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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์
นั้น ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 19-20 ที่กล่าวไว้ว่า  

“เหตุฉะนัน้เจา้ทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาต ิ ใหเ้ป็นสาวก
ของเรา  ใหร้บับพัตศิมาในพระนามแห่งพระบดิา  พระบุตรและ          
พระวญิญาณบรสิุทธิ์  สอนเขาใหถ้อืรกัษาสิง่สารพดัซึง่เราไดส้ัง่         
พวกเจา้ไว ้  นีแ่หละเราจะอยู่กบัเจา้ทัง้หลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค ”  
ค าสั่งหนึ่งที่ส าคัญคือ สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก คือไม่เพียงเป็น    
ผู้เชื่อเท่านั้น แต่เป็นสาวกด้วย 

เราเป็นสาวกพระเยซูคริสตห์รือไม่? 
ปัญหาคริสเตียนในปัจจุบันนี้ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ

คริสตจักรและระดับส่วนตัวคือ “เราเป็นเพียงแค่ผูเ้ช่ือแต่เรายงัไม่ได้
เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ”  เมื่อเรามีปัญหาเราไม่ได้ใช้วิธีแก้ไข
โดยพระวจนะ เราวิตกกังวลและไม่สามารถพักสงบ เรายังตกอยู่ ภายใต้
อิทธิพลทั้งของโลก เนื้อหนังและซาตาน  ชีวิตเรายังคงวิ่งไปวิ่งมาและ
เหน็ดเหนื่อย ดูเหมือนว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยใน      
การด าเนินชีวิต แต่เรารู้ว่า เราได้รับความรอด เรามั่นใจในความรอด
อย่างแน่นอน คือรู้ว่า เมื่อเราจากโลกนี้ไป เราจะได้ไปอยู่ กับพระเยซู -
คริสต์ในเมืองบรมสุขเกษม ความรอดนี้ซาตานและใคร ก็ไม่สามารถ    
แย่งชิงไปจากเราได้  
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พี่น้องครับ พระองค์ไม่เพียงต้องการให้เราได้รับความรอดเท่านั้น 
น้ าพระทัยของพระเจ้าที่ครบถ้วน นั้นรวมถึง พระองค์ต้องการให้เรามี   
ชีวิตที่เป็นไท มีเสรีภาพ และชื่นชมกับพระ เจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
ชื่นชมกับธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างด้วย แต่เพราะเราถูกซาตาน
โกหก และเราไม่รู้น้ าพระทัยของพระเจ้า เช่นที่พระเยซูทรงสัญญาว่า  
“เราไดม้าเพือ่เขาทัง้หลายจะไดช้วีติ  และจะไดอ้ย่างครบบรบิรูณ์ ”   
(ยน .10:10)และ “เหตุฉะนัน้ถา้พระบุตรทรงกระ ท าใหท้่านทัง้หลาย    
เป็นไท  ท่านกเ็ป็นไทจรงิๆ” (ยน. 8:36) 

ดังนั้น การท า QT จะท าให้เรารู้และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 
เราก็จะไม่ถูกซาตานหลอกเราได้ง่ายๆ และนี่ก็จะเป็นขั้นหนึ่งของการที่
เราจะเติบโตขึ้นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ 

ส าหรับ QT ของเดือนนี้ หลังจากจบพระธ รรมยอห์น ผมได้ต่อ    
ด้วยพระธรรมสดุดี เพื่อเราจะได้ลิ้มรสของการสรรเสริญและยกย่อ ง    
พระเจ้าได้ และเพื่อเราจะสมดุลทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง เดิมและใหม่    
ซึ่งต่อไปผมจะแทรกพระธรรมสดุดีทุกเดือน เดือนละประมาณ 10 วัน    
นะครับ 
 

เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
 

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



มิถุนายน  | 3 

การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึงการที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตั วทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็น  สิ่งที่สําคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ า เป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 

“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุด ที่แน่นอน ที่ เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้  และ 
มีการเตรียมตัวเช่ น ถ้า เราจัดเวลา เป็นตอนเช้าทุกวัน  เวลา 
6.00 น. เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกจนทําให้ เราง่วงตอน
เช้าที่เฝ้าเดี่ยวนั้น 

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

 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจําแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะนําพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

 เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ พระเยซูคริสต์จาก    
พระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมีภาระหรือ
ความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของ เราเอง หรือ
แล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

5. อ่านพระคัมภีร์ประจ าวัน 
 ใหเ้ราตั้งเป้าในปี 2011 เช่นนี้  
“ อย่างน้อยให้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ใหม่จบ 1 รอบ” 

 
 
 
 
 
 



มิถุนายน  | 5 

 วิธีการศึกษา 
o ก่อนเริ่ มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ทําความเข้าใจหนังสือ   

เล่มนั้น ๆ ก่อน  
 จากหนังสือ  “คู่มือแนะนําพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาค

พันธสัญญาใหม่” 
 สําหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่าน   จากหนังสือ

อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
[Life Application] 

o อ่านพระคัมภีรว์ันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” 

o เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งคําถามกับตัวเองดังนี้ว่า  
1) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร 
2) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ 
3) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง  

           และมีเง่ือนไขอะไรที่เราต้องทําตาม 
4) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5) มีคําสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

o ทําการศึกษาจาก  “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว ” ประจําแต่ละ
เดือน เพื่อทําความเข้าใจและตอบสนอง   พระธรรมตอน
นั้น ๆ  
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6.  จดบันทึก  
 สิ่งที่ได้รับจากการอธิษฐาน หรือจากข้อพระคัมภีร์  ที่พระ เจ้า

ตรัสกับเรา 
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วันที่ 1 มิถุนายน  2011  
ยอห์น 12:37-50 

อ่านพระธรรม ยอห์น 12:37-50 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไร? 
(ข้อ 47)___________________ 
_________________________ 
สําหรับคนที่ไม่ยอมรับพระเยซู
และคําสอนข องพระองค์นั้น  เมื่อ
วันสุดท้าย พระเจ้าจะ ใช้หลักการ
ใดในการพิพากษาเขา? (ข้อ 48) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 39-41 
คนในสมัยพระเยซูก็เหมือนกับคน
ในสมัยอิสยาห์ คือพวกเขาไม่เชื่อ
ทั้งๆที่มีพยานหลักฐาน (12:37)  
 ผลก็คื อพระเจ้าจะทําให้จิตใจ
ของพวกเขาตายด้าน  
 
 
 

หมายความว่าพระเจ้าตั้งใจท าให้
พวกเขาไม่เชื่อพระองค์หรือ?  
 ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าเพียงแต่
ยืนยันการตัดสินใจของพวกเขา  
 พวกเขาเลือกที่จะต่อต้าน    
พระเจ้ามาตลอดชีวิตและยึดติด
กับวิถีทางของตัวเองจนพวกเขา
ไม่พยายามทําความเข้าใ จสิ่งที่
พระเยซูคริสต์ตรัสเลย คนเช่นนี้
ไม่มีทางมาหาพระเจ้า จิตใจของ
พวกเขาแข็งกระด้างอย่างถาวร
แล้ว  
 อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จิตใจ
แข็งกระด้างคือการดื้อดึงต่อ       
พระเจ้าอยู่เสมอเช่น ที่ปรากฏใน
พระธรรมอพยพ 9:12; 1:14-28; 
2 เธสะโลนิกา 2:8-12 
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บทเรียนจากพระธรรม 
ตอนนี้ ข้อ 42,43  ในหมู่คนที่
ไม่เชื่อก็มีคนที่เชื่อแต่ไม่ยอมรับ
ด้วย ซึ่งก็แย่พอกัน พระเยซูกล่าว
ตําหนิคนเหล่านี้อย่างรุนแรง (ดู 
มธ. 10:32,33)  
 คนที่ไม่กล้ายืนหยัดเพื่อพระ -
เยซูนี้ พวกเขากลัวว่าคนอื่นจะไม่
ยอมรับและหัวเราะเยาะตน  
 ผู้นํายิวหลายคนไม่ยอมรับว่า
ตนเองเชื่อพระเยซูเพราะกลัวจะถูก
อเปหิจากธรรมศาลา (ซึ่งเป็นช่อง   
ทางเลี้ยงชีพของเขา) และกลัวว่าจะ
สูญเสียสิทธิพิเศษทางสังคม  
 

แต่ค าสรรเสริญของผู้คนนั้น  
ผิวเผินและไม่จีรังย่ังยืน  

เราควรใส่ใจในการยอมรับ 
อันนิรันดร์จากพระเจ้า 
มากกว่าการยอมรับแบบ 
ชั่วครู่ชั่วยามของผู้คน 

 

ตอบสนอง 
 เราเป็นเพียงคนที่เชื่อ หรือ 
เป็นคนที่เชื่อและยอมรับ ? อะไรที่
ทําให้เราไม่ยอมรับ ? เราเป็น
เหมือนผู้นํายิวเหล่านั้นหรือไม่ที่
กลัวถูกเพื่อนของเราปฏิเสธ 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ทํางานในใจของเราอย่างสม่ําเสมอ
ให้เรามองทุกอย่างในชีวิตของเรา
ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่
เพียงฝ่ายกายภาพเพื่อเราจะ       
ยืนหยัดกับพระองค์ได้จนตลอด
ชีวิตของเรา 
 ให้อธิษฐานตามสดุดี 34 :1-3 
ที่ว่า  “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า
ตลอดไป  ค าสรรเสริญพระองค์อยู่
ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิ ตใจของ
ข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  ให้คนที่
เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดี เชิญ
ยอพระเกียรติพระเจ้า  พร้อมกับ
ข้าพเจ้า  ให้เราสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ด้วยกัน” 
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วันที่ 2 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทท่ี 13:1-20 
อ่านพระธรรม ยอห์น 13:1-20 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในตอนนี้มีพระคัมภีร์ข้ อหนึ่งและ
เป็นเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่บันทึก
ว่า พระเยซูทรงกล่าวตรง ๆ ว่า 
พระองค์เองทรงเป็นองค์พระผู้ -
เป็นเจ้า  และที่เหลือนั้น คนอื่นพูด 
หรือเหล่าสาวกพูด ให้ค้นดูว่าคือ
ข้อไหน ___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้ 
ข้อ 1-17     พระเยซูทรงเป็น
แบบอย่างของผู้รับใช้และแสดง
ความเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ต่อ
เหล่าสาวก  
 ปกติคนรับใช้ในบ้านจะมีหน้าที่
ล้างเท้าให้แขกเมื่อแขกมาถึง แต่
พระเยซูคริสต์ผูกผ้าเช็ดตัวไว้ที่
เอวเหมือนทาสที่ต่ําต้อย แล้วล้าง
เท้าและเช็ดเท้าให้เหล่าสาวก  
 

 แมว้่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้า 
ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระองค์ก็
เต็มใจรับใช้  
 เราซึ่งเป็นผู้ติดตามพระองค์ก็
ต้องเป็นผู้รับใช้เช่นกัน และรับใช้
ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
ก็ตามเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 เราเต็มใจที่จะรับใช้ตามแบบ  
อย่างของพระเยซูคริสต์หรือไม่ ? 
เรารับใช้ใครอยู่ในวันนี้ ? 

