเป็นต้ องมีเวลา
ส่วนตัวส าหรับการอธิษฐาน
และฟื้นฟูจิตวิญญาณ เราเอง   
มิต้องการยิ่งกว่านั้นหรือ ? 

 อย่าปล่อยให้ตัวเองยุ่งเสียจน
ชีวิตของเราเป็นเพียงกิจกรรม
หรือธุระที่ยุ่งวุ่นวายผ่านไป   
วัน ๆ หนึ่ง โดยไม่มีอะไรที่
เกี่ยวข้องกั บเป้าหมายชีวิตที่
พระเจ้าทรงให้กับเราเลย 

 ให้เราจัดเวลาที่จะมีช่ ว งที่ 
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน 

 ไม่ว่างานจะยุ่งหรือหนักเท่าไร
ก็ตาม ไม่ว่าเวลาจะรัดตัวมาก
ขนาดไหนก็ตาม  

 ถ้าเราจัดเวลาเฝ้าเดี่ยวส่วนตัว
กับพระเจ้า นั่นจะเป็นการใช้
เวลาอย่างมีคุณค่าแล ะท าให้
เวลาที่เหลือของเรานั้นมีพระ
เจ้าอยู่ด้วย และจะส่งผลให้
เวลาที่มีทั้งหมดนั้นเกิดผล
อย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 
 

อธิษฐาน 
 ระลึกถึงพระนามหนึ่งของ    
พระเจ้าว่า “เยโฮวาห์ ยิเรห์ ” 
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม 

 เมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าอย่าง
สัตย์ซื่อ พระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียม 
สิ่งที่ดีกับเราเสมอในทุกสิ่ง 
 

พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างใน
การเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 29 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 5:1-16 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 5:1-16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นเปโตรที่จับปลาไม่ได้  
มาตลอดคืน แล้วพอพระเยซูบอก
ให้ถอยเรือออกไปจับปลา  ท่านจะ
ตอบสนองแบบเปโตร (ข้อ 5 )
หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? 
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 1 
ทะเลสาบเยนเนซาเรท มีอีก ชื่อ
หนึ่งว่า ทะเลสาบกาลิลี บางครั้งก็
เรียกว่า ทะเลสาบทิเบเรียส 
 
 
 

ข้อคิดประจ าวันนี้ ข้อ 11 
ในพระธรรมตอนนี้ เป็นการทรง
เรียกเหล่าสาวกเป็นครั้งที่ 2  
หลังจากที่พระองค์ไ ด้ทรงเรียก
ครั้งที่ 1 แล้ว (มธ .4:18-22, มก .
1:16-20)  
 เปโตร อันดรูว์ ยากอบ และ 
ยอห์น  ก็กลับไป จับปลาอีก 
อย่างไรก็ดี เขาก็ยังจับตาดูพระ-
เยซูอยู่ และได้เห็นพระองค์ทรง
ส าแดงสิทธิอ านาจในธรรมศาลา 
รักษาคนป่วยไข้ และขับผีออก  

 แต่ตอนนี้ พระองค์ส าแดงสิทธิ
อ านาจของพระองค์ในชีวิตของ
เขา พระองค์มาพบเขาในที่     
ที่เขาอยู่ และช่วยเขาในการ
งานที่เขาท า 

 จากจุดนี้ไป พวก เขาพากัน    
ละทิ้งอวนไปอยู่กับพระองค์ 

 ส าหรับเรา การติดตามพระเยซู
มีความหมายมากกว่าเพียงรับรู้
ว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย
ให้รอด 
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เราต้องละทิ้งอดีตไว้เบ้ืองหลัง
และอุทิศอนาคตเพ่ือพระองค์ 
ท่านยินดีจะท าเช่นนี้หรือไม่ ? 
_________________________ 

 
การติดตามพระเจ้ามี เง่ือนไข       
2 ประการคือ 
1. เราต้องตระหนักว่า เราเป็นคน
บาปเช่นเดียวกับเปโตร 

2. เราต้องตระหนักว่า เราช่วย
ตัวเองให้รอดจากบาปไม่ได้ 

 ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการการ
ช่วยเหลือ และถ้าเรารู้ว่า พระ
เยซูผู้เดียวสามารถช่วยเราได้ 
เราก็พร้อมที่จะละทิ้งทุกอย่าง
ติดตามพระองค์ไป 

