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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

พี่น้องที่รักครับ  เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันมาครบ 3 เดือนแล้วนะครับ 
น่าจะมีการฉลองใหญ่ด้วยกัน ผมขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับ        
จิตวิญญาณของเราทุกคนที่เติบโตขึ้น ผมม่ันใจเช่นนี้ 100 % เพราะ  
พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชสามารถก่อร่างสร้างชีวิตขอ งเราขึ้น    
มาได้ 

ถ้าท่านมีเงิน 10,000 บาท ท่านจะลงทุนกับอะไร?  
ทําธุรกิจ ฝากธนาคารกินดอกเบี้ย ซื้อหุ้น หรือ………………....  
พี่น้องครับ ท่านคงจะไม่สามารถตอบได้ทันทีใช่หรือไม่ ?  นี่ขนาด

เงิน 10,000 บาทเรายังต้องคิดนะครับ เราอยากจะให้เงินของเรานั้นได้
กําไรมากที่สุด เกิดผลสูงสุด  

ทีนี้ผมถามอีกคําถามนะครับ ชีวิตของท่านมีเพียง 1 ชีวิตในโลกนี้ 
ท่านจะลงทุนชีวิตของท่านกับอะไร ? 

คําตอบคือ.............................. 
ตอบได้หรือไม่ครับ?  
หลายคนตอบได้ทันที แต่หลายคนตอบไม่ได้ ขบวนการคิดของเรา

คงจะเช่นเดียวกันกับเงิน 10,000 บาท คื อ เราอยากจะลงทุนกับสิ่งที่    
ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด และเกิดผลสูงสุด แล้วสิ่งนั้นคืออะไรครับ  

ในโลกนี้มี 3 สิ่งที่มีคุณค่า มีความสํา คัญ และสามารถอยู่นิรันดร์ 
คือ 1.พระเจ้า 2.พระวจนะของพระเจ้า และ 3.จิตวิญญาณของมนุษย์ 

ทีนี้พี่น้องตอบได้แล้วหรือยังว่า พี่น้องจะลงทุนกับอะไรครับ? 
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พี่น้องครับ การที่พี่น้องทุกท่านได้ลงทุนชีวิตในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
ทุก ๆ วันนั้น จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะพี่น้องได้ลงทุนกับ
พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งก็เป็นการลงทุนกับพระเจ้าด้วย เพราะพระ
วจนะของพระเจ้าได้ทําให้เราได้รู้จักพระเจ้ามา กขึ้น และเมื่อเราได้ใช้
เวลากับพระวจนะและกับพระเจ้านั้น ชีวิตของเราจะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ดีขึ้น ม่ันคงขึ้น เติบโตขึ้น ท่านอาจจะสังเกต
ตัวเองว่า เมื่อเผชิญกับความกดดัน เจอปัญหา ตัวเราเองจะนิ่งขึ้น      
ไม่วิตกกังวลเหมือนเมื่อก่อน ความเชื่อของเราจะเ พิ่มมากขึ้น นี่คือการ
เปลี่ยนแปลงในตอนแ รก เราเองจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อน แล้ว
หลังจากนั้นพี่น้องเราจะมองเห็น เพื่อนเราจะมองเห็น  ซึ่งชีวิตทุกชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการทําให้คนทั้งหลายได้สัมผัสถึงแผ่นดิน      
พระคริสต์ที่แท้จริงผ่านทางชีวิตของเรา  

ดังนั้น ผมหนุนใจให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจําทุก ๆ วันต่อไป   
นะครับ แล้วพี่น้องจะได้เห็นพระพรมากมายอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อน 

และอย่าลืมนะครับ กรุณาแบ่งปันคําพยานจากการที่เราเฝ้าเดี่ยว
ส่วนตัวทุกวันว่าเกิดอะไรขึ้น และถ้าเป็นไปได้ช่วย E-mail มาให้ผมที่ 
kwacts@hotmail.com เพื่อผมจะสามารถบันทึกลงในหนังสือ QT เล่ม
ถัดไปนะครับ 

    
 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพ ลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ      
มีการเตรียมตัว ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึก เพราะจะทําให้เราง่วงนอน     
เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้านั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ  
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจําแต่ละเดือน 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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ท าการเฝ้าเดี่ยวตามท่ีแนะน าไว้ในคู่มือเฝ้าเดี่ยว  
1. เร่ิมต้นด้วยการนมสัการพระเจ้า 
2. อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจ าวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 

 ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

6. บนัทึกส่ิงท่ีได้รบัจากการเฝ้าเด่ียว 
7. อธิษฐาน   
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ  
 1) ยกย่อง [Adoration] 2)ขอบพระคุณ [Thankgiving] 3) ทูลขอ  
    [Petition] 4) วิงวอน [Intercession] 5) สารภาพ [Confession] 
 

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่อง เป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อไปที่พระเจ้า 
ไม่ใช่พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 
กระท าให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

(ยน.16:24) 
7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานส าหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  
 (1 ซมอ.12:23) 

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยน.1:9) 
 

การ อธิษฐานนัน้  เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างขอ ง     
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตาม
หัวข้อในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา ” ได้ และถ้าหัวข้อไหน   
ที่เรารู้สึกมีภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วย         
ตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
 



6 | ปีที่ 1 ฉบับที่ 5   

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พฤษภาคม  | 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | ปีที่ 1 ฉบับที่ 5   

วันที่ 1 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 21:20-38 
อ่านพระธรรม ลูกา 21 :20-38 
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว ท่าน
จะดําเนินชีวิตอย่างไรในยุค
สุดท้ายนี้ ? (ข้อ34-36) 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28 
ภาพการกดขี่ข่มเหงและภัยพิบัติ
ธรรมชาติดูน่าสลดหดหู่ใจ เหมือน 
กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ     
สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือน
มีนาคม สร้างความหายนะอย่าง
มากมายและช๊อคคนทั้งโลก 
 เราไม่ควรประหวั่นพรั่นพรึงกับ

เหตุการณ์เหล่านี้แต่ให้เรารู้ว่า     
นี่เป็นสัญญาณ ว่าใกล้ถึงเวลาที่  
พระมาซีฮาจะเสด็จกลับมาแล้ว 
ให้เราตั้งตารอคอยการปกครอง
ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ
ของพระองค์ 
  พระเยซูคริสต์ทรงบอกเรา

ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีสัญญาณ
ใดบ้างที่บ่ง บอก ว่าใกล้เวลาที่
พระองค์จะเสด็จกลับมา เพื่อเรา
จะไม่ตื่นตระหนกและพร้อม
ต้อนรับพระองค์  
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บทเรียนจาก 
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 34-36 
พระเยซูตรัสบอกเหล่าสาวกให้
เฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ตลอดเวลา ถึงแม้ตั้งแต่
พระองค์ตรัสจนถึงบัดนี้ เวลาผ่าน
ไปถึงสองพันปีแล้วก็ตาม ความ
จริงก็ยังคงอยู่ 
 พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

เราต้องเฝ้าระวังและมีจิตวิญญาณ
ที่เข็มแข็ง  
 นี่หมายความว่า เราต้อง

ปฏิบัติงานที่พระเจ้าให้เราทํา
อย่างสัตย์ซื่อ อย่าปล่อยให้จิต
วิญญาณของเรามึนชาไปโดย   
การปล่อยปละละเลยชีวิต เมามาย 
หรือหาความสนุกสนานอย่าง     
โง่เขลา 
 อย่าให้ความกระวนกระวาย

ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตมาเป็นภาระ
ที่ถ่วงเรา เพื่อเราจะสามารถ
เตรีย มพร้อมที่จะปฏิบัติตาม    
พระบัญชาของพระเจ้าได้ 

ตอบสนอง 
 เรายังวนเวียนอยู่กับความสนุก

บันเทิงของโลกนี้หรือไม่? 
 เราเฝ้าระวังโดยการอธิษฐาน

อยู่หรือไม่? 
 ให้เราเฝ้าระวังเพราะวาระนั้น

จะมาถึงเราอย่างไม่คาดคิด เหมือน 
กับที่คลื่นสึนามิหรือแผ่นดินไหว 
ซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลย 
 ให้เราทําเต็มที่เหมือนพระเยซู

จะเสด็จกลับมาวันนี้ และวางแผน
เหมือนกับว่าพระเยซูจะยังไม่มา
วันนี้ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตอยู่ใน

แต่ละวันอย่างมีสติปัญญาเพื่อ
อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ว่าใน
การดําเนินชีวิตส่วนตัว ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กับครอบครัว 
กับคริสตจักร กับชุมชน 
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วันที่ 2 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 22:1-23 
อ่านพระธรรม ลูกา 22:1-23  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว ท่าน
ได้เข้าใจถึงความหมายของพิธี
มหาสนิทมากขึ้นอย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17-20  
คริสเตียนตีความหมาย ของพิธี
มหาสนิทต่างกัน มีแนวคิดหลัก
อยู่สามประการด้วยกันคือ  
(1) ขนมปังและเหล้าองุ่น 
เปลี่ยนแปลงเป็นพระกายและ 
พระโลหิตของพระคริสต์จริงๆ  
(2) ขนมปังและเหล้าองุ่น 
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่โดยความเชื่อ 
พระคริสต์สถิตอยู่ด้วยทางฝ่าย
วิญญาณผ่ านทางขนมปังกับ  
เหล้าองุ่น  
 

(3) ขนมปังและเหล้าองุ่น 
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป็นเครื่อง
เตือนใจให้ระลึกถึงเสมอว่า     
พระคริสต์ทรงสละพระองค์เพื่อ  
ไถ่เรา  
 ไม่ว่าจะเชื่อแบบไหน คริสเตียน 

ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าพิธี    
มหาสนิท เป็นการรําลึกถึงการ
สิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บ น
กางเขนเพื่อบาปของเรา และชี้ถึง
การที่อาณาจักรของพระองค์จะ
เข้ามาในโลกด้วยพระสิริ  
 

เม่ือเราเข้าร่วมพิธีนี้  
ก็แสดงว่าเราส านึกในพระคุณ

อย่างลึกซึ้งที่พระคริสต์ 
ทรงกระท าพระราชกิจนี้เพื่อเรา 
และความเช่ือของเราก็ได้รับ
การเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้น 
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บทเรียนจาก 
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 20 
 ในสมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้า

ทรงอภัยบาปเมื่อประชาชนนํา
สัตว์มาให้ปุโรหิตถวายสัตวบูชา 
เมื่อนําระบบถวายบูชามาใช้  
ข้อตกลงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ก็ได้ประทับตราด้วยโลหิตของ
สัตว์ (อพย .24:8) โลหิตของสัต ว์
เองไม่ได้ล้างบาป เพราะ พระเจ้า
เท่านั้นทรงสามารถอภัยบาป  และ
สัตวบูชานั้นต้องทําทุกวันทุกปี
ซ้ําๆ กัน  
 พระเยซูทรงตั้ง “พันธสัญญา

ใหม”่ หรือข้อตกลงระหว่างมนุษย์
กับพระเจ้า ภายใต้พันธสัญญา
ใหม่นี้พระเยซูจะตายแทนคนบาป  
 พระโลหิตของพระองค์ต่างจาก

โลหิตของสัตว์ พระโลหิตของ
พระองค์ จะชําระบาปของทุกคน  
ที่ไว้วางใจในพระ องค์ เพราะ ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
 
 

 และการถวายบูชาของพระเยซู
ไม่ต้องทําซ้ําแต่ใช้ได้ตลอด เป็น  
นิรันดร์กาล (ฮบ. 9:23-28) 
  ผู้เผยพระวจนะมองไปภาย

หน้าถึงพันธสัญญาใหม่นี้ ซึ่งทํา
ให้ข้อตกลงเรื่องการถวายบูชา
แบบเก่าสําเร็จ (ยรม .31 :31-34) 
และยอห์นผู้ให้บัพติสมาเรียก  
พระเยซูว่า “พระเมษโปดก (ลูก-
แกะ) ของพระเจ้า ” ผู้ทรงรับบาป
ของโลกนี้ไป” (ยน.1:29) 
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ตอบสนอง 
 ลูกแกะในระบบถวายบูชา     

ถูกฆ่าเพราะความบาปของคน
อิสราเอลเพื่อไถ่บาปของพวกเขา 
 พระเยซูถูกทรยศ ถูกฆ่า ก็

เพราะความบาปของเรา  
 ถ้าพี่น้องดูภาพยนตร์เรื่อง 

Passion of the Christ  เราจะ
เห็นความโหดร้ายของการลงโทษ
ในระบบของชาวโรมัน ผมอยาก
ให้พี่น้องทราบว่า เพราะความ
บาปของเราจึงทําให้พระเยซูต้อง
รับความทุกข์ทรมานเช่นนั้น 
 แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจะ

ตอบสนองพระเยซูคริสต์อย่างไร 
ในพระคุณที่พระองค์ทรงไถ่เราให้
พ้นจากความบาปนั้น? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 
 

อธิษฐาน 
ระลึกถึงกางเขน และ การทนทุกข์
ของพระเยซู  
 แล้วให้เราอธิษฐานขอบพระคุณ

สําหรับความรักที่พระองค์ทรงมี
ต่อเรา  เพราะบาปของเราเองนั่น
แหละทําให้พระองค์ต้องเจ็บปวด
เช่นนั้น 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์  

ทรงประทานกําลังกับเราที่จะชนะ
ตัวเอง ละทิ้งความบาปทุกชนิด
โดยพึ่งพากําลังจากพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ 
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วันที่ 3 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 22:24-46 
อ่านพระธรรม ลูกา 22:24-46 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างใน การ
ยืนหยัดในนิมิต ( เป้าหมาย ) 
อย่างไร ___________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24- 27 ระบบผู้นําของโลก
แตกต่างอย่างชัดเจนกับระบบ
ผู้นําในอาณาจักรของพระเจ้า 
ผู้นําของโลกมักจะเห็นแก่ตัวและ
เย่อหยิ่ง แต่สําหรับคริสเตียนนั้น
ผู้นําคือผู้ที่ปรนนิบัติ วิธีเป็นผู้นํา  
มีหลายแบบ บางคนนําโดยการ
บริหาร บางคนอาศัยความสัมพันธ ์
แต่ผู้นําคริสเตียนทุกคนต้องมี
จิตใจอย่างผู้รับใช้ 
 

ข้อ 35- 38 ตอนนี้พระเยซูทรง
แนะนําเหล่าสาวกเรื่องการเดิน  
ทางในแบบที่ตรงกันข้ามกับที่เคย
สอนไว้ (9:3)  

 ในตอนนี้เหล่าสาวกจะต้อง    
นําย่าม เงิน และดาบไปด้วย พวก
เขาจะเผชิญกับความเกลียดชัง
และการกดขี่ข่มเหง จึงต้องเตรียม
ตัวให้พร้อม  
 เมื่อพระเยซูบอกว่า “พอแล้ว ” 

พระองค์อาจจะหมายความว่า
ไม่ใช่เวลาที่จะคิดใช้ดาบ ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีไหนการกล่าวถึงดาบ 
สื่อสารให้เห็นอย่างชั ดเจนว่า 
พวกเขากําลังจะเผชิญการทดลอง 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 41,42 
พระเยซูไม่ได้พยายามที่จะออก
จากพันธกิจของพระองค์เมื่อทรง
กล่าวว่า “ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป
จากข้าพระองค์เถิด”  
 แต่เผยให้เห็นว่าพระองค์

หวาดหวั่นการทดลองที่จะมาถึง  
 กระนั้นก็ดีพระเยซูก็ยังยืน ยัน

การอุทิศตนที่จะทรงกระทําสิ่งที่
พระเจ้าทรงประสงค์  
 ถ้วยที่ พระองค์ตรัสหมายถึง

ความเจ็บปวดแสนสาหัสที่พระองค์
จะต้องทน  
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 ไม่เพียงแต่ความสยดสยอง   
ของการตรึงกางเขนเท่านั้น  ที่
เลวร้ายยิ่งกว่าคือการแยกจาก  
พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งพระองค์
จะต้องเจอ เมื่อจะสิ้นพระชนม์ ไถ่
บาปของโลก 

 

การแสดงความรู้สึกที่แท้จริง
ของเราต่อพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ผิด 
แต่ให้เรามุ่งม่ันที่จะเดินตาม
พระประสงค์มากกว่าท าตาม

