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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

  
พี่น้องที่รักครับ จากปีใหม่สากล (มกราคม ) ถึง ปีใหม่จีน

(กุมภาพันธ)์ และมาถึงปีใหม่ไทยหรือปี๋ใหม่ เมือง ในเดือนเมษายนนี้ 
พี่น้องโตขึ้นกับพระเจ้าหรือไม่ 

พระเยซูตรัสวา่พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาพระองค์
จะไม่หิวและผู้ที่วางใจในพระองคจ์ะไม่กระหายอีกเลย (ยน.6:35) 

การที่พี่น้องได้เฝ้าเดี่ยว อ่านและศึกษาพระวจนะทุกวันนั้น เป็น
การน าเราทุกคนให้เข้าไปหาพระเจ้า และเมื่อเราพบพระองค์เป็นการ
ส่วนตัวโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านั้น เราจะไม่หิวและไม่
กระหายอีกเลย เราจะพบความหมายแห่งชีวิต เราจะมีความรู้ สึกอิ่ม
โดยเฉพาะในฝ่ายวิญญาณ เราจะมีสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถให้เราได ้

เมื่อเราพบพระเจ้า เราจะรักพระองค์  และเมื่อเรารักพระองค์ 
แน่นอนที เดียว เราจะรักพี่น้องโดยไม่ต้องสงสัย และเราจะพบการ
อัศจรรย์เกิดขึ้นกั บชีวิตของเราในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า การเรียน การ
ท างาน ความสัมพันธ์ หรือสุขภาพ 

พี่น้องท่านพบพระเจ้าจริง ๆ แล้วหรือยัง ท่านมีประสบการณ์
กับพระเจ้าจริงๆ แล้วหรือยัง ถ้าพี่น้องท่านใดมีประสบการณ์กับพระ
เจ้า พบพระเจ้า ได้รับค าตอบจากพระเจ้า อย่ าลืมแบ่งปันกันในกลุ่ม
เซลล์ ในคริสตจักร และอย่าลืมแบ่งปันให้กับผมทราบด้วยนะครับ 
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แต่ถ้าพี่น้องยังไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้า ผมหนุนใจให้เรา
แสวงหาพระเจ้าต่อไปด้วยการอธิษฐาน การนมัสการ การอ่าน ศึกษา
พระวจนะของพระเจ้า  อย่าท้อใจกับปัญหา เพราะเมื่อเรามีปัญหา
แสดงว่า เราต้องการพระเจ้า ให้เราแสวงหาพระองค์ แล้วเราจะพบ
พระองค์  เมื่อเราพบความส าเร็จให้ เราขอบพระคุณพระเจ้า และ
สรรเสริญพระองค์ส าหรับพระราชกิจของพระองค์ต่อไป 

อย่าลืม ทุกวันใช้เวลากับพระเจ้านะครับ ผมอยากได้ ยิน        
ค าพยานของพี่น้องที่ได้รับพระพรจากการใช้หนังสือ QT นี้ เพื่อผม
จะน าค าพยานนั้นมาลงในหนังสือ QT เล่มต่อไปได้  หรือถ้าพี่น้องมี
ค าถามเรื่องการเฝ้าเดี่ยว หรือเนื้อหาการเฝ้าเดี่ยว สามารถติดต่อผม
เป็นการส่วนตัวหรือผ่านทาง E-mail ที่ kwacts@hotmail.com ครับ 

ขอให้เดือนเมษายนนี้ เป็นเดือนที่เราจะ ติดสนิทกับพระเจ้า    
มากขึ้น และรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราทุกประการนะครับ 

 
  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  

หมายถึงการที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็น  สิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้ าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ า เป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 

“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุด ที่แน่นอน ที่ เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้  และ 
มีการเตรียมตัวเช่น ถ้า เราจัดเวลา เป็นตอนเช้าทุกวัน  เวลา 
6.00 น. เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกจนท าให้ เราง่วงตอน
เช้าที่เฝ้าเดี่ยวนั้น 

 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 

 เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ พระเยซูคริสต์จาก    
พระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อในหนัง สือ 
“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 อ่านพระคัมภรีว์ันละ 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 หรือจากข้อพร ะคัมภีร์  ที่พระเจ้า
ตรัสกับเรา 
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เพราะว่าบุตรมนษุย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัต ิ
แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา   

และประทานชีวิตของท่าน 
ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก 

มาระโก 10:45 
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วันที่ 1 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 6:27-49 
อ่านพระธรรม ลูกา 6:27-49  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ มีข้อไหนที่   
โดนใจเราที่สุด_____________ 
เพราะเหตุใดจึงโดนใจที่สุด 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระคัมภีร์
ตอนนี้  
ข้อ 37-38 จิตใจที่มีการให้อภัย 
แสดงว่า ผู้นั้นได้รับการอภัยจาก
พระเจ้าแล้ว  
 พระเยซูทรงใช้ภาพการตวง
เมล็ดพืชในทะนานที่เต็มล้น  
 แทนที่เราจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
แต่เราวิพากษ์วิจารณ์ เขา เราก็จะ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นกัน  
 แต่ถ้า เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย    
ใจกว้างขวาง  เอื้ออาทรและเห็น     
อกเห็นใจ สิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมา
หาเราอย่างเต็ มขนาด ดังนั้น เรา
ต้องรักผู้อื่นมิใช่พิพากษาเขา 
 

ข้อ 46- 49 การเชื่อฟังพระเจ้า
เปรียบเหมือนกับการสร้างบ้านบน
รากฐานที่แข็งแรงหนาแน่น สามารถ 
ตั้งมั่นอยู่เม่ือเผชิญกับพายุแห่งชีวิต   
 เมื่อชีวิตสงบรากฐานของเราดู ไม่
ค่อยส าคัญ แต่เมื่อ เจอวิกฤตการณ์ 
รากฐานจะถูกทดสอบ  
 การรู้จักและยึดในพระเยซูคริสต์
ด้วยความเชื่อและเชื่อฟังคือรากฐาน
ที่มั่นคงของเรา 
 

บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ ข้อ 49 เหตุใดผู้คนจึง
สร้างบ้านโดยไม่มีรากฐาน ? 
 การสร้างบ้านบนหินนั้นมีความ
ยากล าบากกว่าเนื่องจากต้องใช้
แรงและเวลาเพื่อตอกเสาลงไป ไม่
เหมือนดินทรายที่เจาะลงไปง่าย  
 บางคนอาจจะเลือกทางที่สบาย
คือสร้างบ้านบนดินทรายเพราะ
คิดว่าเหมาะที่สุด  
 บางคนอาจจะสร้างแบบลวกๆ
เลียนแบบคนอื่น  หรือบางคนอาจ 
จะไม่มีความเข้าใจเรื่องการสร้าง
บ้าน ก็เป็นได้  
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 แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
คนที่สร้างบ้านบนพื้นทรายนั้น มี
ลักษณะร่วมอันหนึ่ง คือ เขาสาย  
ตาสั้น ไม่ได้เล็งถึงผลในระยะยาว  
 พระคัมภีร์ตอนนี้เปรียบเทียบ
คนที่เพียงแค่ฟังแต่ไม่ปฏิบัติตาม  
หรืออาจพูดได้ว่าไม่เชื่อฟัง นั้น      
ก็เหมือน คนที่สร้างบ้านบนดิน
ทราย เขาจะเสียใจภายหลังเมื่อ
คราวที่พายุกระหน่ าและบ้านนั้น
พังทลาย 
 
ตอบสนอง 
ส าหรับตัวเรานั้ น เราสร้างบ้าน
บนอะไร ? 
 ทุกคนจะตอบว่า “สร้างบ้านบน
ศิลา” อย่างแน่นอน  
 ดังนั้น น่าจะถามค าถามว่า 
“เราเป็นคนที่ฟังเทศน์ หรือ อ่าน
พระคัมภีร์แล้วเราได้ท าตามหรือ
ยอมให้พระวจนะเปลี่ยนแปลง
ความคิดของเราหรือไม่?”  
 ถ้าไม่เราก็ก าลังสร้างบ้านบน
ดินทราย 
 

 ลองคิดถึงประสบการณ์ ชีวิต
ของเรา  เมื่อเจอปัญหา เรา ก็ล้ม
อย่างไม่เป็นท่าหรือไม่ ถ้าเป็น
เช่นนั้น เป็นเราก็สร้างบ้านบนดิน
ทรายอย่างแน่นอน 
 ผมขอถามใหม่ว่า ส าหรับตัว
เรานั้น เราสร้างบ้านบนอะไร ? 
_________________________
_______________________ 

 
อธิษฐาน  
 ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้เข้าใจ
พระ คัมภีร์ที่เราเฝ้าเดี่ยว ทุกวัน  
และเราจะเป็นคนที่ไม่เพียงแ ค่ฟัง 
แต่จะปฏิบัติตามด้วย 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
พระคัมภีร์ ที่ท าให้เรารู้จักความ
จริงของพระเจ้า 
 ให้เราอธิษฐานออกเสียงว่า  
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าตั้งใจเป็น
คนที่ประพฤติตามพระวจนะของ
พระองค์ ขอทรงสอนและให้ ก าลัง
แก่ข้าพระองค์ด้วย” 
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วันที่ 2 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 7:1-35 
อ่านพระธรรม ลูกา 7:1-35  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อจาก
นายร้อยคนนี้ว่ามีลักษณะอย่างไร 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 9 นายร้อยไม่จ าเป็นต้องมา
หาพระเยซู และไม่ได้คาดหวังให้
พระเยซูเสด็จไปหาเขา  
 แต่เขาเลือกที่จะมาหาพระองค์
เพราะมีความเชื่อว่าพระองค์จะ
รักษาลูกให้หายได้  
 นายร้อยเข้าใจเรื่องสิทธิอ านาจ
เป็นอย่างดี ว่า  เพียงแค่เขาออก
ค าสั่ง คนใต้บังคับบัญชาก็จะท า
ตามทันทีโดยที่เขาไม่ต้องไปด้วย   
 

 เช่นเดียวกัน พระเยซูไม่จ าเป็น  
ต้องอยู่กับผู้ป่วยเพื่อรักษาโรค    
ให้หาย  
 ความเชื่อของนายร้อย นั้น น่า
อัศจรรย์ใจนัก เพราะเขาเป็นคน
ต่างชาติ  ซึ่งไม่ได้ ถูกสอน มาให้รู้จัก
พระเจ้า แต่เขายังมีความเข้าใจใน
เรื่องความเชื่อและสิทธิอ านาจ 
 
ข้อ 31-35 พวกผู้น าศาสนาเกลียด
คนที่พูดความจริงและเปิดโปง
ความหน้าซื่อใจคดของพวกเขา 
และพวกเขาตั้งใจที่จะจับผิดผู้อื่น  
 เมื่อยอห์นอดอาหารก็ถูกว่า 
และเมื่อพระเยซูกินและดื่มก็ถูกว่า  
 การที่พวกเขาไม่ยอมรับยอห์น
และพระเยซูไม่เกี่ยวกับการกิน
หรือดื่ม แต่เพราะความหน้าซื่อ  
ใจคดของตนเองถูกเปิ ดโปง
ต่างหากที่ท าให้เขาวิพากษ์  
วิจารณ์ผู้อื่น 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี ้ข้อ 33-34 
พวกฟาริสีเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์
ทั้งพระเยซูและยอห์นในเรื่อง
เดียวกัน คือเรื่องการรับประทาน  
 พวกเขาหาเรื่องต าหนิด้วยใจ
อคติ เพราะทั้งยอห์นและพระเยซู
เป็นที่ยอมรับของประชาชนมาก  
กว่าพวกเขา  
 พวกเขาเก่งในการหาเหตุผล  
มาแก้ตัวให้กับ “ภูมิปัญญา ” ของ
ตนเอง 
 

ส่วนมากเรามักจะหาเหตุผลที่ 
น่าฟังเพื่อจะท าหรือเชื่อในสิ่ง 
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

ตัวเอง  
ถ้าเราไม่ตรวจสอบความคิดของ
เรากับความจริงของพระเจ้าแล้ว  
บางทีเราอาจจะท าอะไรเพียง

เพ่ือตอบสนองตนเอง 
เหมือนกับพวกฟาสิสีก็ได ้

 

ตอบสนอง 
เมื่อเราจะพูดถึงคนอื่น การกระท า
ของคนอื่น หรือ ความคิดของคน
อื่นนั้น เราใช้หลักการอะไรในการ
ตัดสิน? 
 เราพูดตามอารมณ์ความรู้สึก
ของเรา หรือ เราเปรียบเทียบกับ
พระวจนะของพระเจ้า 
 บางครั้งเราวิจารณ์โดยที่ไม่
เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริงๆ แต่
วิเคราะห์จากผลที่มองเห็นเท่านั้น 
  เราได้ใช้ริมฝีปากของเราหนุนใจ
พี่น้อง หรือ วิพากษ์วิจารณ์พี่น้อง ? 
 

อธิษฐาน  
 ขอพระเจ้าทรงให้เราเป็นคน   
ที่พูดหนุนใจผู้อื่น เหมือนกับบาร -
นาบัส ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น “ลูกแห่ง
การหนุนน้ าใจ” 
 ขอพระเจ้าสอนเราที่จะมีค าพูด
แห่งการสรรเสริญพระเจ้า ค าพูด
แห่งการขอบพระคุณพระเจ้า และ
ผู้อื่นเสมอ 
 ขอพระเจ้า เปิดตาของ เรา ให้
เห็นความดีของพี่น้อง เพื่อเราจะ
สามารถขอบคุณเขาได้ 
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วันที่ 3 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 7:36-50 
อ่านพระธรรม ลูกา 7:36-50  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในความคิดของท่าน ท าไม หญิง
คนนี้จึงเข้าไปล้างเท้าของพระเยซู 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 44- 47 ในตอนนี้ ลูกาได้
เปรียบเทียบระหว่างพวกฟาริสี
กับคนบาป ให้เห็นถึงจิตใจฟาริสี
ที่เย่อหยิ่งและหญิงที่ส านึกบาป
ของตน  
 ซีโมนได้ท าผิดมารยาททาง
สังคมหลายอย่าง 

 เขา ไม่ได้ล้าง เท้าสาวก  ซึ่ง
เป็นมารยาทในการรับรอง
แขก เพราะเท้าที่สวมรองเท้า 
แตะสกปรกมาก   

 เขาไม่ได้เจิมศีรษะด้วยน้ ามัน 
หรือจูบทักทาย  

 

o ที่เขาไม่ยอมท าเช่นนี้ 
เป็นไปได้หรือไม่ ที่เขาถือว่า
ตัวเองดีกว่าพระเยซู  ? 