 

ส าหรับคนที่ยอมรับว่า 
การรับใช้ที่ถ่อมตน 

เป็นวิถีทางของพระคริสต์  
และเขายังลงมือปฏิบัติและ 

ท าจนส าเร็จด้วย  
จะได้รับพระพรวิเศษ 

 (13:17) 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ข้อ 6,7        ลองนึกภาพว่าเราเป็น 
เปโตรที่มองดูพระเยซูล้างเท้าสาวก
เรียงมาทีละคน จนใกล้จะถึงเราแล้ว  
 เปโตรสับสนมากเมื่อเห็นอาจารย์
ของเขาทําหน้าที่ของทาส เขา
ยังคงไม่เข้าใจคําสอนของพระเยซู
ที่ว่าการเป็นผู้นํา หมายถึงการ
เป็นผู้รับใช้  
 ข้อความนี้อาจ ฟังดู ไม่รื่นหูนัก
สําหรับผู้นําหลายคนที่พบว่าการ
รับใช้คนที่อยู่ในการดู แลของตน
เป็นเรื่องยาก  
 เราปฏิบัติตนอย่างไรต่อคน      
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา?   
(ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูก ลูกจ้าง 
ลูกน้อง หรือ อาสาสมัคร) 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 

 พี่น้องลองทบทวนถึงความ  
สัมพันธ์ระหว่างเร ากับคนที่อยู่   
ใต้บังคับบัญชาเราว่าเป็นอย่างไร
บ้าง? หากความสัมพันธ์เป็นการ
รับใช้ซึ่งกันและกันตามบทบาท
หน้าที่ แสดงว่าเราได้วางตัวตามที่
พระคริสต์สอน  
 แต่ถ้าเราเรียกร้องให้ผู้ใต้ - 
บังคับบัญชาคอยแต่ปรนนิบัติเรา
แต่ฝ่ายเดียว เรากําลังเลียนแบบ
เจ้านายในโลกนี้ ถ้าเป็ นเช่นนั้น 
ขอให้เรากลับใจและเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติต่อลูกน้องเสียใหม่ เพราะ
เราไม่ได้ทําตามแบบอย่างของ
พระเยซูคริสต์ 
 
อธิษฐาน 
ขอพระลักษณะชีวิตของพระเยซู
เช่นนี้มาอยู่ในชีวิตของเรา ให้เรา
ปรนนิบัติผู้ที่อยู่ใต้เรา   
ไม่ใช่เพราะเป็นกฏจากพระคัมภีร์ 
แต่ให้ทําด้วยความยินดี  เป็นวิถี
ชีวิตของเรา 
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วันที่ 3 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทท่ี 13:21-38 
อ่านพระธรรม ยอห์น 13:21-38 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านบอกว่าท่านเป็นสาวกของ
พระเยซู  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอก
ว่าอะไรคือสิ่งที่แสดงว่าท่านเป็น
สาวกของพระองค์ ?  
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27 แม้ว่าซาตานจะมีส่วนทําให้
พระเยซูถูกทรยศ แต่ยูดาสก็ยังต้อง 
รับผิดชอบในการกระทําของเขา  
 ยูดาสผิดหวังที่พระเยซูตรัสถึง
การสิ้นพระชนม์แทนที่จะตรัส ถึง
การก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ 
 เขาอาจจะพยายามผลักดัน    
ให้พระเยซูใช้ฤทธานุภาพขอ ง
พระองค์เพื่อพิสูจน์ความเป็น   
พระมาซีฮา  
 
 

 หรือบางทียูดาสอาจจะไม่เข้าใจ
พันธกิจของพระเยซู และไม่เชื่อ
อีกต่อไปว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระ -
เจ้าเลือกสรร  
 ไม่ว่ายูดาสจะคิดอย่างไร แต่
ซาตานมั่นใจว่าถ้าพระเยซู คริสต์
สิ้นพระชนม์ พันธกิจของพระองค์
จะจบสิ้นลง   และแผนการของ
พระเจ้าก็จะไม่สําเร็จ  
 ซาตานก็เหมือนยูดาสที่ไม่รู้ว่า
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็น
ส่วนสําคัญที่สุดในแผนการของ
พระเจ้ามาโดยตลอด 
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บทเรียนจากพระธรรม 
ตอนนี้ ข้อ 35     ความรักไม่ใช่
แค่ความรู้สึกอบอุ่น แต่เป็นท่าที  
ที่แสดงให้เห็นเป็นการกระทํา    
เราจะรักคน อื่นเหมือนกับที่       
พระเยซู รักเราได้อย่างไร?  

ก็โดยการช่วยเหลือทั้งๆ ท่ี   
เราไม่สะดวก ให้ทั้งๆที่เราต้อง
เจ็บปวด ทุ่มเทเพื่อสวัสดิภาพ
ของคนอื่นมากกว่าของเราเอง 
ยอมรับความเจ็บปวดจาก    
คนอื่นโดยไม่บ่นหรือโต้ตอบ  

 ความรักเช่นนี้ทําได้ยาก นั่น
เป็นเหตุผลว่าทําไมค นทั่วไปจึง
สังเกตเห็นเมื่อเราทําเช่นนี้และ
พวกเขาจะรู้ว่าเราได้รับพลังเหนือ
ธรรมชาติที่จะทําเช่นนี้ได้  
 พระคัมภีร์ได้บรรยา ยเกี่ยว    
กับความรักไว้อย่างงดงาม  ใน  
พระธรรม 1 โครินธ์ 13 
 
 
 
 

การตอบสนอง  
 เคยมีหรือไม่ ที่เราต้องเชือด
เนื้อตัวเองเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุน พ่อ แม่ ลูก ของเรา ?  
o ผมเชื่อว่า มีอย่างแน่นอน  

 และมีหรือไม่ที่เราต้องเชือดเนื้อ
ตัวเองเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน 
พี่น้องในคริสตจักรซึ่งเป็นพี่น้อง
ฝ่ายวิญญาณของเรา? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กระทําการมากขึ้นตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ 
 
 
 
 
 
 



J U N E  | 14 

วันที่ 4 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 14 
อ่านพระธรรมยอห์น 14  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระวิญญาณบริสุทธ์คือองค์ผู้ช่วย 
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราว่า
ทรงช่วยเราในเรื่องอะไรบ้าง ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9           พระเยซูเป็นพระฉาย
ที่เรามองเห็นและจับต้องได้ของ
พระเจ้าที่เรามองไม่เห็น  
 พระเยซูอธิบายแก่ฟีลิปผู้อยาก
เห็นพระบิดาว่า เมื่อรู้จักพระเยซูก็
เท่ากับได้รู้จักพระเจ้า การแสวงหา 
พระเจ้า สัจจะ และความเปน็จริงจะ
สําเร็จได้เมื่อเราพบพระคริสต์ 
 
 
 
 

ข้อ 14 เมื่อพระเยซูตรัสว่าเรา
สามารถขออะไรก็ได้ เราต้อง
เข้าใจก่อนว่าการขอในนามของ
พระองค์นั้น หมายถึงขอตาม    
พระลักษณะและตามพระประสงค์
ของพระเจ้า  
 พระเจ้าจะไม่ประทานตามคํา
ขอที่ตรงข้ามกับพระลักษณะหรือ
พระประสงค์ของพระองค์  และเรา
ไม่สามารถใช้พระนามของพระองค์
เหมือนคาถาวิเศษเพื่อสนองความ
ต้องการที่เห็นแก่ตัวของเรา  
 

ถ้าเราติดตามพระเจ้าและ
ต้องการจะท าตามพระประสงค์

ของพระองค์อย่างจริงใจ  
ค าขอของเราก็จะสอดคล้อง 
กับส่ิงที่พระเจ้าต้องการ  
และพระองค์จะประทาน 

ตามค าขอของเรา 
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บทเรียนจาก พระธรรม
ตอนนี้  ข้อ 27           ผลของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา   
คือสันติสุขที่ลึกซึ้งคงทนถาวร   
ไม่เหมือนกับสันติสุขของโลก    
ซึ่งมักจํากัดความว่า “เป็นสภาพที่
ไม่มีความขัดแย้ง” 
 สันติสุขของพระเจ้าคือความ
มั่นใจในทุกๆ สถานการณ์  
 เมื่อเรามีสันติสุขของพระคริสต์  
เราก็ไม่ต้องกลัวทั้งปัจจุบันและ
อนาคต  

 

ถ้าชีวิตเรา 
เต็มไปด้วยความเครียด 

จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ครอบครองความคิด 
และจิตใจของเรา 

ด้วยสันติสุขแท้ของพระองค์ 

 
 

 

การตอบสนอง  
และอธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนถึงสิ่งที่พระเจ้า
ได้ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเราว่า 
พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา พระองค ์
ทรงห่วงเราเสมอ 
 เรามีประสบการณ์สันติสุขที่
ลึกซึ้งคงทนถาวรแบบที่พระเยซู
ทรงสัญญาไว้ในข้อ 27 หรือไม่ ? 
 เมื่อเรามีความกดดันในชีวิต  
ไม่ว่า เรื่องอะไรก็ตาม พระเจ้าทรง
สัญญาว่า จะประทานสันติสุขให้  
กับเราซึ่งเป็นเหมือนหลัก ประกัน
ว่า พระองค์กําลังช่วยเราอยู่ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับสันติสุขของพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรา นั้นได้ มี
ประสบการณ์กับพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์มากขึ้น 
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วันที่ 5 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 15 
อ่านพระธรรมยอห์น 15  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับท่านว่า 
ท่านจะเกิดผลได้โดยวิธีไหน ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3             พระเยซูพูดถึง
การดูแลรักษากิ่งองุ่นที่แตกต่าง
กันสองแบบ (1) ตัดทิ้งไป และ 
(2) ลิดเพื่อให้ออกผล  
 กิ่งที่เกิดผลหมายถึงผู้ที่มีความ
เชื่อแท้และติ ดสนิทในพระองค์  
ซึ่งย่อมจะเห็นผลออกแสดงมาใน
ชีวิต  
 การลิดเพื่อให้กิ่งนั้นมีผลมาก
ขึ้น คือการที่พระเจ้าอบรมสั่ง สอน
และตักเตือนเราเพื่อให้เราแข็ ง- 
แกร่งขึ้นทั้งในด้านบุคลิกภาพและ
ความเชื่อ   
 

 กิ่งที่ไม่ออกผล คือผู้ที่ไม่ได้เชื่อ
และเชื่อฟังอย่างแท้จริง จะถูกตัด
ออกจากต้น หมายถึงว่าในที่สุด
แล้วเขาเหล่านั้นย่อมจะหลุดออก  
ไปจากพระเจ้า และถูกตัดออก
จากแหล่งพลังหล่อเลี้ยงชีวิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  
 

ข้อ 8  ยิ่งกิ่งองุ่นได้รับการแต่ง
และลิดก็ยิ่งจะ “เกิดผลมาก”   
 

พระเจ้าได้รับเกียรติเพราะว่า
เม่ือคนทั้งหลายเห็นผล 
ที่เกิดข้ึนในชีวิตของเรา  

ซึ่งพระเจ้าเท่านั้นทรงกระท าได้  
เขาก็จะสรรเสริญพระองค์ 

ผู้ทรงกระท า  
ในสิ่งที่เนื้อหนังท าไม่ได้ 

 

 นอกจากนี้ผลที่มีมากมายนั้น
ย่อมใช้ประโยชน์ได้มาก พระเยซู
จึงบอกเราว่าการเกิดผลมากเป็น
สิ่งที่แสดงว่าคนๆนั้นเป็นสาวก
ของพระองค์ 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี ้และการตอบสนอง
ข้อ 17 เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็ม
ไปด้วยความขัดแย้งและเกลียดชัง 
พระเยซูทรงบอกให้สาวกรักและ
สนับสนุนกันและกันเพราะนั่นเป็น
สิ่งที่โลกทําไม่ได้   
 

อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็ก  ๆ
น้อย  ๆ มาขวางก้ันความรัก  
ที่เราให้แกพ่ี่น้องคริสเตียน 

เม่ือพระเยซูทรงสั่งให้เรารักกัน
และกัน พระองค์ย่อมจะ
ประทานก าลังแก่เรา 
เพ่ือเราจะท าเช่นนั้นได้ 

 

 การรักพี่น้องไม่ได้หมายความ
ว่าเราต้องเห็นด้วยกันทั้งหมด 
พระเยซูคริสต์ทรงรักเปโตร  แม้เขา
มีจุดอ่อนมากมาย และถึงกับตําหน ิ
เขาอย่างแรงในเวลาที่เขา ทําผิด 
แต่นั่นไม่ได้ทําให้พระองค์เลิกรัก 
หรือเลิกหวังใจในส่วนดีของเขา 
 