 เรายินดีที่จะละทิ้งทุกอย่าง
ติดตามพระเยซูหรือไม่ แต่
ก่อนอื่น เราต้องตระหนัก 2 
ประการนี้ก่อน เราได้ตระหนัก 
2 ประการนี้แล้วหรือยัง 
_______________________
______________________ 

อธิษฐาน 
 ตั้งใจจริง ๆ กับพระเจ้ามอบ
ชีวิตของเราให้กับพระองค์
อย่างเต็มที่ ให้พระเ จ้าใช้ตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ 

 ทูลขอพระเจ้าให้เราเห็นความ  
สามารถ และ ของประทานที่
พระเจ้าจะใช้เรา ส าหรับอาณา- 
จักรของพระองค์ อาจจะเป็น 
o การแนะน าผู้เชื่อใหม่ในเรื่อง
ความเชื่อพื้นฐานคริสเตียน 
การท าอาหาร การเยี่ยมเยียน
พี่น้อง การเล่นดนตรี การท า
ความสะอาดคริสตจักร ก าร
ท าดอกไม้ การต้อนรับ การ
เลี้ยง - ดูแลเด็ก งานศิลปะ  
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วันที่ 30 มีนาคม  2011  
ลูกา บทที่ 5:17-39 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 5:17-39  
ช้า ๆ 3 รอบ 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
และตอบสนองพระคัมภีร์
ข้อ 36-39 
ถุงหนังองุ่นท าจากหนังแพะเย็บ
เข้าด้วยกันให้เก็บของเหลวได้ 
เหล้าองุ่ นใหม่จะมีก๊าซเกิดขึ้น
ต่อเนื่องเพราะขบวนการหมักยัง  
ไม่หยุดจึงต้องบรรจุไว้ในถุงหนัง
ใหม่ซึ่งยืดหยุ่นดี ถ้าน าเหล้าองุ่น
ใหม่บรรจุในถุงหนังเก่าซึ่งเคย
บรรจุเหล้าองุ่นมาก่อนหน้าจึงมี
ความยืดหยุ่นน้อยก็จะเสี่ยงที่ถุง  
จะแตกและเหล้าองุ่นหกเสียหายได้ 
 พวกฟาริสีก็เหมือ นกับถุงหนัง
เก่ายึดมั่นในความคิดของ
ตนเองอย่างตายตัว เกินกว่าที่
จะยอมรับพระเยซู  

 เราที่เป็นคริสเตียน เราควร
พร้อมเสมอที่จะปรับตัวเข้ากับ
การทรงน าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในเวลานั้นๆ และไม่ยึด
ติดกับโครงสร้างที่ตายตัวจน   
ไม่มีช่องส าหรับการสัมผัสของ
พระองค์ 

 และเราต้อง ระมัดระวังไม่ให้    
มีใจดื้อรั้น ดันทุรังเสียจนเป็น
อุปสรรคต่อการยอมรับสิ่ง    
ใหม่ ๆ ที่พระเจ้าทรงน า 

 เราจ าเป็นต้องรักษาจิตใจของ
เราให้ยืดหยุ่นเพื่อว่าเราจะ
สามารถยอมรับค าสอนของ
พระเยซูที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเราได้ 

 ทบทวนดูว่า จิตใจของเรา
ยืดหยุ่นมากพอที่จะให้พระ
วิญญาณท าสิ่งใหม่ ที่ไม่ใช่
ความคุ้นเคยได้หรือไม่? 
_______________________
_______________________
_______________________ 
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ข้อคิดประจ าวันนี้ และ 
การตอบสนอง ข้อ 28-29  
 เลวีตอบสนองอย่างที่พระเยซู
ทรงประสงค์ให้ผู้ติดตามกระท า 
เขาติดตามองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเขาไปทันที และเขา
เรียกมิตรสหายมาชุมนุมกัน
เพื่อจะได้พบพระเยซูด้วย  

 เลวีละทิ้งธุรกิจเก็บภาษีซึ่งท า
เงินมากมาย ซึ่งอาจเป็นเงินที่
ไม่ซื่อตรงนัก  เขาสละทรัพย์  
สินฝ่ายวัตถุเพื่อจะรับทรัพย์สิน
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

 เขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกี่ยว  
ข้องสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ 

 เรารู้สึก ภาคภูมิใจที่ได้เป็น    
คริสเตียนหรือไม่ ? 
_______________________
_______________________ 

 เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้
ติดตามพระองค์หรือไม่ ? 