 ตรงกันข้ามกับหญิงคนบาป    
ที่หลั่งน้ าตาช าระ พระบาท ชโลม
ด้วยน้ าหอมราคาแพง และจูบเท้า
พระผู้ไถ่ของนาง  
 ในเรื่องนี้ โสเภณีผู้กตัญญูต่าง  
หากที่ได้รับการอภัยบาป ไม่ใช่
ผู้น าทางศาสนาที่ตระหนี่ 
 การกระท าของหญิงผู้นี้ได้
แสดงออกถึงความเชื่อที่แท้ จริง
ของนาง และพระเยซกู็ทรงยกย่อง
ความเชื่อนี้ 
 
ข้อ 49-50  พวกฟาริสีเชือ่ว่าพระเจ้า 
เท่านั้น ที่สามารถอภัยบาปได้   
 ดังนั้น พวกเขาจึงประหลาดใจว่า 
เหตุใดชายชี่อเยซูผู้นี้จึงได้กล่าวว่า 
บาปของหญิงนั้นได้รับการอภัยแล้ว  
 พวกเขาไม่เข้าใจความจริงว่า 
“พระเยซูเองทรงเป็นพระเจ้า” 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 47 
 เมื่อได้รับการอภัยบาปก็เป็น
ธรรมดาอยู่ แล้วที่เราจะเกิดความ
รักที่ล้นไหลออกมา  
 มีแต่คนที่ประจักษ์ในความบาป
ผิดของตนอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ที่
สามารถเห็นคุณค่าการอภัยโทษ
อย่างครบถ้วน ที่พระเจ้าทรงเสนอ
ให้เขา 
 พระเยซูได้ช่วยเหล่าสาวกของ
พระองค์ผู้ติดตามพระองค์ด้วย
ความเชื่อให้รอดจากความตายชั่ว
นิรันดร์ ไม่ว่าเขาเคยชั่วร้ายอย่าง
ยิ่งหรือเคยเป็นคนดีตามครรลอง
ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 เราตระหนักในคุณค่าของ    
พระกรุณาคุณอันกว้างใหญ่ของ
พระเจ้าหรือไม่ ?    

ให้เราเขียนรายการสิ่งที่พระเจ้า
ให้กับเรา ทั้ง ๆ ที่เราไม่ควรจะได้  
________________________ 
_________________________
________________________ 

 เราส านึกในพระคุณที่พระเจ้า
ทรงอภัยบาปของเราหรือไม่ ?  
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่ง
ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ทั้ง ๆ 
ที่เราไม่สมควรที่จะได้รับ 
 บอกกับพระเจ้าถึงความตั้งใจที่
เราอยากจะตอบสนองพระองค์ 
แม้จะตอบแทนได้ไม่ หมดก็ตาม 
แต่เราก็จะท าในส่วนเล็กน้อยที่เรา
ท าได้ สิ่งนั้นคือ _____________ 
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 4 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 8:1-25 
อ่านพระธรรม ลูกา 8:1-25 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเคยมีประสบการณ์ ส่วนตัวที่
พระเยซูทรงช่วยท่านให้พ้นจ าก
ปัญหาหนักที่เหมือนมรสุมร้ายใน
ชีวิตอะไรบ้าง ?  
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ตอนนี้ 
ข้อ 4 พระเยซูมักใช้ “ค าอุปมา ” 
เพื่อสื่อสารความจริงฝ่ายวิญญาณ  
 ค าอุปมาเป็นเรื่องราวหรือการ
บรรยายสั้น ๆ ที่ยกเอาสถานการณ์ 
หรือสิ่งที่คุ้ยเคยมาหักมุมเสียใหม่
อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ โดยการเชื่อม 
โยงสิ่งที่รู้เข้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่เพื่อ
ท าให้ผู้ฟังคิด  
 ค าอุปมา นั้นสามารถชี้ให้เห็น  
ความจริงฝ่ายวิญญาณ  
 

 ค าอุปมาผลักดันให้ผู้ฟังค้นหา
ความจริงด้วยตัวเอง  
 ค าอุปมาซ่อนความจริงจากคน
ที่ขี้เกียจคิดหรือ ไม่ยอมท าความ
เข้าใจความจริงของพระเจ้า 
 ค าอุปมาส่วนใหญ่มีใจความ
ประเด็นเดียว มีความหมายเดียว
ดังนั้นเราต้องระวังที่จะไม่ตีความ
ค าอุปมาจนเกินเลยไป 
 
ข้อ 10 สาเหตุที่ฝูงชนไม่เข้าใจ   
ค าตรัสของพระเยซู อาจจะเป็น
เพราะพวกเขามองหาผู้น าทางทหาร 
หรือพระมาซีฮาทางการเมือง  
 เขาจึงไม่ สามารถน า ค าตรัสที่
อ่อนสุภาพของพระเยซูไปรวมเข้า
กับสิ่งที่เขาคิดไว้ก่อนได้  
 หรือเขาอาจจะหวาดเกรงความ
กดดันของพวกผู้น าศาสนา ฉะนั้น 
เขาจึงไม่อยากจะพินิจพิเคราะห์
ค าตรัสของพระเยซูที่ลึกซึ้งเกินไป 
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 พระเจ้าตรัสบอกอิสยาห์ว่า 
ประชาชนจะฟังแต่ไม่เข้าใจ และดู
แต่ไม่เห็น (อสย.6:9) และพระเยซู
ก็เผชิญสิ่งเดียวกัน 
 ค าอุปมาเรื่องดินหลายชนิด
เป็นภาพที่เหมาะเจาะกับปฏิกิริยา
ของผู้คนต่อค าอุปมาอื่น ๆ ของ
พระองค์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรม และ
การตอบสนอง ข้อ 25 
 เมื่อติดอยู่ในพายุแห่งชีวิต ก็
เป็นเรื่องง่ายที่เราจะคิดว่าพระเจ้า
ไม่มีอ านาจในการ ควบคุมความ
เป็นไปและคิดว่า เราตกอยู่ใน
อ านาจคลื่นลมแห่งชะตากรรม  
 

แต่ความจริง 
พระเจ้าทรงควบคุมดูแลเราอยู่ 

พระองค์ทรงควบคุม
ประวัติศาสตร์โลกและ
จุดหมายปลายทาง 
ชีวิตส่วนตัวของเรา 

 

 พระเยซูทรงท าให้คลื่นลมสงบ
อย่างไร พระองค์ทรงสามารถท า
ให้ลมพายุใดๆ ท่ีเราเผชิญนั้นสงบ
ลงได้เช่นกัน 
 อะไรคือพายุในชีวิตของท่าน ? 
ไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค ์  
จะจัดการได้ 

 

อธิษฐาน 
มอบพายุในชีวิตของเรากับพระเจ้า 
ให้พระองค์ทรงจัดการแทนเรา 
 ให้เราสรรเสริญพระเจ้าส าหรับ  
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และ
เชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือ
ปัญหาใดๆ  
 ให้เราขอบพร ะคุณพระเจ้าที่
พระองค์ได้ทรงจัดการพายุปัญหา
ในชีวิตของเราให้ราบคาบ 
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วันที่ 5 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 8:26-56 
อ่านพระธรรม ลูกา 8:26-56  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเคยมีประสบการณ์พระเยซู
ทรงช่วยให้พ้นจากปัญหาโรคภัย
ไข้เจ็บอะไรบ้าง ?  ปัญหาการ
รบกวนฝ่ายวิญญาณอะไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระคัมภีร์
ตอนนี้  ข้อ 38- 39  บ่อยครั้งที่    
พระเยซูบอกกับคนที่พระองค์ทรง
รักษาให้หาย  ให้ปิดเรื่อง นี้ เป็น
ความลับ แต่พระองค์กลับบอกชาย
คนนี้  ให้ เขากลับไปหาครอบครัว
และบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระท า
แก่เขาเพราะเหตุใด ? 
1) พระองค์ทรงทราบว่า ชายคนนี้
จะเป็นพยานแก่คนที่เคยรู้สภาพที่
เขาเคยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถยืนยันได้ว่า เขาได้รับ
การรักษาอย่างอัศจรรย์ 
 

2) พระเยซูทรงประสงค์ที่จะขยาย
พระราชกิจโดยน าค าสอนของ
พระองค์เข้าไปในดินแดนของคน
ต่างชาติแถบนี้ 
3) พระองค์ทรงทราบว่า คนต่าง  
ชาติไม่ได้รอคอยพระมาซีฮา    
แบบที่ชาวยิวรอคอย ดังนั้นพวก
เขาจะไม่เบี่ยงเบนพระราชกิจของ
พระ องค์โดยยกพระองค์ให้เป็น
กษัตริย ์
 

ดังนั้น เม่ือพระเจ้า 
ทรงสัมผัสชีวิตของเรานั้น  
อย่ากลัวที่จะแบ่งปัน 

เหตุการณ์อันดีย่ิงกับครอบครัว
และมิตรสหายของเรา 

 
 
 
 
 
 



เมษายน  | 17 

บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี ้ ข้อ 43-48 
มีคนมากมายรุมล้อมพระเยซูขณะ
ด าเนินฝ่าฝูงชนไปบ้านไยรัส  
 การจะแหวกฝูงชนเข้าไปถึง
พระเยซูนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้  
 แต่ผู้หญิงคนนี้สู้อุตส่าห์หาทาง
เบียดฝูงชนเข้าไปเพื่อ จะสัมผัส
พระเยซูให้ จงได้ และทันทีที่ได้
สัมผัสพระองค ์นางก็หายโรค  
 ฝูงชนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่อง
ของพระเยซู กับคนจ านวนน้อยที่
เหยียดมือออกแตะต้องพระองค์
นั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกิน 
 ทุกวันนี้ หลายคน เพียงแค่ รู้จัก
พระองค์บ้างนิดหน่อย แต่จากการ
รู้จักเพียงผิวเผินนี้ ไม่ได้ช่วยให้
ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้น  

มีแตค่วามเช่ือเท่านั้น 
ที่จะปลดปล่อยพลังอ านาจของ
พระเจ้าในการรักษาให้หายได้ 

 

ตอบสนอง 
คิดถึงเหตุการณ์เรื่องหญิงโลหิต
ตกนั้น  
 ส่วนตัวเราแค่อยากรู้อยากเห็น
เรื่องของพระเจ้าหรือเราเหยียดมือ 
ออกมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ  
โดยรู้ว่า การสัมผัสพระองค์จะน า
การรักษามาให้ร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณของเรา 
 เรามีอะไรที่ต้องการการสัมผัส
จากพระเจ้าหรือไม่ ?  
 ให้หญิงคนนี้เป็นตัวอย่างของ
เราในการที่เรา จะใช้ความเชื่อเพื่อ
ได้รับค าตอบจากพระเจ้า 
 
อธิษฐาน 
 พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับเรา
จากการเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ 
 ให้อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้า 
ตรัสกับเราในเช้าวันนี้ 
 ให้อธิษฐานในสิ่งที่เราก าลังร้อง
ขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อนั้น 
ให้ส าเร็จตามน้ าพระทัยพระองค ์
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วันที่ 6 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 9:1-17 
อ่านพระธรรม ลูกา 9:1-17  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในข้อ 12-13 ท่านได้เรียนรู้ว่า 
พระเยซูคริสต์มีหัวใจต่อฝูงชน
อย่างไร ?__________________
_________________________ 

เข้าใจเบื้องหลังวัฒนธรรม
ของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อ 5 
การสะบัดฝุ่นของเมืองที่ไม่ต้อนรับ 
เหล่าสาวก  มีความหมายในทาง
วัฒนธรรมแฝงอยู่มาก  
 ชาวยิวที่เคร่งเมื่อเดินผ่านบ้าน  
เมืองของชาวต่างชาติจะสะบัดฝุ่น  
ผงที่ติดเท้าออก แสดงว่าไม่มีส่วน
ในการด าเนินชีวิตแบบชาวต่างชาติ 
 ถ้าพวกสาวกสะบัดฝุ่นผงจาก
เท้าที่ติดมาจากบ้านเมืองชาวยิว 
ก็จะแสดงว่า เขาแยกตัวจากชาวยิว
ที่ปฏิเสธพระมาซีฮาของตน  
 
 

 นอกจากนี้ก็แสดงว่า เหล่าสาวก
ไม่ต้องรับผิดชอบกับการไม่ตอบ - 
สนองของผู้ฟังนั้น 
 
ท าความเข้าใจพระคัมภีร์
ตอนนี ้ ข้อ 11  
อาณาจักรพระเจ้าเป็นจุดรวมค า -
สอนของพระเยซู พระองค์ทรง
อธิบายว่า “นี่ไม่ใช่อาณาจักรใน
อนาคตเท่านั้น  แต่อาณาจักรนั้น
อยู่ในพระองค์ผู้เป็นพระมาซีฮา 
และอยู่ท่ามกลางเขาแล้ว” 
 แม้ว่าอาณาจักรพระเจ้าจะไม่
ปรากฏอย่างสมบูรณ์จนกว่าพระ -
เยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่ สองด้วย
พระสิริ แต่เราก็ได้ชิมรสโดยไม่
ต้องคอย  
 อาณาจักรพระเจ้านั้นอยู่ในใจ
ของคนที่เชื่อในพระเยซู  
 อาณาจักรนั้นอยู่กับเราทุกวันนี้ 
เหมือนกับอยู่กับเหล่าสาวกตั้งแต่
สองพันปีก่อนเป็นต้นมา 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 16-17 
เหตุใดพระเยซูจึงลงทุนลงแรง
เลี้ยงดู คนเหล่านี้ พระองค์อาจจะ
สั่งเขากลับไปบ้านได้ง่าย ๆ แต่
พระองค์ไม่ได้ละเลยความต้องการ
ของคน พระองค์ทรงห่วงใยชีวิต
ของเราทุกคน ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ  
 

ขณะที่เราประกาศเร่ืองราว 
ความรอดของพระเยซูคริสต์  

เราต้องไม่เพิกเฉย  
ละเลยความจริงที่ว่า  

เราทุกคนมีความต้องการทั้ง
ร่างกายและจิตวิญญาณ  

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะปรนนิบัติ 
ด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่สนใจ 
ถึงความต้องการด้านอื่น 

 
 
 
 

ตอบสนอง 
 คิดถึงความต้องการของพี่น้อง
ของเรา เพื่อนของเราเมื่อเราเลี้ยงดู
ฝ่ายวิญญาณของเขา หรือประกาศ 
เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้เขาฟัง 
เราไ ด้สนใจและถามเรื่องความ
จ าเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายของเขา
หรือไม่?   
 ให้เราสนใจและช่วยเหลือเขา
เป็นองก์รวม ไม่ใช่เพียงเรื่องฝ่าย
วิญญาณเท่านั้น 
 