 ขอให้เราเชื่อฟังคําสั่งของพระ -
องค์และตัดสินใจรักพี่น้องที่เรารัก
เขาได้ยาก อาจเป็นไปได้ที่เขายังไม่
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ หรือ 
เขายังไม่ได้รับการสร้างเท่าที่ควร   
 เรายินดีอดทนกับเขาหรือไม่ ? 
หรือบางครั้งพระเจ้าอาจจะสอนเรา
ผ่านทางพี่น้องที่ไม่น่ารักเช่นนี้กไ็ด ้
 
อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรา
พบกับพี่น้องที่เข้มแข็ง มีชีวิตเป็น
แบบอย่าง และเป็นที่หนุนน้ําใจ 
 ถ้าเป็นเช่นนี้ ในวันอาทิตย์นี้ 
ผมแนะนําว่า ท่านน่าจะเขียนบัตร
หนุนใจให้เขา ขอบคุณที่เขามีชีวิต
ที่หนุนใจเรา เพื่อเขาจะได้มีกําลังใจ 
 และให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่
เราพบกับคนที่เราสัมพันธ์ด้วยยาก 
ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาในการเติบโต
ขึ้นในพระคริสต์ และอธิษฐานที่เรา
จะมีชีวิตแห่งการอดทน และ มีส่วน
ในการสร้างคนนั้นให้เติบโตด้วย 
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วันที่ 6 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 16 
อ่านพระธรรมยอห์น 16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เข้าใจ
เรื่องภารกิจของพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์อย่างไรบ้าง ? (ข้อ 8-11) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-16         ในช่วงเวลาสุดท้าย
ที่อยู่กับเหล่าสาวก พระเยซทูรง   
1.) เตือนพวกเขาถึงการข่มเหงใน
อนาคต   
2.) บอกพวกเขาว่าพระองค์จะไป
ที่ไหน   
3.) ให้ความม่ันใจแก่พวกเขาว่า
พวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่
ตามลําพัง เพราะพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์จะเสด็จมา  
 
 
 

 พระเยซูรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ต่อมา พระองค์ไม่ต้องการให้
ความเชื่อของเหล่าสาวกต้อง
สั่นคลอนหรือถูกทําลายไป   
 

พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่า 
เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว 
เรามีพระ-วิญญาณบริสุทธิ์ 
คอยให้ก าลังใจ สอนให้เรา 
รู้ความจริงและช่วยเหลือเรา 

 
ข้อ 8-11           ภารกิจสําคัญของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 3 ประการ
คือ  
1.) ทําให้โลกสํานึกในความบาป  
2.) แสดงให้เห็นว่า ความชอบ
ธรรมของพระเจ้ามีพร้อมสําหรับ
คนที่เชื่อพระองค์   
3.) สําแดงให้ประจักษ์ชัดว่า พระ -
คริสต์ทรงพิพากษาโทษซาตาน 
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บทเรียนจากพระธรรม 
ตอนนี้ และการตอบสนอง
ข้อ 20           พวกสาวกและโลกนี้   
ช่างแตกต่างกันเหลือเกิน!  
 โลกนี้จะยินดีในขณะที่พวก
สาวกร้องไห้ แต่พวกสาวกจะได้
พบพระเยซูอีกครั้ง (ในอีกสามวัน
ต่อมา) และชื่นชมยินดี  
 ค่านิยมของโลกมักตรงกันข้าม
กับค่านิยมของพระเจ้า  
 เรื่องนี้อาจจะทําให้คริสเตียน
รู้สึกว่าตนเองเข้ากับโลกนี้ไม่ได้ 
แต่แม้ว่าการดําเนินชีวิตปัจจุบัน  
ดูจะเป็นเรื่องยาก วันหนึ่งเราจะ
ชื่นชมยินดี  
 

จงเพ่งมองที่อนาคต 
และยึดม่ันในพระสัญญา 

ของพระองค์ 

 
 
 

 

 พี่น้องครับ ในทางของพระเจ้า
อาจจะมีบ้างที่เรา ต้องร้องไห้ แต่
การร้องไห้ของเรานั้นไม่ถาวร 
สุดท้ายเราจะมีความชื่นชมยินดี 
 ในทางของพระเจ้ามีเรื่องอะไร
ที่ทําให้เราร้องไห้หรือไม่ ? ให้เรา
มองไปที่พระเจ้า และพระองค์จะ
ทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดของเรา และ
จงมีกําลังขึ้นเถิด 
 
อธิษฐาน 
สรรเสริญพระเจ้าสําหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะแม้ว่า
ซาตานมันทําการของมัน ในโลกนี้ 
แต่ในที่สุดมันก็จะพ่ายแพ้เพราะ
พระคริสต์จะพิพากโทษมันอย่าง
แน่นอน 
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วันท่ี 7 มิถุนายน 2011  
ยอห์น บทที่ 17 
อ่านพระธรรมยอห์น 17  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรที่จะ    
ทําให้โลกนี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้
พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ ?  
(ข้อ 21)___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป        บทนี้ทั้งบท
เป็นคําอธิษฐานของพระเยซู เรา
ได้เรียนรู้จากพระธรรมบทนี้ ว่า
โลกเป็นสนามรบอันดุเดือด มีการ
ทําสงครามกันระหว่างอํานาจของ
ซาตานกับอํานาจของพระเจ้า  
 แรงจูงใจของซาตานและสมุน
ของมันคือความเกลียดชังพระเยซู
และผู้ติดตามพระองค์  
 พระเยซูอธิษฐานเผื่อเหล่า
สาวกของพระองค์ รวมถึงพวกเรา
ผู้ติดตามพระองค์ในปัจจุบันด้วย 
 

 พระเยซูอธิษฐานขอใ ห้พระเจ้า
ปกป้องบรรดาผู้เชื่อที่พระองค์
เลือกสรรให้ปลอดภัยจากอํานาจ
ของซาตาน แยกคนเหล่านี้ออกมา 
ชําระพวกเขาให้บริสุทธิ์และ    
ชอบธรรม และผูกพันพวกเขาไว้
ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความจริง
ของพระองค์ 
 
 
 
 
 
ข้อ 14 โลกนี้เกลียดชังคริสเตียน
เพราะคริสเตียนมีค่านิยมที่
แตกต่างจากค่านิยมของโลก   
 คริสเตียนไม่ยอมร่วมมือกับ
โลกในการทําบาป ดังนั้นการ
ดําเนินชีวิตคริสเตียนจึงกล่าวโทษ
ความไร้ซึ่งศีลธรรมของโลก  
 โลกติดตามซาตาน และซาตาน
ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของพระเยซู
และสาวกของพระองค์ 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ ตอบสนอง และ 
อธิษฐาน ข้อ 21-23   
พระ เยซูปรารถนาอย่างยิ่งที่      
จะเห็นสาวกของพระองค์เป็น  
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็น
พยานหลักฐานที่ทรงพลังว่า  
ความรักของพระเจ้ามีอยู่จริง  
 เราได้ช่วยเสริมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร
ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์  
หรือยัง?  
 เราสามารถทําได้ด้วยการ
อธิษ ฐานเผื่อคริสเตียนคนอื่นๆ  
ไม่ซุบซิบนินทา ให้กําลังใจซึ่งกัน
และกัน ทํางานร่วมกันด้วยความ
ถ่อมใจ ให้เวลาและทรัพย์สินเงิน
ทอง ยกย่องเชิดชูพระคริสต์ และ
ไม่หันเหไปถกเถียงกันในเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ ที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก 
 
 
 

 ให้เขียนรายชื่อของผู้ที่เราจะ
อธิษฐานเผื่อ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ให้เราตั้งใจทํางานร่วมกับ       
พี่น้องของเราในการรับใช้ 
 มีอะไรบ้างที่เราต้องอดทน     
ในการรับใช้ร่วมกันกับพี่น้อง    
คนอื่น ๆ เพื่อเห็นกับความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน 
_________________________
_________________________ 
 เราได้ให้สิบลด เวลา ทรัพย์สิน
ของเรายกย่องพระเจ้าหรือไม่?  
o ถ้าเราได้ ทํา ก็ให้เรา 
   ขอบพระคุณพระเจ้า  
o แต่ถ้าเราไม่ได้ทํา ก็ให้เราเริ่ม 

ทําตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป 
 อธิษฐานให้ความตั้งใจที่จะเป็น
น้ําหนี่งใจเดียวกันอยู่ในใจเราเสมอ 
และตลอดไป 
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วันที่ 8 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 18:1-18 
อ่านพระธรรมยอห์น  18:1-18 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ถ้าท่านเป็น    
เปโตร และมีคนมาแย่งจับอาจารย์
ของท่านไป ท่านจะตอบสนองแบบ
นี้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 11            ถ้วยนี้หมายถึง
ความทุกข์ทรมาน ความโดดเดี่ยว 
และความตายที่พระเยซูต้องเผชิญ 
เพื่อลบบาปของโลก 
 
ข้อ 13                 ทั้งอันนาสและ
คายาฟาสต่างก็เป็นมหาปุโรหิต
ของอิสราเอล 
 อันนาสเป็นมหาปุโรหิตตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 6 จนถึง  15 ก่อนที่พ วก
โรมันจะปลดเขาออกจากตําแหน่ง  
 

 คายาฟาสเป็นลูกเขยของอัน -
นาส เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
มหาปุโรหิตใน ค.ศ. 18 ถึง 36/37  
 ตามกฏหมายของยิวตําแหน่ง
มหาปุโรหิตจะคงอยู่ตลอดชีพ 
ดังนั้นพวกยิวหลายคนจึงยังถือว่า
อันนาสเป็นมหาปุโรหิตและยัง
เรียกเขาด้วยตําแหน่งนั้น แม้ว่า
อัน นาสจะยังคงมีอํานาจมาก
ท่ามกลางพวกยิว แต่คายาฟาส
เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ  
 ทั้งคายาฟาสและอันนาสต่างก็
สนใจแต่ตําแหน่งในทางการเมือง
ของตนมากกว่าหน้าที่ในการนํา
คนไปหาพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะ
เป็นผู้นําทางศาสนา แต่พวกเขาก็
กลายเป็นคนชั่วร้าย  
 ในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้นําฝ่าย
จิตวิญญาณของชาติ พวกเขาควร
จะไวต่อการสําแดงของพระเจ้า 
ควรจะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา 
ที่พระคัมภีร์กล่าวถึง และควรจะ
นําประชาชนไปหาพระองค์  
 แต่เมื่อมนุษย์โกหกหลอกลวง
และจงใจทําชั่ว พวกเขาจะกําจัด
ทุกสิ่งที่เข้าขวางทาง  
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 แทนที่พวก ผู้นําทางศาสนาจะ
พิจารณาคํากล่าวอ้ างของพระเยซู
ด้วยความจริงใจบนพื้นฐานความรู้
ในพระคัมภีร ์พวกเขากลับแสวงหา
หนทางที่จะทําตามความปรารถนา
ของตนอย่างเห็นแก่ตัวต่อไป และ
พร้อมที่จะฆ่าพระบุตรของพระเจ้า
เพื่อให้ตนเองสมหวัง 
 
บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 10-11  เปโตรพยายามปกป้อง
พระเยซูโดยชักดาบออกมาทําร้าย
คนรับใช้ของมหาปุโรหิต แต่พระ
เยซูบอกให้เปโตรเก็บดาบนั้นเสีย
และปล่อยให้แผนการของพระเจ้า
ดําเนินต่อไป  
 

บางครั้งเราอยากจะจัดการ
แก้ปัญหาด้วยตัวเองและใช้ก าลัง 
แต่การกระท าเช่นนี้ส่วนใหญ่
น าไปสู่ความบาป ดังนั้นเราจึง
ควรไว้วางใจให้พระเจ้าด าเนิน
ตามแผนการของพระองค์ 

 

 ลองคิดว่าถ้าเปโตรทําสําเร็จ 
พระเยซูก็คงไม่ถูกตรึงที่กางเขน 
และแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่
มนุษย์ก็คงจะไม่สําเร็จ  เปโตรมี
ความหวังดีและความจริงใจต่อ
พระเยซูคริสต์ แต่เป็นสิ่งที่ผิดและ
ทําลายแผนการของพระเจ้า  
 ความจริงและความหวังดีจึงไม่
จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถู กต้องเสมอ
ไป เราต้องตรวจสอบว่า สิ่งนั้นถูก-  
ต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้าหรือไม่ 
 