ความรู้สึกของเราเอง 
 

ตอบสนอง  
 สําหรับคนที่ตั้งใจจริงและมี

นิมิตในการรับใช้พระเจ้า ล้วนแต่
ต้องเผชิญการทดลอง และ ความ
เจ็บปวดจากการรับใช้ทั้งนั้น  
 ไม่ผิดที่เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าใน

การรับใช้ แต่ให้เรามองดแูบบอย่าง 
จากพระเยซู  แม้ว่าพระองค์ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มารับ
สภาพมนุษย์แต่พระองค์ก็ยอมทน
ต่อความทุกข์ 

 

ในความท้อแท้ของเรา 
ให้เราลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ต่อไป 
แบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์

เป็นตวัอย่างแก่เรา  
ให้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์

เป็นผู้เสริมก าลังเรา 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

สําหรับพระเยซูที่ยืนหยัดในนิมิต
เป้าหมายที่พระองค์ทรงมี และทุก
วันนี้ก็ยังทรงอธิษฐานเผื่อเราที่
พระหัตถ์เบื้องขวาของพระบิดาใน
สวรรคสถาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระ -

วิญญาณบริ สุทธ์ท่ีเสริมกําลังเรา
ในการดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า 
 อธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้า  

ที่เราจะยืนหยัดกับพระเจ้าเสมอ
ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 
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วันที่ 4 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 22:47-71 
อ่านพระธรรม ลูกา 22 :47-71 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นเปโตรท่านจะรู้สึก
อย่า งไรบ้างที่ปฏิเสธพระเยซู    
ทั้ง ๆ ที่เคยพูดก่อนหน้านี้ ว่า    
แม้ตายก็จะติดตามพระองค์ ? 
(ข้อ 62)___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  47 การจูบแก้มเคยเป็นและ
เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นวิธีทักทายตาม
ประเพณีระหว่างผู้ชายด้วยกันใน
บางภูมิภาคของโลก  
 ในกรณีนี้การจูบเป็นสัญญาณที่

ยูดาสตกลงกับมหาปุโรหิตว่าจะ  
ใช้เป็นวิธีชี้ตัวให้ พวก เขาจับ     
พระเยซูด้วย (มธ.26:48)  
 การที่ยูดาสใช้กิริยาแสดงการ

ทักทายมาเป็นวิธีทรยศพระเยซู
เป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งเพราะ
ได้บิดเบือนความหมายที่แท้จริง
ของมิตรภาพ 
 

 มีบ้างไหมที่การปฏิบัติตนของ
เราเป็นการแสดงออกที่บิดเบือน 
เมื่อเราทําอย่างไม่จริงใจหรือทํา
เพื่อเป็นการโอ้อวดผู้อื่น? 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 62 
 เปโตรร้องไห้ด้วยความขมขื่น

ใจ ไม่เพียงแต่เพราะเขาได้ปฏิเสธ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระมาซีฮา
เท่านั้น แต่เพราะเขาหันหลังให้
เพื่อนที่รักยิ่ง บุคคลที่รักเขาและ
สอนเขามาถึงสามปี  
 เปโตรเคยกล่าวว่าเขาจะไม่มี

วันปฏิเสธพระคริสต์ ถึงแม้พระ
เยซูได้ทํานายว่าเขาจะทําเช่นนั้น 
(มก.14:29-31;ลก.22:33,34)  
 แต่เมื่อความกลัวครอบงํา เขาก็

ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําสัญญา  
ที่เคยกล่าวไว้อย่างอาจหาญ 
ในช่วงเวลาเพียง 12 ชั่วโมงเขาก็
ไม่สามารถยืนหยัดเพื่อองค์พระผู้-
เป็นเจ้าของเขาเสียแล้ว  
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 เขาล้มเหลวทั้งในฐานะสาวก
และในฐานะเพื่อน  

เราจ าเป็นต้องตระหนัก 
ถึงจุดสุดก าลังของเราเอง และ

ไม่ม่ันใจจนเกินไป  
หรือถือว่าพึ่งตนเอง  

ถ้าเราท าให้พระองค์ผิดหวัง  
ให้เราระลึกถึงเปโตรที่ล้มเหลว

และกลับมาให้พระองค์ 
ทรงใช้เขาอีก 

  เปโตรเรียนรู้อะไรมากมาย
จากประสบการณ์ที่น่าอับอายนี้ซึ่ง
จะช่วยเขาในเวลาต่อมาเมื่อเขา
ต้องขึ้นมาเป็นผู้นําของคริสตจักร
ที่เกิดใหม่ 
 

ตอบสนอง 
 เปรียบกับเปโตร เราเรียนรู้อะไร 

บ้างจากการล้มเหลวของเรา?  
 สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คื อ แม้เรา

ตั้งใจดีอย่างไรก็ตาม เราก็ยัง
พลาดได้ ดังนั้นเราจึงต้องขอ   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา 

 ให้เรากลับมา ดูว่า ในวันนี้ เรา
จะตั้งใจ หรือ ตั้งเป้าอะไรในชีวิต
ของเรา ? เช่นตั้งใจจะนอนเร็วขึ้น 
ตื่น 6.00 น เพื่อเฝ้าเดี่ยว ทํา QT 
หรือ ตั้งใจหยุดเล่นเกมส์ หรือ ...  
 

อธิษฐาน 
 ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรง

ให้โอกาสเราเสมอแม้เราผิดพลาด 
 มอบความตั้งใจดีทุกอย่างของ

เราให้พระเจ้า และทูลขอกําลัง
จากพระเจ้าให้การตั้งใจดีของเรา
นั้นสําเร็จ 
 อธิษฐานตามสดุดีบทที่ 16:1-2 

ที่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
พิทักษ์ข้าพระองค์ไว้  เพราะข้า
พระองค์  ลี้ภัยอยู่ในพระองค์  
ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า  "พระองค์
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้า
พระองค์  นอกเหนือพระองค์แล้ว  
ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย"”   
 บอกกับพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระ-

เจ้า ขอพิทักษ์ข้าพระองค์ด้วย” 
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วันที่ 5 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 23:1-25 
อ่านพระธรรม ลูกา 23:1-25  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นปีลาต เมื่อพิจารณา
แล้วว่า พระเยซูไม่มีความผิด 
ท่านกล้าที่จะยืนยันความถูกต้อง 
ปล่อยพระเยซูไปแม้จะขัดแย้งกับ
ฝูงชนหรือไม่ ?______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  12  เฮโรดอันทีพาส เป็น
ลูกครึ่งยิวปกครองกาลิลีกบัเพอเรีย  
ส่วนปีลาตเป็นผู้ว่าการโรมัน
ปกครองยูเดียกับสะมาเรีย สี่
แคว้นรวมทั้งแคว้นอื่นๆอีกหลาย
แคว้นเคยอยู่ภายใต้การปกครอง
ของเฮโรดมหาราช แต่เมื่อสิ้น
รัชกาลเฮโรดมหาราช 4 ปีก่อน 
ค.ศ. อาณาจักรถูกแบ่งให้โอรสสี่
คน  แต่ละคนมีตําแหน่ง “ผู้ครอง
แคว้น ( tetrarch)” (แปล ว่า
ผู้ปกครองหนึ่งในสี่ของภูมิภาค)  

 อารเคลาอัส ซึ่งเป็นน้องชาย
ต่างมารดาของเฮโรดอันทีพาส ได้
ปกครองยูเดียและสะมาเรีย แต่
เขาถูกถอดจากตําแหน่งภายใน
สิบปี เขตที่เขาเคยปกครองจึงตก
อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ว่า
การโรมันติดต่อกันมาหลายคนซึ่ง
ปีลาตเป็นคนที่ห้า 
 เฮโรดมีข้อไ ด้เปรียบปีลาตอยู่

สองประการคือ เขาสืบเชื้อสาย
กษัตริย์ซึ่งมีเชื้อสายยิวอยู่ส่วน
หนึ่งและดํารงตําแหน่งนานกว่า  
 แต่ปีลาตก็มีข้อได้เปรียบสอง

ข้อเหนือกว่าเฮโรด คือเขามี
สัญชาติโรมัน และเป็นผู้รับมอบ
อํานาจจากองค์จักรพรรดิ และ
ตําแหน่งของเขาตั้งขึ้นมาเพื่อ
แทนที่น้องชายต่า งมารดาผู้ไร้
ประสิทธิภาพของเฮโรด  
 จึงไม่น่าแปลกใจที่ชายสองคน

นี้มีความสัมพันธ์ท่ีไม่ค่อยราบรื่น
นักแต่การไต่สวนพระเยซูชักนํา
ให้พวกเขาคืนดีกัน  
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 เพราะปีลาต ยอมรับสิทธิอํานาจ 
เหนือกาลิลีของเฮโรด เฮโรดจึงเลิก
รู้สึกว่าถูกคุกคามจากนักการเมือง
ชาวโรมัน  เพราะทั้งสองต่าง ไม่
แน่ใจว่าจะทําอย่างไรกับปัญหาที่
เกิดขึ้นดี เมื่อมีปัญหาร่วมกันนั้น
จึงทําให้พวกเขาเข้าเป็นพวก
เดียวกัน 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13-25 
 ปีลาตต้องการปล่อยพระเยซูไป

แต่ฝูงชนตะโกนเรียกร้องให้
ประหารพระองค์ ปีลาตจึงปล่อย
ให้ประชามติเป็น ผู้ตัดสินพระเยซู
ถึงตาย  
 ไม่ต้ องสงสัยเลยว่าปีลาตไม่

ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียตําแห น่ง 
ซึ่งขณะนั้นก็สั่นคลอนเต็มที และ
อาจทําให้เกิดการจลาจลขึ้นมาอีก
ได้ ในฐานะนักการเมืองมืออาชีพ 
เขารู้ความสําคัญของการประนี -
ประนอม  

 และปีลาตมองพระเยซู เป็น
เพียงการคุกคามทางการเมือง  
มากกว่าจะเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิและ
ศักดิ์ศรี 
 เมื่ออยู่ภาวะที่ความเสี่ยงสูงก็

ยากที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง 
และง่ายที่จะมองฝ่ายตรงกันข้าม
ว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ แทนที่จะ
มองว่าเป็นคนที่ต้องเคารพ  
 หากปีลาตเป็นคนกล้าหาญจริง 

เขาจะต้องปล่อยพระเยซูไม่ว่าจะ
เกิดผลอะไรตามมา แต่เมื่อฝูงชน
กู่ร้องตะโกน ปีลาตก็เข่าอ่อน  
 เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

แต่ตัดสินใจไม่ทํา เราก็เหมือน    
ปีลาต  
 เมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่อง

ยาก อย่ามองข้ามผล ของการ
ตัดสินใจ จากแรงบีบคั้นของกลุ่ม
เพื่อน  
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จงตระหนักไว้ล่วงหน้าเถิดว่า
การตัดสินใจที่ถูกต้องอาจจะ
ก่อให้เกิดผลที่ไม่น่าพึงพอใจ
ตามมา เช่น สังคมไม่ยอมรับ 
ความสูญเสียทางการงาน

อาชีพและสาธารณชนเยาะเย้ย 
เม่ือนั้นขอให้คิดถึงปีลาต 
และตั้งใจที่จะยืนหยัด 

เพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าคนอื่น 
จะบีบคั้นเราเพียงใด 

 
ตอบสนองและอธิษฐาน 
 ลองทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตของเราที่ต้องยืนหยัด
ท่ามกลางความกดดัน ท่านเผชิญ
อย่างไร? เช่น 

o อนุชน เพื่อนขอลอกข้อสอบ 
o ผู้ใหญ่ ต้องแสดงว่าตนเอง

เป็นคริสเตียน เมี่อเพื่อนให้
เราดื่มสุรา ไม่สัตย์ซื่อต่อ
ครอบครัว 

 

อธิษฐาน 
ให้เรายืนหยัดตามห ลักการ     
พระคัมภีร์ เช่นใน สดุดี 1 :1-2 
ที่ว่า  “ความสุขเป็นของบุคคล      
ผู้ไม่ด าเนินตามค าแนะน าของคน
อธรรม  หรือยืนอยู่ในทางของคน
บาป  หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่
ชอบเยาะเย้ย  แต่ความปีติยินดี
ของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของ    
พระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของ
พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” 
 ความหมายคือ เราจะมี

ความสุขและความสําเร็จที่ถาวร 
เมื่อเราทําตามพระวจ นะ หรือ 
ตามผู้ที่แนะนําตามพระวจนะ   
พระเจ้า 
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วันที่ 6 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 23:26-56 
อ่านพระธรรม ลูกา 23 :26-56 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านประทับใจผู้หญิงจากกาลิลีที่
กล้าติดตามพระเยซูในช่วงวิกฤติ
นี้อย่างไรบ้าง ? 
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31 คําอุปมานี้เข้าใจยาก บาง
คนรู้สึกว่าคําพูดนี้หมายความว่า 
ถ้าพระเยซูไร้ความผิด (ต้นไม้     
สีเขียวสด ) ยังต้องทุกข์ทรมานใน
เง้ือมมือของพวกโรมัน แล้วอะไร
จะเกิดขึ้นกับพวกยิวที่มีความผิด
(ไม้แห้ง) 
 
 
 
 
 

ข้อ 45 เหตุการณ์สําคัญนี้เป็น
สัญลัก ษณ์ถึงพระราชกิจของ   
พระคริสต์บนไม้กางเขน 
  
พระวิหารแบ่งออกเป็นสามส่วน  
 ลานพระวิหารซึ่งเปิดออก

สําหรับทุกคน  
 วิสุทธิสถานซึ่งปุโรหิตเท่านั้นมี

สิทธิ์เข้าไป และ 
 อภิสุทธิสถานซึ่งมหาปุโรหิต

เท่านั้นสามารถเข้าไปปีละครั้ง
เพื่อทําการลบบาปให้ประชาชน  
 อภิสุทธิสถานเป็นที่ วางหีบ  

พันธสัญญาและพระเจ้าทรงสถิตอยู่  
 ม่านที่ขาดเป็นม่านที่กั้นไม่ให้

มองเห็นอภิสุทธิสถาน 

เม่ือพระคริสต์สิ้นพระชนม์  
สิ่งที่กีดขวางระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์ถูกฉีกออกจากกัน 

บัดนี้ผู้คนสามารถ 
เข้ามาหาพระเจ้าได้โดยตรง

ผ่านทางพระคริสต์ 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 55  
 ผู้หญิงจากกาลิลีติดตามโยเซฟ

ไปที่อุโมงค์ฝังศพ ดังนั้นเมื่อพวก
เธอกลับมาหลังจากวันสะบาโต
พร้อมกับเครื่องเทศและเครื่อง
หอมจึงรู้แน่ว่าจะหาพระศพของ
พระเยซูได้ที่ไหน  
 ผู้หญิงเหล่านั้นทําอะไรใหญ่โต

เพื่อพระเยซูไม่ได้ พวกเธอไม่ได้
รับอนุญาตให้ยืนต่อหน้ าสภายิว
หรือผู้ว่าการโรมันเพื่อเป็นพยาน
ฝ่ายพระองค์ แต่พวกเธอก็กระทํา
ทุกอย่างเท่าที่ทําได้ พวกเธอยัง
อยู่ที่กางเขนขณะที่สาวกส่วนใหญ่
หนีไปแล้ว และพวกเธอตระเตรียม 
เพื่อจะชโลมพระศพของพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเธอ เพราะการอุทิศ
ตัวอย่างนี้ พวกเธอจึงเป็นพวก
แรกที่รู้เรื่องการคืนพระชนม์  
 ในฐานะผู้เชื่อเราอาจจะรู้สึกว่า

เราไม่สามารถทําอะไรเพื่อพระ -
เยซูได้มากนัก แต่เราก็ได้รับการ
ทรงเรียกให้ฉวยโอกาสที่ประทาน
แก่เรา ทําสิ่งที่เราทําได้ และไม่
ต้องกังวลกับสิ่งที่เราทําไม่ได้ 

 อะไรคือสิ่งที่เราสามารถฉวย
โอกาสทําได้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา?  
_________________________
_________________________ 
ให้แบ่งปันสิ่งนั้นกับศิษยาภิบาล 
หรือ หัวหน้าเซลล์ของท่าน เพื่อ
เราจะสามารถตอบสนองออกมา
เป็นการปฏิบัติได้  
 