อธิษฐาน 
ให้เรามีหัวใจแบบพระคริสต์ที่      
มีความรัก ความสนใจผู้อื่นอย่าง
ครบถ้วน และให้เราไม่เพียงแต่
อธิษฐานแต่จะก้าวออกไ ปในการ
ปฏิบัติด้วย 
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วันที่ 7 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 9:18-36 
อ่านพระธรรม ลูกา 9:18-36  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเคยมีประสบการณ์ซาบซึ้งถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
หรือไม่ อย่างไร?  
เช่นตอนนมัสการ ลองเทียบความ
ตื่นเต้นกับที่สาวก 3 คนเห็นพระ
เยซูจ าแลงพระกายในข้อ 33-36 
เทียบกันได้อย่างไรบ้าง ______ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 27 เมื่อพระเยซูตรัสว่าบางคน
จะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นอาณา- 
จักรพระเจ้า พระองค์ทรงอ้างถึง 
1) เปโตร ยอห์น ยากอบ ผู้ได้เห็น
การจ าแลงพระกายของพระเยซู 
2) ทุกคน ที่จะได้เห็นการคืน    
พระชนม์และการเสด็จสู่สวรค์ของ
พระเยซู หรือ 
 

3) ทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการ
ขยายคริสตจักรภายหลังวันเพ็น -
เตคอสต์  
 ผู้ฟังของพระเยซูไม่ต้องคอย
พระมาซีฮาอีกองค์หนึ่งในอนาคต 
เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่
ท่ามกลางเขาแล้ว และจะปรากฏ
ด้วยฤทธิ์เดชในไม่ช้า 
 

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 33 
 เปโตร ยอห์น และยากอบ มี
ประสบการณ์อันแสนวิเศษบน
ภูเขา และพวกเขาไม่อยากจากไป  
 บางครั้งเราเองก็ประสบสิ่ง      
ที่ น่าชื่นใจ จนอยาก จะหยุดอยู่  
ตรงนั้น ซึ่งเป็นที่ ๆ ห่างไกล
สภาพความเป็นจริงและปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 การ ที่เรา รู้ว่า การต่อสู้ดิ้นรน  
รอเราอยู่ในหุบเขา ท าให้เราอยาก
อ้อยอิ่งอยู่บนยอดเขา  
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 แต่การอยู่บนยอดเขาไม่ได้เปิด
โอกาสให้เรารับใช้ผู้อื่น  
 แทนที่เรา จะสามารถเป็นยักษ์
ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ในไม่ช้า เราก็จะ
กลายเป็นคนแคระเนื่องจาก เราจะ 
ต้องการพระพรส าหรับตนเท่านั้น  
 แต่เราก็ต้องกา รเวลาที่ถอย
ออกมาอยู่เงียบ ๆ สักพัก เพื่อ
เป็นการฟื้นฟูก าลังของเราให้มี
แรงที่จะไปรับใช้พี่น้อง 
  

ดังนั้น การด าเนินชีวิตคริสเตียน
ของเราต้องมีทั้งเวลาที่อยู่

ห่างไกลภูเขา และ อยู่บนภูเขา 

 

ตอบสนอง 
 พี่น้องครับ ตอนนี้ ท่านอยู่บน
ภูเขากับพระเยซู หรืออยู่ที่พื้น
ราบกบัพี่น้องของเรา? 
 การอยู่บนภูเขานั้นจ าเป็นเพื่อ
รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง  
 
 
 

 แต่พระเยซูคริสต์ไม่ยอมให้เรา
อยู่บนภูเขาตลอด พระองค์ให้เรา
ลงมาที่พื้นราบ เพราะมีงานอีก
มากมายที่เราจะต้องท า 
 ให้เรารับการฟื้นฟูจิตวิญญาณ 
เพื่อการรับใช้นะครับ 
 ท่านอยู่ที่ไหนครับ________  
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นแหล่งพลังของเราในการ
รับใช้พระองค์ 
 ขอพระเจ้ าให้เราเห็นชัดเจนว่า 
เราจะรับใ ช้พระองค์ในเรื่องอะไร 
อย่างไร ?  
ให้เราไปหาหัวหน้ากลุ่มของเรา
หัวหน้าเซลล์ หรือศษิยาภิบาล 
บอกว่า “ผม(ดิฉัน)ต้องการ   
รับใช้พระเจ้า พีน่้อง และ
คริสตจักร ช่วยหางานให้ผม 
(ดิฉัน) ด้วย” 
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วันที่ 8 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 9:37- 62 
อ่านพระธรรม ลูกา 9:37-62  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านตัดสินใจติดตามพระเยซู
อย่างไร ? 
พอใจเพียงแค่รับความรอด หรือแค่
ฟังค าสอน หรืออุทิศตัวทั้งหมดให้
พระองค ์(ข้อ 59-62)___________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจเบื้องหลังพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 52-53 
หลังจากที่อัสซีเรียโจมตีอาณา - 
จักรเหนือที่เรียกว่า อิสราเอล 
ต้อนคนยิวจ านวนมากออกไปอยู่
ที่อื่นและส่งคนเชื้อชาติต่างๆมา
ตั้งหลักแหล่งในอิสราเอลแทน ก็
เกิดมีลูกหลาน “สายเลือดผสม ” 
ระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติใน
ดินแดนนี้ ซึ่งก็คือ ชาวสะมาเรีย  
 
 

 ชาวยิวซึ่งถือว่าตนเองเป็น 
“สายเลือดบริสุทธิ์” คือเป็นชาวยิว
ล้วนนั้นจะเกลียดชังชาวสะมาเรีย
ซึ่งเป็น “สายเลือดผสม ” เหล่านี้ 
และชาวสะมาเรียก็เกลียดชัง
ชาวยิวด้วย 
 ความตึงเครียดหลาย  ๆ อย่าง
ระหว่างชนสองพวกนี้ ท าให้ชาวยิว
ที่ต้องเดินทางระหว่างแคว้นกาลิลี 
กับแคว้นยูเดีย  ซึ่งมีแคว้นสะมา - 
เรียคั่นกลางนั้น เลือกที่จะเดนิอ้อม 
แคว้นสะมาเรีย แทนที่จะเดินผ่าน 
แม้ว่าท าให้ต้องเดินทางไกล มาก
ขึ้นก็ตาม 
 แต่พระเยซูไม่ได้ทรงมีอคติต่อ
ชาวสะมาเรียเลย พระองค์ทรงส่ ง
ผู้สื่อสารให้เตรียมห้องพักใน
หมู่บ้านสะมาเรีย แต่หมู่บ้านนั้น
ไม่ต้อนรับพระองค์ 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 49 
ลูกาไม่ได้บอกเราว่า บิดานั้นได้ตาย
ไปแล้วหรือก าลังป่วยขั้นสุดท้าย 
แต่ดูเหมือนว่า ถ้าบิดาตายผู้ที่เป็น
บุตรชายต้องมีหน้าที่ฝังศพบิดา 
 พระเยซูก าลังประกาศความ
จริงที่ว่า “การเป็นสาวกที่แท้จริง
นั้นต้องกระท าโดยทันที”  
 พระเยซูไม่ได้สอนให้คนละทิ้ง
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว แต่
พระองค์มักสั่งให้คนท าอะไรโดย
ค านึงถึงแรง  จูงใจที่แท้จริงของ
พวกเขา 
 บางคนที่ต้องการที่จะผัดผ่อน 
ไม่อยากติดตามพระคริสต์ในทันที
ก็ใช้เรื่องบิดาของตนเป็นข้ออ้าง  
 

ในการติดตามพระเยซู 
เราต้องสูญเสียบางอย่าง  
และเราแต่ละคนต้องพร้อม 

ที่จะรับใช้แม้บางครั้ง 
ต้องเสียสละก็ตาม 

 

พี่น้องที่รัก เมื่อเราเฝ้าเดี่ยว อ่าน
พระคัมภีร์แต่ละวันนั้น พระเจ้า ได้
เรียกร้องให้เราท าหลาย ๆ อย่าง
เราได้ตอบสนองหรือไม่ ? 
 ถ้าเราไม่ตอบสนองตามค า
เรียกร้องของพระคัมภีร์ เราต้อง
ถามตัวเองว่า ท าไม?  

o เพราะเราไม่ยอมสูญเสีย เรา
ไม่ยอมเสียสละ เราไม่ยอม
อุทิศตัวหรือ____________ 
_____________________
_____________________ 

 พี่น้องครับ เราจะตอบสนอง
อย่างไร ?__________________ 
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 มอบ ถวาย ชีวิตของเราไว้ใน     
พระหัตถ์ของพระบิดา ที่จะให้
พระองค์ปั้นเราเป็นรูปอะไรก็ได้ 
 เรากล้าอธิษฐานเช่นนี้หรือไม่? 
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วันที่ 9 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 10:1- 24 
อ่านพระธรรม ลูกา 10:1-24  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านประกาศข่าวประเสริฐ และ 
ถูกต่อต้าน พระคัมภีร์ตอนนี้ได้
บอกให้เราวางตัวอย่างไร? (ข้อ 3 ) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 3 พระเยซูตรัสว่า พระองค์
ทรงส่งสาวกของพระองค์ออกไป 
“ดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัข
ป่า” พวกเขาต้องระวังให้ดี เพราะ
จะถูกต่อต้านอย่างแน่นอน  
 เราเองก็ถูกส่งออกไปในโลก
เหมือนลูกแกะท่ามกลางฝูงสุนัขป่า 
ให้เราระลึกเสมอว่า เราจะต้อง
เผชิญหน้าศัตรูมิใช่ด้วยความ
ก้าวร้าว แต่ด้วยความรัก และความ
สุภาพอ่อนโยน เหมือนลูกแกะ  
 
 

ข้อ 18- 19 พระเยซูอาจจะมอง
ล่วงหน้าถึงชัยชนะเหนือซาตานที่
ไม้กางเขน เพราะเมื่อตอนที่พระ -
เยซูทรงสิ้นพระชนม์นั้น ซาตานจะ
ถูกพิพากษา และถูกก าจัดออกไป  
 แต่อีกแง่หนึ่ง พระเยซูอาจจะ
เตือนเหล่าสาวกให้ระมัดระวัง 
“ความเย่อหย่ิง”  
 

ในอิสยาห์ 14 :12- 17  กล่าวว่า 
“เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์เสีย
แล้วสิหนา โอ ดาวประจ ารุ่ง โอรส
แห่งรุ่งอรุณ”  
 ความเย่อหยิ่งของซาตานท าให้
มันถูกขับลงมาจากสวรรค์ และได้
น ามาซึ่งความชั่วร้ายอย่างที่เรา
เห็นทุกวันนี้ 
 ส าหรับเหล่าสาวก ผู้ ที่ก าลัง
ตื่นเต้นกับฤทธิ์อ านาจเหนือ
วิญญาณชั่ว (งูร้ายและแมลงป่อง ) 
พระองค์อาจจะทรงเตือนเขาอย่าง
หนักแน่นว่า “ความเย่อหยิ่งแบบ
เดียวกับของท่ านนี่แหละที่ท าให้
ซาตานประสบหายนะ ดังนั้นจง
ระวังให้ดีเถิด” 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 23-24  
เหล่าสาวกมีโอกาสอันยอดเยี่ยม 
เพราะเขาได้เห็นพระคริสต์ พระ -
บุตรของพระเจ้าด้วยตาของตนเอง 
แต่เป็นเวลาหลายเดือนที่เขาไม่ได้
ใส่ใจในคุณค่าของพระเยซู ไม่ไ ด้
ตั้งใจฟังหรือเชื่อฟังพระองค์   
 ส าหรับเราเอง ก็อยู่ในต าแหน่ง
ที่มีสิทธิพิเศษ เรามีประวัติศาสตร์
คริสตจักรถึง 2,000 ปี มีพระ
คัมภีร์ที่สมบูรณ์ มีนักเทศน์ นัก
ประกาศที่ยอดเยี่ยม แต่เรามอง  
ข้ามพระพรอันยิ่งใหญ่นี้ไปเสีย 
 

ให้เราระลึกว่าสิทธิพิเศษ 
มาพร้อมกับหน้าที่  

เพราะเรามีสิทธิพิเศษที่จะ 
รู้เร่ืองราวเก่ียวกับพระคริสต์
และรับพระพรของพระองค์  
เราต้องใช้ชีวิตอย่างระวัง 
ในการติดตามพระองค์ 

เรามีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง บางคนมี
ของประทาน พรสวรรค์เรื่องดนตรี 
ภาษา การเข้ากับคนได้ง่าย หรือ
การสอน อย่าลืมว่า  
“สิทธิพิเศษมาพร้อมกับหน้าที”่  
เราได้รับผิดชอบสิทธิพิเศษนั้น
อย่างไร ? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
สิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา 
 ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา  
ที่เราจะใช้สิทธิพิเศษนั้นเพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
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วันที่ 10 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 10:25-42 
อ่านพระธรรม ลูกา 10 :25-42 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ที่ท่านบอกว่า “ท่านรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตัวเอง ” ในเชิงปฏิบัติ
ท่านท าอย่างไร ? (ข้อ 33-35) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 27-37 จากค าอุปมานี้  เราได้
เรียนรู้หลักสามประการในการรัก
เพื่อนบ้านคือ 
1) เราสามารถหาข้อแก้ตัวที่จะ  
ไม่แสดงความรักได้ 
2) เพื่อนบ้านของเราคือ คนที่
ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะ
เป็นใครก็ตาม 
3) ความรัก หมายถึงการช่วยเหลือ
ในสิ่งที่เขาขาดอยู่  
 
 
 

 

ไม่ว่าเราจะอยู่ไหน  
ก็จะมีคนขัดสนอยู่ไม่ไกล  

และเราไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ 
ที่จะไม่ช่วยเหลือเขา 

 มีความเกลียดชังกันอย่างลึกซึ้ง
ระหว่างชาวยิวและชาวสะมาเรีย   
 ส าหรับบาเรียน (ผู้เชี่ยวชาญบท 
บัญญัติ) แล้ว ชาวสะมาเรียเป็นคน
ที่น่าจะปฏิบัติถูกต้องที่สุด และ
บาเรียนหล่านี้ก็ไม่อยากจะตอบ
พระเยซูว่า “คนที่รักเพื่อนบ้านคือ
ชาวสะมาเรีย” 
 แสดงให้เห็นว่าคนบาเรียนนี้ก็
ขาดความรัก ซึ่งเขากล่าวเองใน
ตอนต้นว่านี่เป็นสิ่งที่พระบัญญัติ
กล่าวไว้ 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ ข้อ 41-42 
 ทั้งมารีย์และมารธารักพระเยซู 
ในโอกาสนี้ ทั้งสองต่างปรนนิบัติ
พระองค์ แต่มารธาพูดเป็น นัยว่า 
การปรนนิบัติของมารีย์นั้นด้อย
กว่าของมารธา 
 พระเยซูไม่ได้ต าหนิมารธาที่
ห่วงใยกิจวัตรในบ้าน  
 พระองค์เพียงแต่ขอให้เธอจัด  
ล าดับความส าคัญก่อนหลังให้ดี 
 

เป็นไปได้ที่ 
การปรนนิบัติพระคริสต์ 

จะกลายสภาพไปเป็นเพียงงาน
ที่เรามัวสาละวนอีกชิ้นหนึ่ง 
และไม่ใช่เป็นการนมัสการ 

พระเจ้าอีกต่อไป 

 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
ให้เราพิจารณาว่า งานรับใช้ของ
เรานั้นเป็นการนมัสการพระเจ้า
หรือไม่ ? 
 ถ้าไม่ ให้เราดูจากพระคัมภีร์
ตอนนี้จากการปรนนิบัติของมารีย์
เพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดต่อไป 
 มีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงใน
การรับใช้ของเราบ้าง ? 
 