ดังนั้น เราจะเอาความจริงใจและ
ความหวังดีมาเป็นเหตุผล 
ในการบอกว่าถูกต้องไม่ได้  
แต่เราต้องเอาน้ าพระทัย 

ของพระเจ้ามาเป็นหลักและ 
น้ าพระทัยของพระเจ้าปรากฏแล้ว

ในพระคริสตธรรมคัมภีร ์

อธิษฐาน 
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์      
ทรงสอนเราและเปิดตาใจของเรา
ทุกครั้งที่เราศึกษาพระวจนะของ
พระองค์ 
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วันที่ 9 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 18:19-40 

อ่านพระธรรมยอห์น  18:19-40 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ถ้าท่าน
เป็นเปโตร ท่านคิดว่าจะปฏิเสธ
พระเยซูหรือไม่ หรือท่านสา มารถ
ยืนหยัดกับพระองค์ได้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28             ตามบทบัญญัติ
ของพวกยิว การเข้าไปในอาคาร
ของคนต่างชาติจะทําให้คนยิวเป็น
มลทิลตามระเบียบพิธี เขาจะไม่
สามารถเข้าร่วมนมัสการในพระ -
วิหารหรือร่วมงานเ ลี้ยงฉลองได้
จนกว่าเขาจะ “สะอาด”อีกครั้ง  
 คนเหล่านี้กลัวว่าตนจะเป็น
มลทินจึงยืนข้างนอกศาลปรีโท -
เรียมที่พวกเขาพาพระเยซูไป    
ไต่สวน  
 

 พวกเขายังคงรักษาบทบัญญัติ
อย่างเคร่งครัดขณะที่ในใจมีแต่
การฆาตกรรมและการหลอกลวง 
 

บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 22-27  เป็นการง่ายที่เราจะ
โกรธสภาแซนแฮดรินที่ตัดสิน
ลงโทษพระเยซูอย่างไม่ยุติธรรม 
แต่เราต้องไม่ลืมว่าเปโตรและ
สาวกคนอื่นๆก็มีส่วนในการ        
ทําให้พระเยซูต้องเจ็บปวดเพราะ
พวกเขาทิ้งพระองค์ไป  
(มัทธิว 26 : 56,75)  
 เราส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเหมือน
ผู้นําทางศาสนา แต่เราอาจเป็น
เหมือนพวกสาวกเพราะเราทุกคน
ล้วนมีความผิดที่ไม่ยอมรับ      
พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า    
ในด้านสําคัญๆของชีวิต หรือ
ปกปิดว่าเราเป็นผู้เชื่อในยามที่   
ถูกกดดัน  
 



มิถุนายน  | 25 

 อย่าแก้ตัวโดยการชี้ไปที่คนอื่น
ที่ดูเหมือนทําบาปมากกว่าเรา 
แทนที่จะทําเช่นนั้น เราควรมาหา
พระเยซูขอให้พระองค์ทรงยกโทษ
ให้เราและบําบัดรักษาเรา 
 การที่สาวกจะอยู่กับพระเยซู    
ผู้ที่กําลังพ่ายแพ้ต่อกระแส     
สังคมเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง เรา
อาจจะไม่ได้วิ่งหนีพระเยซูคริสต์
จริง ๆ แต่เราอาจจะต้านกระแส
สังคมไม่ได้ 
 

แท้จริงโดยก าลังของเรา  
เราไม่สามารถต้าน 
กระแสสังคมได้ แต่ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
สามารถช่วยเราได้  

พระองค์สามารถประทาน
สติปัญญา และก าลังให้กับเรา

ในการยืนหยัดได้ 

 
 
 

อธิษฐาน 
ทูลขอกําลังและสติปัญญาจาก  
พระเจ้าที่เราจะสามารถยืนหยัด
ต่อแรงต้านของกระแสสังคมทาง
โลกในปัจจุบันนี้ได้อย่างสวยงาม
และมีชัยชนะ เพื่อเราสามารถเป็น
แบบอย่าง ให้กับพี่น้องคริสเตียน
รุ่นถัดไป และเป็นการนําคนรอบ -
ข้างมาพบความรอดได้ 
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วันที่ 10 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 19:1-27 

อ่านพระธรรมยอห์น  19:1-27 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการที่    
พระเยซูถูกไต่สวนทั้งจากปีลาต
และผู้นําศาสนา ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 ตลอดการสืบสวน พระเยซู
ทรงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ไม่ใช่ปีลาตหรือผู้นําทางศาสนา  
 ปีลาตนั้นรวนเร ส่วนผู้นําทาง
ศาสนาทําไปด้วยความเกลียดชัง
และความโกรธ แต่พระเยซูยังคง
สงบนิ่ง พระองค์รู้ความจริง รู้
แผนกา รของพระเจ้า และรู้ว่า
ทําไมถึงถูกไต่สวน  
 แม้ว่าพระเยซูจะอยู่ท่ามกลาง
ความกดดันและถูกข่มเหง แต่
พระองค์ก็ยังไม่หวั่นไหว  
 

 แท้จริงแล้วปีลาตกับผู้นําทาง
ศาสนาต่างหากที่กําลังถูกไต่สวน 
ไม่ใช่พระเยซู   
 เมื่อเราถูกตั้งคําถามหรือถูก
หัวเราะเยาะเพราะความเชื่อ จง
จําไว้ว่าแม้ เรากําลังถูกไต่สวนต่อ
หน้าผู้ที่กล่าวหาเรา แต่แท้จริง
แล้ว พวกเขาเองกําลังถูกไต่สวน
ต่อหน้าพระเจ้าต่างหาก 
 

บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 12,13    เสียงตะโกนกดดัน      
ปีลาตจนเขายอมให้ตรึงพระเยซู
บนไม้กางเขน   
 เนื่องจากโรมไม่สามารถส่งกอง
ทหารขนาดใหญ่มาประจําท้องถิ่น
ที่ห่างไกล พวกเขาจึงใช้วิธีจัดการ
กับกบฏอย่างรวดเร็วและรุนแรง    
 ในฐานะผู้ว่าการโรมันท้องถิ่น 
ปีลาตมีหน้าที่รักษาความสงบ 
 ปีลาตกลัวว่าถ้ามีคนรายงาน    
ซีซาร์ว่าเกิดความไม่สงบในเขต
ปกครองของตน เขาอาจจะไม่
เพียงสูญเสียตําแหน่งเท่านั้นแต่
อาจถึงขั้นโดนประหาร  
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เม่ือเราต้องเผชิญกับ 
การตัดสินใจที่ยากล าบาก  
เรามีทางเลือกสองทาง  

เอาตัวรอด  
หรือไม่ก็ 

 ยืนหยัด 
เพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง 

 
 พระคัมภีร์สอนเราว่า ถ้าเรารู้
ว่าอะไรถูกต้องแล้วไม่ทํานั่นก็เป็น
บาป (ยก.4:17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้เราเปรียบเทียบระหว่าง      
ปีลาตที่ไม่มีจุดยื น กับพระเยซู    
ที่ยืนหยัดในพันธกิจที่พระเจ้ามี
พระประสงค์คือไถ่บาปของมนุษย์
ทั้งโลก 
 เราเคยเป็นแบบปีลาตหรือไม่  
ที่หนีเอาตัวรอดโดยไม่ยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง  
 แท้จริงแล้วการที่เราจะยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องได้ นั้นไม่ได้เป็น   
สิ่งง่ายเลย  
 การยืนหยัดนั้น บางครั้ง อาจจะ
ต้องเผชิญความยากลําบากแบบ
พระเยซูได้ 
 ท่านยินดีหรือไม่ ?_________ 
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างและพัฒนา
เราให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   
จน เราสามารถยืนหยัดแบบที่    
พระเยซูคริสต์ทรงยืนหยัดนั้น 
 



J U N E  | 28 

วันที่ 11 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 19:28-42 
อ่านพระธรรมยอห์น  19:28-42 
ช้า ๆ 3 รอบ 
โยเซฟ ชาวอาริมาเธียและ         
นิโคเดมัสกล้าประกาศตัวว่า     
เป็นศิษย์ของพระเยซู โดยการมา
ขอพระศพของพระองค์ไปฝัง    
ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง      
ของตน ถ้าเป็นท่าน ท่านกล้าจะ
ทําแบบโยเซฟและนิโคเดมัส 
หรือไม่ ? 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31         การทิ้งศพข้ามคืนนั้น
ผิดบทบัญญัติของพระเจ้า (ฉธบ .
21 :23) นอกจากนั้นการทํางาน
หลังดวงอาทิตย์ตกดินในวันศุกร์    
ก็ผิดกฏวันสะบาโตด้วย เพราะ  
สะบาโตเริ่มขึ้นตอนเย็นวันศุกร์   
 ด้วยเหตุนี้ เองบรรดาผู้นํา ทาง
ศาสนาต้องการให้รีบเอาพระศพ
พระเยซูลงจากไม้กางเขนและ    
รีบฝังก่อนตะวันตกดิน 
 

ข้อ 31-35    ทหารโรมันเหล่านี้
เป็นทหารที่มีประสบการณ์การ
ตรึงคนบนไม้กางเขนมาหลายต่อ
หลายครั้ง  
 พวกเขามีวิธีตรวจสอบว่า
นักโทษที่ถูกตรึงนั้นเสียชีวิต     
หรือยังโดยการแทงที่สีข้าง หาก
ยังไม่ตายสิ่งที่ไหลออกมาคือ   
เลือด แต่ถ้าตายแล้วจะมีลิ่มเลือด
กับน้ําไหลออกมา (แสดงให้เห็น
ว่าหัวใจหยุดเต้นและเลือดเริ่ม    
จับตัวเป็นลิ่มแยกออกจากส่วนที่
เป็นน้ํา)  
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 วิธีท่ีทหารโรมันใช้สําหรับ
นักโทษที่ยังไม่ตายคือทุบกระดูก
ที่ขา เพื่อไม่ให้สามารถยันตัว ขึ้น 
มาหายใจ ได้สะดวก เป็นการเร่ง
ให้นักโทษเสียชีวิตเร็วขึ้นนั่นเอง 
 ทหารเหล่านั้นตัดสินใจไม่ทุบ
ขาพระองค์เพราะมั่นใจว่าพระองค์
ตายแล้ว ไม่ใช่เพียงแต่หมดสติไป
อย่างที่บางคนพยาพยามอ้าง  
 ดังนั้นจึงหมายความว่าพระเยซู
ตายและ “เป็นขึ้นอีก” ในวันที่สาม  
 นอกจากนี้เรายังมีหลักฐานจาก
ฝ่ายที่ไม่เข้าข้างใครคือพวกทหาร
โรมัน ที่กล่าวว่าพระเยซูคริสต์สิ้น  
พระชนม์แล้วจริงๆ บนไม้กางเขน 
(ดู มก.15:44-45) 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนจากพระธรรม 
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 38,39                   มีสี่คน
ได้รับการ เปลี่ยนแปลงเมื่อพระเยซู
สิ้นพระชนม ์บนกางเขนคือ  
1.) อาชญากรที่กําลังจะตายบนไม้
กางเขนข้างๆ พระเยซู  เขาได้ขอ  
ให้พระเยซูนําเขาไปสู่อาณาจักร
ของพระองค์ (ลก.23:29-43)  
2.) นายร้อยชาวโรมันผู้ประกาศ
ว่า  “แท้จริงพระเยซูทรงเป็น       
พระบุตรของพระเจ้า” (มก.15:39)   
3.) โยเซฟและ  
4.) นิโคเดมัส ผู้เป็นสมาชิกสภา
ของยิวและเป็นสาวกของพระเยซู
อย่างลับๆ (7:50-52) กล้าออกมา
เปิดเผยตัวเอง  
 คนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์มากกว่า
ตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่  
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 พวกเขาตระหนักว่าพระเยซู
เป็นใคร และการตระหนักเช่นนั้น
ทําให้พวกเขามีความเชื่อ กล้า
ประกาศ และลงมือทํา  
 