อธิษฐาน 
ให้อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
16:8 ที่กล่าวว่า  
“ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้ า
ข้าพเจ้าเสมอ  เพราะพระองค์
ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว” 
 ออกเสียงอธิษฐานประกาศ  

พระธรรมตอนนี้ แล้วอธิษฐานว่า 
เราสามารถยืนหยัดกับพระองค์ได้ 
เพราะพระองค์ทรงอยู่เบ้ืองขวา
ของข้าพเจ้า 
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วันที่ 7 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 24:1-35 
อ่านพระธรรม ลูกา 24:1-35  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในความเห็นของท่าน  
เพราะเหตุใดสาวก 2 คนที่กลับไป
ยังเอมมาอูสจึงจําพระเยซูไม่ได้? 
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  6,7 การเป็นขึ้นมาจากตาย
ของพระเยซูคริสต์เป็นข้อเท็จจริง
อันเป็นศูนย์กลางของป ระวัติ -
ศาสตร์คริสเตียน คริสตจักรตั้งอยู่
บนรากฐานความจริงข้อนี้ หาไม่ก็
คงจะไม่มีคริสตจักรในปัจจุบัน   
 การคืนพระชนม์ของพระเยซู

เป็นเอกลักษณ์ของคริสเตียน 
ศาสนาอื่นอาจจะมีระบบจริยธรรม
ที่เข้มแข็ง มีความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
สวรรค์ เรื่องชีวิตหลังความตาย 
ตลอดจนคัมภีรต์่าง  ๆมากมาย  
 

 แต่มีศาสนาคริสต์เท่านั้นที่มี  
พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ สิ้นพระ-
ชนม์จริงๆ เพื่อประชากรของ
พระองค์และทรงคืนพระชนม์อีก
ด้วยฤทธิ์อํานาจและสง่าราศีเพื่อ
ปกครองคริสตจักรของพระองค์   
ชั่วนิรันดร ์
 คริสเตียนแต่ละคนอาจดู     

แตกต่างกัน เขาสามารถมีความ
เชื่อ แตกต่างกันมากในเรื่อง
การเมือง วิถีชีวิตและแม้กระทั่ง  
ศาสนศาสตร์  แต่ความเชื่อหนึ่ง
รวมให้คริสเตียนเป็นน้ําหนึ่งใจ -
เดียวกันและให้แรงบันดาลใจแก่  
คริสเตียนแท้ทั้งปวงก็คือ พระเยซู
คริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 
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ข้อ 33 ,34 เปาโลก็ ได้ กล่าวไว้
เหมือนกันว่า พระเยซูทร งสําแดง
พระองค์แก่เปโตรคนเดียว (1 คร. 
15:5) แต่เหตุการณ์ ครั้ง นี้ไม่ได้
บรรยายไว้ในพระกิตติคุณ  
 พระเยซูทรงแสดงความสน

พระทัยเปโตรเป็นส่วนตัว เพราะ
ภายหลังจากที่ปฏิเสธพระองค์
แล้ว เปโตรรู้สึกไม่มีค่าควรจะเป็น
สาวกพระองค์ แต่เปโตรกลับใจ
และพระเยซูได้เสด็จมาพบเขา
และให้อภัยเขา ในไม่ช้าพระเจ้าก็
ทรงใช้เปโตรก่อตั้งคริสตจักรของ
พระเยซูคริสต์ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 25  
 เหตุใดพระเยซูจึงว่าคนเหล่านี้

เขลา แม้เขาจะรู้คําพยากรณ์ใน
พระคัมภีร์แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่า
การทนทุกข์ของพระคริสต์เป็น
ทางไปสู่สง่าราศี  
 เขาไม่สามารถเข้าใจว่าเหตุใด

พระเจ้าจึงไม่ทรงยื่นพระหัตถ์   
เข้ามาเพื่อช่วยพระเยซูจาก      
ไม้กางเขน  
 เขาติดอยู่กับความชื่นชมของ

โลกที่มีต่ออํานาจทางการเมือง
และกําลังทางทหาร จึงไม่พร้อมที่
จะรับค่านิยมที่อยู่ตรงกันข้ามกับ
ทางของอาณาจักรพระเจ้า 
 ค่านิยมของโลกนี้ ยังคง เป็น

เหมือนเดิม ผู้รับใช้ผู้ทนทุกข์ก็ยัง
ไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่
พอๆ กับ เมื่อ 2,000 ปีก่อน  
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 เราไม่เพียงแต่มีคําพยานของ  
ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม
เท่านั้น แต่ยังมีคําพยานของอัคร -
ทูตสมัยพันธสัญญาใหม่ ทั้งมี
ประวัติศาสตร์คริสตจักรซึ่งล้วน
ชี้ให้เห็นชัยชนะของพระเยซูเหนือ
ความตาย  

เราจะก้าวออกไปนอกค่านิยม
ของระบบวัฒนธรรมของเรา 
และเชื่อวางใจในพระเยซู หรือ
เราจะยังงงงันต่อข่าวปรเสริฐ
ของพระองค์ด้วยความเขลา

ต่อไปอีก? 

 อะไรคือค่านิยมของสังคม ใน
ปัจจุบันที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐ
ที่เราต้องไม่คล้อยตาม ? 
_________________________
_________________________ 
 เรากล้ายึดค่านิยมของพระ -

คัมภีร์ในทุกเรื่องหรือไม่ ? 
_________________________
________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรา

สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มี
ต่อเรา เพื่อเราจะสามารถยืนหยัด
ในสังคมปัจจุบันที่ขัดแย้งกั บ   
พระวจนะของพระองค์ได้ 
 อธิษฐานตามสดุดี 23:5-6 ที่ว่า  

“พระองค์ทรงเตรียมส ารับให้ข้า -
พระองค์  ต่อหน้าต่อตาศัตรูของ
ข้าพระองค์  พระองค์ทรงเจิม
ศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ ามัน      
ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่    
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรัก
มั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป   
ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า” 
 ขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งที่

พระองค์จัดเตรียมให้กับเรา แม้
ต่อหน้าต่อตาศัตรู ขอบพระคุณ
พระเจ้าสําหรับ ความดีและความ
รักของพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอ   
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วันที่ 8 พฤษภาคม     
ลูกา บทที่ 24:36-53 
อ่านพระธรรม ลูกา 24 :36-53 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
ว่า พระเยซูคริสต์ทรงห่วงใยสาวก
ของพระองค์อย่างไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 36-43 พระกายของพระเยซู
ไม่ใช่เป็นเพียงภาพหรือเป็นผี    
มาปรากฏ เหล่าสาวกแตะต้อง
พระองค์ได้ พระองค์ทรงรั บประ -
ทานอาหาร 
 แต่ในอีกแง่หนึ่งพระกายของ

พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงร่างกายที่
คืนสภาพเห มือนอย่างร่างกาย
ของลาซารัส (ยน .11) พระองค์
ปรากฏพระองค์และหายวับไปได้ 
พระกาย ที่คืนพระชนม์ของ     
พระเยซูเป็นกายอ มตะ นี่เป็น
ร่างกายที่เราจะได้รับเมื่อเรา   
ตายแล้วและเป็นขึ้นมาอีกครั้ง 

ข้อ 44 ระหว่างข้อ 43 กับ 44 
เวลาคงจะผ่านไปหลายวัน เพราะ
พระเยซูและสาวก ได้เดินทางไป     
กาลิลีและกลับมาก่อนที่พระองค์จะ
เสด็จสู่สวรรค์ (มธ.28:16; ยน. 21)  
 ในหนังสือเล่มที่สองของลูกาคือ

พระธรรมกิจการฯ ลูกากล่าวไว้
อย่างชัดแจ้งว่าหลังจากพระเยซู
เป็นขึ้นจากตาย แล้ว ทรงใช้เวลา
อยู่กับสาวก 40 วัน แล้วจึงเสด็จสู่
สวรรค์ 
 
 
 
 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 45  
 พระเยซูทรงเปิดจิตใจของ    

คนเหล่านี้ให้เข้าใจพระคัมภีร์  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทํา
เช่นนี้ในชีวิตของเราทุกวันนี้    
เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์  
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 เคยสงสัยหรือไม่ว่า  เรา จะ
เข้าใจพระคัมภีร์ตอนยากๆ ได้
อย่างไร? นอกจากอ่านพระคัมภีร์
ข้ออื่นๆ ท่ีแวดล้อมอยู่ หรือถาม
ผู้รู้และค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิง  

 

จงอธิษฐานขอให้ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดจิตใจ

ของเราให้เข้าใจ  
ขอพระองค์ประทาน 

การหย่ังรู้ที่เราจะน าพระวจนะ
พระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตได้ 

 

การตอบสนอง 
 พี่น้องครับ เราได้เห็นความ

ห่วงใยของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อ
สาวกของพระองค์และต่อเรา
หรือไม่? 
 พระองค์จะเสด็จกลับไปยัง

สวรรค์แล้ว แต่พระองค์ยังสอน
เหล่าสาวก เปิดจิตใจของเราให้
รู้จักพระวจนะของพระองค์ และให้
เรารอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยเราในการดําเนิน
ชีวิต 

 ดังนั้น เราจึงสามารถมั่นใจ
พระองค์ได้ แม้ว่าเราไม่สามารถ
มองเห็นพระเยซูและพระเจ้า   
ด้วย สายตาฝ่ายร่างกาย แต่เรา
สามารถสัมพันธ์กับพระองค์ได้  
ด้วยจิตวิญญาณของเรา 
 ท่านมั่นใจในพระเจ้าแล้ว    

หรือยัง?___________________ 
 และท่านสามารถมอบชีวิตของ

ท่านให้กั บพระองค์อย่างหมดสิ้น
ได้หรือไม่?_________________  
 

อธิษฐาน 
 ทุกครั้งที่เราทํา QT เฝ้าเดี่ยว 

เปิดหัวใจของเราออก อธิษฐาน
ทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทํางานในใจของเราอย่างเต็มที่ 
ตรัสกับเราทุก ๆ ครั้ง 
 อธิษฐานขอพระวิญญาณ -

บริสุทธิ์ประทานกําลังให้กับเรา   
ในการทําตามที่ พระองค์ตรัส     
กับเราในทุกๆ เรื่อง เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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อ่านบทน า 
พระธรรมยอห์น  
จากหนังสือคู่มือแนะนําพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
หน้า 10 
 แม้หนังสือทั้ง 4 เล่มคือมัทธิว 

มาระโก ลูกา และยอห์น พูดถึง
เรื่องชีวประวัติของพระเยซูคริสต์
เหมือนกั นก็ตาม แต่จุดเน้นจะ
ต่างกัน และเขียนถึงกลุ่มคนที่
แตกต่างกันด้วย  
 การที่เขียนถึงกลุ่มคนที่ต่าง  

กันนั้นทําให้รูปแบบการเขียน      
ก็ต่างกันด้วย และพูดถึงลักษณะ
ของพระคริสต์ 4 ลักษณะ ซึ่งต่าง
ก็แสดงถึงความสมบูรณ์ ในความ
เป็นพระคริสต์ของพระเยซู 
 มัทธิว เขียนถึงคนชาวยิ ว 

ดังนั้นจึงมีการอ้าง ข้อความจาก
พระคัมภีร์เดิมมาก เน้นพระคริสต์
ในลักษณะของการเป็นกษัตริย์
และพระมาซีฮาที่เขารอคอย 
 

 มาระโก เขียนถึงคนชาวโรม  
ดังนั้น การเดินเรื่องจึงดําเนินไป
อย่างรวดเร็ว เน้นถึงการเป็นทาส
หรือผู้รับใช้ของพระคริสต์ต่อ   
พระเจ้า 
 ลูกาเขียนถึงคนกรีก ดังนั้นจึงมี

การอธิบายสถานที่ ขนบธรรม -
เนียม และประเพณีของยิว และ
อ้างพระคัมภีร์เดิมน้อยมาก เน้น
ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของ
พระคริสต์ ดังนั้น จึงใช้คําว่าบุตร
มนุษย์มาก 
 ยอห์น เขียนถึงคนทั่วไป เน้น

ถึงพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า เพื่อให้คนทั้งหลายรู้ว่า 
พระคริสต์เท่านั้นที่เป็นความหวัง
และเป็นความสว่างในความมืดนี้ 
หนังสือเล่มนี้จึงมีแต่เรื่องชีวิตของ
พระเยซูพูดถึงพระคุณ ความจริง 
ความรอด และคําสอน  
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วันที่ 9 พฤษภาคม     
ยอห์น บทที่ 1:1-28 
อ่านพระธรรม ยอห์น 1:1-28 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
ว่า  พระเยซูทรงมีพระลักษณะ
อย่างไรบ้าง ? ______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 ทันทีที่พระเยซูคริสต์
ประสูติ พระเจ้าก็ได้กลายเป็น
มนุษย์พระองค์ไม่ได้เป็นครึ่งคน
ครึ่งพระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็น
มนุษย์อย่างสมบูรณ์และเป็น   
พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ (คส.2:9)  
 ก่อนพระเยซูจะเสด็จมา มนุษย์

เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้เพียง
บางส่วน แต่หลังจากพระเยซูเสด็จ
มาแล้ว มนุษย์เราสามารถ รู้จัก  
พระเจ้าได้อย่างเต็มที่ เพราะ
พระองค์เป็นบุคคลที่เรามองเห็น
และสัมผัสได้ในพระเยซูคริสต์  
 

ข้อ 17 ทั้งพระคุณและบทบัญญัติ
เป็นลักษณะ ของพระเจ้าที่สําแดง
ต่อเรา โมเสสเน้นบทบัญญัติและ
ความยุติธรรมของพระเจ้า  
 แต่พระเยซูคริสต์เน้นความ -

เมตตา  ความรัก และการให้อภัย  
ของพระเจ้า โมเสสเป็นเพียงผู้นํา
บทบัญญัติมาสู่มนุษย์ แต่พระเยซู-
คริสต์เติมเต็มบทบัญญัติเหล่านั้น
ให้สําเร็จครบถ้วน (มธ. 5:17)  
 ในอดีตบทบัญ ญัติแสดงถึง  

พระลักษณะและพระประสงค์ของ
พระเจ้า แต่ปัจจุบันทั้งสองสิ่งนี้
ปรากฏในพระเยซูคริสต์  
 การสําแดงของพระเจ้า (ความ

จริง) ได้ปรากฏผ่านทางชีวิตของ
พระองค์ แทนที่จะเป็นศิลาที่เย็น -
เยียบ  
 เมื่อเรารู้จักพระคริสต์มากขึ้น 

เราก็เข้าใจพระประสงค์ของ    
พระเจ้าดียิ่งขึ้นด้วย 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12,13  
 ทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์

เป็นพระเจ้าในชีวิตของตนจะ
บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ พวกเรา
จะได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าโดย
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ การ
บังเกิดใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงเรา
จากภายใน โดยเปลี่ยนท่าที ความ
ปรารถนา และแรงจูงใจของเรา  
 เมื่อเราเกิดมาโดยทางร่างกาย

นั้นเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวของพ่อแม่ (1:13) เมื่อ
เราบังเกิดใหม่จากพระเจ้าเราก็มี
ชีวิตฝ่ายวิญญาณและเป็นส่วน
หนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า 
(1:12) 
 
 
 
 
 

 

เราเคยทูลขอพระเยซูคริสต์ 
ให้สร้างเราเป็นคนใหม่หรือไม่ 

การเร่ิมต้นใหม่ในชีวิต 
เป็นไปได้ส าหรับทุกคน 
ที่เช่ือในพระเยซูคริสต์ 

 

การตอบสนอง และ  
อธิษฐาน 
เราได้รู้จักพระลักษณะอะไรของ
พระเยซูจากพระธรรมตอนนี้บ้าง? 
 พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างเรา 

เปลี่ยนแปลงเรา ให้ความสว่าง   
กับเรา 
 พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็น

เหมือนพระองค์ เป็นบุคคล ที่
สะท้อนความสว่างของพระเจ้า
ให้กับโลกนี้ ให้ทั้งเพื่อน ญาติพี่ -
น้อง ของเรา 
 อธิษฐานให้เราเปลี่ยนแปลง

เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน 
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วันที่ 10 พฤษภาคม    
ยอห์น บทที่ 1:29-51 
อ่านพระธรรม ยอห์น 1:29-51 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รู้จักพระเยซูมากถึงขนาด
ที่จะสามารถกล่าวได้ว่ าเป็นสาวก
ของพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 29 แกะจะถูกฆ่าเป็นเครื่อง-
บูชาในพระวิหารทุกเช้าเย็น 
(อพย.29:38-42)  
 อิสยาห์ 53:7 พยากรณ์ว่าพระ -

มาซีฮาผู้รับใช้ของพระเจ้าจะ    
ถูกนําไปฆ่าเหมือนแกะเหล่านั้น 
หากต้องการลบล้า งหนี้บาปของ
มนุษย์ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลก    
และพระเจ้าเองเป็นผู้จัดหา   
เครื่องบูชานั้น  
 
 
 
 

 ความบาปของโลกถูกลบล้าง
ไปเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์
เป็นเครื่องบูชาอันสมบูรณ์ ด้วย
เหตุนี้บาปของเราจึงได้รับการ
อภัย (1 คร. 5:7)  
 “บาปของโลก ” หมายถึงบาป

ของทุกคน บาปของเ ราแต่ละคน 
พระเยซูคริสต์ชําระล้างหนี้บาป
ทุกคนด้วยความตายของพระองค์  
 
ข้อ 46 นาซาเร็ธเป็นถิ่นที่ชาวยิว
รังเกียจเนื่องจากทหารรักษาการณ์ 
ของโรมันตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่  
 บางคนคาดว่าคนนาซาเร็ธ อาจ 

จะมีท่าทีห่างเหินหรือมีชื่อเสียง    
ไม่ดีในด้านศีลธรรมและศาสนา  
นาธานาเอลจึงวิจารณ์อย่างรุนแรง
เช่นนี้  
 บ้านเกิดของนาธานาเอลอยู่    

ที่คานา ห่างจากนาซาเร็ธไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 



พฤษภาคม  | 31 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 เป็นต้นไป  
พวกสาวกใหม่เหล่านี้ได้กล่าว  
พระนามพระเยซูด้วยพระนาม
ต่างๆ  เช่น พระเมษโปดกของ  
พระเจ้า (1:36) รับบีหรืออาจารย์ 
(1:38) พระมาซีฮา (1:41) พระ-
บุตรของพระเจ้า (1:49) และ
กษัตริย์ของอิสราเอล (1:49) เมื่อ
พวกเขารู้จักพระเยซูพวกเขาก็   
ยิ่งชื่นชมพระองค์มากขึ้น  
 ยิ่งเราใช้เวลาทําความรู้จัก     

พระองค์มากขึ้นเท่าใด เราก็จะ  
เข้าใจ พระองค์และรักพระองค์
เท่านั้น  
 ตอนแรกเราเข้ามาเชื่อพระองค์

เพราะคําสอนแต่ในที่สุดเราจะ  
รู้จักพระองค์ในฐานะพระบุตร  
ของพระเจ้า  
 แม้คําพูดของพวกสาวกจะ

เปลี่ยนไปเพียงในเวลาไม่กี่วัน แต่
กว่าพวกเขาจะรู้จักพระเยซูอย่าง
แท้จริงก็อีกสามปีต่อมา(กจ.2)  
 สิ่งที่พวกเขาพูดออกมาอย่าง

ง่ายดายนั้นจะกลายเป็นจริงด้วย
ประสบการณ์  

การพูดถึงความเช่ือนั้น 
เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความรัก 
ที่มีต่อพระคริสต์อย่างลึกซึ้ง 

จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเรา 
ด าเนินชีวิตด้วยความเช่ือ 

 

ตอบสนอง 
 เรามีประสบการณ์กับพระองค์

เพียงไร คําสอนที่พระเยซูตรัสที่
เรารู้นั้นได้เป็นจริงในชีวิตเรา
หรือไม่ ? 
 มีคําตรัสไหนของพระเยซูคริสต์

บ้างที่ได้กลายเป็นชีวิตของเรา
แล้ว ?_____________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น
ผู้นําคําสอนของพระเยซูให้เป็น
จริงในชีวิตของเรา ดังนั้น ให้เรา
ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
นําพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นจริง
ในชีวิตของเรามากขึ้นทุก ๆ วนั 
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วันที่ 11 พฤษภาคม     
ยอห์น บทที่ 2 
อ่านพระธรรม ยอห์น 2 ช้า ๆ  
3 รอบ 
ให้เราทบทวนว่า เราเคยทูลขอ
พระเจ้าอะไรบ้าง และพระเจ้าตอบ
เราอย่างไร ทุกครั้งที่พระองค์ทรง
ตอบนั้น ตรงตามความคิดเรา
หรือไม่?___________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4 มารีย์คงไม่ได้ขอให้พระเยซู
ทําการอัศจรรย์ เธอคงเพียงหวังว่า
พระองค์จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ -
หน้านี้ได้และหาเหล้าองุ่นมาให้ 
 เนื่องจากเชื่อกันว่าโยเซฟสามี

ของมารีย์เสียชีวิตแล้ว ดังนั้นเธอ
จึงจะขอให้ลูกชายช่วยเหลือใน
ยามที่มีปัญหา  
 คําตอบของพระเยซูเข้าใจยาก 

แต่นั่ นอาจจะเป็นจุดสําคัญ แม้   
มารีย์จะไม่เข้าใจว่าพระเยซูทํา
อะไร แต่เธอก็วางใจว่าพระองค์  
จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  

เม่ือผู้เช่ือในพระเยซูเผชิญ
สถานการณ์ที่ตนไม่เข้าใจ 
ก็ต้องเช่ือวางใจต่อไปว่า

พระองค์จะทรงคล่ีคลายปัญหา
อย่างดีที่สุด 

 
ข้อ 15 ,16 พระเยซูทรงโกรธ
พ่อค้ าแม่ค้าเพราะพวกเขาเอา
เปรียบคนที่มานมัสการพระเจ้า  
 ความโกรธท่ีควบคุมไม่ได้กับ

ความไม่พอใจอย่างชอบธรรม   
นั้นแตกต่างกัน แต่ทั้งสองก็ถือว่า
เป็นความโกรธ  
 เราต้องระมัดระวังในการแสดง

ความโกรธ เราโกรธได้เมื่อเห็น  
สิ่งที่ไม่ยุติธรรมหรือความบาป   
แต่เราไม่ควรโกรธเพราะ ความ  
ขัดแย้งส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ  
 พระเยซูหวดแส้และไล่คน   

แลกเงินออกจากวิหาร  
 พระองค์เป็นแบบอย่างให้เรา

จัดการกับคนบาปด้วยความ
รุนแรงอย่างนั้นหรือ ? 
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 พระเจ้าประทานสิทธิอํานาจให้
บางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน  
 เช่น ตํารวจสามารถใช้อาวุธ
จับกุมผู้ทําผิด ศาลมีสิทธิอํานาจ
ในการคุมขั ง แต่คนทั่วไปไม่มี
สิทธิอํานาจเช่นนี้ พระเยซูก็มี  
สิทธิอํานาจที่เราไม่มี  
 เราควรดําเนินชีวิตเหมือน   

พระคริสต์ แต่เราก็ไม่ควรใช้   
สิทธิอํานาจของพระองค์มาใช้    
ในส่วนที่พระองค์ไม่ได้ประทาน
ให้แก่เรา 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5  
 มารีย์ยอมให้พระเยซูตัดสินใจ

ทําสิ่งต่างๆ เธอรู้ดีว่าบุตรของเธอ
ไม่เพียงเป็นมนุษย์ แต่เป็นพระ -
บุตรของพระเจ้า  
 เมื่อเรานําปัญหาของเราไปหา

พระคริสต์ เราอาจจะคิดเอาเองว่า
พระองค์ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร  
 แต่พระองค์อาจจะมีวิธีการ

แก้ปัญหาต่างจากเราอย่างหน้า
มือเป็นหลังมือ  
 

เราควรยอมจ านน 
เหมือนมารีย์และให้พระองค์ 

จัดการแก้ปัญหา  
ด้วยวิธีที่พระองค์เห็นว่าดีที่สุด 

 

ตอบสนอง 
 เราได้นําปัญหาอะไรไปหา    

พระเยซูหรือไม่ ? และเราคาดหวัง
ให้พระองค์ทรงตอบอะไรเรา?  
 บางครั้งพระองค์อาจจะไม่ได้

ตอบตามความต้องการ ของเรา 
 ให้เรายอมให้พระองค์ตอบตาม  

ที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมเถิด   
 คําตอบของพระองค์จะเป็น

คําตอบที่ดีที่สุด เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า  ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ไม่
เคยผิดพลาดเลย 
 
อธิษฐาน 
อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าตาม
สดุดี 84 :11 “เพราะพระเจ้าทรง
เป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่  
พระองค์ทรงปูนความชอบและ
เกียรติ  พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดี
อันใดไว้เลย  จากบุคคลผู้เดิน
อย่างเที่ยงธรรม” 
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วันที่ 12 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 3:1-21 
อ่านพระธรรม ยอห์น 3:1-21 
ช้า ๆ 3 รอบ 
เราเรียนรู้อะไรจากการที่นิโค -
เดมัสมาหาพระเยซูเป็นการ
ส่วนตัว ?__________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3      นิโคเดมัสรู้ อะไรบ้าง
เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า?  
 พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าเอง

จะปกครองอาณาจักรนั้น จะทรง
ฟื้นฟูอาณาจักรขึ้นบนโลกและ
รวบรวมคนของพระเจ้าเข้ามา  
 พระเยซูสําแดงให้ฟาริสีผู้อุทิศ

ตนเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้า
จะมาถึงทั้งโลกนี้ (3:16) ไม่ใช่แค่
ชาวยิวเท่านั้น  
 นิโคเดมัสจะไม่มีส่วนในอาณา - 

จักรนั้นถ้าเขาไม่บังเกิดใหม่ (3:5)  
 
 

 นี่เป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน คือ 

อาณาจักรของพระเจ้า 
เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่เร่ือง

ของชนชาติหรือเช้ือชาติ  
ผู้ที่จะเข้าอาณาจักรนั้นได้ 
ต้องกลับใจและบังเกิดใหม่ 

ฝ่ายวิญญาณ 

 

 ภายหลังพระเยซู ได้ สอนว่า
อาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มต้น
ขึ้นแล้วในใจของผู้เชื่อ (ลก.17:21)  
 อาณาจักรนี้จะปรากฏอย่าง

สมบูรณ์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
อีกครั้งเพื่อพิพากษาโลกและขจัด
ความชั่วร้ายออกไปตลอดกาล 
(วว.21,22) 
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ข้อ 14 ,15 สมัยที่ชนอิสราเอล
เดินทางวนเวียนในถิ่นกันดาร  
พระเจ้าปล่อยให้งูมากัดเขาเพราะ
พวกเขาที่มีท่าทีกบฏ แต่คนที่
กําลังจะตายเพราะพิษงูจะหายได้
ถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าโดยมองไปที่
งูทองสัมฤทธิ์ และโดยความเชื่อ
ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพวกเขา
เมื่อมองดูรูปงูนั้น (ดู กดว.21:8,9)  
ในทํานองเดียวกัน.... 
 

เราเองก็ได้รับความรอด 
เม่ือมองดูที่พระเยซู 

และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเรา 
พระเจ้ามีหนทาง 

ให้เรารอดตายจากพิษบาป 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
 นิโคเดมัสมาหาพระเยซูเป็น

การส่วนตัวทั้ง ๆ ที่เขาสามารถส่ง
ผู้ช่วยมาแทนก็ได้  
 นิโคเดมัสต้องการมาตรวจสอบ

พระเยซูด้วยตนเองเพื่อแยกแยะ
ว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นเป็นความจริง
หรือข่าวลือ  
 เขาอาจจะกลัวว่าเพื่อนๆ ฟาริสี

จะไม่พอใจที่เขามาหาพระเยซู 
เขาจึงมาหาพระองค์ตอนกลางคืน   
 ภายหลังเมื่อนิโคเดมัสเข้าใจ

แล้วว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา 
เขาก็กล่าวปกป้องพระเยซูอย่าง
กล้าหาญ (7:50,51)  
 เราเองก็ควรเป็นเหมือนนิโ ค-

เดมัสที่มาพินิจพิจารณาดูพระเยซู
ด้วยตนเอง คนอื่นมาทําแทนเรา
ไม่ได้ จากนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วว่า
พระองค์เป็นดังที่พระองค์กล่าว
จริงๆ เราก็จะสามารถเป็นพยาน
เพื่อพระองค์ได้อย่างกล้าหาญ 
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ตอบสนอง 
 เราได้มาหาพ ระเยซูเป็นการ

ส่วนตัวแล้วหรือยัง? 
 การเป็นคริสเตียนเป็นเรื่อง

ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับ
พระเจ้า เราไม่สามารถสัมพันธ์
ผ่านทางคนอื่นได้ แม้จะเป็นพ่อ
แม่ หรือ พี่เลี้ยงของเราก็ตาม 
 แม้เราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็ยัง

ต้องสัมพันธ์กับพระองค์ ต่อไปอีก
ให้เราตั้งใจที่จะสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ในการเฝ้าเดี่ยวทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามสดุดี 27:4   
“ ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า  
ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ  
คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศ
ของพระเจ้า  ตลอดวันเวลาชั่วชีวิต
ของข้าพเจ้า  เพื่อจะดูความงาม
ของพระเจ้า  และเพื่อจะพินิจ
พิจารณาอยู่ในพระวิหารของ
พระองค”์ 
 ทูลขอที่เราจะติ ดสนิทกับ    

พระเจ้าตลอดไป นั่นก็คือ การที่
จะรู้จักพระองค์ และลึกซึ้งกับ
พระองค์มากขึ้น และตลอดไป 
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วันที่ 13 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 3:22-36 
อ่านพระธรรม ยอห์น 3:22-36 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านยอมรับว่ า “พระเยซูคือใคร ” 
ในชีวิตส่วนตัวของท่าน? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27 ทําไมยอห์นผู้ให้บัพติสมา
จึงยังให้บัพติสมาอยู่ทั้งๆที่พระ -
เยซูก็ปรากฏพระองค์แล้ว ทําไม
เขาไม่ไปเป็นสาวกของพระองค์ ? 
 ยอห์นอธิบายว่าพระเจ้ามอบ - 

หมายงานให้เขาทํา เขาจะทํางาน
นั้นต่อไปจนกว่าพระองค์จะเรียก
เขาไปทําอย่างอื่น  
 เป้าหมายหลักของยอห์นคือ    

ชี้ให้คนมองไปที่พระคริสต์ แม้ว่า
พระเยซูจะเริ่มทําพันธกิจของ
พระองค์แล้ว ยอห์นก็ยังคง
สามารถนําคนไปหาพระองค์ได้ 
 

ข้อ 30 การที่ยอห์นเต็มใจจะให้
ตนเองมีความสําคัญด้ อยลงนั้น
แสดงถึงการถ่อมตนอย่างยิ่ง  
 ศิษยาภิบาลและผู้นําคริสเตียน

อาจพลั้งเผลอไปให้ความสนใจ
ความสําเร็จในพันธกิจมากกว่า
พระเยซูคริสต์  
 

เราต้องระวังภัยจากคนที่ 
เน้นความส าเร็จของตน
มากกว่าความส าเร็จของ 
อาณาจักรของพระเจ้า 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31-35  
 คําพยานของพระเยซูเชื่อถือได้

เพราะพระองค์มาจากสวรรค์และ
พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้เห็นบน
สวรรค์ ถ้อยคําของพระองค์ก็คือ
พระวจนะของพระเจ้านั่นเอง  
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 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
เริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่า “พระเยซู
คือใคร”  
 ถ้าเรายอมรับว่าพระเยซูเป็น

เพียงผู้เผยพระวจนะหรืออาจารย์ 
เราก็กํา ลังปฏิเสธคําสอนของ
พระองค์ เพราะพระเยซูตรัสว่า
พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า 
และพระองค์เองเป็นพระเจ้า  
 หัวใจของพระกิตติคุณยอห์น

คือความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์คือ
พระบุตรของพระเจ้า พระมาซีฮา 
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ดํารงอยู่เม่ือ
สรรพสิ่งเริ่มต้นขึ้นและจะดํารงอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์  
 