อธิษฐาน 
 ให้เร าอธิษฐานตามพระธรรม
สดุดี 27:4 ที่ว่า “ข้าพเจ้าทูลขอสิ่ง
หนึ่งจากพระเจ้า  ซึ่งข้าพเจ้าจะ
เสาะแสวงหาเสมอ  คือที่ข้าพเจ้า
จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า  
ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า  
เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า  
และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ใน
พระวิหารของพระองค์” 
 ทลูขอการทรงสถิตของพระเจ้า
ในชีวิตของเราเสมอตลอดไป 
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วันที่ 11 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 11:1-28 
อ่านพระธรรม ลูกา 11:1-28  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้านั้น 
มีกี่ครั้งที่เราไม่ได้รับค าตอบ มี
เหตุผลหลาย ๆ อย่างที่เราไม่ได้
รับค าตอบ ในพระธรรมตอนนี้ได้
ให้ เหตุผลกับเรา 1 อย่าง สิ่งนั้น
คืออะไร ? (ข้อ 8)____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 27-28 
พระเยซูตรัสกับกลุ่มชนที่ให้ค่า
ของความผูกพันทางสายเลือดไว้
สูงมาก ล าดับวงศ์ตระกูลของเขา
เป็นเครื่องรับประกันที่ส าคัญว่าจะ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชา กรที่
พระเจ้าทรงเลือกสรร 
 
 
 

 เขาถือว่าคุณค่าของชายมาจาก
บรรพบุรุษของเขา แต่คุณค่าของ
หญิงมาจากบุตรชายที่นางให้ก าเนิด 
 ค าตอบที่พระ เยซูทรงตรัสกับ    
หญิงนั้นหมายความว่า  “การเชื่อ -
ฟังพระเจ้าส าคัญมากกว่าการที่
เขามาจากตระกูลใด”  
 และการเชื่ อฟังอย่างมั่นคง
สม่ าเสมอก็ส าคัญยิ่งกว่าการได้รับ
ชื่อเสียงเนื่องจากการที่บุตร ของ
นางได้รับการนับถือจากคนทั่วไป 
 

บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 3 พระเยซูสอนให้สาวก 
(รวมถึงเราด้วย) ให้ทูลต่อพระเจ้า
ทุกๆวัน ไม่ใช่สื่อสารกับพระองค์
ครั้งเดียวแล้วเลิก  
 พระเจ้าต้องการให้เราสื่อสาร
กับพระองค์อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ ให้
การพูดคุยกับพระเจ้าเป็นเรื่อง
ปกติส าหรับชีวิตประจ าวันของเรา 
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 เราได้ห่างเหินจากองค์พระผู้
เป็นเจ้าแหล่งก าเนิดของก าลัง
นานเท่าใดแล้ว? 
 มีสิ่งใดที่เป็นความต้องการและ
ความในใจของเรา ให้ เราทูลต่อ
พระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ เพราะพระ
เจ้าต้องการสัมพันธ์กับเรา 
 

ข้อ 8 การบากบั่นอดทนในการ
อธิษฐานหรือการอธิษฐานอย่าง
ไม่ลดละ เป็นการเอาชนะความ
เฉ่ือยชาของเราเอง และเปลี่ยน
ความคิดจิตใจของเราให้กระตือ - 
รือล้นในการอธิษฐาน 
 การอธิษฐานแบบนี้สะท้อนถึง
ความเร่งด่วนข องปัญหาที่เรา
เผชิญ และการตระหนักถึงความ
จ าเป็นของการพึ่งพาพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 

 ให้เราทบทวนการอธิษฐาน  
ของเราในการทูลขอแต่ละอย่าง
นั้น หากเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็น  
ผู้เดียวที่สามารถช่วยเราได้  จะท า
ให้เราบากบั่นและกระตือรือล้น    
ที่จะวิงวอนต่อพระองค์  
 อาจเป็นไปได้ที่หลา ยครั้งเรา
ไม่ได้มีความบากบั่นถึงที่สุด และ
ล้มเลิกการทูลขอก่อนที่ค าตอบจะ
มาถึง 
 

อธิษฐาน 
 พระเจ้าทรงรักเรา และดีใจเมื่อ
เราพูดคุยกับพระองค์ เราสามารถ
ทูลขอในสิ่งที่จ าเป็นของเรากับ
พระองค์ได้  
 

ในวันนี้ อย่าให้เรา 
เพียงแคทู่ลขอพระเจ้า  

แต่ให้เราพูดคุยกับพระเจ้าด้วย 
 

 ให้เราขอบพระคุณที่พระเจ้ามี
ค าตอบให้กับเราเสมอ 
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วันที่ 12 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 11:29-54 
อ่านพระธรรม ลูกา 11 :29-54 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้เรา คิดถึงประสบการณ์ชีวิต  
คริสเตียนว่าเราได้สัมผัสกับ     
พระเจ้าอะไรบ้าง ____________ 
_________________________ 
ท าไมบางครั้ งคนอื่นมีแต่เรา รู้สึก
เฉย ๆ (ข้อ 33-36) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้  
ข้อ 42-52 
พระเยซูได้ติเตียนพวกฟาริสีและ
พวกบาเรียนอย่างรุนแรงเพราะว่า 
1) พวกเขาช าระแต่ภายนอกแต่
ไม่ได้ช าระภายใน 
2) พวกเขาเคร่งครัดกับการที่
จะต้องถวายสิบลด แม้เครื่องเทศ
ในสวน แต่พวกเขาละเลยความ
ยุติธรรม 
 

3) เขารักที่จะให้คนอื่นสรรเสริญ
และสนใจพวกเขา 
4) เพิ่มภาระด้านศาสนา (กฏ
เกณท์) ให้กับผู้คน 
5) ไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับ
พระเยซู 
6) กีดกันไม่ให้ผู้อื่นเชื่อในความ
จริง 
 โดยสรุปคือ พวกเขาสนใจแต่
สิ่งที่มอง เห็นภายนอกแต่ละเลย
สภาพที่เสื่อมโทรมในจิตใจภายใน
ของตนเอง 
 ส าหรับเรา เราก็อาจจะกระท า
อย่างเดียวกัน เมื่อเรารับใช้เพียง
เพื่อให้อย ากคนอื่น เห็น  มากกว่า
รับใช้จากจิตใจที่บริสุทธิ์และความ
รักที่มีต่อผู้อื่น  เราอาจจะหลอกคน
อื่นได้ แต่เราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้  
 ดังนั้น เราต้องไม่เป็นคริสเตียน
แค่ภายนอก แต่เราควรให้พระเจ้า
ควบคุมชีวิตภายในของเรา เมื่อนั้น 
ชีวิตภายนอกของเราก็จะสะท้อน
พระคริสต์ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 33-36 
ตะเกียงนั้นคือพระเยซูคริสต์ ตา
หมายถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ  
ความปรารถนาชั่วท าใ ห้ตามืดมัว
และบดบังแสงสว่างของการที่พระ
คริสต์สถิตอยู่ด้วย  
 ถ้าเรามองไม่ค่อยเห็นพระราช -
กิจที่พระเจ้าทรงกระท าในโลกนี้ 
และในชีวิตของเรา ให้เราส ารวจ
ชีวิตของเราดูว่า มีความปรารถนา
ชั่วอะไรบ้างไหมที่ท าให้ตาของเรา
บอดไม่เห็นพระคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 พระเจ้าทรงท าก ารอัศจรรย์ใน
ชีวิตของเรา แต่ บางครั้งที่เรามอง
ไม่เห็นเพราะมีความปรารถนา ชั่ว
บดบังไว้ 
 พระเจ้าทรงท าการอัศจรรย์ใน
ชีวิตเราเสมอ ถ้าสัปดาห์ไหนเรา
ไม่ได้สัมผัสพระเจ้า ลองทบทวน
ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นในชีวิต
ของเราหรือไม่ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก และความห่วงใยที่พระเจ้า
ทรงมีต่อเราเสมอทุกวัน แม้เราไม่  
ได้ทูลขอก็ตาม 
 ขอให้ความรักของพระคริสต์ใน
ชีวิตของเราไหลล้นไปเป็นพระพร
ต่อผู้อื่นด้วย 
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วันที่ 13 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 12:1-34 
อ่านพระธรรม ลูกา 12:1-34  
ช้า ๆ 3 รอบ 
คนทั่วไปจะทราบว่าเราเป็น   
คริสเตียนได้อย่างไร ? (ข้อ 8-9) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 8-9  
เราปฏิเสธพระเยซูคริสต์เม่ือ 
1)  เราหวังว่าจะไม่มีใครรู้ว่า  เรา
เป็นคริสเตียน 
2)  เราตัดสินใจที่จะไม่ยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง 
3) เราไม่พูดถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า 
4) เราผสมผสานกลืนเข้ากับสังคม 
5) เรายอมรับเอาค่านิยมของโลก
เข้ามาในชีวิตเรา 
 
 
 

ตรงกันข้าม  
เรายอมรับพระเยซูคริสต์เม่ือ 
1) เราด าเนินชีวิตถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรมเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 
2) เราหาโอกาสแบ่งปันความเชื่อ
ให้กับคนอื่น ๆ  
3) เราช่วยเหลือคนที่ขัดสน 
4) เรายืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
และความยุติธรรม 
5) เรารักผู้อื่น 
6) เราใช้ชีวิตและทรัพย์สิ่งของ
ของเราเพื่อท าตามความต้องการ
ของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 31 
การแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า 
หมายความถึงการให้พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นกษัตริย์ และเป็นเจ้านาย
ในชีวิตของเรา 
 จ าเป็นที่เราจะต้องมอบให้    
พระเจ้าทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การงาน การเรียน การวางแผนงาน 
การเที่ยวสนุกสนาน ความสัมพันธ์
ทุก ๆ ด้าน 
 อาณาจักรของพระเจ้าเป็นหนึ่ง
ในหลายสิ่งที่เราห่วง หรือเป็นศนูย์ 
กลางของทุกสิ่งที่เราท าหรือไม่ ? 
 เราสงวนชีวิตด้านใดด้านหนึ่ง
ไม่ให้พระเจ้าแตะต้องหรือไม่ ? 
 
 
 
 
 
 
 

ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น 
องค์พระผู้เป็นเจ้า 
และผู้ทรงสร้าง  

พระองค์ทรงประสงค์ที่จะ 
ช่วยจัดหาสิ่งที่เราจ าเป็น  

เท่า ๆ กับต้องการ 
ทรงน าให้เราใช้ 

สิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ 
ว่าจะใช้อย่างไรบ้าง ? 

 พี่น้องครับ เราได้ใช้ชีวิตของ
เราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า
แล้วหรือยัง ? 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้เข้าใจ
การที่เราจะมีชีวิตอยู่ในอาณาจักร
ของพระองค์  
 และให้ชีวิตของ เราเป็นผู้รับใช้
อาณาจักรของพระองค์ด้วย 
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วันที่ 14 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 12:35-59 
อ่านพระธรรม ลูกา 12 :35-59 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในการที่ท่าน เป็นคริสเตียน หรือ  
ติดตามพระเยซูคริสต์ นั้น  ท่าน
ต้องลงทุนอะไรบ้าง ? (ข้อ 51-53) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ  40 การที่พระคริสต์กลับมาใน
เวลาที่ไม่คาดคิดไม่ใช่กับดัก หรือ
เป็นอุบายที่พระเจ้าจะจัดการกับ
เรายามเผลอ อันที่จริงพระเยซู
เสด็จกลับมาล่าช้าเพื่อให้โอกาส
มากขึ้นเพื่อคนจะสามารถติดตาม
พระองค์ และเราที่เป็นคริสเตียนก็
มีโอกาสที่จะส าแดงชีวิตพระคริสต์
เพื่อให้เขารู้จักกับพระเจ้า 
 
 
 

ข้อ 50  “บัพติสมา ” ในที่นี้คือการ
ที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขน  
แน่นอนพระองค์ทรงขยาดความ
เจ็บปวดทางกาย แต่สิ่งที่ร้ายแรง
กว่านั้นคือ ความปวดร้าวฝ่ายจิต
วิญญาณจากการที่ต้องแยกจาก
พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
ความบาปของโลกนี้ 
 
ข้อ 51-53 พระเยซูทรงเปิดเผยว่า 
“การที่พระองค์เสด็จมามักจะท าให้
เกิดความขัดแย้ง ” จากค าตรัสที่
แปลกและก่อความวุ่นวายใจให้นี้  
 พระองค์ทรงเรียกร้องผู้คน    
ให้ตอบสนอง และกลุ่มคนที่ใกล้  
ชิดอาจจะถูกแยกจากกันคือเมื่อ
บางคนยอมรับและบางคนก็
ปฏิเสธที่จะติดตามพระองค์  
 เพราะในเรื่องความสัมพันธ์กับ
พระเยซูนั้น ไม่มีความเป็นกลาง
หรือเฉย ๆ แต่ต้องตัดสินใจ คือ
ต้องประกาศความจงรักภักดีและ
อุทิศตัวต่อพระองค์ หรือ ปฏิเสธ
พระองค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 บางครั้ง เราอาจจะต้องตัดขาด
ความสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อจะได้ชีวิต
นิรันดร์  ซึ่งอาจจะหมายถึงคนที่
เราสนิทด้วย เช่นครอบครัวเป็นต้น 
 แต่สิ่งที่ส าคัญคื อเราต้องส าแดง 
พระคริสต์กับคนในสายสัมพันธ์
ของเราก่อนอย่างเต็มที่ 
 

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 48 
พระเยซูทรงบอกเราว่า จะต้องใช้
ชีวิตอย่างไรจนกว่าพระองค์จะ
เสด็จมา  
 เราต้องรอคอยพระองค์ และ
ท างานอย่างขยันขันแข็ง เชื่อฟัง
พระบัญชาของพระองค์ 
 คนที่เฝ้าคอยและรับใช้อย่าง
สัตย์ซื่อนั้นจะได้รับโอกาสและ
ความรับผิดชอบมากขึ้น ยิ่งเรามี
ทรัพย์สิน ความสามารถ และ
ความเข้าใจมากเท่าใด เราก็จะ  
ต้องรับผิด ชอบใช้สิ่งเหล่านั้น   
อย่างเกิดผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 