เม่ือเราเผชิญหน้ากับ 
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู 
เราควรได้รับการเปล่ียนแปลง 
คือเชื่อ ประกาศ และลงมือท า 

แน่นอนเม่ือเราเช่ือใน 
พระเยซูคริสต์ ชีวิตของเราจะ
ไม่เหมือนเดิม จะเปล่ียนแปลง 

 
 เป็นการดีที่เราจะประเมินชีวิต
ฝ่ายวิญญาณของเรา มีอะไรใน
ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรา
รับเชื่อพระเยซู _____________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 การเติบโตหมายถึงการที่เราจะ
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  
 ผู้ใหญ่คือคนที่กล้ายืนหยัด     
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ทูลพระเจ้าทุก ๆ วัน ขอ ให้
พระองค์พัฒนาและสร้างเราให้
เป็นผู้ใหญ่ 
 ทูลพระเจ้าให้เราสามารถผ่าน
สถานการณ์ที่ยากในแต่ละวันของ
เราได้ โดยการพึ่งฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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วันที่ 12 มิถุนายน 2011  
ยอห์น บทที่ 20 

อ่านพระธรรมยอห์น 20  
ช้า ๆ 3 รอบ 
การสงสัยเป็นความบาปหรือไม่ 
และการที่เราสงสัยในเรื่องของ
พระเจ้าเป็นความผิดหรือไม่?  
(ข้อ 25)___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1           หินถูกเคลื่อนออก
จากปากอุโมงค์ไม่ใช่เพื่อพระเยซู
จะออกมาได้ พระองค์คงออกไป
อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกลิ้งหิน
ออก แต่หินก้อนนี้ถูกกลิ้งออกไป
เพื่อคนอื่นจะเข้าไปข้างในได้และ
เห็นว่าพระเยซูออกไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 25 -28                   พระเยซู
ไม่ถือสาโธมัสที่สงสัย แม้จะสงสัย
แต่โธมัสก็ยังคงจงรักภักดีต่อพวก
ผู้เชื่อและต่อพระเยซู  
 บางคนเริ่มจากการสงสัยก่อนที่
จะเชื่ออะไรบางอย่าง ถ้าความสงสัย 
นําไปสู่คําถาม คําถามนําไปถึง
คําตอบ และคําตอบนําไปสู่การ
ยอมรับ ความสงสัยนั้นก็เป็นสิ่งดี  
 แต่ถ้าความสงสัยกลายเป็น
ความด้ือดึงและความด้ือดึงกลาย  
เป็นวิถีชีวิต ความสงสัยนั้นเป็น
อันตรายต่อความเชื่อ 
 

เม่ือเราสงสัย อย่าหยุดแค่นั้น 
แต่จงให้ความสงสัย 

ส่งผลให้ความเช่ือของเรา
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการแสวงหา

ค าตอบที่แท้จริง 
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บทเรียน จากพระธรรม
ตอนนี้ ตอบสนองและ
อธิษฐาน 
ข้อ 24-29             เราเคยคิด ว่า
อยากเห็นพระเยซู สัมผัสพระองค์ 
และได้ยินเสียงพระองค์จริงๆ  
บ้างหรือไม่ ? เราเคยคิดอยากจะ  
นั่งลงกับพระองค์และรับฟังคํา - 
แนะนําบ้างหรือไม่ ? 
 โธมัส นั้นอยากจะให้พระเยซู
ปรากฏกายให้เขาเห็น แต่แผนการ 
ของพระเจ้าล้ําลึกกว่านั้น  
 พระองค์ไม่ถูกจํากัดอยู่ใน ร่าง- 
กายของมนุษย์ พระองค์ต้องการจะ
อยู่กับเราตลอด แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้
พระองค์ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ก็สถิตอยู่กับเรา  
 เราสามารถพูดคุยกับพระองค์
และพบคําตรัสของพระองค์จาก
การใคร่ครวญคําตรัสจากพระ -
วจนะ เราจะได้พ บพระองค์จริงๆ 
ดังที่โธมัสได้พบแล้ว 
 

 พี่น้องครับ พระเยซูคริสต์ทรง
สถิตอยู่ใกล้ ๆ เราและอยู่ในใจ
ของเราโดยทางองค์พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เราสัมผัสหรือไม่ครับ ? 
ครั้งสุดท้ายที่เราได้สัมผัสพระองค์
คือเมื่อไหร่ครับ ? 
_________________________
_________________________ 

พระองค์ทรงต้องการพูดกับเรา 
หนุนใจเรา เพียงแต่เราต้อง
ปรับคล่ืนจิตวิญญาณของเรา

ให้ตรงกับพระองค์ 

 ความบาปเป็นตัวขัดขวางไม่ให้
เราได้ยินเสียงพระองค์ ดังนั้น เรา
จะต้องจัดการบาปในชีวิตเราจน
หมดสิ้น เพื่อเราจะฟังเสียงของ
พระองค์ได้ชัดเจน 
 อธิษฐานสารภาพบาปของเราที่
เรารู้ จักพระองค์  และทูลขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยกับเราถึง
ความบาปที่เรามีและไม่รู้ตัว เพื่อ
เราจะนํามาสารภาพต่อพระองค์ได้ 
 แล้วตั้งใจดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
กับพระองค์ เมื่อนั้น เราจะได้ยิน
เสียงพระองค์อย่างชัดเจน 
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วันที่ 13 มิถุนายน  2011  
ยอห์น บทที่ 21 
อ่านพระธรรมยอห์น 21  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าพระเยซูถามท่านเหมือนที่
ถามเปโตรว่า “ท่านรักเราหรือ ” 
ท่านจะตอบแบบเดียวกับเปโตร  
หรือคนละแบบ ? (ข้อ 17) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18,19      นี่เป็นคําพยากรณ์
ว่า เปโตรจะเสียชีวิตโดยการถู ก
ตรึงบนไม้กางเขน  
 มีเรื่องเล่ากันมาว่าเปโตร นั้น     
ถูกตรึงเพราะยืนหยัดในความเชื่อ
ของเขา แต่เขาขอตรึงแบบกลับ
หัวเนื่องจากเขารู้สึกว่าตัวเอง     
ไม่คู่ควรจะตายแบบเดียวกับองค์
พระผู้เป็นเจ้าของเขา  
 
 
 

 ทั้งๆ ท่ีรู้ว่าอนาคตจะเป็น
อย่างไร แต่พระเยซูก็ทรงกําชับ
ให้เปโตรติดตามพระองค์  

เราอาจจะไม่แน่ใจและ 
กลัวอนาคต แต่ให้เรารู้ว่า 
พระเจ้าทรงประทานก าลัง 

ให้เราที่จะเผชิญทุกสิ่งที่เข้ามา
ในชีวิตได้ ให้เราม่ันใจ 

ในพระองค์ 

 
ข้อ 25 เป้าหมายในการเขียน    
พระกิตติคุณของยอห์นคือเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า เข านําเสนอ
หลักฐานยืนยันคําอ้างของพระเยซู
อย่างชัดเจนและอย่างเป็นระบบ  
 เมื่อหลักฐานเหล่านี้ปรากฏใน
ห้องพิจารณาคดี ผู้ฟังต้องตัดสินใจ
เลือก คนที่อ่านพระกิตติคุณยอห์น
ก็เช่นกัน ต้องตัดสินใจว่าพระเยซู
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่  
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 เราเป็นเหมือนลูกขุน หลักฐาน
นั้นแจกแจงไว้อย่างชัดเจนแล้ว เรา
ต้องตัดสินใจ จงอ่านพระกิตติคุณ  
ยอห์นและมีความเชื่อ 
 
บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ และตอบสนอง  
ข้อ 17  พระเยซูตรัสถามเปโตร  
สามครั้งว่าเขารักพระองค์หรือ  
 ครั้งแรกพระเยซูถามว่า “ท่าน
รักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือ ” 
(คําว่ารักในภาษากรีกใช้คําว่า    
“อากาเป้ ” แปลว่า รักอย่างตั้งใจ 
รักอย่างถวายชีวิต)  
 ครั้งที่สองพระเยซูตรัสถามโดย
เน้นที่ตัวเปโตรคนเดียวและยังคง
ใช้คําว่า “อากาเป”้  
 ส่วนครั้งที่สามพระเยซูใช้ภาษา
กรีกว่า “ฟีเลโอ” (แปลว่า รักเอ็นดู 
ชอบพอ รักอย่างพี่น้อง) ซึ่งเท่ากับ
ถามว่า “ท่านเป็นมิตรของเราหรือ” 
แต่ละครั้งเปโตรตอบพระ เยซูเป็น
ภาษากรีกด้วยคําว่า “ฟีเลโอ” 

 พระเยซูไม่รับคําตอบที่รวดเร็ว
และผิวเผินจากเปโตร แต่พระองค์
มีวิธีเข้าไปให้ถึงแก่นสําคัญ  
 เปโตรต้องเผชิญหน้ากับความ  
รู้สึกและแรงจูงใจที่แท้จริงของ
ตนเองเมื่อพระเยซูเผชิญหนา้เขา  
 

เราจะตอบอย่างไรถ้าพระเยซู
ถามเราว่า “ท่านรักเราหรือ” 
เรารักพระเยซูจริงๆ  หรือเรา 
เป็นเพียงมิตรของพระองค์? 

 
อธิษฐาน 
 สารภาพความรักของเราต่อ
พระเยซูคริสต์อย่างจริงใจและ
จริงจัง 
 นั่งเงียบ ๆ ระลึกถึงความรัก
ของพระองค์ และขอบพระคุณ
สําหรับความรักนั้นที่ทรงมีต่อเรา 
 ให้เราคิดถึงว่า อะไรคือสิ่งที่ดี
ที่สุดในชีวิตของเรา และให้เรา
ถวายสิ่งนั้นให้กับพระองค์ 
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เข้าใจพระธรรมสดุดี 
พระธรรมสดุดีเป็นหนังสือที่

อยู่บริเวณกลางๆของพระคัมภีร์ 
บทเพลงและคําอธิษฐานที่รวบรวม 
ไว้นี้แสดงถึงหัวใจและจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ รวมทั้งประสบการณ์
หลากหลายที่มนุษย์ได้เผชิญ  

พระธรรมสดุดีไม่มีการใช้
ถ้อยคําซ้ําๆซากๆ จนหมดความ - 
หมาย แต่ในทางตรงกันข้ามกัน 
ดาวิดและผู้เขียนคนอื่นๆบรรยาย
ความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขา  
ออกมาอย่างสละสลวย สะท้อน    
ให้เห็นว่าพวกเขากับพระเจ้ามี
มิตรภาพที่มีชีวิตชีวา ทรงพลัง 
และเปลี่ยนแปลงชีวิต  

ผู้เขียนสดุดีสารภาพบาป 
แสดงความสงสัยและความกลัว 
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าใน
ยามยากลําบาก รวมทั้งสรรเสริญ
และนมัสการพระองค์ 

เมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดี 
เราจะได้ยินผู้เชื่อร้องเรียกหา    
พระเจ้าด้วยความสิ้นหวังอย่างที่สุด 

และได้ยินพวกเขาร้องเพลงแด่
พระองค์ด้ว ยความชื่นบาน แต่ไม่
ว่าจะหมดหวังหรือชื่นชมยินดี 
พวกเขาก็แสดงความรู้สึกที่แท้จริง
ต่อพระเจ้าอย่างจริงใจเสมอ  

ด้วยเหตุนี้เองคนทุกยุคทุก -
สมัยจึงย้อนกลับมาหาพระธรรม
สดุดีครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อจะมี
กําลังใจในยามที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน
หรือเศร้าโศกเสียใจ เราจะฟื้นขึ้น
จากความตกต่ําสิ้นหวังสู่ความยินดี
และการสรรเสริญไปพร้อมๆกับ
ผู้เขียนสดุดีเมื่อเราได้พบอํานาจ
ความรักนิรันดร์และการให้อภัย
ของพระเจ้า จงเปิดใจให้พระธรรม
สดุดีนําเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ท่ี
ลึกซึ้งและแท้จริงกับพระเจ้า 