ความจริงอันเป่ียมไปด้วยพลังนี้
เช้ือเชิญเราให้ต้อนรับ 
พระเยซูคริสต์และมีชีวิต 
อยู่ในพระองค์ตลอดไป  

เม่ือเราเข้าใจว่าพระองค์คือใคร 
เราก็จะเช่ือสิ่งที่พระองค์ตรัสด้วย 

 

ตอบสนอง 
 พี่น้องครับ พื้นฐานสําคัญของ

เราที่เป็นคริสเตียนนั้น คือการ
ยอมรับพระเยซูเป็นเจ้านายและ
องค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรา 
 พระเยซูเป็นเหมือนประตูที่เรา

ต้องผ่านก่อนที่เราจะพบคลัง
สมบัติที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นคลังสมบัติ
แห่งพระพร คลังสมบัติแห่งการรับ
ใช้ คลังสมบัติแห่งการสนิทสนม
กับพระเจ้า 
 ให้เราม่ันใจว่า พระเยซูนั้นเป็น

องค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านาย
ของเรา 
 
อธิษฐาน 
อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเยซูคริสต์ 
พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า   
ของข้าพระองค์ แต่เพียงผู้เดียว 
พระองค์คือจอมเจ้านาย ที่ข้า -
พระองค์ จะเป็น ทาสของพระองค์
ตลอดไป อาเมน” 
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วันที่ 14 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 4:1-30 
อ่านพระธรรม ยอห์น 4:1-30 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับ “น้ําแห่งชีวิต ” จาก  
พระเยซูแล้วหรือยัง น้ํานั้นได้ทํา
ให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลง
อย่างไ รบ้าง ?_______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4 หลังจากที่อาณาจักรเหนือ
และเมืองหลวงคือสะมาเรียพ่าย -
แพ้ให้แก่พวกอัสซีเรียอย่างยับเยิน 
ชาวยิวจํานวนมากก็ถูกกวาดต้อน  
ไปอัสซีเรีย และพวกอัสซีเรียได้
นําชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
และช่วยรักษาความสงบ (2พกษ. 
17:24)  
 คนยิวที่ยังเหลืออยู่แต่งงานกับ

คนต่างชาติเหล่านี้และทําให้เกิด
ลูกผสม ซึ่งชาวยิวในอาณาจักรใต้
ถือว่าลูกผสมนี้ไม่บริสุทธิ์  
 

 และชาวยิวแท้เกลียดชังลูก - 
ผสมเหล่านี้และเรียกพวกเขาว่า
ชาวสะมาเรีย เนื่องจากพวกเขา
รู้สึกว่าคนเหล่านี้ทรยศต่อชา วยิว
ด้วยกันและต่อประเทศชาติ  
 ชาวสะมาเรียได้ตั้งศูนย์กลาง

การสถานนมัสการขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
บนภูเขาเกริซิม (4:20) ควบคู่กับ
พระวิหารที่เยรูซาเล็ม แต่สถาน
นมัสการ แห่ง นี้ก็ถูกทําลายเมื่อ
ประมาณ 150 ปีก่อน  
 ปกติชาวยิวพยายามหลีกเลี่ยง

การเดินทางผ่านสะมาเรีย แต่  
พระเยซูไม่ จําเป็นต้องทําตาม
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
ดังกล่าว ดังนั้นพระองค์จึงผ่าน
เข้าไปยังสะมาเรีย 
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ข้อ 10  “น้ าแห่งชีวิต” ที่พระเยซู
ตรัสหมายถึงอะไร พันธสัญญา
เดิมหลายข้อพูดถึงความกระหาย
หาพระเจ้าเหมือนกระหายหาน้ํา 
(สดด.42:1; อสย.55:1; ยรม.2:13; 
ศคย .13:1)และเรียกพระเ จ้าว่า
เป็นน้ําพุแห่งชีวิต (สดด.36:9)  
 การที่พระเยซูบอกว่า พระองค์

จะประทานน้ําซึ่งให้ชีวิตที่สามารถ
ดับความกระหายหาพระเจ้าให้เรา
ได้ เท่ากับกําลังอ้างว่าพระองค์คือ
พระมาซีฮา เพราะมีเพียงพระมา -
ซีฮาเท่านั้นที่สามารถเติมเต็ม
ความปรารถนาฝ่ายจิตวิญญาณได้  
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 15  
 ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดว่าเธอ

ได้รับน้ําจากพระเยซูแล้วจะไม่
ต้องกลับมาตักน้ําที่บ่อนี้อีก เธอ
สนใจสิ่งที่พระเยซูพูดเพราะคิดว่า
ชีวิตจะสะดวกสบายขึ้น แต่ถ้าเป็น
เช่นนั้นคนก็คงรับพระเยซูด้วย
เหตุผลที่ผิด  
 

พระเยซูไม่ได้มาเพ่ือ 
ขจัดอุปสรรคทั้งหมดออกไป

จากชีวิตของเรา 
แต่มาเพ่ือเปล่ียนแปลงเรา 

จากภายในและให้ก าลังแก่เรา
ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ
จากมุมมองของพระเจ้า 

ตอบสนองและอธิษฐาน 
 การเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องใช้

เวลา และต้องไม่รีบร้อน ให้เรา
อดทนในการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในจนเราเป็นผู้ใหญ่ใน      
พระคริสต์ เพื่อเราจะเผชิญปัญห า
ทุกอย่างได้ด้วยความม่ันคงและ
ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้า 
 ชีวิตด้านใดของเราบ้างที่    

ต้องการการเปลี่ยนแปลง? 
_________________________
_________________________ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง  

สอนเรา ให้เราเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อ
เราจะสามารถช่วยผู้อื่ นในการ
เปลี่ยนแปลงแบบเราได้ 
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วันที่ 15 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 4:31-54 
อ่านพระธรรม ยอห์น 4:31-54 
ช้า ๆ 3 รอบ 
อะไรที่แสดงว่า ท่านเชื่อพระเจ้า 
และเชื่อฟังพระองค์ ?________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 34      อาหารที่ พระเยซูตรัส   
คืออาหารฝ่ายวิญญาณ ซึ่งไม่ได้
หมายถึงแต่การศึกษาพระคัมภีร์ 
การอธิษฐาน และการไปโบสถ์
เท่านั้นแต่ยังมาจากการทําตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าและมี
ส่วนช่วยให้พระราชกิจการไถ่  
ของพระองค์สําเร็จครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 

 เราไม่เพียงได้รับการหล่อเลี้ยง
จากการรับสิ่งต่างๆ  เท่านั้น แต่
จากการทําสิ่งต่างๆ ถวายพระเจ้า
ด้วย  
 

ข้อ  46 ,47 ข้าราชการผู้นี้อาจ
ทํางานรับใช้เฮโรด เขาเดินทาง
ประมาณ 32 กิโลเมตรมาหา   
พระเยซูและเรียกพระองค์ว่า 
“ท่านเจ้าข้า ” เท่ากับถ่อมตัวลงต่ํา
กว่าพระเยซูทั้งๆ ท่ีเขามีอํานาจ
ทางกฏหมายเหนือพระองค์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 50  
 ข้าราชการผู้นี้ไม่เพียงแต่     

เชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาได้
เท่านั้น แต่เขายังทําตามเมื่อพระ -
เยซูสั่งให้เขากลับบ้าน ซึ่งเป็นการ
กระทําที่สําแดงความเชื่อของเขา  
 การพูดว่าเราเชื่อว่าพระเยซูจะ

ช่วยจัดการกับปัญหาของเรานั้น
ยังไม่พอ เราต้องปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับความเชื่อนั้นด้วย  
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เม่ือเราอธิษฐาน 
ขอพระเจ้าช่วยในสิ่งที่จ าเป็น

หรือช่วยแก้ปัญหา  
เราต้องด าเนินชีวิต 
ด้วยความเช่ือว่า 

พระเยซูสามารถท าสิ่งที่
พระองค์ตรัสว่าจะทรงท าได้ 

 

ตอบสนอง 
 น่าประทับใจสําหรับการตอบ - 

สนองของข้าราชการผู้นี้อย่างยิ่ง  
ที่เชื่อฟังพระเ ยซูและเขาก็ได้     
รับคําตอบอย่างคุ้มค่ากับการ    
เชื่อฟังนี้ 
 เรามีปัญหาอะไรที่ต้องการ   

การช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือไม่? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 ขอให้ตัวอย่างของข้าราชการ
คนนี้สอนเรา ให้เรามีชีวิตที่มี
ความเชื่อและมีความเชื่อฟัง    
มากขึ้น เพื่อเราจะดําเนินชีวิต
อย่างอัศจรรย์  และได้รับคําตอบ
จากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เช่น - 
เดียวกันด้วย 
 

อธิษฐาน 
 พระนามหนึ่งของพระเยซู

คริสต์คือ “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ 
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดา
นิรันดร์ องค์สันติราช” (อสย.9:6) 
 อธิษฐานให้พระนามของ     

พระเยซูนี้เป็นประสบการณ์ใน  
ชีวิตของเรา คือให้เราพบพระเยซู  
ในการอัศจรรย์ ในฤทธิ์เดช ใน
สันติสุขแห่งชีวิตเราเสมอ และ 
ตลอดไป 
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วันที่ 16 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 5:1-18 
อ่านพระธ รรม ยอห์น 5:1-18  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์ในชีวิต
ของเรานั้น ท่านคิดว่า พระเจ้า
กําลังจะสอนหรือตรัสอะไรกับ  
ท่านบ้าง ในการอัศจรรย์นั้น? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 ตามกฎของพวกฟาริสี  
การแบกที่นอนในวั นสะบาโต    
ถือว่าเป็นการทํางานซึ่งขัดกับ  
บทบัญญัติ  
 การแบกที่นอนไม่ได้ละเมิด

บทบัญญัติเดิม แต่ละเมิดการ
ตีความบทบัญญัติของพวกฟาริสี
ในข้อที่ว่า “จงระลึกถึงวันสะบาโต
โดยการทําให้วันนั้นบริสุทธิ์ ” 
(อพย.20:8)  
 
 

 นี่เป็นหนึ่งในกฎหลายร้อยข้อ  
ที่พวกฟาริสีเพิ่มเติมเข้า ไปใน
บทบัญญัติของพันธสัญญาเดิม 
 
ข้อ 16 พวกผู้นําชาวยิวได้เห็น
พระเยซูทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
ในการรักษาโรคและได้เห็น
พระองค์ทําสิ่งที่ขัดต่อบทบัญญัติ
ด้วย พวกเขาไม่สนใจการอัศจรรย์
แต่พุ่งความสนใจไปที่การละเมิด
บทบัญญัติ เพราะพวกเขาเห็นว่า
กฎสําคัญกว่าการอัศจรรย์  

 

พระเจ้าพร้อมจะท างาน 
ในชีวิตของเรา แต่เราอาจจะ
ปิดก้ันการอัศจรรย์ของ

พระองค์ด้วยมุมมองแคบๆ 
เก่ียวกับวิธีการท างาน 

ของพระเจ้า 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14  
 ชายคนนี้เป็นง่อยหรืออัมพาต

มานาน แล้วอยู่ๆเขาก็เดินได้      
นี่เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่
ชีวิตเขายังต้ องการการอัศจรรย์
ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก นั่นคือได้รับการ
อภัยโทษบาป  
 เขายินดียิ่งนักที่ร่างกายหาย

ป่วย แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเขา
ต้องละทิ้งบาปในชีวิตของตนแล้ว
หันมารับการอภัยโทษจากพระเจ้า
เพื่อจิตวิญาณของเขาจะหายป่วย  
 การอภัยโทษจากพระเจ้าเป็น

ของขวัญชิ้นสําคัญที่สุดเ ท่าที่เรา
ได้รับ  
 
ตอบสนอง 
 เหนือการอัศจรรย์และคําตอบที่

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของ
เรานั้น พระองค์ทรงต้องการสอน
อะไรบางอย่างกับเรา เพื่อเราจะ
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น 

 ให้เราทบทวนว่า ครั้งสุดท้ายที่
พระเจ้าช่วยเหลือเราหรือตอบคํา
อธิษฐานของเรานั้น พระองค์ทรง
มีพระประสงค์อะไรหรือสอนอะไร
สําหรับชีวิตของเราหรือไม่? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสร้าง

เราให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมาก
ขึ้น เพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์
มากขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระสิริ
แด่พระองค์ และเพื่อเราจะสามารถ
เป็นพระพรต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วย 
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วันที ่17 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 5:19-47 
อ่านพระธรรม ยอห์น 5:19-47 
ช้า ๆ 3 รอบ 
บางครั้ง การที่ท่านเป็นคริสเตียน
อาจจะมีคนเข้าใจผิดและมีอคติได้  
ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อ ท่านต้อง เจอ
สถานการณ์เช่นนี้? 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24     ชีวิตนิรันดร์หมายถึง
ชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไป  
 ชีวิตนิรันดร์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเรา

รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วย -
ให้รอดของเรา ในขณะนั้นเองชีวิต
ใหม่ก็เริ่มต้นในตัวเรา (2คร.5:17) 
 นี่เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน เรา   

จะยังต้องตายฝ่ายร่างกาย แต่เมื่อ
พระคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง
ร่างกายของเราจะเป็นขึ้นมาใหม่
และมีชีวิตอยู่ตลอดไป (1คร.15) 
 
ข้อ 29    คนที่ต่อต้านพระคริสต์   
ก็จะเป็นขึ้นอีกครั้งเช่นกัน แต่  
เพื่อฟังคําพิพากษาจากพระเจ้า
และถู กลงโทษโด ยถูกแยกจาก
พระองค์ตลอดไป  
 คนเหล่านี้คือคนที่อยากดําเนิน

ชีวิตบนโลกนี้ ไม่สนใจพระเจ้า 
และมองว่าความตายคือจุดจบ แต่
ความตายไม่ใช่จุดจบที่แท้จริง ยัง
มีการพิพากษาที่ต้องเผชิญอีก  
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 41  
เราต้องการการส รรเสริญจากใคร 
พวกผู้นําทางศาสนาชอบที่พวก
เขามีสิทธิพิเศษในอิสราเอลแต่
การเห็นชอบจากพวกเขาไม่มี
ความหมายอะไร 
 สําหรับพระเยซู พระองค์สนใจ

แต่การยอมรับของพระเจ้าเท่านั้น  
 นี่เป็นหลักการที่ดีสําหรับเรา

ด้วย เมื่อพระเจ้าเห็นชอบแล้ว แม้
คนอื่นจะไม่เห็นชอบก็ตาม เราก็
ควรจะพอใจ 
 
ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
 เมื่อเราต้องเผชิญกับอคติ 

ความกดดันในชีวิตอันเนื่องจาก
การที่เราเป็นคริสเตียน เราไม่ต้อง
หวาดหวั่น เพราะแม้แต่พระเยซูก็
ยังต้องเผชิญ  
 
 
 

เราไม่ได้ปรารถนา 
การยอมรับหรือค าสรรเสริญ
จากมนุษย์ แต่เราต้องการ 
ให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 

 
 ขณะนี้ ท่านถู กกดดันในเรื่อง

อะไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 
 อธิษฐานเผื่อสถานการณ์นั้น  

ให้เราสามารถผ่านไปได้ และให้
เราผ่านได้อย่างถวายเกียรติแด่
พระเจ้า และให้เราได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์เช่นนี้ด้วย เพื่อเราจะ
สามารถหนุนใจพี่น้องเราเมื่อ   
เขาต้องเผชิญแบบเรานั้น 
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วันที่ 18 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 6:1-21 
อ่านพระธรรม ยอห์น 6:1-21 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5-7 เมื่อพระเยซูถามฟิลิป ว่า
จะซื้ออาหารจํานวนมากได้ที่ไหน 
ฟิลิปก็เริ่มคิดคํานวณค่าใช้จ่าย 
พระเยซูอยากจะสอนเขาว่าเงิน
ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุด  
 เราอาจจํากัดพระราชกิจของ  

พระเจ้าในชีวิตเราได้โดยสรุปเอา
เองว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไป
ไม่ได้  
 มีงานอะไรบ้างที่พระเจ้าต้องการ

ให้เราทําแล้วเราคิดว่า เป็นไป
ไม่ได?้ 
 
 

 อย่าให้การคิดประมาณการ  
กลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นเรา   
จากการทํางานนั้น  
 พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์