พระเจ้าจะไม่ให้เรารับผิดชอบ
ในสิ่งที่เราไม่มีของประทาน  

แต่พระองค์จะเพ่ิมความสามารถ 
อย่างเกินธรรมชาติแก่เรา 
ทั้งช่ัวคราวและถาวร 

เพ่ือปฏิบัติงาน 
ที่ทรงเรียกเราท าให้ส าเร็จได้ 

 

ตอบสนอง 
พระเจ้าได้ประทานความสา มารถ 
ตะลันต์ หรือของประทานอะไร  
บ้าง ให้กับเราและเรารับผิดชอบ
อย่างไร ? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ   
ตะลันต์ ความสามารถ และของ -
ประทานที่พระเจ้าให้  
 ให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ตามน้ าพระทัย
ของพระองค ์
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วันที่ 15 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 13:1-17 
อ่านพระธรรม ลูกา 13:1-17  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในชีวิตคริสเตียนของท่านนั้น 
ท่านได้เกิดผลอะไรบ้างส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า (ข้อ 6-9) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 1-5 ปีลาตอาจจะฆ่าชาวกา ลิลี 
เพราะคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นขบถ
ต่อโรม ส่วนคนที่ถูกหอสิโลอัม   
พังทับตายนั้น อาจจะท างานสร้าง
ท่อน้ าที่นั่นให้กับชาวโรม 
 
 
 
 
 
 
 

 ฟาริสีผู้ซึ่งต่อต้านการใช้ก าลัง
กับโรม อาจจะกล่าวว่า “ชาวกาลิลี
นั้นสมควรแล้วที่ตายเพราะขบถ
ต่อประเทศชาติ” 
 ส่วนพวกพรรครักชาติซึ่งเป็ น
พวกก่อการร้ายต่อต้านชาวโรมัน
ก็กล่าวว่า “คนงานก่อสร้างท่อน้ า
เหล่านี้สมควรตาย เพราะไปร่วม  
มือกับชาวโรม” 
 พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเขาไม่ควร 
ที่จะวิจารณ์ทั้งชาวกาลิลีและคน  
งานก่อสร้างที่ประสบภัยพิบัติว่า  
มีบาปและถูกลงโทษ 
 

แทนที่จะติเตียนผู้อื่น  
เราทุกคนควรจะกลับมาส ารวจ
ชีวิตตัวเอง เพราะว่าวันหนึ่ง 
ทุกคนจะต้องยืนต่อหน้า 
การพิพากษาอันยุติธรรม 

ของพระเจ้า 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 6-9  
ในพระคัมภีร์เดิม ภาพต้นไม้ผล
ดกมักเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต ที่
ด าเนินในทางของพระเจ้า  
(สดด.1:3)  
 พระเยซูทรงชี้ให้เห็น ว่า อะไร
จะเกิดขึ้นกับต้นไม้อีกแบบหนึ่ง
คือต้นไม้ที่ชาวสวนต้องเสียเวลา
และที่ดิน แต่ไม่เกิดผลอะไรเลย 
 นี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระเยซูทรง
เตือนผู้ฟังว่ าพระเจ้าจะไม่ทรง
อดทนกับการไม่เกิดผลตลอดไป 
 พี่น้องที่รัก เราได้รับการดูแล
จากชาวสวนของพระเจ้า อย่างดี
เป็นพิเศษใช่ไหม ? 
 สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะตอบสนอง
ต่อความอดทนของชาวสวนที่มี
ต่อเรา คือการใหผ้ลผลิตเกิดขึ้นใน
ชีวิตของเรา 
 

 เราอาจจะถามว่า เราจะเกิดผล
อะไร ? 

 ผลที่เราจะเกิดนั้น ก็คือผลที่
เป็นไป ตามของประทาน 
ความสามารถ ทรัพย์สิ่งของ
ที่พระเจ้าทรงให้กับเรา 

 ให้เราน าสิ่งเหล่านี้มาถวาย
ให้พระเจ้าทรงใช้ส าหรับ
คริสตจักรของพระองค์ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลถามพระเจ้าว่า  
“เราจะสามารถใช้ของประทาน 
ความสามารถ ทุกสิ่งที่อยู่ในมือ
เรานั้นส าหรับอาณาจักรพระ
เจ้า และคริสตจักรของพระเจ้า
ได้อย่างไร” 

 และให้เราก้าวออกไปด้วยการ
ทรงน าของพระเจ้าเช่นนั้น 
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วันที่ 16 เมษายน  2011 
ลูกา บทที่ 13:18-35 
อ่านพระธรรม ลูกา 13:18 - 35 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ใน ข้อ 24 การติดตามพระเยซู
หมายถึง “การเพียรเข้าประตูทาง
คับแคบ ” ท่านคิดว่า เราต้องท า
อย่างไร ? _________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 24 เราจะพบความรอดได้ เรา
ต้องมีจิตใจที่จดจ่อและ มีความ
พยายาม แท้จริงเราช่วยตัวเองให้
รอดไม่ได้ ไม่มีทางใดที่เราจะท าให้
ตัวเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า  
 ความพยายามของเราที่จะ 
“เข้าไปทางประตูแคบ ” หมายถึง
ความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะ
รู้จักพระเยซูและพยายามติดตาม
พระองค์อย่างขยันขันแข็ง ไม่ว่ า
ต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง เราต้อง
ไม่ผัดผ่อนการตัดสินใจในเรื่องนี้ 
เพราะประตูไม่ได้เปิดอยู่ตลอดไป 

ข้อ 27  ผู้คนต่างสงสัยใคร่รู้ว่า ใคร
บ้างที่จะอยู่ในอาณาจักรพระเจ้า  
 พระเยซูทรงอธิบายว่า แม้ว่าคน
มากมายจะมี ความรู้เรื่องพระเจ้า 
แต่มีน้อยคนที่ได้ยอมรับว่าตนเอง
เป็นคนบาปและรับเอาการอภัย
โทษจากพระองค ์
 เพียงแค่ฟังค าตรัสของพระเยซู 
และชื่มชมการอัศจรรย์ที่ทรง
กระท านั้นไม่พอ  
 เรา จ าเป็นต้องหันเสียจาก   
ความบาปและไว้วางใจให้พระเจ้า
ช่วยเราให้รอด 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้และการตอบสนอง 
ข้อ 30 
 ในอาณาจักรของพระเจ้า จะมี
เรื่องน่าประหลาดใจมากทีเดียว 
เพราะจะมีบางคนที่ถูกรังเกียจ
เหยียดหยามในตอนนี้ ที่ได้รับ
เกียรติยิ่งใหญ่ในตอนนั้น และบาง
คนที่มีอิทธิพลที่นี่จะถูกทิ้งอยู่  
นอกประตู 
 ผู้ยิ่งใหญ่  (ในสายพระเนตร   
พระเจ้า ) หลายคนในโลกนี้  ถูก
โลกละเลย สิ่งที่ส าคัญส าหรับ  
พระเจ้าไม่ใช่ค วามนิยมชมชอบ 
ไม่ใช่สถานภาพ ไม่ใช่ความม่ังคั่ง 
มรดก หรืออ านาจในโลกนี้ แต่
เป็นการอุทิศตัวต่อพระคริสต์ 
 เราให้คุณค่ากับสิ่งใด และสิ่ง
นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซู  
บอกหรือไม่? 
 
 
 

ให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง  
แล้วเราจะได้เข้ามา 

นั่งที่นั่งของตนในงานเล้ียง 
ในอาณาจักรสวรรค์ 

ร่วมกับผู้คนจากทั่วโลก 

 
 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? ______ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เราด าเนิน
ชีวิตในโลกนี้อย่างมีสติปัญญา 
โดยค านึงถึงชีวิตในโลกหน้า 
แม้ว่าในโลกนี้เราจะต้องเดินทาง
แคบก็ตาม 
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วันที่ 17 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 14:1-24 
อ่านพระธรรม ลูกา 14:1-24  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในข้อ 11 ที่บอกถึง คนถ่อมตัวนั้น 
ท่านคิดว่าในทางปฏิบัติต้องท า
อย่างไรบ้าง ? ______________ 
_________________________ 

เข้าใจเบื้องหลังพระคัมภีร์
ตอนนี้  ข้อ 16-24 
ในการจัดงานเลี้ยงของคนยิวนั้น 
เป็นธรรมเนียมที่จะส่งค าเชิญให้
แขกสองครั้ง  
 ครั้งแรกเป็นการประกาศว่าจะ
มีงาน ครั้งที่ 2 เป็นการป่าวร้องให้
แขกทราบว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว  
 แขกในเรื่องเล่าของพระเยซู  
ท าตัวหยาบคายต่อเจ้าภาพ  
เพราะเขา ปฏิเสธค าเชื้อเชิญครั้ง  
ที่ 2  
 
 
 

 ในประวัติศาสตร์ของชาว
อิสราเอล พระเจ้าทรงเชิญครั้งแรก
ผ่านโมเสสและผู้เผยพ ระวจนะ   
ครั้งที่ 2 ทรงเชิญผ่านพระบุตร   
ของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ 
 ผู้น าศาสนาตอบรับค าเชิญครั้ง
ที่ 1 พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรง
เรียกให้พวกเขาเป็นประชากรของ
พระองค์ แต่เขาดูหมิ่นพระเจ้าโดย
ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อพระบุตร 
 ด้วยเหตุนี้ ดุจเดียวกับที่เจ้านาย
ได้ส่งคนออกไปเชื้อเชิญคนขัดสน
เข้ามาในงานเลี้ยง  พระเจ้าก็ส่ง
พระบุตรออกไปหาคนทั้งโลกที่   
ขัดสน บอกเขาว่า “อาณาจักรของ
พระเจ้ามาถึงแล้ว และพร้อม
ส าหรับพวกเขาแล้ว” 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 11 เราจะถ่อมตัวได้อย่างไร ? 
 บางคนพยายามท าทีเป็นถ่อม
ตนเพื่อจะใ ห้คนอื่นท าตามความ
ต้องการของตนเอง  
 บางคนคิดว่า การถ่อมใจ 
หมายถึงท าตนให้ต่ าต้อย 
 แต่คนที่ถ่อมตัวที่แท้จริงนั้นจะ
เปรียบเทียบตนเองกับพระคริสต์
เท่านั้น  
o คนนั้นจะตระหนักถึงความ  
ผิดบาปของตนเอง และเข้าใจ
ความจ ากัดของตนเอง 
o คือพวกเขารู้ถึงของประทาน
และจุดแข็งของตนเอง แ ละ
ยินดีที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ตามที่
พระองค์ทรงบัญชา 

 การถ่อมใจไม่ใช่การท าตัวให้
ต่ าต้อย แต่เป็นการประเมินตน  
เองตามความเป็นจริง และอุทิศ  
ตนเพื่อรับใช้ 
 
 

 
 

ให้เราทบทวนของประทาน
ความสามารถของเรา  

และเสนอตัวเองรับใช้พี่น้อง 
ในคริสตจักร ในกลุ่มเซลล์ 
ตามที่พระเจ้าทรงน าเรา 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์   
สวมทับเราด้วยความรักของ
พระองค์ เพื่อเราจะรับใช้พี่น้อง ใน 
คริสตจักร ด้วยความรักที่มาจาก
พระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้าอย่างเต็มขนาด 
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วันที่ 18 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 14:25-35 
อ่านพระธรรม ลูกา 14:25-35 
ช้า ๆ 3 รอบ 
เราจะเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
ได้อย่างไร ? _______________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจเบื้องหลัง 
พระคัมภีร์ตอนนี้  ข้อ 27 
ผู้ฟังของพระเยซูเข้าใจดีว่า “การ
แบกกางเขนของตน” หมายความ
ว่าอย่างไร  
 เมื่อพวกโรมันพานักโทษไป ยัง
แดนประหาร นักโทษคนนั้นจะถูก
บังคับให้แบกกางเขนที่จะตรึงเขา  
 ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่า เขายอม
จ านนต่อรัฐบาลโรมัน และเตือน
ผู้คนที่มองดูว่า พวกเขาจะต้อง
เชื่อฟังด้วย 
 

 

 พระเยซูทรงสอนอย่างนี้เพื่อ  
ให้ฝูงชนที่ตามพระองค์อย่าง
กระตือรือร้นได้คิดอย่างถี่ถ้วนว่า
การติดตาม พระองค์หมายความ
ว่าอะไร 
 และพระองค์ท าให้ผู้ที่ติดตาม
พระองค์อย่างผิวเผินนั้นต้องคิด
ทบทวนให้ลึกซึ้งและต้องลงทุน 
มิฉะนั้นก็หันหลังกลับเสีย 
 การติดตามพระเยซูคริสต์นั้น
หมายถึงการยอมจ านนกับพระองค์
อย่างสิ้นเชิง และ บางครั้งอาจจะ
ต้องเสียชีวิตก็เป็นได้ 
 
บทเรียนจากพระคั มภีร์
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ34 
 เกลืออาจจะหมดรสเค็มได้  
 เมื่อเกลือนั้นเปียกแล้ว ถูกน า 
มาตากให้ แห้งอีกทีก็จะเหลือแต่
ตะกอนที่ไร้รสชาติ 
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 คริสเตียนหลายคน ได้ ท าตัว   
กลมกลืนกับโลก และหลีกเลี่ยง  
ไม่ยอมจ่ายราคาในการยืนหยัด
เพื่อพระคริสต์ 
 แต่พระเยซูตรัสว่า ถ้าคริสเตยีน
สูญเสียความเป็นเกลือที่ท าให้
แตกต่างจากผู้อื่น เขาคนนั้นก็จะ
หมดคุณค่า 
 เราต้องรักษาความดีของโลก
รอบตัวเราไม่ให้เสื่อมเสียไป และ
น ารสชาติใหม่ ๆ มาสู่ชีวิต เหมือน 
กับที่เกลือท าให้อาหารมีรสชาติ
และช่วยรักษาอาหารมิให้เสีย 
 เราจะท าได้ก็ต่ อเมื่อมีการวาง  
แผน เต็มใจเ สียสละ  และอุทิศตัว  
อย่างไม่คลอนแคลนต่ออาณา - 
จักรของพระคริสต์ 

การมี “รสเค็ม” ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่ถ้าคริสเตียน 

ล้มเหลวในบทบาทอันนี้  
เราก็ล้มเหลวในการเป็น

ตัวแทนของพระคริสต์ในโลกนี้ 

 