พระธรรมสดุดีส่วนใหญ่ 
ไม่ได้เขียนเพื่อบรรยายเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ แต่ก็มักจะเขียนขึ้น
ควบคู่กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
เช่น ตอนที่ดาวิดทําบาปกับนาง
บัทเชบา เป็นต้น 
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วันที่ 14 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 1 

อ่านพระธรรม สดุดี 1   
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว  
ท่านจะดําเนินชีวิตอย่างไรใน  
ยุคสุดท้ายนี้ ? (ข้อ34-36) 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3               เมื่อพระคัมภีร์
กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่พวกเขาท าก็
เจริญรุ่งเรือง” ไม่ได้หมายความว่า
พวกเขาไม่เคยล้มเหลวหรือตก
ระกําลําบากและไม่ได้หมายความ
ว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดี ร่ํารวย  
และมีความสุขเสมอไป  
 ความเจริญรุ่งเรืองในพระคัมภีร์
หมายความว่าเมื่อเรานําสติปัญญา 
ของพระเจ้าไปใช้ ผลที่เกิดขึ้น 
(ผลลัพธ์หรือผลพลอยได้ ) จะเป็น
ผลดีและได้รับการยอมรับจาก   
พระเจ้า 

 ในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมน้ําและ
ออกผลหอมหวาน เราเองก็ต้อง
ซึมซับพระวจนะของพระเจ้าและ
ออกผลเป็นการกระทําและมีท่าที
ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
 

เราจะเจริญรุ่งเรืองก็ต่อเม่ือ 
เรามีพระวจนะของพระเจ้า 

ในหัวใจ 
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บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี ้ ข้อ 2,3 
 พระธรรมสองข้อนี้มีความจริง
ประการหนึ่งคือยิ่งเราชื่นชมกับ
การสถิตอยู่ของพระเจ้า เราก็ยิ่ง
เกิดผล ในทางกลั บกันยิ่งเรายอม
ให้คนที่หมิ่นประมาทพระเจ้ามี
อิทธิพลเหนือความคิดและทัศน - 
คติของเรา เราก็ยิ่งออกห่างจาก     
พระเจ้าผู้ทรงหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา 
 เรายังต้องคบหาผู้ไม่เชื่อเพื่อ
เป็นพยานกับพวกเขา แต่เราต้อง
ไม่ร่วมทําบาปหรือเลียนแบบ
พฤติกรรมบาปของคนเหล่านี้  
 

ถ้าเราตอ้งการความสิ้นหวัง 
ก็จงใช้เวลากับคนบาป 
ที่หม่ินประมาทพระเจ้า  

แต่ถ้าต้องการ 
ความสุขจากพระเจ้า  

จงผูกมิตรกับคนที่รักพระเจ้า
และพระวจนะของพระองค์ 

 

ตอบสนอง 
 ทบทวนว่า ใครมีอิทธิพลใน
ชีวิตของเรา เมื่อเราจะทําอะไร  
สักอย่าง  เราเอาอะไรเป็นหลัก  
เราฟังความเห็นของใคร? 
 ถ้าคนนั้น ไม่ใช่คนของพระเจ้า
ให้เราอยู่ห่าง ๆ เขาจะดีหรือไม่
ครับ? 
 ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร 
ให้เราเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้         
ดีไหมครับ  ก่อนที่เราจะทําอะไร 
ให้เรานิ่ง และกลับมาคิดวางแผน
ว่า พระวจนะของพระเจ้าว่า
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้เรา
ดําเนินตามนั้น 

 
อธิษฐาน 
ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตอยู่ใน    
แต่ละวันอย่างมีสติปัญญาเพื่อ
อาณาจักร 
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วันที่ 15 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 2 

อ่านพระธรรม สดุดี 2  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ    
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดี 2 นี้
อะไรบ้าง ?_________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและตอบสนอง
ประการที่ 1 จาก ข้อ 3  
คนมักคิดว่าถ้าหนีพระเจ้าพ้น เขา
จะเป็นอิสระ  
 แต่ทุกคนก็ยังหนีไม่พ้นที่
จะต้องรับใช้ใครบางคนหรือบางสิ่ง 
บางอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะหมายถึง
เจ้าขุนมูลนาย เจ้านาย องค์กร 
หรือแม้แต่ความเห็น แก่ตัวของ
ตนเอง  
 ปลาไม่เป็นอิสระเมื่อออกจาก
น้ําและต้นไม้ไม่เป็นอิสระเมื่อออก
จากดิน  
 

 เราก็ไม่เป็นอิสระเมื่อออกจาก
พระเจ้า  
 เราจะพบหนทางสู่เสรีภาพ
อย่างแน่นอน  โดยการปรนนิบัติ
รับใช้พระผู้สร้างอย่างสุดหัวใจ 
พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราให้
เป็นอิสระเพื่อเราจะเป็นคนแบบที่
พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็น 
 

เม่ือเราอยู่ใต้ 
อิทธิพลของใครหรือส่ิงใด  
เราก็เป็นทาสของสิ่งนั้น 

 
 ให้เราทบทวนตัวเองว่า เราเป็น
ทาสของใคร ตัวเอง วัตถุนิยม 
สังคม หรือพระเจ้า  และการที่เป็น
เช่นนี้ เราเป็นไทจริงหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดและตอบสนอง
ประการที่ 2 จาก ข้อ 11,12      
“จงก้มกราบพระบุตรนั้น”  
หมายถึงการยอมจํานนต่อ      
พระบุตรอย่างสิ้นเชิง  
 พระคริสต์ไม่เพียงเป็นกษัตริย์
ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้น แต่
พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ผู้    
ชอบธรรมเหนือ ชีวิตจิตใจของ   
เราด้วย 
  

เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับการเสด็จมา 

ของพระองค์โดยยอมจ านน 
ต่อการทรงน าของพระองค์ 

ในแต่ละวัน 

 

 เราได้ยอมจํานนต่อพระเจ้า
เพียงไร? และอะไรคือสิ่งที่บ่งบอก
ว่า เรายอมจํานนต่อพระองค์? 
_________________________
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้
เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
เพื่อเราจะได้ก้มกราบและยอม
จํานนต่อพระองค์อย่างหมดใจ
ของเราโดยไม่มีเง่ือนไข 
 ใช้เวลาตอนนี้นมัสการพระเจ้า 
โดยการอ่านออกเสียงพระธรรม
สดุดีบทที่ 2 นี้  และร้องเพลง 
“พระเจ้าทรงยิ่งให ญ่ [How great 
is our God]” (หน้า 70) 
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วันที่ 16 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 3 

อ่านพระธรรม สดุดี 3  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านเผชิญปัญหาและความ -
กดดัน ท่านสามารถพูดแบบ เดียว 
กับ ผู้เขียนสดุดีในข้อ 5 นี้  ได้
หรือไม่ ?__________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ1-3 ตอนนี้ดาวิดไม่มีอํานาจ  
อยู่บน บัลลังก์  แต่เขากําลังหนี   
อับซาโลมราชโอรสและพวกกบฏ
ที่หมายจะเอาชีวิตของเขา  
 เมื่อสถานการณ์ไม่เข้าข้างเรา 
เราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเองก็ไม่
เข้าข้างเราด้วย  
 แต่ดาวิดเตือนเราว่า ความจริง
นั้นกลับตรงกันข้ามคือเมื่อเรารู้สึก
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อต้านเรา พระ
เจ้ายังทรงอยู่ฝ่ายเรา  ถ้าสถาน  -
การณ์ไม่เข้าข้างเราอย่าตําหนิ
พระเจ้า แต่จงแสวงหาพระองค์ 

ข้อคิดและตอบสนอง  
จาก ข้อ 5     การนอนให้หลับ
ในช่วงวิกฤติไม่ใช่เรื่องง่าย ดาวิด
น่าจะหลับไม่ลงขณะที่อับซาโลม
โอรสของท่านก บฏและรวบรวม
กองทัพมาตามล่าท่าน แต่ดาวิด
นอนหลับได้อย่างสงบสุขแม้จะมี
การกบฏ ทําไมจึงเป็นเช่นนี้ ? 
 ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าและ
พระองค์ทรงฟังท่าน ดาวิดม่ันใจ
และมีสันติสุขเพราะพระเจ้า     
ทรงตอบคําอธิษฐานของท่าน  
 เราจะหลับได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจ
อย่างเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้ าทรง
ควบคุมสถานการณ์ได้  
 

ถ้าเรานอนไม่หลับเพราะ 
วิตกกังวลกับสถานการณ์  
ที่เราท าอะไรไม่ได้ จงระบาย
ความในใจของเราต่อพระเจ้า 
และขอบพระคุณพระองค์ 
ที่ทรงควบคุมทุกสิ่งได้  
แล้วเราจะหลับสนิทได้ 



มิถุนายน  | 41 

การตอบสนอง  
 มีเรื่องอะไรที่เป็นความกดดัน
ของเราที่ทําให้เราวิตกกังวลจน
นอนไม่หลับหรือไม่ ?  ให้เราร้อง
ทูลต่อพระเจ้า  
 คงจะมีน้อยคนที่ได้รับการ
กดดันแบบกษัตริย์ดาวิดในการที่
คนที่พระองค์ทรงรักนั้นได้ทําร้าย
พระองค์  
 กษัตริย์อยู่ในสภาพที่กลืนไม่
เข้าคายไม่ออก เพราะถ้าทํารุนแรง 
อับซาโลมก็จะเสียชีวิต แต่ถ้าไม่
ทําราช บัลลังก์ ก็จะถูกยึดไป และ
ทหารคนที่ภักดีต่อพระองค์ก็จะ
ถูกทําลายไปด้วย 
 เราอาจจะต้องอ่านพระธรรม
ตอนนี้หลาย ๆ รอบจนกระทั่งเรา
ได้รับการปลดปล่อย  หรืออาจจะ
ต้องอ่านเป็นคําอธิษฐานของเรา 
จนพระเจ้าทรงตอบเรา 
 

 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงประทานสติ -
ปัญญาที่เราจะสามารถผ่านวิกฤติ
ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ เรา
แบบกษัตริย์ดาวิดได้ 
 ให้เราอวยพรศัตรูของเรา และ
มอบศัตรูเหล่านั้นให้พระเจ้าทรง
เป็นผู้จัดการเองตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ 
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วันที่ 17 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 4 
อ่านพระธรรม สดุดี 4 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
เคยหรือไม่ ที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้า
ไม่ทรงตอบคําอธิษฐาน ของท่าน?  
(ข้อ 3)____________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4ก ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
แปลว่า “จงย าเกรงและอย่าท า
บาป ” และอธิบายไว้ว่า “ในยาม
โกรธ อย่าท าบาป” 
 
ข้อ 1 เป็นต้นไป        สดุดีบทนี้
คงเขียนขึ้นตอนที่ดาวิดขอให้  
ศัตรูทบทวนดูอีก ครั้งว่าจะสนับ - 
สนุนอับซาโลมหรือไม่  
 บางคนมองว่าสดุดีบท นี้เป็นคํา
อธิษฐานขอการบรรเทาภัย พิบัติ 
เช่น การกันดารอาหาร (ดู 4:7)  

 

ข้อ 3 ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ คือบรรดา
คนที่ซื่อสัตย์และอุทิศตัวต่อ     
พระเจ้า ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะทรง
ฟังและตอบเมื่อท่านร้องทูล  
 เราเองก็ มั่นใจได้ว่าพระเจ้า     
จะทรงฟังคําอธิษฐานของเราและ
ตอบเมื่อเราร้องทูลพระองค์  
 บางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าคงไม่
ฟังเราเพราะการดําเนินชีวิตของ
เรายังไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับ
ความบริสุทธิ์ของพระองค์  
 แต่ถ้าเราวางใจว่าพระคริสต์ทรง
ช่วยเราให้รอด ตั้งใจทิ้งและ
สารภาพบาป  เ ราก็มั่นใจได้ว่า   
พระเจ้าทรงให้อภัยเราและพระองค์
จะทรงฟังคําอธิษฐานของเรา 