ได้ จงเชื่อวางใจในพระองค์ว่าจะ
ทรงจัดเตรียมให้เราอย่างเพียงพอ 
 

ข้อ 13 อาหารเหลือเป็นบทเรียน  
ที่ดี คือพระเจ้าทรง ประทาน ให้
อย่างเหลือเฟือเสมอ  
 พระองค์ ใช้สิ่งที่เราถวาย      

แด่พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเวลา 
ความสามารถ หรือสิ่งที่เรามี แล้ว
พระองค์ก็ทวีคูณสิ่งเหล่านั้นให้    
มีประสิทธิผลมากขึ้นเกินกว่าที่  
เราจะคิดได้  
 

ถ้าเรายอม 
ก้าวออกไปก่อนเพ่ือให้พระเจ้า 

ใช้ชีวิตเราท าการต่างๆ  
พระองค์จะแสดงให้เราเห็นว่า

เราสามารถ 
ช่วยขยายอาณาจักร 

ของพระองค์ได้มากเพียงไร 



พฤษภาคม  | 49 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ18,19  
 พวกสาวกหวาดกลัวและคิดว่า

เห็นผี (มก.6:49)  
 ถ้าพวกเขาคิดถึงสิ่งที่พระเยซู

ได้ทําก่อนหน้านี้ พวกเขาก็คงรับ
การอัศจรรย์ครั้งนี้ได้ พวกเขากลัว
ไม่คาดคิดว่าพระเยซูจะมา และ
ไม่ได้เตรียมรับควา มช่วยเหลือ
จากพระองค์  
 

ความเช่ือคือการคาดหวัง 
ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเรา  
เม่ือเราด าเนินชีวิตด้วย 
ความคาดหวังเช่นนี้  

เราก็จะเอาชนะความกลัวได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง  
 พี่น้องครับ เมื่อวานนี้เรากําลัง

อะไรอยู่ และ พระเจ้าตรัสกับท่าน
จาก QT วันนี้อย่างไรบ้าง? 
o ถ้าเป็น  อุปสรรคการเงิน – 

 ให้เราวางใจว่าพระเจ้าจะ
จัดเตรียมอย่างพอเพียง 

o ถ้าเป็นความขัดสน –  
ให้เรากล้าทูลขอต่อพระองค์ 

o ถ้าเป็นความกลัว –  
ให้เรามีความหวังในพระเยซู 

 
อธิษฐาน 
 พร ะนามหนึ่งของพระเจ้า     

คือ ยะโฮวาห์ ยิเรห์ พระเจ้าผู้ทรง
จัดเตรียม 
 พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดี

ให้กับลูกของพระองค์เสมอ 
 ให้เราร้องทูลขอสิ่งที่จําเป็น  

จากพระเจ้า พระองค์จะทรงตอบ     
คําอธิษฐานเราอย่างแน่นอน 
เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ 
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วันที่ 19 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 6:22-59 
อ่านพระธรรม ยอห์น 6:22-59 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในความคิดของท่าน เมื่อคนหนึ่ง
จะเชื่อพระเจ้า  เขาเชื่อเอง หรือ 
พระเจ้าทรงนํา  หรือทั้งสอง ? (ข้อ 
44 ) ______________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 44 พระเจ้าเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญในการทําให้คนคนหนึ่ง
ได้รับความรอด ไม่ใช่มนุษย์  
 เมื่อใครสักคนเลือกที่จะเชื่อ

พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็น  
พระผู้ช่วยให้รอด เขาเพียง
ตอบสนองการทรงนําของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น  
 พระเจ้าเป็นผู้ชักนําแล้วจากนั้น

เขาจึงตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ 
ดังนั้นจึงไม่มีใครมาเชื่อพระเยซู
ได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเขา 
 

ข้อ 51  
พระเยซูจะให้เนื้อของพระองค์     
เป็นอาหารแก่เราได้อย่างไร? 
 การกินอาหารซึ่งให้ชีวิต    

หมายถึงการยอมรับพระคริสต์   
เข้ามาในชีวิตและเป็นอันหนึ่ง -   
อันเดียวกับพระองค์ เราจะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูได้โดย  
(1) เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ 
(สละเลือดเนื้อของพระองค์ ) และ
เป็นขึ้นจากความตาย  
( 2) อุทิศตัวในการใช้ชีวิตที่
พระองค์ต้องการ คือยึดคําสอน
ของพระองค์เป็นแนวทางดําเนิน
ชีวิตและวางใจในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะประทานฤทธิ์อํานาจ
แก่เรา 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28,29  
ผู้แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ    
ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าพระเจ้า มี 
พระประสงค์จะให้พวกเขาทําอะไร   
 ศาสนาต่างๆ ในโลกพึ่งความ

พยายามของมนุษย์ที่จะตอบ
คําถามนี้ แต่พระเยซูตรัสตอบ
สั้นๆ ง่ายๆ ว่าเราต้องเชื่อในผู้ที่
พระเจ้าส่งมา  

การท าให้พระเจ้าพอพระทัย
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับส่ิงที่เราท า แต่
ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราเช่ือ ก้าวแรก
คือเราต้องยอมรับว่าพระเยซู
ทรงเป็นผู้ที่พระองค์อ้างว่าเป็น 
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการ

ฝ่ายวิญญาณทุกด้าน 

 จงบอกพระเยซูว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ” (มก . 
16:16) และดําเนินชีวิตด้วยความ  
เชื่อเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 
ผู้ทรงสร้างเรา 

ตอบสนอง  
เร าได้ทําให้พระเจ้าพอพระทัย
หรือไม่?  
 ไม่ใ ช่ที่เราพยายามทําดี เพื่อ

พระองค์ หรือพยายามที่จะรับใช้
พระองค์ แต่เป็นการเชื่อวางใจใน
พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงส่งมา 
เพราะนี่คือศูนย์กลางของการเป็น  
คริสเตียนของเรา 
 พี่น้องครับ เราเชื่อวางใจ ใน

พระองค์จริง ๆ หรือไม่? 
 อะไรคือสิ่งที่บอกว่า เราเชื่อ
วางใจในพระเ ยซูจริง ๆ  ? 
_____________________
_____________________ 
 

อธิษฐาน 
 เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น

อาหารแห่งชีวิต ทูลเชิญพระองค์
เข้ามาในทุกส่วนในชีวิตของเรา 
ให้เรามีประสบการณ์ความอิ่มใน
ทุกส่วนของชีวิต โดยเฉพาะใน
ส่วนจิตวิญญาณของเรา 
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วันที่ 20 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 6:60-71 
อ่านพระธรรม ยอห์น 6:60-71 
ช้า ๆ 3 รอบ 
มีบ้างไหม เมื่อท่านฟังคําสอน  
ของพระเยซูคริสต์ แล้วท้อแท้ใจ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านทําอย่างไร? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 66 ทําไมคําพูดของพระเยซู
ทําให้สาวกหลายคนเลิกติดต าม
พระองค์ ? 
(1) พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าพระ -
เยซูไม่ใช่พระมาซีฮาที่จะเป็น
กษัตริย์ตามที่พวกเขาคาดหวังไว้  
(2) พระองค์ไม่ยอมทําตามคํา -
ขอร้องที่เห็นแก่ตัวของพวกเขา  
(3) พระองค์เน้นเรื่องความเชื่อ
ไม่ใช่การกระทํา  
(4) คําสอนของพระองค์เข้าใจยาก
และบางคําก็ดูรุนแรงมาก  
 

 เมื่อเราเติบโตขึ้นในความเชื่อ 
เราอาจจะถูกทดลองให้หันหลัง
กลับเพราะบทเรียนของพระเยซู
นั้นยาก  
 เราอาจจะ ตอบสนองด้วยการ

ยอมแพ้ เมินเฉยต่อคําสอนบาง
ประการ หรือปฏิเสธพระคริสต์  
 แทนที่จะทําเช่นนั้นเราควร

อธิษฐานขอให้พระเจ้าสําแดง
ความหมายที่แท้จริงของคําสอน 
ช่วยให้เรานําคําสอนนั้ นๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต และให้เรากล้า
ที่จะทําตามความจริงของพระเจ้า 
 

ข้อ  67 สําหรับพระเยซูไม่มีทาง
สายกลาง เมื่อพระเยซูถามเหล่า
สาวกว่าพวกเขาจะจากไปด้วย
หรือ ? พระองค์แสดงให้เห็นว่า
พวกเขามีทางเลือกสองทาง คือ
ยอมรับหรือไม่ก็ปฏิเสธพระองค์  
 พระเยซูไม่ได้พยายามผลัก -   

ไสใครออกไปด้วยคําสอนของ
พระองค์ พระองค์เพียงแต่ตรัส
ความจริงเท่านั้น  
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 ยิ่งผู้คนได้ยินคําสอนที่แท้จริง
ของพระเยซูมากเท่าใด พวกเขา  
ก็จะยิ่งแบ่งเป็นสองพวกอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น คือพวก
หนึ่งแสวงหาพระองค์ด้วยความ
จริงใจและอยากจะเข้าใจมากขึ้น 
กับอีกพวกหนึ่งปฏิเ สธพระเยซู
เพราะไม่ชอบสิ่งที่ได้ยิน 
 
ข้อคิดและตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 70  
 บางคนตอบสนองต่อคําสอน

ของพระเยซูด้วยการละทิ้ง
พระองค์ บางคนอยู่กับพระองค์
และเชื่ออย่างจริงใจ และบางคนทํา
เหมือนยูดาส คืออยู่กับพระองค์
และพยายามใช้พระองค์เพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน  
 ปัจจุบันนี้หลายคนละทิ้งพระเยซู 

บางคนก็แสร้งติดตามพระองค์
ด้วยการไปโบสถ์เพื่อฐานะทาง
สังคม เพื่อให้ครอบครัวและเพื่อน
ฝูงยอมรับ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ  
 

การตอบสนองต่อพระเยซู
แท้จริงแล้วมีเพียงสองทาง
เท่านั้น คือปฏิเสธพระองค์
หรือไม่ก็ยอมรับพระองค์ 

 

 เราตอบสนองต่อพระเยซู
อย่า งไร ?__________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธ์ทรง

เปิดตาใจของเราให้เห็นความจริง
ของพระวจนะพระเจ้าที่เราจะ
สามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราได้ 
 ทูลขอพระเจ้าทรง นําเราได้พบ

พระเยซูคริสต์แบบที่เปโตรพบคือ 
พบและเชื่อด้วยความสุดใจว่า  
“พระองค์ทรงมีถ้อยค าแห่งชีวิต ...
พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของ
พระเจ้า” (ข้อ68) 
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วันที ่21 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 7:1-24 
อ่านพระธรรม ยอห์น 7:1-24 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านมีประสบการณ์การเป็นพยาน
เพื่อพระเยซูอย่างไรบ้าง ง่ายหรือ
ยาก และท่านมีโอกาสนําใครมา
พบพระองค์แล้วหรือยัง?_______ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3,5 น้อง ๆ ของพระเยซูรู้สึก
ว่ายากที่จะเชื่อในพระองค์ แต่
ต่อมาภายหลังน้องชายของ
พระองค์บางคนกลายเป็นผู้นํา
คริสตจักร (เช่นยากอบ )  หลายปี
ทีเดียวที่พวกเขาต้องอับอาย
เพราะพระเยซู  
 ในที่สุด หลังจากที่พระเยซู   

สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจาก   
ความตาย พวกเขาก็เชื่อ  
 
 
 

 พวกเราในปัจจุบันมีเหตุผล
มากมายที่จะเชื่อ เพราะเรามีบันทึก
ครบถ้วนเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของ
พระเยซู การสิ้นพระชนม์และการ
เป็นขึ้นจากความตายของพระองค์  
 เรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคน
อีกมากมายเป็นเวลาหลายร้อยปี  
 

อย่าพลาดโอกาสที่จะเชื่อ 
ในพระบุตรของพระเจ้า 

 

ข้อ  21- 23 ตามบทบัญญัติของ
โมเสส เด็กจะเข้าสุหนัตเมื่ออายุได้
แปดวัน(ปฐก.17:9-14; ลนต. 12:3)  
 เด็กชายชาวยิว ทุกคนต้องรับ

พิธีนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า  เขา    
เป็นส่วนหนึ่งของประชากรแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้า  
 การทําพิธีสุหนัต นั้น ถือเป็น  

การทํางาน แต่ถ้า วันนั้นเป็นวัน  
สะบาโต  ก็ยกเว้น ให้ ทําพิธีเข้า
สุหนัตในวันสะบาโตได้ 
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 ในขณะที่พวกผู้นําทางศาสนามี
ข้อยกเว้นสําหรับกฎวันสะบาโต
เช่นนี้ พวกเขากลับไม่ยอมยกเว้น
ให้พระเยซูเลยทั้งๆ ท่ีพระองค์
เพียงแต่แสดงความเมตตาต่อ   
คนเจ็บปวด 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13  
 ทุกคนพูดถึงพระเยซู  แต่เมื่อ

ถึงเวลาที่พวกเขาต้องพูดเพื่อ
ปกป้องพระองค์ในที่สาธารณะ
กลับไม่มีใครกล้า ทุกคนกลัว  
 ความกลัวอาจทําให้เราเป็น

พยานไม่ออก แม้ว่าหลายคนจะ
พูดถึงพระคริสต์ในโบสถ์แต่เมื่อ
ต้องพูดถึงความเชื่อของตนในที่
สาธารณะพวกเขามักจะอาย  
 พระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรง

ยอมรับต่อเราหน้าพระเจ้าถ้าเรา
ยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่น 
(มธ.10:32) ดังนั้นจงกล้าหาญ! จง
กล้าที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ 
 

ตอบสนอง 
 การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลย เพียงเรามี
ชีวิตสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า 
ซาบซึ้งกับพระองค์ เรา ก็จะมีชีวิต
จากพระองค์ เมื่อนั้น  การเป็น -
พยานก็จะง่าย เพราะเป็นเพียง
การแบ่งปันประสบการณ์ความรัก 
การช่วยกู้ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
เท่านั้น 

ให้เราเริ่มต้น 
ติดสนิทกับพระองค์ 

แล้วค าพยานก็จะไหลออกมา  
และเราก็จะเห็นว่า  

ชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้น
ตื่นเต้นขนาดไหน 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 

สําหรับการที่พระเจ้าทรงอยู่กับ
เรา นําเรา ช่วยกู้เรา ทําให้เรามี
ประสบการณ์กับพระองค์วันต่อวัน 
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วันที่ 22 พฤษภาคม   
ยอห์น บทท่ี 7:25-52 
อ่านพระธรรม ยอห์น 7:25-52 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับนิโคเดมัส
ที่กล้ายืนยันกล่าวปกป้องพระเยซ?ู  
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  38 พระเยซูคริสต์ใช้คําว่า 
“น้ําซึ่งให้ชีวิต ” ใน 4:10 เพื่อ
หมายถึงชีวิตนิรันดร์  
 แต่ในที่นี้พระองค์หมายถึง   

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสองอย่าง
ต้องไปด้วยกัน คือยอมรับพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ แล้วพระองค์จะ
นํามาซึ่งชีวิตนิรันดร์  
 พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับ    

พระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มเติมใน
บทที่ 14-16 ในวันเพ็นเทคอสต์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ประ ทาน  
ฤทธิ์อํานาจแก่ผู้ที่ติดตามพระเยซู 
(กจ.2)  

 และตั้งแต่นั้นมาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ในชีวิตของ     
ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระ -
ผู้ช่วยให้รอด 
 
ข้อ  50- 52 พระธรรมตอนนี้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิโคเดมัส 
ซึ่งเป็นฟาริสีที่เคยไปหาพระเยซู
ตอนกลางคืน (บทที ่3)  
 เห็นได้ชัดว่าเขากลายเป็นผู้ -

เชื่อโดยไม่ได้เปิดเผย เนื่องจาก  
ฟาริสีส่วนใหญ่เกลียดชังพระเยซู
และต้องการจะฆ่าพระองค์  
 นิโคเดมัสต้องเอาชื่อเสียงและ

ตําแหน่งของตนเข้าเสี่ยงเมื่อเขา
พูดปกป้องพระเยซู นี่เป็นคําพูดที่
กล้าหาญ และพวกฟาริสีก็สงสัย
ขึ้นมาทันที  
 เมื่อ พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว   

นิโคเดมัสผู้นี้ก็นําเครื่องหอมไป
ชโลมพระศพ (19:39) นั่นเป็น  
ครั้งสุดท้ายที่พระคัมภีร์กล่าวถึง   
นิโคเดมัส 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 40-44 
ประชาชนต่างก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับ
พระเยซู บางคนเชื่อพระองค์ บาง
คนก็ต่อต้าน บางคนก็ว่า พระเยซู
ไม่น่าจะเป็นพระมาซีฮาเพราะ
พระองค์มาจากนาซาเร็ธ ไม่ใช่
เบธเลเฮม (มคา.5:2) แต่พระเยซู
ประสูติที่เบธเลเฮม (ลก .2:1-7) 
แล้วเติบโตที่นาซาเร็ธ   
 ถ้าคนเหล่านี้พิจารณาให้   

รอบคอบเสียก่อน พวกเขาก็      
จะไม่ด่วนสรุปอย่างผิดๆ 
 

เม่ือเราแสวงหาความจริง 
เรื่องพระเจ้า จงควรพิจารณา
และศึกษาพระคัมภีร์อย่าง
รอบคอบด้วยความคิดและ

จิตใจที่เปิดกว้าง  
อย่าด่วนสรุปหากเรายังไม่รู้ว่า
พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร 

 

สําหรับตัวเราเองนั้น 
เรารู้จักพระคัมภีร์ที่จะใช้
ตรวจสอบความถูกต้อง 
มากน้อยขนาดไหน ? 