 พี่น้องครับ เรามีรสเค็มของ
เกลือเพียงใดในชีวิตของเรา ? 
_________________________
_________________________ 
 เราได้ท าหน้าที่ของเกลือแห่ง
แผ่นดินโลกนี้อย่างไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเราอยู่
เสมอ เพื่อเราจะสามารถรักษา
ความมีรสชาติในชีวิตคริสเตียน
ของเราตลอดเวลา 
 ขอพระเจ้าให้ เร ามี ความคิด
สร้าง สรรค์ ในการเป็นพระพรต่อ  
พี่น้อง ต่อคริสตจักร ต่อครอบครัว 
และต่อชุมชนเสมอ 
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วันที่ 19 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 15:1-10 
อ่านพระธรรม ลูกา 15:1-10  
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจเบื้องหลัง 
พระคัมภีร์ตอนนี้  ข้อ 2 
เหตุใดพวกฟาริสีจึงร าคาญใจที่
พระเยซูเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับคน
บาปเหล่านี้  
 ผู้น าศาสนาระวังที่จะรักษา     
ตนให้ “สะอาด” ตามบทบัญญัติใน
พระคัมภีร์เดิม อันที่จริงเขาปฏิบัติ
เกินกว่ากฏเกณฑ์เหล่านั้น โดย
การหลีกเลี่ยงคนบางคน  และบาง
สถานะการณ์ ตลอดจนการช าระ
ตามพิธีกรรมของเขา  
 ตรงกันข้าม พระเยซูไม่ค่อยถือ
เรื่อง  “ความสะอาด ” ตามความ
เข้าใจของเขา ทรงเสี่ยงกับการเป็น
มลทินโดยแตะต้องคนโรคเรื้อน 
และเกี่ยวข้องกับคนบาปโดยไม่
สนใจว่า พวกเขาจะชอบหรือไม่  
 

 พระองค์ไม่สนใจค าติเตียนของ
พวกฟาริสี แต่พระองค์ยังคงไปหา
คนบาปที่ต้องการพระองค์ ไม่ว่า
คนที่สังคมไม่ยอมรับนี้จะส่งผล
กระทบต่อ ชื่อเสียงของพระองค์
ขนาดไหนก็ตาม 
 

บทเรียนจากค าอุปมา 
เร่ืองแกะหลงหาย ข้อ 3-6 
ดูเหมือนว่าคนเลี้ยงแกะนั้นโง่เขลา 
ที่ละแกะ 99 ตัวไว้เพื่อไปหาแกะ
เพียงตัวเดียว  
 แต่คนเลี้ยงแกะรู้ว่า แกะ 99 ตัว
จะอยู่อย่างปลอดภัย ในขณะที่แกะ
ที่หลงหายนั้นยังอยู่ในอันตราย  
 เนื่องจากแ กะแต่ละตัวนั้นมีค่า
มากส าหรับคนเลี้ยง ดังนั้น เขาจึง
รู้ว่า คุ้มค่าที่จะเพียรตามหาแกะ
ตัวที่หายนั้น 

ความรักของพระเจ้าที่ 
มีต่อเราแต่ละคนนั้นยิ่งใหญ่นัก 
พระองค์แสวงหาแต่ละคน 
จนพบ และชื่นชมยินดี 
เม่ือ “พบ” แต่ละคน 
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 พระองค์ทรงเสาะหาเรา  ด้วย
ความรักของพระองค์ และพระองค ์
ก็ยังคงออกไปหาคนเหล่านั้นที่ยัง
หลงหายอยู่ 
 
บทเรียนจากค าอุปมา 
เรื่องเหรียญหาย ข้อ 8-10 
ผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ได้รับเหรียญ
เงิน 10 เหรียญเป็นของขวัญ
แต่งงาน นอกจากคุณค่าในฐานะที่
เป็นเงินตราแล้ว เหรียญเหล่านี้ยัง
มีคุณค่าทางจิตใจเหมือนแหวน
แต่งงาน การสูญเสียไปสักอันหนึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง 
 เหมือนกับที่หญิงซึ่งชื่นชมยินดี
เมื่อพบเหรียญที่หายไป ทูตสวรรค ์
ก็จะพากันชื่นชมยินดีที่คนบาปคน
หนึ่งกลับใจ 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
 คนแต่ละคนมีค่าส าหรับพระ -
เจ้า พระเจ้าทรงเสียพระทัยเม่ือมี
คนหลงหาย และทรงชื่นชมยินดี
เมื่อได้พบลูกของพระองค์คนหนึ่ง 
และน าเขากลับมาสู่อาณาจักรของ
พระเจ้า เหมือนลูกแกะและเหรียญ 
ที่หายนั้น 
 บางทีเราอาจจะมีความชื่นชม
ยินดีมากกว่านี้ในคริสตจักรของ
เรา ถ้าเราเราร่วมใจกับพระเยซูที่
จะรักและห่วงใยผู้ที่หลงหาย 
 ให้เราเขียนรายชื่อของผู้ที่เรารัก 
แต่ยังไมรู่้จักพระเยซูคริสต์ และน า
รายชื่อนั้นมาอธิษฐานต่อพระเจ้า 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีโอกาสน า
ความรอดไปยังเขา และอธิษฐาน
เผื่อเขาทุกวัน ที่เขาจะพบความรอด 
 และอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรา
เป็นเกลือและแสงสว่างเพื่อเป็น
พยานให้กับพระองค์ เพื่อเขาจะได้
เห็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงและ
น าเขามาพบกับพระเจ้าในที่สุด 
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วันที่ 20 เมษายน 2011  
ลูกา บทที่ 15:11-32 
อ่านพระธรรม ลูกา 15 :11-32 
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจเบื้องหลังพระคัมภีร์
ตอนนี้  ข้อ 15,16 
 ตามบัญญัติของโมเสส หมูเป็น
สัตว์มีมลทิน หมายความว่า “กิน
ไม่ได้และน ามาถวายบูชาก็ไม่ได้ 
และเพื่อมิให้ ตัวเองเป็นมลทิน 
ชาวยิวจะไม่แตะต้องหมูเลย”  
 ส าหรับคนยิวแล้ว การที่ลดตัว
ลงไปเลี้ยงหมูเป็นเรื่องเสื่อมเสีย
อย่างยิ่ง และส าหรับชายหนุ่มผู้นี้
ที่ต้องกินอาหารหมูนั้น เป็นเรื่อง
ตกต่ าอย่างเหลือเชื่อ บุตรคนเล็ก
ตกต่ าจนถึงที่สุดแล้วจริง ๆ 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนจากเร่ืองของ
น้องชายคนเล็ก และการ
ตอบสนอง ข้อ 17   
 บุตรน้อยก็เหมือนหลาย ๆ คน
ที่ไม่ยอมเชื่อฟังใครและไม่เป็น
ผู้ใหญ่ ต้องการเป็นอิสระ ใช้ชีวิต
ตามความพอใจ และเมื่อตกต่ า
จนถึงที่สุดแล้วถึงจะคิดได้ 
 คนเช่นบุตรน้อยมักต้องเสียใจ
อย่างใหญ่หลวงหรือต้องเผชิญกับ
โศกนาฏกรรม จึงจะท าให้เขา
กลับมาหาพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เดียว
ที่จะสามารถช่วยได้ 
 พี่น้องที่รักครับ  ส่วนตัวของ
เรา เราพยายามด าเนินชีวิตตาม
ทางของตัวเอง ผลักสิ่งต่าง ๆ ที่
เป็นอุปสรรคขวางกั้นออกไปอย่าง
เห็นแก่ตัวหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________ 
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 ให้เราหยุดและมอง  ก่อนที่เรา
จะตกต่ าจนถึงที่สุด เพื่อตัวเราเอง 
และครอบครัว จะได้ไม่ต้องเสียใจ
อย่างใหญ่หลวง 
 
บทเรียนจากเร่ืองของ
พี่ชายคนโตและ 
การตอบสนอง ข้อ 32   
 พี่ชายคนโตเปรียบเหมือน     
ฟาริสี ผู้โกรธเกรี้ยวและเคืองแค้น
ที่คนบาปได้รับการต้อนรับเข้าสู่
อาณาจักรของพระเจ้า เขาคงคิ ด
ว่า เขาได้ถวายบูชาและท าอะไร
หลายอย่างมากมายเพื่อพระเจ้า  
 เป็นการง่ายเหลือเกินที่จะรู้สึก
ขุ่นเคืองพระเจ้าที่ทรงอภัยบาป
คนอื่น ๆ ที่เราถือว่าเป็นคนบาป
มากกว่าตัวเรา 
 แต่เมื่อใดก็ตามที่การถือตัวว่า
ชอบธรรมมากีดขวางมิให้เราชื่น
ชมยินดีเมื่อคนอื่น ๆ มาหาพระ
เยซู เราก็ไม่ต่างกับพวกฟาริสีเลย 
 

 พี่น้องครับ เมื่อมีคนผิดพลาด
กลับใจใหม่ เรามีท่าทีอย่างไรบ้าง
กับเขา ? เราให้โอกาสกับเขา
ขนาดไหน ? 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจ
แบบผู้เป็นพ่อ คือ ให้อภัย เพราะ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก 
 คิดถึงบางคนที่ เขา อาจจะเอา
เปรียบเรา ท าให้เราเจ็บปวด ให้
เราให้อภัยคน ๆ นั้น เหมือนพ่อ
ของบุตรน้อยคนนี้ ที่ให้อภัย 
เพราะหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วย
ความรัก 
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วันที่ 21 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 16 
อ่านพระธรรม ลูกา 16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านสามารถใช้เงินให้เป็ นพระพร
ส าหรับอาณาจักรพระเจ้าได้
อย่างไรบ้าง (ข้อ 9) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 9 เราต้องใช้โอกาสทางการ  
เงินที่เรามีอย่างฉลาด  
 ถ้าเราใช้เงินของเราเพื่อช่วย
คนที่ขัดสน หรือช่วยให้คนอื่นได้
พบพระคริสต์  
o การลงทุ นในโลกเช่นนี้จะ   
ท าให้เรามีผลก าไรที่ถาวร      
นิรันดร์   
o เมื่อเราเชื่อฟังน้ าพระทัย
พระเจ้า เราก็จะใช้เงินทอง
อย่างไม่เห็นแก่ตัว 

 

ข้อ 19-31 พวกฟาริสีถือว่า ความ
มั่งคั่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า บุคคลนั้น
เป็นคนชอบธรรม  
 พระเยซูท าให้เขาตกใจกับเรื่อง
ที่พระองค์ทรงเล่า คือ ลาซารัส
ขอทานที่เป็นโรคได้รับบ าเหน็จ 
แต่เศรษฐีกลับถูกลงโทษ  
 ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะความม่ังคั่ง แต่
เพราะเขาเห็นแก่ตัว เขาไม่ยอม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนยากจน    
ทั้ง ๆ ที่เขาได้รับพระพรมากมาย 
แต่เขายังเป็นคนใจหิน 
 

จ านวนเงินที่เรามี 
ไม่ส าคัญเท่ากับวิธีใช้ 

 เรามีทัศนค ติอย่างไรเกี่ยวกับ
เงินทองและทรัพย์สิน ?  
 เราเก็บสะสมไว้เป็นของตัวเอง
อย่างเห็นแก่ตัวหรือเราได้แบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อื่น ? 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 10-11  
 ความซื่อตรงของเรามักจะแสดง 
ให้เห็นในเรื่องเงินทอง พระเจ้า
ทรงเรียกเราให้ซื่อตรงแม้ในเรื่อง
เล็กๆ น้อย ๆ ที่เราอาจหาเหตุผล  
มากลบเกลื่อนได้ 
 ความม่ังคั่งในสวรรค์มีค่ามาก  
กว่าในโลกนี้ แต่ถ้าเราเป็นคนที่
ไว้ใจไม่ได้เรื่องเงินทองในโลกนี้ 
(ไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อย ) เราก็
จะไม่เหมาะที่จะจัดการกับความ
มั่งคั่งมหาศาลของอาณาจักร   
พระเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 ให้เราทบทวนตัวเราเองว่า เรา
รับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้เราอย่างสัตย์ซื่อหรือไม ่?  

 ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง เวลา
ความสามารถ ทักษะ คน หรือ
ของประทาน  

 และมีอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนา  
ขึ้นให้สมกับที่พระเจ้าไว้วางใจเรา 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ   
ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานกับเรา  
 ทูลขอพระเจ้าให้เรา สามารถ
เป็นผู้อารักขาดูแลสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้อย่างสัตย์ซื่อและ
รับผิดชอบ 
 เผื่อผู้น าในคริสตจักรที่จะมี
สติปัญญาในการเสริมสร้างและ
พัฒนาสมาชิกให้สัตย์ซื่อในสิ่งที่
พระเจ้าประทานให้ 
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วันที่ 22 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 17:1-19 
อ่านพระธรรม ลูกา 17:1-19  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านคิดว่า การที่เรารับใช้พระเจ้า
นั้นต้องได้รับความดีความชอบ
พิเศษหรือไม่ (ข้อ7-10) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 3-4 การตักเตือนมิใช่การชี้
ความผิด ของเขา ทุกอย่างที่เรา
เห็น แต่ห มายถึงการท าให้เขา
เห็นความผิดบาปเพื่อเขาจะได้คืน
ดีกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์  
 เมื่อเรารู้สึกว่า เราต้องตักเตือน
พี่น้องคริสเตียนคนอื่น เราต้อง
ส ารวจท่าทีของตัวเราเองว่าเรารัก
คนๆนั้นจริงๆ หรือไม่?  
 ก่อนที่เราจะเอ่ยปาก เราเต็มใจ
จะยกโทษเขาหรือไม่ ?  
 