เม่ือเรารู้สึกว่า 
ค าอธิษฐานของเรา 

ไม่ถึงพระเจ้า จงจ าไว้ว่า 
ในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าทรง 
แยกเราออกมาพิเศษและ 

พระองค์ทรงรักเรา 
พระองค์ทรงฟังและทรงตอบ 
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 แม้บางครั้งคําตอบของพระองค์
อาจจะไม่เหมือนกับที่เราคาดหวัง  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ให้เรา
มั่นใจว่า ในที่สุดแล้วคําตอบของ
พระองค์จะกระทําให้เกิดผลดี
แน่นอน  
 

จงมองปัญหาด้วยแสงสว่าง
จากฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า 
แทนที่จะมองพระเจ้าจาก 

เงามืดของปัญหา 

 

ข้อคิดและตอบสนอง  
จาก ข้อ 7  ในที่นี้มีความชื่นชม
ยินดีสองแบบที่แตกต่างกันคือ  
(1) ความชื่นชมยินดีที่เกิดจาก
การรู้จักและวางใจในพระเจ้า และ 
(2) ความชื่นชมยินดีที่เกิดจาก
สถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ  
 ความชื่นชมยินดีแบบแรกจะ
ยังคงอยู่ตราบใดที่เราวางใจใน
พระเจ้า ส่วนแบบที่สองนั้นเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลา  
 

 ความชื่นชมยินดีแบบแรก
เอาชนะความท้อแท้ได้ แต่แบบที่
สองกลบเกลื่อนความท้อแท้ไว้  
 ความชื่นชมยินดีแบบแรกนั้น
ถาวร แต่แบบที่สองนั้นชั่วคราว 
 

การตอบสนอง  
 ความชื่นชมยินดีของเราเป็น
แบบไหนครับ ? 
 ให้เราพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า แล้วเราจะสามารถ
ไว้วางใจพระเจ้า และชื่นชมยินดี
ในพระองค์ได้อย่างสนิทใจ 
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามข้อ 6 ที่บอกว่า “ข้า
แต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักตร์  
ที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้า
พระองค์ทั้งหลาย ” เพราะเมื่อนั้น
ปัญหาต่าง ๆ ความกดดันในชีวิต
เราก็จะมลายไป 
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วันที่ 18 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 5 
อ่านพระธรรม สดุดี 5  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเวลาไหน 
ในบทนี้มีข้อแนะนํา  (ข้อ 3) 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและตอบสนอง
ประการที่ 1 จาก ข้อ 1-3  
เคล็ดลับของความสัมพันธ์ท่ี
ใกล้ชิดกับพระเจ้าคือการอธิษฐาน
ต่อพระองค์อย่างจริงจังทุกเช้า 
เพราะตอนเช้าเป็นเวลาที่ สมอง
เราปลอดโปร่งที่สุด และจากนั้น
เราจะมอบวันทั้งวันไว้กับพระเจ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารเป็นประจ าช่วย
เสริมสร้างมิตรภาพ  

เราจะมีความสัมพันธ์ที่ 
เหนียวแน่นกับพระเจ้าได้ 

ก็ต่อเม่ือเราสื่อสาร 
กับพระองค์ทุกวัน 

 
 เรามีเวลาอธิษฐานและอ่าน  
พระวจนะของพระเจ้าอย่าง
สม่ําเสมอหรือไม่? 
 ผู้เขียนสดุดีตอนนี้แนะนําให้  
เราทํา QT เวลาเช้า เราอาจจะ
รู้สึกยาก ลองทําดูไหมครับ ว่า
ได้ผลหรือไม่ ?______________ 
_________________________ 
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ข้อคิดและตอบสนอง
ประการที่ 2 จาก ข้อ 5 
พระเจ้าจะทรงลงโทษความบาป
และจะไม่มองข้ามความบาปไม่ว่า
จะเล็กน้อยเพียงใด  
 ดังนั้นเราจึงแก้ตัวไม่ได้เลยเมื่อ
เราทําบาป ยิ่งเราเติบโตขึ้นในด้าน
จิตวิญญาณ เราจะยิ่งไวต่อบาป  
 เรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อบาป
ในชีวิตของเรา?  
o ไม่รู้สึกอะไร ไม่สนใจ 

ผิดหวัง หรือยังสบายใจอยู่  
 เมื่อพระเจ้าทรงชี้ให้เราเห็น
ความบาป เราต้องไม่ผ่อนปรนกับ
บาปนั้น แต่พร้อมที่จะกลับใจและ
เปลี่ยนแปลงในทันที  
 ผู้เชื่อทุกคนควรอดทนต่อผู้อื่น 
แต่ต้องไม่ยอมทนประนีประนอม
กับบาปของคนอื่นหรือบาปของ
ตนเอง 
 ให้เราไวต่อบาป อย่าถือว่าเป็น
เรื่องเล่น ๆ เพื่อเราจะสัมพันธ์กับ
พระเจ้าได้อย่างสนิทสนม 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานคุยกับพระเจ้า  
พระเยซูคริสต์บอกว่า พระองค์จะ
ไม่เรียกเราว่าเป็นบ่าว หรือ คน
รับใช้ แต่ เรียกว่า เป็นสหายหรือ
เพื่อน 
 เราคุยกับเพื่อนสนิทเราอย่างไร  
ให้เราคุยกับพระเจ้าอย่างนั้น 
 ระบายความรู้สึกไม่ว่าอะไรก็
ตาม พระเจ้าทรงรับฟังเราเสมอ 
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วันที่ 19 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 6 
อ่านพระธรรม สดุดี 6  
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านอ่านสดุดีบทนี้แล้ว  
ท่านคิดว่า สดุดีบทนี้เหมาะสมกับ
สภาพใดในชีวิต?    
O ชื่นชม   O สํานึกบาป    
O เสียใจ   O ท้อแท้   O ตื่นเต้น 
_________________________
_________________________ 

บทเรียนจากสดุดีบทนี้  
ข้อ 1 เป็นต้ นไป          นี่เป็น  
สดุดี “บทสํานึกบาป ” [Penitential 
psalm] บทแรกจากทั้งหมด 7 บท 
คือ 6,32,38,51,102,130 และ143 
 ผู้เขียนมองสถานการณ์ที่
ยากลําบากของตนเองด้วยความ
ถ่อมตน เขาจึงแสดงความเสียใจ
และพิสูจน์ความทุ่มเทของตนเพื่อ
รักษาความใกล้ชิดกับพระเจ้า  
 เราไม่รู้ว่าทํา ไมดาวิดถึง
เจ็บปวด แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็น
เช่นไร ท่านก็แสวงหาพระเจ้าเพื่อ
รับการรักษา 

ข้อคิดจากสดุดีบทนี้ 
 ข้อ 1-3 ดาวิดยอมรับโทษจาก
พระเจ้า แต่ท่านอ้อนวอนขอ     
พระเจ้าไม่ให้ลงวินัยท่าน  ในขณะ
ที่พระองค์ทรงกริ้ว  
 เยเรมีย์ก็ทูลขอให้พระเจ้าตีสอน 
ตนเองอย่างนุ่มนวลด้วยพระพิโรธ
ต่อบาปเช่นเดียวกัน (ยรม.10:24)  
 ดาวิดรู้ว่าถ้าพระเจ้าทรงปฏิบัติ
ต่อท่านด้วยความยุติธรรมเพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีพระเมตตา 
ท่านจะต้องพินาศไปเพราะพระ
พิโรธของพระเจ้า  
 บ่อยครั้งเราต้องการให้พระเจ้า
เมตตาเราแต่กลับใช้แต่หลักความ
ยุติธรรมกับคนอื่นๆ   
 พระเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณา 
พระองค์จึงทรงอภัยให้เราแทนที่
จะลงโทษเราอย่างสาสม 
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ข้อ 6      ดาวิดระบายความในใจ
ด้วยน้ําตา ท่านเปิดเผยทุกอย่าง
ต่อพระเจ้า  
 เราเปิดเผยใจต่อพระเจ้าได้  แม้
ในยามที่เราโกรธหรือสิ้นหวัง
เพราะพระเจ้าทรงรู้จักเราดีและ
ทรงต้องการให้เราได้รับสิ่งที่ดี
ที่สุด 
 ความโกรธอาจกลายเป็นการ
กระทําที่หุนหันพลันแล่นหรือ
กลายเป็นความเก็บกด แต่
เนื่องจากเราวางใจในพระเจ้าผู้
ทรงฤทธานุภาพสูงสุด เราจึงไม่
จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของ
สถานการณ์หรือจมอยู่กับความ - 
รู้สึกที่ผิด  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
จงยอมเปิดเผยใจต่อพระเจ้า 
พระองค์จะทรงช่วยให้เรา 
เลิกจดจ่ออยู่กับตัวเอง 

แล้วหันมาจดจ่อที่พระเจ้าและ
พระเมตตาของพระองค์แทน 

ตอบสนอง และอธิษฐาน 
 มีความบาปอะไรที่ขวางกั้นเรา
กับพระเจ้าหรือไม่ ? 
 ให้เราทําลายกําแพงความบาป
นี้เสีย โดยการ ที่เรา สารภาพกับ
พระองค์ และ การอธิษฐานตาม
สดุดีบทที่ 6 นี้ 
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วันที่ 20 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 7 
อ่านพระธรรม สดุดี 7  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ตอนนี้ดาวิดถูกคนใส่ร้ายป้ายสี   
ท่านเรียนรู้ถึงการตอบสนองของ
ดาวิดอย่างไรบ้างจากสดุดีบทนี้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจจากสดุดีบทนี้  
ข้อ 14-16          เมื่อปล่อยให้
ควา มชั่วดําเนินต่อไปเรื่อย ๆ 
ความชั่วนั้นจะทําลายคนที่ใช้มัน  
 คนที่โหดร้ายจะตกเป็นเหยื่อ
ของความโหดร้าย และคนโกหก
จะตกเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวง 
แต่ในกระบวนการนั้น ผู้บริสุทธิ์
มักจะพลอยถูกทําร้ายไปด้วย 
 บางครั้งพระเจ้าทรงเข้ามา
แทรกแซงและขัดขวางคนชั่วเพื่อ
ปกป้องผู้ที่ติดตามพระองค์  
 
 

 แต่บางครั้งพระเจ้าก็ทรงมี
เหตุผลบางอย่างที่ทรงปล่อยให้
ความชั่วร้ายดําเนินต่อไปแม้ผู้
บริสุทธิ์จะถูกทําร้ายก็ตาม  
ในช่วงเวลาเช่นนี้เอง เราต้องทูล
ขอให้พระเจ้าทรงปกป้องเรา  
 

จงจ าไว้ว่า  
ในที่สุดพระเจ้าจะทรงพิพากษา 
และบางครั้งการพิพากษานั้น

อาจจะไม่ได้เกิด 
ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ 
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ข้อคิดจากสดุดีบทนี้  
ข้อ 1-6      เราเคยถูกกล่าวหา
อย่างผิดๆหรือถูกทําให้เจ็บปวด
จนอยากจะแก้แค้นบ้างหรือไม่?   
 ดาวิดเขียนสดุดีบทนี้เนื่องจาก
ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาพยายามจะ
ฆ่าซาอูลเพื่อยึดบัลลังก์ (1ซมอ .
24:9-11)     
 แทนที่ดาวิดจะจัดการด้วย
ตัวเองและโต้กลับ ท่านกลับร้อง
ทูลขอความยุติธรรมจากพระเจ้า  
 

เม่ือถูกใส่ร้ายป้ายสี  
การตอบสนองที่ดีที่สุดคือ 

การอธิษฐาน ไม่ใช่การแก้แค้น 
 

 เพราะพระเจ้าตรัสว่า “การแก้
แค้นเป็นหน้าที่ของเรา (พระเจ้า )เอง
เรา(พระเจ้า )จะคืนสนอง ” (12:19; ดู 
ฉธบ.32:35,36; ฮบ.10:30 ด้วย)  
 แทนที่จะโต้ตอบ จงทูลขอให้
พระเจ้าทรงจัดการ ให้ความ
ยุติธรรมและกู้ชื่อเสียงของเรา
กลับมา 