 

ให้เราลงทุนกับพระวจนะ 
เพ่ือเราจะปลอดภัย 
และไม่ถูกหลอก 

 
อธิษฐาน 
ทูลขอความกล้าหาญจากพระเจ้า
ในการยืนอยู่ในฝ่ายความจริงที่
ถูกต้อง เหมือนกับที่นิโคเนมัส
กล้ายืนหยัดกับพระเยซู 
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วันที่ 23 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 8:1-30 
อ่านพระธรรม ยอห์น 8:1-30 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านมีประสบการณ์พระเยซู    
เป็นความสว่างในชีวิ ตของท่าน
อย่างไรบ้าง ?_______________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  7 
 นี่เป็นข้อความสําคัญเกี่ยวกับ

การพิพากษาคนอื่น เนื่องจาก
พระเยซูยังยึดบทลงโทษตาม
บัญญัติ คือให้เอาหินขว้างจนตาย 
พระองค์จึงไม่ได้ทําผิดกฎหมาย 
แต่ก ารให้คนที่ไม่มีบาปเลยเอา
หินขว้างผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรก 
พระองค์ก็กําลังเน้นที่ความเมตตา
และการให้อภัย  
 เมื่อคนอื่นถูกจับได้ว่าทําบาป 

เราตัดสินเขาอย่างรวดเร็วหรือไม่  
 

 การทําเช่นนั้นก็เหมือนกับว่า 
เราไม่เคยทําบาปเลย  

การพิพากษา 
เป็นหน้าที่ของพระเจ้า 
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา 
หน้าที่ของเราคือ 

การให้อภัยและมีเมตตา 

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ12 
 ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่พระวิหาร

ในบริเวณที่วางของถวาย  (8:20) 
และในขณะนั้น มีการจุดเทียนอัน
เป็นสัญลักษณ์ของเสาเพลิงที่นํา     
ชนอิสราเอลในถิ่นกันดาร (อพย . 
13:21,22)  
 ในบริบทนี้พระเยซูทรงเรี ยก

พระองค์เองว่าเป็นความสว่างของ
โลก  เสาเพลิงแสดงถึงการสถิต  
อยู่ด้วย การปกป้อง และการทรง -
นําของพระเจ้า  
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พระเยซูเป็นผู้มา 
ซึ่งการสถิตอยู่ด้วย  

การปกครอง และการทรงน า
ของพระเจ้า  

พระองค์ทรงเป็นความสว่าง 
ในโลกของเราหรือไม่? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนองและ
อธิษฐาน 
อะไรคือความมืดในชีวิตของเรา?  
 พระเยซูทรงเป็นความสว่าง 

ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเรา 
พระองค์ก็จะเป็นคําตอบสําหรับ
ปัญหานั้นของเราด้วย ความสว่าง
ของพระองค์จะฉายเข้ามาในความ
มืดนั้น ให้ความมืดนั้นหายไป 
 ด้านไหนในชีวิตของเราบ้างที่

เป็นความมืด ความมืดที่เราแก้ไข
ไม่ ได้?____________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ให้เราทูลขอพระเยซูคริสต์เสด็จ

เข้ามาในชีวิตของเรา  
 บอกพระองค์ถึงความมืดบอด

อันนั้นของเราให้พระองค์ทราบ 
แน่นอน เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา 
ความมืดนั้นจะหายไปทันที 
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วันที่ 24 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 8:31-59 
อ่านพระธรรม ยอห์น 8:31-59 
ช้า ๆ 3 รอบ 
มีพฤติกรร มอะไรของเราหรือไม่ 
ที่เรารู้ว่า ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ เรา
ไม่อยากทํา แต่เราก็ทําอยู่? 
ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่า เรากําลัง
ถูกพันธนาการแล้ว  __________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 32 พระเยซูเองเป็นความจริง
ที่ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ
(8:36) พระองค์เป็นแหล่งความ
จริง เป็นมาตรฐานอันสมบรูณ์ของ
ความถูกต้อง  
 พระองค์ปลดปล่อยเราจาก    

ผลของบาป จากการหลอกลวง
ตนเอง และการหลอกลว งจาก
ซาตาน พระองค์ชี้ให้เราเห็นอย่าง
ชัดเจนถึงหนทางสู่ชีวิตนิรันดร์  
กับพระเจ้า  
 

พระเยซูไม่ได้ให้อิสรภาพแก่เรา
เพ่ือจะท าตามใจตนเอง  
แต่ให้อิสรภาพเพ่ือเราจะ
ติดตามพระเจ้า และเม่ือเรา
ด าเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า  

ความจริงอันครบถ้วนสมบรูณ์
จะช่วยปลดปล่อยเราให้เป็น
คนที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น 

 
ข้อ 58 นี่เป็นประโยคที่ทรงอํานาจ
ที่สุดประโยคหนึ่งของพระเยซูเมื่อ
พระองค์ตรัสว่าพระองค์ดํารงอยู่
ก่อนอับราฮัมเกิด  พระองค์ก็ได้
ประกาศความเป็นพระเจ้าของ
พระองค์อย่างชัดเจนที่สุด   
 ไม่เพียงเท่านั้นพระเยซูใช้   

พระนามอันบริสุท ธิ์ของพระเจ้า
กับพ ระองค์เองด้วย คือคําว่า   
“เราเป็น” (อพย. 3:14 )  
 การกล่าวอ้างนี้ทําให้เกิด  

ปฏิกิริยาตอบสนอง  เพราะ ไม่มี
ใครเพิกเฉยได้   
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 ผู้นํายิวจะพยายามเอาหินขว้าง
พระเยซู เขาคิดว่า เพราะพระองค์
หมิ่นประมาทพระเจ้า  แต่พระเยซู
ทรงเป็นพระเจ้า   
 ถ้าเป็นเรา เราจะตอบสนองต่อ  

พระบุตรของพระเจ้าอย่างไร? 
_________________________
_________________________ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ34,35 
 ความบาปสามารถกักขังเรา  

ควบคุมเรา  ปกครองเราและ     
บงการเราได้  แต่พระเยซูสามารถ
ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาส
บาปซึ่งขัดขวางเราไม่ให้เป็น    
คนอย่า งที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้  
เราเป็น   
 
 
 
 

 ถ้าความบาปฉุดรั้งเรา  ครอบงํา 
เรา หรือกดเราให้เป็นทาส พระ -
เยซูสามารถทําลายอํานาจบาปที่
อยู่เหนือชีวิตของคุณได้ อะไรคือ
บาปตัวนั้น ?________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
ทูลขอการปลดปล่อยจากพระเจ้า  
 ให้อธิษฐานประกาศพระวจนะ

ในข้อ 32 นี้ที่ว่า  “สัจจะจะท าให้
ข้าพเจ้าเป็นไทจริง ๆ” 
 และประกาศพระวจนะในข้อ 

36 อีกว่า “พระบุตรทรงท าให้
ข้าพเจ้าเป็นไท ข้าพเจ้าจะเป็นไท
จริง ๆ” 
 ยืนหยัดและเชื่อตามพระวจนะ 

2 ข้ อนี้  แล้วเราจะพ้นจาก
พันธนาการทุกอย่างและจะ      
เป็นไทอย่างแท้จริง 
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วันที่ 25 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 9:1-23 
อ่านพระธรรม ยอห์น 9:1-23 
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านเห็นการอัศจรรย์จาก  
พระเจ้า เช่นการรักษาโรค ท่าน
คิดว่าคน อื่น ๆ จะ มีปฏิกิริยา
ตอบสนองอย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3 ตามวัฒนธรรมยิวมีความ
เชื่อกันว่าคนที่บาปร้ายแรงจะต้อง
เผชิญภัยพิบัติหรือไม่ก็ต้องทน
ทุกข์  แต่พระเยซูใช้ความทุกข์
ของชายคนนี้สอนเราเกี่ยวกับ
ความเชื่อและการถวายเกียรติแด่
พระเจ้า   
 เราอาศัยอ ยู่โลกที่จมอยู่ใน

ความบาป  การประพฤติดีไม่ได้
รับรางวัลและการประพฤติชั่วก็  
ไม่ถูกลงโทษเสมอไป คนที่ไม่มี
ความผิดก็อาจจะต้องทนทุกข์
ทรมาน  

 ถ้าพระเจ้าช่วยขจัดความทุกข์
ยากทุกครั้งที่เราทูลขอ  เราก็คง
จะติดตามพระองค์เ พื่อความ
สะดวกและความสบาย  ไม่ใ ช่
เพราะความรักและกา รอุทิศตน   
แด่พระองค์   
 ไม่ว่าเราต้องทนทุกข์ด้วยสาเหตุ

ใด  พระเยซูมีฤทธิ์อํานาจที่จะช่วย
เราให้เผชิญกับความทุกข์นั้น 
 เมื่อเราทนทุกข์จากโรคภัย  

โศกนาฏกรรม  หรือต้องพิการ  
พยายามอย่าถามว่า  “ทําไมเรื่อง
เหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับฉัน ?” หรือ 
“ฉันทําอะไรผิด?”   
 แทนที่จะถาม เช่นนั้นคุณควร

อธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้าให้
เราผ่าฟันความยากลําบากไปได้
และมองสถานการณ์ให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ1 เป็นต้นไป 
 ในบทที่ 9 เราเห็นปฏิกิริยา      

สี่แบบที่มีต่อพระเยซูคือ 
o พวกเพื่อนบ้านประหลาดใจ

และสงสัย   
o พวกฟาริสีไม่เชื่อและมีอคติ   
o พวกพ่อแม่เชื่อแต่เก็บเงียบ

เพราะกลัวจะถูกอเปหิ  และ 
o คนที่ได้รับการรักษา  สําแดง

ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่าง
สม่ําเสมอ 

 ให้เราเป็นเหมือนคนต าบอดที่
ได้รับการรักษาคนนี้ที่มีความเชื่อ
อย่างมั่นคง แม้เขาไม่รู้ว่า ตาของ
เขาหายบอดได้อย่างไร แต่รู้ว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ
ไม่กลัวที่จะพูดความจริง 
 
 
 

 

ให้เรากล้าที่จะพูดถึงการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตของเรา 

เพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 
แม้ว่า เราจะไม่มีค าตอบ 
ในทุกเรื่องก็ตาม แต่คน 
ก็ไม่สามารถปฏิเสธถึง
ประสบการณ์ที่เรามี 

กับพระองค์ 

 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรั บ

การอัศจรรย์ในชีวิตที่พระเจ้าทรง
ให้กับเรา 
 ทูลขอการอัศจรรย์ในชีวิตของ

เรามากขึ้น เพื่อเราจะได้เป็น
พยานและถวายเกียรติแด่พระองค์
มากขึ้น 
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วันที่ 26 พฤษภาคม   
ยอห์น บทท่ี 9:24-41 
อ่านพระธรรม ยอห์น 9:24-41 
ช้า ๆ 3 รอบ 
การที่ท่านติดตามพระเยซูนั้น 
ท่านพบกับการต่อต้านอะไรบ้ าง? 
ให้ประสบการณ์ชายตาบอ ดนี้
หนุนใจท่านที่จะยืนหยัดต่อไป 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 30-33  
ยิ่งชายคนนี้มีประสบการณ์ในชีวิต
ใหม่ผ่านทางพระคริสต์มากขึ้น
เท่าใด  เขาก็ยิ่งม่ันใจในพระองค์  
ผู้ทรงรักษาเขามากขึ้นเท่านั้น   
 พระองค์ไม่เพียงประทานดวงตา

ฝ่ายกายให้เขา  แต่ยังประทาน
ดวงตาฝ่ายวิญญาณให้เขาด้วย  
เมื่อเขาเริ่มตระหนักว่าพระเยซู  
เป็นผู้เผยพระวจนะ (9:17)  และ
ในที่สุดก็รู้ว่าพระองค์เป็นองค์  
พระผู้เป็นเจ้า   

 เมื่อเราหันมามองพระคริสต์เรา
จะเริ่มมองเห็นพระองค์ แตกต่าง
ออกไป   ยิ่งเราดําเนินชีวิตกับ
พระองค์นานเท่าใด  เราก็จะยิ่ง
เข้าใจว่าพระองค์เป็นใคร  
 เปโตรบอกเราว่า “จงเจริญขึ้น
ในพระคุณของพระเยซูคริสต์   
องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วย -
ให้รอดของเราและรู้จักพระองค์
มากยิ่งขึ้น” (2 ปต.3:18)  
 

ถ้าเราต้องการ 
จะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้น  

จงด าเนินชีวิต 
กับพระองค์ต่อไป 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ28,29  
 ความเชื่อใหม่ของชายคนนี้   

ถูกทดสอบอย่างแข็งขันโดยผู้     
มีอํานาจในสังคม  เขาถูกสาปแช่ง
และถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลา 
 เมื่อเราติดตามพระเยซู เราเอง

ก็อาจจะถูกข่มเหง  เราอาจจะต้อง
เสียเพื่อนหรือถึงกับเสียชีวิต  แต่
ไม่มีใครแย่งชิงชีวิตนิรันดร์ที่   
พระเยซู ประทานให้เราไปได้ 
 

ไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไป 
จากการที่เราเช่ือพระเยซูคริสต์ 

เราไม่ต้องกลัว  
เพราะพระองค์จะให้คืนกับเรา 

อย่างเหลือคณานับ 
จงม่ันใจในพระเจ้า  
โดยไม่หวั่นไหว 

 
 

อธิษฐาน 
 สิ่งที่เราสูญเสียไปในการเชื่อใน

พระเยซูนั้นเทียบไม่ได้กับสิ่งที่
พระเยซูคริสต์ประทานให้เราเลย 
 ให้เราขอบพระคุณพระเยซู

คริสต์ที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อ
เราจะเป็นคนชอบธรรมได้ 
 ทูลขอให้เรามีสายตาฝ่าย -

วิญญาณที่มองอยู่ที่บําเหน็จใน
สวรรค์ โดยให้ชีวิตปัจจุบั นนี้เป็น
ชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
เสมอ 
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วันที่ 27 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 10:1-21 
อ่านพระธรรม ยอห์น 10:1-21 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้จักเสียงของพระเยซูซึ่งเป็น
ผู้เลี้ยงของท่านหรือไม่ ? ครั้ง
สุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับท่านคือ
เมื่อไร อะไร และท่านตอบสนอง
อย่ างไร ?__________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 ตอนกลางคืนแกะทั้งหมดจะ
ถูกรวมกันอยู่ในคอกเพื่อป้องกัน
ขโมย อากาศที่หนาวเหน็บ และ
สัตว์ป่า คอกนี้อาจจะเป็นถ้ํา 
โรงเรือน หรือที่โล่งที่ล้อมรอบด้วย
รั้วทําด้วยหินหรือกิ่งไม้ คนเลี้ยง
แกะมักจะนอนในคอกเพื่อป้องกัน
แกะของตน คนเลี้ยงแกะเอาใจใส่
ดูแลแกะของตน  
 