 

 เพราะถ้า การตักเตือนไม่ได้มา
พร้อมกับการอภัย การตักเตือน
นั้นก็ไม่มีประโยชน์ และไม่ได้ช่วย
พี่น้องของเราที่ก าลังท าบาปนั้น
เลย 
 
ข้อ 7-10 การเชื่อฟังพระเจ้าเป็น
หน้าที่ของเรา ซึ่งเราไม่อาจทวง
บุญคุณจากพระเจ้าเลย และเรา
ควรจะคิดว่านั่นเป็นสิทธิพิเศษ  
 เราเคยรู้สึกบ้างไหม ว่า เราน่า 
จะได้ความดีความชอบพิเศษ  
เพราะเรารับใช้พระเจ้า ? 
 ให้เราระลึกไว้ว่าการเชื่อฟัง  
เป็นหน้าที่ของเราทุกคน  ไม่ได้
เป็นสิ่งพิเศษ 
 พระเยซูไม่คิดว่า การรับใช้ของ
เรานั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายหรือ
ไร้คุณค่า และพระองค์จะทรง
ประทานบ าเหน็จให้  
 แต่พระองค์ก าลังโจมตีการ    
ยกย่องตนเองและความเย่อหยิ่ง
ฝ่ายจิตวิญญาณ 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ16 
 พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน
ทั้งสิบคนแต่มีเพียงคนเดียวที่กลับ 
มาขอบคุณพระองค์  
 เป็นไปได้ที่เราอาจจะได้รับของ
ประทานอันยิ่งใหญ่แต่ไม่มีจิตใจ  
ที่ส านึกในพระกรุณาธิคุณแบบ 9 
คนนั้น  
 จึงมีเพียงชายที่กตัญญูคนเดียว
ที่กลับมาขอบคุณเท่านั้น ที่มี
โอกาสเรียนรู้จากพระเยซูว่า ที่เขา 
หายโรคได้เพราะความเชื่อของเขา 
(ข้อ 19)  
 พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรา
ขอบพระคุณพระองค์ แต่พระองค์
ทรงพอพระทัยเม่ือหัวใจของเรา
ส านึกในพระคุณและแสดงออก
โดยการขอบคุณ  
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 เร าได้ขอบพระคุณพระเจ้า
อย่างกตัญญูในทุกสิ่งที่พระเจ้า
ประทานกับเราหรือไม่ 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าพัฒนาเราให้เป็น  
นักนมัสการ เพราะการนมัสการ
คือการเห็นพระคุณของพระเจ้า 
และการนมัสการนั้นคือการตอบ  
สนองต่อพระคุณของพระเจ้า 
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วันที่ 23 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 17:20-37 
อ่านพระธรรม ลูกา 17 :20-37 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านสามารถตอบค าถามของ    
ฟาริสีในข้อ 20 ได้หรือไม่ ?  
(ข้อ 21)___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 23-36 
 ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จ มา
นั้น จะไม่มีการเตือนล่วงหน้า ชีวิต
จะด าเนินไปตามปกติ  
 ประชาชนส่วนใหญ่จะท าธุระ
ประจ าวันไม่สนใจค าเรียกร้อง   
ของพระเจ้า เขาจะแปลกใจใน   
การเสด็จกลับมาของพระองค์  
 เหมือนกับที่ผู้คนสมัยโนอาห์ ที่
ประหลาดใจเรื่องน้ าท่วม (ปฐก.6-
8 ) หรือเหมือนคนสมัยโลทที่      
ไม่คาดคิดว่า เมืองโสโดมจะถูก
ท าลาย (ปฐก.19) 
 

 เราไม่รู้วันหรือเวลาที่พระคริสต์
จะเสด็จ แต่เรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จ 
มาแน่ อาจจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้หรือ
อีกหลายศตวรรษในอนาคต ไม่ว่า
พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร เราต้อง
พร้อมทั้งในด้านศีลธรรมและด้าน
จิตวิญญาณ 
 พระเยซูทรงเตือนเราเกี่ยวกับ  
ความมั่งคั่งจอมปลอม เราต้องทิ้ง
ค่านิยมของโ ลกเพื่อเตรียมพร้อม
รับเสด็จพระเยซูคริสต์ เพราะ
พระองค์จะเสด็จมาอย่างกระทันหัน 
 และเมื่อพระองค์เสด็จมาก็จะ  
ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรอีก 
บางคนจะถูกรับไป และบางคนจะ
ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 20-21 
 พวกฟาริสีถามพระเยซูว่า 
เมื่อไรอาณาจักรของพระเจ้าจะมา 
โดยที่พวกเขาไม่เลยรู้ว่า อาณา - 
จักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว โดย
ทางพระเยซู 
 อาณาจักรของพระเจ้าไม่เหมือน 
กับอาณาจักรของโลกนี้ซึ่งมีพรม  
แดนทางภูมิศาสตร์ ตรงกันข้าม 
อาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นด้วย
พระราชกิจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในชีวิตและความสัมพันธ์
ของผู้คน 
 แม้จนทุกวันนี้ เราต้องไม่มอง
หาพยานหลักฐานความก้าวหน้า
ของอาณาจักรพระเจ้า โดยดู แค่
ลักษณะภายนอก เช่นหน่วยงาน
ที่มีงบประมาณ หรือ โครงงาน
ใหญ่โต ดูคริสตจักรที่จ านวนคน
หรือตัวอาคาร เป็นต้น 
 แต่สิ่งที่เราควรดูคือ สิ่งที่พระ -
เจ้าทรงกระท าในจิตใจของผู้คน 

ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
 อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใน
จิตใจของเราหรือไม่ ? 
 ศูนย์กลางของอาณาจักร     
พระเจ้าคือ พระบิดา ดังนั้น ให้เรา 
o ตั้งใจใช้เวลากับพระเจ้าทุก
วันโดยการนมัสการพระองค์  
o ใช้เวลากับพระองค์ พูดกับ
พระองค์โดยการอธิษฐาน  นิ่ง
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 
o อ่านพระคัมภี ร์ ให้พระองค์
ตรัสกับเราทุก ๆ วัน 
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วันที่ 24 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 18:1-30 
อ่านพระธรรม ลูกา 18:1-30  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้า
แล้วแต่ยังไม่ได้รับค าตอบ แล้วเรา
ก็ยังทูลขอซ้ า ๆ แปลว่าเราไม่มี
ความเชื่อใช่หรือไม่?  
(ข้อ 1-2)__________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 1 การเพียรอธิษฐานอย่าง     
ไม่ลดละไม่ได้หมายความว่า  
“อธิษฐานซ้ าไปซ้ ามา  หรือ
อธิษฐานอย่างยืดยาว”  
 การอธิษฐานเสมอ หมายถึง   
“ให้ค าร้องขอของเราอยู่จ าเพาะ
พระเจ้าตลอดเวลาขณะที่เรามี
ชีวิตเพื่อพ ระองค์ วันต่อวัน โดย
เชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงตอบ”  
 
 

 เมื่อเรามีชีวิตโดยความเชื่อ เรา
ก็จะไม่เลิก พระเจ้าอาจจะตอบช้า 
แต่ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะทรงมี
เหตุผลที่ดี  
 ขณะที่เราอธิษฐาน อย่าง ไม่     
ย่อท้อ เราจะเติบโตขึ้นในด้าน
อุปนิสัย ความเชื่อ และความหวัง 
 
ข้อ 11-14   
 ฟาริสีนั้ นไม่ได้เข้าไปในพระ -
วิหารเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า แต่
เพื่อประกาศแก่ทุกคนที่ได้ยินว่า 
เขาเป็นคนดีเพียงใด   
 คนเก็บภาษีไปพระวิหารเพราะ
ตระหนักในความบาปของตัวเอง
และได้ทูลขอพระเมตตา  
 การถือว่าตัวเองชอบธรรมเป็น
เรื่องอันตราย เพราะจะน าไปสู่
ความเย่อหยิ่ง ท าให้ รู้สึกรังเกียจ
เหยียดหยาม คน อื่นและกีดกัน   
คนคนนั้นไม่ ให้เรียนรู้สิ่งใดจาก
พระเจ้า  
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 ค าอธิษฐานของคนเก็บภาษี
ควร จะเป็นค าอธิษฐานของเรา
ทุก ๆ วัน  เพราะเราทุกคน
ต้องการพระเมตตาของพระเจ้า 
อย่าให้ความเย่อหยิ่งในความ  
ส าเร็จตัดเราออกจากพระเจ้า 
 
บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 22-23  
ความม่ังคั่งของเศรษฐีหนุ่มผู้นี้   
ท าให้ชีวิตของเขาราบรื่น และให้
อ านาจกับอิทธิพลกับเขา  
 เมื่อพระเยซูตรัสบอกให้เขา
ขายทุกสิ่งที่มี พระองค์ทรงแตะ
ต้องจุดส าคัญที่ให้ความม่ันคง   
แก่เขา  
 ชายผู้นี้ไม่เข้า ใจว่า ถ้าเขาติด  
ตามพระเยซู ชีวิตของเขาจะมั่นคง 
ยิ่งกว่าที่ทรัพย์สินจะให้ได้อย่างไร  
 พระเยซูไม่ได้ทรงขอให้ผู้เชื่อ
ทุกคนขายทุกสิ่งที่มี แต่อาจจะ
เป็นน้ าพระทัยส าหรับบางคนก็ได้ 
 
 

 อย่างไรก็ดี พระองค์ทรงขอให้
เราทุกคนขจัดทุกสิ่งที่ได้กลาย  
เป็นสิ่งส าคัญกว่าพระเจ้า  
 ถ้าสิ่ง  ของอะไรที่เป็นความ
มั่นคง ของเรา ท าให้เราถอยห่าง
ออกจากพระเจ้า การขจัดสิ่งนั้น
ออกไปก็จะเป็นผลดีแก่เรามากกว่า 
 

ตอบสนองและอธิษฐาน 
 เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐีหนุ่ม
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อะไรคือความ
มั่นคงในชีวิตของเรา 
 ถ้าพระเจ้าจะเอาออกไปจากเรา 
เราจะยินยอมหรือไม่ 
 แท้จริงแล้วความม่ันคงของเรา
ควรจะอยู่ที่พระเจ้า พระอ งค์ทรง
เป็นความม่ันคงที่ถาวรนิรันดร
ของเรามากกว่าสิ่งอื่น ๆ  
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
เราไม่เพียงรับรู้ข้อมูลนี้ในสมอง
เท่านั้น แต่ตระหนักในหัวใจว่า
ความม่ันคงที่แท้จริงของเราอยู่ใน
พระองค์  
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วันที่ 25 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 18:31-43 
อ่านพระธรรม ลูกา 18 :31-43 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากการที่ท่านเป็นคริสเตียน เชื่อ
ในพระเจ้าแล้ว ท่านมีความหวัง
อะไรในพระเยซูคริสต์บ้าง? 
ลองเปรียบเทียบตัวของท่านเอง
กับชายตาบอดคนนี้  (ข้อ 35) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 38  
ชายตาบอดเรียกพระเยซูว่า “บุตร
ดาวิด ” ซึ่งเป็นพระนามของพระ
มาซีฮา (อสย.11:1-7)  
 นี่หมายความว่า เขาเข้าใจว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮาที่รอ
คอยมานาน  
 ชายตาบอดผู้น่าสงสารคนนี้
มองเห็นว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา  
 
 

 ขณะนี้ผู้น าศาสนาผู้ได้เห็นการ
อัศจรรย์กลับมืดบอดต่อความจริง
ที่ว่าพระองค์ทรง เป็นผู้ใด และไม่
ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา 
 

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 35  
คนขอทานมักจะคอยขอทานอยู่
ตามถนนใกล้เมือง เพราะที่นั่นเขา
จะพบคนจ านวนมาก  
 ตามปกติคนเหล่านี้ไม่สามารถ
หาเลี้ยงชีพได้เอง อาจจะเนื่อง  
จากพิการ ไม่มีการช่วยเหลือด้าน
การแพทย์ และผู้คนก็มีแนวโน้มที่
จะละเลยหน้า ที่ที่จะต้องดูแลคน
ขัดสน (ลวน.25:35-38)  ด้วยเหตุ
นี้ คนขอทานจึงมีความหวังน้อย
มากที่จะหลุดพ้นจากชีวิตที่ตกต่ า  
 แต่ขอทานตาบอดคนนี้หวังใน
พระมาซีฮา เขาร้องขอให้พระเยซู
ช่วยอย่างไม่อับอาย และพระเยซู
กล่าวว่า ความเชื่อของเขาท าให้
เขาเห็น   
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ไม่ว่าสถานการณ์ของเรา 
จะสิ้นหวังอย่างไรก็ตาม  
ถ้าเราร้องหาพระเยซู 

ด้วยความเช่ือพระองค์จะทรง
ช่วยเราอย่างแน่นอน 

 

ตอบสนอง 
 ความหวังของเราอยู่พระเจ้า 
พระเจ้าทรงสนใจเราแม้แต่ในเรื่อง
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ  
 เราสามารถฝากความหวังของ
เราไว้กับพระเจ้าเสมอ เหมือนกับ
ชายตาบอดคนนี้ที่ไม่มีใครช่วย
เขาได้ เขาหมดหวัง แต่ในพระเยซู 
ความหวังของเขาก็กลับคืนมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
อธิษฐาน 
อธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2 ข้อนี้ 
 สดุด ี16:1-2    
“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงพิทักษ์ข้า
พระองค์ไว้  เพราะข้าพระองค์ลี้ภัย
อยู่ในพระองค์  ข้าพเจ้าทูลพระเจ้า
ว่า  "พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์  นอกเหนือ
พระองค์แล้ว  ข้าพระองค์ไม่มีดี
เลย" 
 สดุดี 34:10  
เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและ
หิวโหย  แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า  
ไม่ขาดของดีใดๆ 
 ทูลขอให้พระวจนะ 2 ตอนนี้
เป็นจริงในชีวิตของเรา 
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วันที่ 26 เมษายน  2011  
ลูกา บทท่ี 19:1-27 
อ่านพระธรรม ลูกา 19:1-27  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าประทานความสามารถ 
ของประทานแก่ท่านหลายอย่าง 
ท่านคิดว่าพระเจ้าทรงคาดหวัง
อะไรจากท่านในสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้กับท่านนั้น ?   
(ข้อ 11-19)________________ 
_________________________ 

 
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 1-10  
ชาวโรมันต้องเก็บภาษีชาติต่าง ๆ 
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยอัตรา
สูง เพื่อจะหาเงิน ไป สนับสนุน
จักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่  
 ภาษีเหล่านี้ ถูกน าไปสนับสนุน
รัฐบาลฝ่ายโลกและพระต่างศาสนา 
ชาวยิวต่อต้านการเก็บ ภาษีนี้  แต่
เขาก็ถูกบังคับให้จ่ายภาษี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 คนเก็บภาษี นั้น เป็นกลุ่มคนที่
ประชาชนชิงชังที่สุด  
 คนที่เกิดเป็นยิวแต่เลือกที่จะ  
รับใช้พวกโรมันถือว่าเป็นผู้ทรยศ 
นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันไปทั่วว่า 
คนเก็บภาษีท าให้ตนเองมั่งมีโดย
การขูดรีดพี่น้องชาวยิว 
 

ข้อ 20-27 เหตุใดกษัตริย์จึง ต้อง
รุนแรงกับคนที่ไม่ได้ใช้เงิ นให้
เกิดผลงอกเงยขึ้นมา พระองค์ทรง
ลงโทษเขาเพราะว่า  
1) เขาไม่ได้ให้ความสนใจใน
อาณาจักรร่วมกับเจ้านาย 
2) เขาห่วงแต่ตัวเอง 
3) เขาไม่ได้รับผิดชอบเงินที่ได้รับ
มอบหมาย 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี ้ข้อ 11 เป็นต้นไป  
 เรื่องนี้แสดงให้ เรา เห็นว่า ใน
ระหว่างที่พระ เยซูเสด็จจากไปถึง
เวลา เสด็จกลับมาครั้งที่ 2 สาวก
ของพระเยซูจะต้องท าอะไรบ้าง 
 พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเกี่ยวกับเรา
โดยตรง เพราะเราอยู่ในช่วงเวลานี้ 
เราได้รับทรัพยากรอันยอดเยี่ยม
เพื่อจะสร้างและขยายอาณาจักร
ของพระเจ้า พระเยซูทรงคาดหวัง
ให้เราใช้ตะลันต์เหล่านี้ เพื่อว่าจะ
ได้ผลเพิ่ม พูนขึ้นและอาณาจักร
ขยายออกไป 
 พระองค์ทรงขอให้เราแต่ละคน
รายงานว่า เราได้ท าอะไรไปบ้าง
กับของประทานที่พระองค์ทรง
มอบให้แก่เรา  
 ขณะที่เรารอคอยอาณาจักร
ของพระเจ้ามาปรากฏด้วยสง่า
ราศีนั้น เราต้องปฏิบัติพระราชกิจ
ของพระเยซูคริสต์ด้วยความ   
สัตย์ซื่อ 
 

ตอบสนอง 
 เราได้ปฏิบัติ พระราชกิจของ
พระเยซูคริสต์ด้วยความสัตย์ซื่อ
ขนาดไหน ? 
o คิดถึงความสามารถ ของ -
ประทาน ตะลันต์ที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา   
o เราสามารถรายงานกับ   
พระเจ้าได้อย่างชื่นชมยินดี
หรือไม่ ? 