_________________________
_________________________ 

 เมื่อเลวีภาคภูมิใจ เขาจัดงาน
เลี้ยง เชิญเพื่อนมาพบพระเยซู 
เมื่อเราภู มิใจนั้น เราได้กระท า
อะไรบ้าง ? 
_______________________
_______________________ 

อธิษฐาน 
ขอพระเจ้าให้ความคิดกับเราที่จะ
ตอบสนองต่อพระองค์แบบที่เลวี
กระท า เพื่อเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง
ของเราจะได้รู้จักกับพระองค์ได้ 
 
พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างใน
การเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 31 มีนาคม  2011  
ลูกา บทท่ี 6:1-26 
 

อ่านพระธรรม ลูกา 6:1-26  
ช้า ๆ 3 รอบ 

 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 1-2 
ในขนบธรรมเนียมแห่งบทบัญญัติ
ของชาวยิวมีกิจกรรม 39 ประเภท
ที่ห้ามกระท าในวันสะบาโต  
 ข้อห้ามข้อหนึ่งคือ ห้ามเก็บ
เกี่ยวพืชผล เขาถึงกับบรรยาย
วิธีเก็บเกี่ยวหลาย ๆ อย่าง  วิธี
หนึ่งก็คื อใช้มือขยี้เมล็ดข้าว
ดังที่สาวกได้ท า 

 พระบัญญัติของพระเจ้ากล่าว
ว่า ชาวนาต้องปล่อยข้าวตาม
ขอบนาไว้ เพื่อคนเดินทางและ
คนยากจนจะได้หากินจากส่วน
ตรงนี้ 
 

 เหล่าสาวกจึงไม่ได้ขโมยข้าว 
และไม่ได้ละเมิดวันสะบาโต
โดยการท างานแต่ประการใด 
แม้เขาอาจจะละเมิดกฏที่ฟาริสี
ตั้งขึ้น แต่เขาไม่ได้ละเมิด
กฏเกณฑ์ใด ๆ ของพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดประจ าวันจาก 
พระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อ 13-16 
 พระเยซูทรงเลือก “คนสามัญ ” 
เป็นสาวกของพระองค์ และ
เป็นกลุ่มคนที่มาจากภูมิหลัง
ต่างกัน บุคลิกภาพต่าง ๆ กัน  

 ทุกวันนี้ พระเจ้ายังทรงเรียก 
“คนสามัญ ” มาร่วมกันสร้าง
คริสตจั กรของพระองค์ สอน
เรื่องความรอด และรับใช้ผู้อื่น
ด้วยความรัก 
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 ถ้าเราอยู่คนเดียว เราอาจจะ
รู้สึกว่า ไม่มีคุณ สมบัติพอที่จะ
รับใช้พระเจ้า แต่เมื่อเรารวม  
กันเข้าก็จะเข้มแข็งพอที่จะ
ท างานใด เพื่อพระเจ้าได้  
จงทูลขอความอดทน 

ที่จะยอมรับข้อแตกต่างของ 
คนภายในคริสตจักรของเรา 
และเสริมสร้างข้ึนด้วย 
ข้อดีหลากหลาย 
ที่คริสตจักรเรามี 

 

ตอบสนอง และอธิษฐาน 
คิดถึงพี่น้องในคริสตจักรของเรา
สัก 2-3 คนที่มีนิสัย บุคลิกไม่
เหมือนเรา  
 อธิษฐานอวยพรเขา ขอบ  
พระคุณพระเจ้าส าหรับความ
หลากหลายและความไม่
เหมือนกันในคริสตจักรที่น า
พวกเรามาเป็นพี่น้องใน      
พระคริสต์ด้วยกัน 

พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างใน
การเฝ้าเด่ียววันนี้  
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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