 

 พระเยซูก็เช่นกัน พระองค์เป็น
คนเลี้ยงแกะที่ดีเอาใจใส่ดูแลแกะ
ของพระองค์ (ผู้ที่ติดตามพระองค)์  
 ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลที่  

พยากรณ์ว่าพระมาซีฮาจะเสด็จ
มา ก็เรียกพระองค์ว่าคนเลี้ยงแกะ
(อสค.34:23) 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 16 “แกะอื่น ” หมายถึงคนที่
ไม่ใช่ยิว พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วย
ทั้งคนต่างชาติและพวกยิวให้รอด 
นี่คือมุมมองที่พระองค์มีต่อ    
พันธกิจโลก คือสิ้นพระชนม์เพื่อ
ไถ่บาปคนทั้งโลก  
 คนมักจะอยากให้พระเจ้าอวยพร 

เฉพาะกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่
พระเยซูไม่ถูกจํากัดด้วยกร อบที่
เขาสร้างขึ้น 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 19,20  
 ถ้าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์

ธรรมดาพระองค์ก็คงเสียสติที่อ้าง
ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่การ
อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทําได้
พิสูจน์ว่าพระองค์พูดความจริง  
 พระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆ แต่

พวกผู้นํายิวมีอคติมาก จนมอง   
ไม่เห็นความจริง พวกเขา
พยายามจํากัดพระเยซูให้อยู่ใน
ขอบเขตของการเป็นมนุษย์ แต่
พระเยซูไม่ได้ถูกจํากัดตาม
ความคิดอันจํากัดของพวกเขา 
 เรามีประสบการณ์การอัศจรรย์

จากพระเจ้าอะไรบ้างครับ 
 
 
 
 
 
 

 พี่น้องอาจจะพบการอัศจรรย์
หลาย ๆ อย่างจากพระเจ้า เช่น
การหายโรค เรื่องก ารเงิน ฯลฯ 
แต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด    
คือ การที่พระเจ้าทรงไถ่เราพ้น  
จากความบาป และเราไม่ต้องถูก
พันธนาการด้วยความบาปอีกต่อไป 
 

สิ่งส าคัญในส่วนของเราคือ 
เราต้องตัดสินใจ 

ไม่กลับไปอยู่ใต้ซาตาน 
ซึ่งมันใช้ความบาปนั้น 
ล่อลวงเราอีกต่อไป 

 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระ เยซูคริสต์เจ้า

ที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเราเหมือนเลี้ยง
แกะที่เราไม่ขัดสนสิ่งใดเลย  
 ทูลขอพระเจ้าให้เห็นถึงการ

หลอกลวงที่ซาตาน ส่งมาในภาพ
ของความบาปที่ดึงดูดใจ กายของ
เรา เพื่อเราจะสามารถเลือกที่จะ
ไม่ตามมันได้ 
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วันที่ 28 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 10.22-42 
อ่านพระธรรม ยอห์ น 10.22-42 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
การปกป้องจากพระเจ้าอย่างไร
บ้าง ?_____________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 24   ผู้นําเหล่านี้รอหมาย -

สําคัญและคําตอบซึ่งพวกเขา    
คิดว่าทําให้เขาแน่ใจว่า พร ะเยซู
ทรง เป็นใคร ดังนั้น พวกเขาจึง
ไม่ได้ยิน ความจริงที่พระเยซูบอก    
พวกเขา 
 พระเยซูพยายามแก้ไขความ  

คิดไม่ถูกต้องของพวกเขา แต่
พวกเขายึดติดกับความคิดผิด ๆ 
เกี่ยวกับพระมาซีฮาที่พระเจ้าจะ
ส่งมา 
 
 

 ความคิดมืดบอดเช่นนี้ยังคง  
ปิดกั้นคนให้ห่างออกจากพระเยซู 
พวกเขาต้องกา รให้พระองค์เป็น
อย่างที่พวกเขาคิด พวกเขาไม่
ต้องการพระองค์ถ้าเขาต้อง
เปลี่ยนแปลงชีวิต 
 

ข้อ 30 นี่เป็นคําพูดที่ชัดเจนที่สุด
เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของ
พระเยซู พระองค์และพระบิดา
เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งสองพระองค์
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน แต่เป็น
หนึ่งเดียวกันในแก่นสารแ ละ    
พระลักษณะ  
 ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ได้เป็น

เพียงอาจารย์ที่ดี แต่พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้า และพระองค์ก็บอก
อย่างชัดเจนด้วยไม่มีทางที่ใครจะ
เข้าใจเป็นอื่นได้  
 พวกผู้นําทางศาสนาอยากจะ

ฆ่าพระเยซูเพราะตามบทบัญญัติ
ของยิวนั้นคนที่อ้างตนเป็นพระเจ้า
จะต้องตาย ไม่มีอะไรพิสูจน์ให้พวก
เขาเห็นได้ว่าคําพูดของพระเยซู
เป็นความจริง 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 28,29  
 คนเลี้ยงแกะปกป้องแกะของ

ตน พระเยซูก็ปกป้องคนของ
พระองค์จากอันตรายชั่วนิรันดร์
เช่นกัน  
 ผู้เชื่อพระเยซูอาจต้องทนทุกข์

ในโลกนี้ แต่ซาตานไม่สามารถทํา
อันตรายจิตวิญญาณขอ งเขาหรือ
เอาชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าไปจาก
เขาได้  
 ในโลกนี้มีหลายอย่างที่น่ากลัว 

เพราะโลกตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของซาตาน (1ปต.5:8)  
 แต่ถ้าเราเลือกที่จะติดตาม   

พระเยซู พระองค์จะประทาน
ความปลอดภัยนิรันดร์ให้เรา 
 ดังนั้น ให้เรามั่นใจเถิดครับว่า 

ในพระเยซูคริสต์ซาตานทํา อะไร
เราไม่ได้ 
 
 

ทุกครั้งที่เราเผชิญกับ 
ความกลัว ความยากล าบาก 
การทดลอง การกล่าวโทษ หรือ 

การหลอกลวง  
ให้เรากลับไปที่พระเยซูคริสต์ 
ให้คิดถึงพระวจนะของพระเจ้า 
และพระสัญญาของพระองค์ 
ยึดไว้ให้แน่น และนี่แหละ 
คือชีวิตที่เดินด้วยความเช่ือ 

 

อธิษฐาน 
 วันนี้ให้อธิษฐาน โดยอ่านตาม

สดุดีบทที่ 91 อธิษฐานหลาย ๆ 
รอบ จนกระทั่งเรามั่นใจ ในการ
ปกป้องจากพระเจ้าตามสดุดีบทนี้ 
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วันที่ 29 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 11:1-27 
อ่านพระธรรม ยอห์น 11:1-27 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่างไร เมื่อท่านทูล
อธิษฐานต่อพระเจ้า แล้วคําตอบ
นั้นมาช้ากว่าที่ท่านคาดหวัง? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 สถานการณ์ยุ่งยากใดๆ ที่
ผู้เชื่อเผชิญนั้นในที่สุดจะถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า เพราะพระเจ้า
สามารถเ ปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลาย  
เป็นดีได้ (ปฐก.50:12; รม.8:28)  
 เมื่อต้องเผชิญปัญหา เราบ่น

โอดครวญโทษพระเจ้าหรือเปล่า 
หรือเรามองปัญหาว่าเป็นโอกาสที่
จะถวายเกียรติแด่พระองค์? 
 

ข้อ 5-7 พระเยซูทรงรักครอบครัว
นี้และมักจะพักอยู่กับพวกเขา
พระองค์รู้ถึงความเจ็บปวดของ
พวกเขาแต่ไม่ได้ช่วยเหลือทันที  
 การเลื่อนเวลาออกไปนั้นมี

เป้าหมายเฉพาะเจาะจง กําหนด  
เวลาของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการเลื่อนเวลาออกไป  
อาจทําให้เราคิดว่าพระองค์ไม่
ตอบคําอธิษฐาน หรือตอบ ไม่ตรง
ตามที่เราอยากให้ตอบ แต่... 

พระเจ้าจะตอบสนอง 
ความจ าเป็นของเรา 

ตามตารางเวลาและเป้าหมาย
อันดีพร้อมของพระองค์  

(ฟป.4:19) 
จงรอคอยเวลาก าหนดของ  

พระองค์อย่างอดทน 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 16  
 เรามักคิดถึงโธมัสในฐานะคน

ช่างสงสัย เพราะเขาสงสัยในการ
เป็นขึ้นจากตายของพระเยซู แต่
ในที่นี้เขาแสดงให้เราเห็นถึงความ
รักและความกล้าหาญ  
 เหล่าสาวกรู้ว่าจะตกอยู่ใน

อันตรายหากเดินทางไปเยรูซา -
เล็มกับพระเยซู และพวกเขา
พยายามจะให้พระองค์เปลี่ยนใจ 
โธมัสเพียงแต่พูดความรู้สึก     
ของทุกคนออกมา เมื่อทัดทาน   
ไม่สําเร็จพวกเขาก็เต็มใจจะไป
และตายพร้อมกับพระเยซู  
 พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่า  

ทําไมพระเยซูจึงต้อ งสิ้นพระ -   
ชนม์ แต่พวกเขายังคงรักภักดี    
ต่อพระองค์  
 การรับใช้พระเจ้าอาจจะมี

อันตรายที่เราไม่คาดคิด เราควร
ระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นสาวกของ
พระเยซูนั้นต้องจ่ายราคาสูงมาก 

 การเป็นสาวกของพระเยซู -
คริสต์นั้น ราคาแพงมาก เรายินดี
จะจ่ายราคาสําหรับการเป็นสาวก
ของพระองค์เท่าไร ? 

ที่ผ่านมาเราต้องจ่ายไปเท่าไร 
แน่นอน พระเจ้าเห็นคุณค่าของ
การที่เราจ่ายราคานั้น และ
พระองค์จะตอบแทนเรา 

อย่างแน่นอน เพราะพระเจ้า 
ไม่เคยติดหนี้ใคร 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดี 84:11  

“เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวง
อาทิตย์และเป็นโล่  พระองค์ทรง
ปูนความชอบและเกียรติ  พระเจ้า
มิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย  
จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม” 
 เพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมโดย

พระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ เรา
เป็นสาวกของพระองค์ พระองค์จะ
ไม่หวงของดีใด ๆ เลยจากเรา 
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วันที่ 30 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 11:28-57 
อ่านพระธรรม ยอห์น 11:28-57 
ช้า ๆ 3 รอบ 
เราสามารถมีอารมณ์หรือแสดง
อารมณ์ของเราในสถานการณ์  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเรานมัสการ 
ทํา QT หรืออธิษฐานได้หรือไม่? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 33-38  
 ยอห์นเน้นว่า เรามีพระเจ้าผู้ -

ทรงห่วงใยเรา ความคิดนี้ตรงข้าม
กับความเข้าใจของกรีกเกี่ยวกับ
พระเจ้าซึ่งเชื่อกันทั่วไปในสมัยนั้น
ว่า พระเจ้าไม่มีความรู้สึกและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์  
 แต่ในที่นี้พระเยซูแสดงอารมณ์ 

แสดงความเมตตา โกรธเคือง 
โศกเศร้า และแม้กระทั่งไม่พอใจ 
พระองค์มักจะแสดงความรู้สึก     
ที่ลึกซึ้ง 
 

 เราจึงไม่ต้องกลัว ที่จะแสดง
ความรู้สึกที่แท้จริงกับพระองค์ 
พระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึก
เหล่านั้นดี เพราะพระองค์ก็เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน  
 

ให้เราจริงใจและ 
อย่าปิดบังส่ิงใดจากองค์ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
เพราะพระองค์ทรงห่วงใย 

 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 35  
เมื่อพระเย ซูเห็นคนร้องไห้คร่ํา -
ครวญพระองค์ก็ทรงร้องไห้อย่าง
เปิดเผยด้วย  
 บางทีพระองค์อาจจะโศกเศร้า

ไปกับพวกเขาด้วยหรือพระองค์
อาจจะทุกข์ใจเพราะความไม่เชื่อ
ของพวกเขา  
 แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร 

พระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์
ทรงห่วงใยเรามากจนร้องไห้
ร่วมกับเราได้ 
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 เรามีพระเจ้าที่ ทรงเห็นใจ    
และเข้าใจเราทั้งความต้องการ 
อารมณ์ ความรู้สึก 
 ดังนั้น เราจึงสามารถติดต่อ  

สื่อสารกับพระองค์โดยอารมณ์
และความรู้สึกได้ 
 และเช่นเดียวกัน เราควรรับ

การติดต่อสื่อสารกับพี่น้องของเรา
อย่างเข้าใจเมื่อเขาร้องไห้ หัวเราะ 
เงียบ หรือ ตื่นเต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระทัย ความรู้สึกของ

พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต
ของเรา เพื่อเราจะสามารถเข้าใจ
ผู้อื่นดังที่เขาเป็นได้ 
 อธิษฐานให้หัวใจเราอ่อน

เพียงพอจนคนอื่นสามารถสัมผัส
หัวใจของพระคริสต์ในเราได้ เพื่อ
เราจะสามารถเป็นอุปกรณ์ของ
พระเจ้าให้เขาสัมผัสพระทัยของ
พระเจ้าได้ 
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วันที่ 31 พฤษภาคม   
ยอห์น บทที่ 12:1-36 
อ่านพระธรรม ยอห์น 12:1-36 
ช้า ๆ 3 รอบ 
การที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้น  
มีบ้างหรือไม่ที่เราต้องทิ้งความ
ต้องการของเ รา และทําตามน้ํา -
พระทัยของพระเจ้า ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7,8  
ในพระธรรมตอนนี้พระเยซูไม่ได้
สอนเราให้ละเลยคนยากจนแล้ว
นําเงินมาทําอะไรฟุ่มเฟือยเพื่อ
พระคริสต์  
 สิ่งที่มารีย์ทําครั้งนี้เป็นเรื่อง

พิเศษเฉพาะโอกาสนี้เท่านั้น คือ
การเจิมก่อนฝังพระศพพระเยซู  
 และเป็นการประกาศในที่

สาธารณะถึงความเชื่อในพ ระเยซู
ว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา  
 

 คําพูดของพระเยซูน่าจะสอน
บทเรียนอันมีค่าแก่ยูดาสเกี่ยวกับ
คุณค่าของเงิน แต่น่าเสียดายที่    
ยูดาสไม่ใส่ใจ และอีกไม่นานเขา  
ก็ขายชีวิตพระอาจารย์ของเขาเอง
ด้วยเงิน 30 เหรียญ 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 27  
 พระเยซู ทรง รู้ดีว่าอีกไม่นาน

พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
แต่ด้วยความเป็นมนุษย์  พระองค์
ก็คงรู้สึกกลัว  
 เพราะพระองค์รู้ว่าจะต้องแบก

รับบาปของโลกไว้ที่พระองค์เอง 
และรู้ว่าการทําเช่นนั้นจะแยก
พระองค์จากพระบิดา  
 พระเยซูอยากจะพ้นจากความ

ตายอันน่าสะพรึงกลัวนั้น แต่ก็รู้ว่า
พระเจ้าทรง ส่งพระองค์ลงมาใน
โลกเพื่อไถ่บาปของเราและตาย
แทนเรา  
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 พระเยซูปฏิเสธความต้องการ
ของพระองค์เองเพื่อเชื่อฟังพระ -
บิดาและถวายเกียรติแด่พระบิดา  
 แม้เราจะไม่เคยเผชิญสถาน -

การณ์ที่ยากลําบากเช่นนี้ เรา
ยังคงต้องเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่า
พระบิดาจะขอให้เราทําอะไร เราก็
ควรทําตามพระ ประสงค์ของ
พระองค์และถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ 
 แล้วพระบิดาได้ขอให้เราทํา

อะไรบ้างที่เป็นพระประสงค์ของ
พระองค์ และ ถวายเกียรติแด่
พระองค์ และเราตอบสนอง
อย่างไร ?__________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทุกอย่างที่เราทํานั้น ขอให้เรา

ทําตามน้ําพระทั ยของพระบิดา
เสมอ  
 ขอให้ใจของเรา ความคิดของ

เรา ความปรารถนาของเราเป็น
ตามพระทัย ความคิด และความ
ปรารถนาของพระบิดาตลอดไป 
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