 

อธิษฐาน 
 ให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลในอาณา -
จักรของพระเจ้าตามของประทาน
ที่พระเจ้าประทานกับเรา 
 เผื่อการที่ทุกคนในคริสตจักร  
จะใช้ของประทานอย่างรับผิดชอบ
เพื่อจะเป็นพระพรต่อพี่น้อง ต่อ
ครอบครัว และต่อคริสตจักร เพื่อ  
ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ใน
ชีวิตของคนจ านวนมากได้ 
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วันที่ 27 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 19:28-48 
อ่านพระธรรม ลูกา 19 :28-48 
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 43-44  
 ราว 40 ปี หลังจากที่พระเยซู
ตรัสถ้อยค าเหล่านี้ เหตุการณ์ที่
ทรงท านายไว้ก็เป็นจริง 
 ในปี ค.ศ.66 ชาวยิวได้ขบถต่อ
การปกครองของรัฐบาลโรมัน  
 3 ปีต่อมา ทิตัส โอรสของ
จักรพรรดิเวสปาเซียนถูกส่งเข้า
มาบดขยี้พวกขบถ ทหารโรมัน
โจมตีเยรูซาเล็มทลายก าแพงด้าน
เหนือได้ แต่ยังยึดเมืองไม่ได้ พวก
เขาล้อมเมืองไว้ และในราวปี ค.ศ. 
70 ก็สามารถยกพลเข้าเมืองได้  
 ขณะนั้นเยรูซาเล็มก็อ่อนก าลัง
ลงมาก เมื่อเข้าเมืองได้ ทหาร
โรมันก็เผาเมือง ชาวยิวหกแสน
คนถูกฆ่าตายในระหว่างการโจมตี
ของติทัส 
 

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 41-42 
 พวกผู้น าของพวกยิวได้ปฏิเสธ
กษัตริย์ของพวกเขา และพยายาม
วางแผนก าจัดพระองค์ พวกเขา
ได้ปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าที่
จะให้ความรอดในพระเยซูคริสต์  
 น่าเสียดายที่พวกเขาได้ปฏิเสธ
ความรอด เพราะตาฝ่ายวิญญาณ
ของเขาบอดมืดไป มองไม่เห็น
ทางสว่างแห่งความรอด  
 พวกเขาคิ ดถึงเฉพาะตัวเอง 
ประเทศชาติของ ตน  ไม่ยอมคิด
นอกกรอบวัฒนธรรมและประเพณี
ของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ความรอดอยู่
ใกล้เขาแค่เอื้อม  
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ตอบสนอง  
 เมื่อตอนที่ท่านรับเชื่อพระเยซู
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และชีวิต
ของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลาย ๆ อย่าง ลองคิดดูว่า ถ้า
ท่านไม่มีพระเ ยซูคริสต์ ชีวิตของ
ท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่  
เราไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์
เหมือนกับที่ผู้น ายิวเหล่านี้ได้
ปฏิเสธพระองค์ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจ
ของเราให้รับเชื่อในพระองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้เรากล้าคิดนอกกรอบของ
วัฒนธรรมของเราที่เป็นคนไทย 
โดยยึดอยู่ที่น้ าพระทัยของพระเจ้า 
ที่ปรากฏในพระวจนะของพระองค์  
เรากล้าหรือไม่ ?  
 อะไรเป็นสิ่งที่ อยู่ในพระวจนะ
ของพระเจ้า  แต่ เรา ได้ กระท า   
นอกกรอบของความคิดเดิมของ
วัฒนธรรมเรา ______________ 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 มอบถวายความคิดของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้เราคิดตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่อยู่ใน
กรอบของประเพณีของเรา 
 ให้เราชัดเจนในน้ าพระทั ยของ
พระเจ้า และให้เรากล้าที่จะท าตาม 
น้ าพระทัยของพระเจ้านั้น   
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วันที่ 28 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 20:1-26 
อ่านพระธรรม ลูกา 20:1-26  
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 22  “การที่จะส่งส่วยให้แก่   
จักรพรรดิซีซาร์นั้นควรหรือไม่?” 
นี่เป็นค าถามที่แฝงนัยไว้อย่างมาก  
 ชาวยิว โกรธท่ีต้องเสียภาษีให้  
กับรัฐบาลโรมัน ซึ่งเท่ากับสนั บ- 
สนุนรัฐบาลต่างศาสนาและพระ
ของพวกเขา  
 พวกเขาเกลียดระบบที่ปล่อย
ให้คนเก็บภาษีตั้งอัตราภาษีไว้สูง
ลิ่วแล้วเก็บส่วน  เกินเข้ากระเป๋า
ตนเอง 
 ถ้าพระเยซูกล่าวว่า .เขาควร
เสียภาษี ” พวกเขาก็จะหาว่า พระ
เยซู  เป็นผู้ทรยศต่อชาติและ
ศาสนา แต่ถ้าพระองค์ตอบว่า “ไม่
ควรเสียภาษี” เขาก็อาจจะไปฟ้อง
รัฐบาลโรมันว่าพระเยซูเป็นขบถ 
 

 ผู้ถามปัญหาคงจะคิดว่าจับ  
พระเยซูได้แน่แล้ว แต่พระองค์    
ก็เอาชนะเขาได้อีกครั้งหนึ่ง 
 
บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 20-26 
 พระเยซูทรงเปลี่ยนกับดักของ
ศัตรูให้เป็นบทเรียนที่ทรงอ านาจ 
ผู้ที่ติดตามพระเจ้ามีหน้าที่ต่ อทั้ง
พระเจ้าและรัฐบาล แต่ข้อส าคัญ
คือ ต้องมีล าดับความส าคัญก่อน  
หลังอย่างถูกต้อง 
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ตอบสนอง 
พระเยซูตรัสว่า  "ของของซีซาร์
จงถวายแก่ซีซาร์  และของของ
พระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า" 
นั่นหมายความว่า ของของใคร 
เราก็ต้องให้คน ๆ นั้น 
เราท าเช่นนี้หรือไม่ ? 
 ของของพร ะเจ้าก็เป็นของ   
พระเจ้า ของที่พระเจ้าให้เราใช้ก็
เป็นของที่เราใช้ได้ ของที่พระเจ้า
ให้เราให้คนอื่น เราก็ต้องให้คนอื่น 
เราไม่มีสิทธิเก็บไว้ผิดที่ โดย  
เฉพาะอย่างยิ่งการน ามาเก็บไว้ที่
ที่ของเรา 

เราวางทุกอย่างไว้ 
ถูกที่หรือไม่ ? 

 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอให้เราเป็นคนที่ไ ม่ลักขโมย 
เอาของผู้อื่นมาเป็นของเรา   
o ผู้อื่นนั้น อาจจะหมายถึง 
พระเจ้า (เช่น สิบลด)   

o พี่น้อง คริสตจักร   
o รัฐบาล(เช่น ภาษี)   
o คนอื่น ๆ  

 ขอพระเจ้าให้เรากลับใจ และ
เริ่มต้นน าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไป   
คืนเจ้าของเสีย 
 
สิ่งที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้
คือ_______________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 29 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 20:27-47 
อ่านพระธรรม ลูกา 20 :27-47 
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 34-35 
 ข้อความที่พระเยซูตรัสมิได้
หมายความว่า ในสวรรค์ผู้คนจะ
จดจ าคู่สมรสไม่ได้ หากแต่หมาย  
ความเพียงว่า เราต้องไม่คิดว่า 
สวรรค์จะเป็นเหมือนชีวิตอย่างที่
เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เท่านั้น  
 ความสัมพันธ์ในชีวิตนี้มีขีด  
จ ากัดด้วยเวลา ความตาย และ
ความบาป  
 เราไม่ทราบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ
ชีวิตที่เป็นขึ้นมาใหม่ แต่พระเยซู
ทรงยืนยันว่า ความสัมพันธ์จะ
แตกต่างจากที่เราเคยชินกันในที่นี่
และในเวลานี้ 
 
 
 

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี้ ข้อ 45-47 
 พวกธรรมาจารย์ นั้น รักผล  
ประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับต าแหน่ง
ของเขา และบางครั้งก็โกงคน
ยากจนเพื่อจะได้ผลประโยชน์  
มากขึ้นไปอีก  
 การงานทุกอย่างมีผลตอบแทน 
แต่ผลตอบแทนไม่ควรจะส าคัญ
กว่าการท างานอย่างสัตย์ซื่อ  
 พระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่ใช้
ต าแหน่งรับผิดชอบเพื่อฉ้อโกง  
คนอื่น   
 ไม่ว่าทรัพยากรใดที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา จงใช้เพื่อช่วย
คนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวของเราเอง 
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ตอบสนอง 
 พระเจ้าให้เรามีต าแหน่ง ฐานะ
อะไรบ้าง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่ 
เป็นพี่ เป็นผู้น าในคริสตจักร เป็น
หัวหน้างานในบริษัท ร้านค้า หรือ
ส านักงานของเรา 
 เราได้ใชต้ าแหน่งนั้นเป็นพระพร 
ต่อผู้ที่อยู่ใต้สิทธิอ านาจของเรา
หรือไม่ ? อย่างไร ? 
 เราได้พัฒนาศักยภาพของเรา
มากขึ้นอย่างไร? เช่น การค้นคว้า
หาความรู้ การเข้าอบรมสัมนา
ต่าง ๆ หรือ การขยายศักยภาพ
ของเรา 
 เราได้ถ่ายทอดความสามารถ 
ทักษะ ที่เรามีอยู่ให้กับคนที่เรา
ดูแลหรือปกครองอยู่หรือไม่ ? 
 เราได้ส าแดงความรัก ความ
เอ็นดูต่อคนที่อยู่ใต้การดูแลของ
เราไหม ? 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อวยพรผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของ
เรา อวยพรให้เขาพัฒนาไปจนถึง
สุดศักยภาพของเขา 
 ให้ตัวเรามีสติปัญญา ความ  
สามารถ ทักษะที่จะสร้างคนอยู่ใต้
การดูแลของเราให้เจริญเติบโตขึ้น
จนเป็นผู้ ใหญ่ในพระคริสต์ โดยที่
ทั้งหมดนี้อยู่ในบริบทของความรัก
ของพระเยซู 
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วันที่ 30 เมษายน  2011  
ลูกา บทที่ 21:1-19 
อ่านพระธรรม ลูกา 21:1-19  
ช้า ๆ  3 รอบ 
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ 
ซึ่งในช่วงนั้นเราเฝ้าเดี่ ยวเรื่องยุค
สุดท้ายพอดีนั้น มีผลต่อความคิด
และความตั้งใจในการด าเนินชีวิต
ของท่านในยุคสุดท้ายนี้อย่างไร
บ้าง ?_____________________
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้   
ข้อ 7 เป็นต้นไป 
พระเยซูไม่ได้ปล่อยให้เหล่าสาว ก
เผชิญปีที่ยากล าบากซึ่งจะมี มา
โดยไม่ได้เตรียมพร้อม  
 พระองคท์รงเตือนพวกเขาเรื่อง
พระมาซีฮาเทียมเท็จ  เรื่องภัย
พิบัติจาก ธรรมชาติ และเรื่องการ
กดขี่ข่มเหง  
 แต่พระองค์ทรงให้ความม่ันใจ
ว่า พระองค์จะ ทรงสถิตอยู่กับเขา 
ปกป้องเขา และท าให้อาณาจักร
ของพระองค์  เป็นที่รู้จักผ่านทาง
พวกเขา 
 พระเยซูยังทรงสัญญาด้วยว่า 
ในที่สุด พระองค์จะเสด็จกลับมา
ด้วยฤทธิ์อ านาจและพระสิริเพื่อมา
ช่วยพวกเขาให้รอด 
 ค าตรัสเตือนและพระสัญญาที่
ให้ไว้กับเหล่าสาวกนี้สามารถ
น ามาใช้กับเราได้ในขณะที่เรารอ
คอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ 
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตอนนี ้ข้อ 14-19 
 พระเยซูทรงเตือนว่า ในการกดขี่
ข่มเหงที่จะเกิดขึ้นนั้น สาวกของ
พระองค์จะถูกพี่น้องในครอบครัว 
และมิตรสหายทรยศ สิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นได้กับคริสเตียนทุกยุคทุก
สมัย 
 น่าอุ่นใจที่เรารู้ว่า แม้ในยาม
ยากล าบาก ที่เรารู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
อย่างสิ้นเชิง พระวิญญาณบริสุท ธิ์
ยังประทับอยู่กับเรา พระองค์จะ
ทรงปลอบโยน ทรงปกป้อง และ
ประทานถ้อยค าที่จ าเป็นแก่เรา 
 ความแน่ใจอย่างนี้ ท าให้เรา
กล้าหาญและมีความหวังที่จะ    
ยืนหยัดม่ันคงเพื่อพระคริสต์       
ไม่ว่าสถานการณ์ นั้นจะเลวร้าย
เพียงใด 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 ให้เราคิดถึงความยากล าบาก  
ที่เราต้องเผ ชิญ เพราะเราเป็น  
คริสเตียน  
 แต่ผมไม่อยากให้เราต้องท้อใจ 
หรือร้องไห้สงสารตัวเองส าหรับ
ความยากล าบากนี้  
 แต่ผม อยากให้เราชื่นชมและ  
ขอบพระคุณ พระเจ้าที่พระเยซู -
คริสต์ได้ประทานพระวิญญาณมา
เป็นผู้ช่วยเราเพื่อ เราจะสามารถ
ผ่านพ้นไปได้อย่างด ี
 

อธิษฐาน 
ทูลขอก าลังจากพระเจ้ า ที่เราจะ
สามารถยืนหยัดในยุคสุดท้ายนี้ได้
อย่างมั่นคง และส าแดงพระคริสต์
อย่างไม่หวั่นไหว 
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เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งน้ีได้ 
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 