การตอบสนอง  
มีใครทําให้เราเจ็บปวดหรือไม่ ? 
หน้าที่ของเราคืออธิษฐานเผื่อเขา 
ไม่ใช่แก้แค้น 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเรื่องความเจ็บปวด
นี้ให้กับพระเจ้า  
 ออกชื่อคนที่ทําให้เราเจ็บปวด
กับพระเจ้าและอธิษฐานตามข้อ  
1-6  ให้พระเจ้าทรงจัดการ 
 อธิษฐานขอบพระคุณและ
สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรง
เที่ยงธรรมและยุติธรรมสําหรับเรา
เสมอ 
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วันที่ 21 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 8 

อ่านพระธรรม สดุดี 8  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้เราท่องพระธรรมส ดุดีบทที่ 8 
นี้ทั้งบท เพื่อเราจะเตือนตัวเองว่า 
แม้เราเล็กน้อย แต่พระเจ้าทรง  
ถือว่าเรามีเราค่ามากในสายพระ -
เนตรของพระองค์ 
 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ น่าแปลกใจ ที่
พระองค์ทรงเลือกเราที่เป็นมนุษย์
และผงคลีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ1 เป็นต้นไป พันธสัญญาใหม่
กล่าวถึงพระคริสต์โดยอ้างอิง
บางส่วนจากสดุดีบทนี้  
(1คร.15:27; ฮบ.2:6-8)   
 พระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
ซึ่งต่ํากว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย 
(8:5) 
 และพระองค์จะทรงยกบรรดา
คนของพระองค์ให้สูงเหนือชาว
สวรรค์เมื่อพระองค์เสด็ จกลับมา
ปกครองสวรรค์ใหม่และโลกใหม่  
 พระเยซูทรงเ ป็นมนุษย์ผู้เดียว
ที่เป็นพระฉายที่สมบูรณ์แบบของ
พระเจ้า (กท.2.20,คส.1.15) 
 

ข้อคิดจากสดุดีบทนี้ ข้อ 3-5 
เมื่อเรามองการทรงสร้างที่กว้าง
ใหญ่ไพศาล เราประหลาดใจว่า
ทําไมพระเจ้ายังทรงใส่ใจกับ
มนุษย์ที่ทําให้พระองค์ผิดหวังอยู่
เสมอ และพระเจ้าทรงสร้างเราให้
ต่ํากว่าพระองค์ หรือทูตสวรรค์
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
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เม่ือใดก็ตามที่เรารู้สึกด้อยค่า
ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง  
จงจ าไว้ว่าเรามีค่ามาก 

ส าหรับพระเจ้า 

 
 เรามีค่าเพราะเรามีพระฉาย 
(พระลักษณะ หรือ ธรรมชาติ)ของ
พระผู้สร้าง (ดู ปฐก .1:26,27 ว่า
พระเจ้าทรงให้ คุณค่าแก่มนุษย์
ทั้งหลายมากเพียงใด)  
 พระเจ้าทรงเปิดเผยอย่าง
ชัดเจนแล้วว่าเรามีค่ามากสําหรับ
พระองค์ เราจึงไม่ต้องรู้สึกด้อยค่า
อีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง  
 เรามีคุณค่ามากสําหรับพระเจ้า 
เราต้องตระหนักเช่นนี้ อย่าให้
ซาตานและค่านิยมของโลกหลอก
เราว่าเราไร้ค่า 
 ให้เราทบทวนเสมอว่า เรามีค่า 
เพราะเรามีพระ ฉายของพระเจ้า
อยู่ในเรา 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
พระฉายของพระองค์ในชีวิต     
ของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
ความรักและพระกรุณาของ
พระองค์ที่สร้างเราให้เป็นเหมือน
พระฉายของพระองค์ 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 9 

อ่านพระธรรม สดุดี 9  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนโดนใจท่านที่สุด  เพราะ
เหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
ดาวิดเขียนสดุดีบทนี้ตอนเป็น
กษัตริย์ พระองค์ทรงขอบพระคุณ
พระเจ้าที่ให้อิสราเอลชนะศึก
สงคราม ซึ่งเป็นการแสดงถึงความ
ยุติธรรมของพระเจ้า ดังนั้นดาวิด
จึงได้เชิ ญชวนให้มาสรรเสริญ     
พระเจ้า 
 

ข้อ 1 เป็นต้นไป การสรรเสริญคือ
การแสดงว่าเราชื่นชมและตระหนัก
ถึงค่าของพระองค์ เรากําลังกล่าว   
“ขอบคุณ ” สําหรับพระลักษณะ    
แต่ละด้านของพระองค์ เราแสดง
ท่าทีภายในออกมาเป็นการกระทํา 

 เมื่อสรรเสริญพระเจ้า มากขึ้น
เราก็มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่ งขึ้นว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้ใด 

เม่ือเราอ่านสดุดีแต่ละบท  
จงมองหาพระลักษณะ 

หรือนิสัยของพระเจ้าเพ่ือเรา 
จะขอบพระคุณพระองค์ได้ 

 

ข้อคิดจากสดุดีบทนี้  
ข้อ 13,14  เราทุกคนต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อ
เรามีปัญหา แต่เรามีเหตุผล
แตกต่างกัน  
 บางคนต้องการให้พระเจ้า
ช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จ
และเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น บาง
คนต้องการให้พระเจ้าช่วยเขาให้
สบายใจและรู้สึกดีกับตัวเอง  
 แต่ดาวิดต้องการความช่วย - 
เหลือจากพระเจ้าเพื่อความยุติ -
ธรรมจะกลับคืนสู่อิสราเอล และ
เพื่อให้คนอื่นได้เห็นฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจ้า  
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เม่ือเราต้องร้อง 
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
จงพิจารณาแรงจูงใจของเรา 
เราแค่ไม่อยากเจ็บปวด 

หรืออับอายหรือเราต้องการ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

 

ตอบสนอง  
ให้เราถามตัวเองว่า เมื่อเรา
อธิษฐานพระเจ้า อะไรคือแรงจูงใจ
ของเรา  

เพื่อเพียงได้รับคําตอบนั้น ๆ  
หรือ ต้องการถวายเกียรติแด่    
พระเจ้ าเหมือนที่กษัตริย์ดาวิด
อธิษฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

อธิษฐาน 
ทูลขอให้พระเจ้าพัฒนาท่าทีใน
ชีวิตของเราที่จะถวายเกียรติแด่
พระเจ้ามากขึ้นในทุกสถานการณ์
ในชีวิตของเรา เช่น เมื่อเรามีชัย
ชนะ มีความสําเร็จ เราจะให้สิ่งนี้
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ ใช่เพื่อ
ตัวเราเอง 
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วันที่ 23 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 10 

อ่านพระธรรม สดุดี 10  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนโดนใจท่านมากที่สุด  
เพราะเหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
บางครั้ง พระเจ้าดูเหมือนนิ่งดูดาย 
ไม่ไปขัดขวางคนอธรรม คนบาป
เลยเห่อเหิ่ม  
 แต่พระเจ้าไม่ได้เฉยเมยเหมือน
ที่เขาคิดไว้ พระองค์ทรงทราบ
ทั้งหมด  เพราะสักวันหนึ่ง  พวก
เขาจะได้รับความทุกข์ทรมาน
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 
 
 

 

ข้อ 1  “ท าไมพระองค์จึงทรงซ่อน
พระองค์ในยามเดือดร้อน”  
 ผู้เขียนสดุดีรู้สึกว่าพระเจ้าทรง
อยู่ห่างไกล แต่ถึงเขาจะแสดง
ความสงสัยออกมาตรงๆ  
 เขาก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานหรือ
สรุปว่าพระเจ้าไม่ห่วงใยเขาอีกแล้ว 
ผู้เขียนไม่ได้บ่น แต่กําลังร้องขอให้
พระเจ้าทรงรีบมาช่วยเหลือเขา  
 

ในเวลาที่เราโดดเดี่ยว 
หรือเป็นทุกข์ที่สุดนั้น 

เราจ าเป็นต้องอธิษฐานเพ่ือ 
ทูลพระเจ้าถึงปัญหาของเรา 
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ข้อคิดจากสดุดีบทนี้ ข้อ 14 
 พระเจ้าทรงเห็นและจดจําการ
กระทําที่ชั่วร้ายทุกอย่าง พระองค์
ทรงให้กําลังใจเราและฟังคําร้อง
ทุกข์ของเรา (10:17)  
 พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ 
เราจะเผชิญกับคนชั่วได้เพราะเรา
ไม่ได้เผชิญหน้าคนเหล่านั้นตาม
ลําพัง พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอบสนอง  
 ในสัปดาห์นี้ เ ราต้องเผชิญการ
กระทําชั่วอะไรบ้าง? 
 เราเผชิญใครที่เป็นคนชั่วบ้าง? 
 ให้เราตอบสนองแบบที่ดาวิดได้
ตอบสนองคือ รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่
เคียงข้างเราเสมอ 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงสถิตอยู่ใกล้เรา เมื่อเราต้อง
เผชิญกับความชั่วร้าย หรือคนชั่ว 
 ทูลขอให้พระเจ้า พัฒนาชีวิต
ของเราจากเหตุการณ์นี้  
 เพื่อเราจะเติบโตในการเป็น
สาวกของพระองค์ และถวาย
เกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของ
เราทุกประการ 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 11 

อ่านพระธรรม สดุดี 11  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนโดนใจท่านที่สุด  เพราะ
เหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี ้ 
ข้อ 1-4        แม้ ดาวิด จะเป็น
กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้   
แต่ท่านก็ยังต้องเผชิญความ  
อยุติธรรมและถูกเกลียดชัง ดาวิด
ต้องหนีเอาชีวิตรอดหลายครั้ง 
 ดาวิดอาจจะเขียนสดุดี บทนี้
ตอนที่ถูกซาอูลตามล่า (1ซมอ .
18-31) หรือตอนที่อับซาโลมกบฏ 
(2ซมอ .15- 18 ) เพราะทั้งสอง
เหตุการณ์นี้ทําให้ดาวิดต้องหนี  
 แต่ท่านก็ไม่ถึงกับสูญเสียทุก
อย่าง เพราะดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรง
ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง  
 

 ท่านรับมือกับปัญหาได้อย่าง
ชาญฉลาดและไม่ได้วิ่งหนีปัญหา
ด้วยความกลัว 
 

ข้อคิดจาก ข้อ 4 
เมื่อรากฐานของเราสั่นคลอนและ
เราอยากจะซ่อนตัว  
 จงจําไว้ว่าพระเจ้ายังทรงครอบ- 
ครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธิ์อํานาจ
ของพระองค์ไม่ได้ลดน้อยลงไม่ว่า
สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ทุกสิ่ง
เกิดขึ้นโดยพระองค์ทรงรับรู้และ
ทรงอนุญาต 
  

เม่ือเราอยากจะวิ่งหนี  
จงวิ่งไปหาพระเจ้า  

พระองค์จะทรงน าความ
ยุติธรรมและความดี 
กลับมาสู่โลกนี้ 

ในเวลาที่เหมาะสม 
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ข้อคิดจาก ข้อ 5    พระเจ้าทรง
อนุญาตให้ผู้เชื่อเผชิญกับความ
ยากลําบาก พระองค์ทรงตรวจสอบ  
ทั้งคนชอบธรรมและคนชั่ว   
 สําหรับบางคน การทดสอบ
ของพระเจ้าเป็นไฟหล่อหลอม
พวกเขาให้บริสุทธิ์  แต่สําหรับ
บางคนการทดสอบกลับเป็นเพลิง
ที่เผาผลาญ   
 

อย่าละเลยหรือหลีกเล่ียง 
การทดสอบและการท้าทาย 
ที่มาถึง นี่เป็นโอกาสที่จะท า 

ให้เราเติบโต 

 

ตอบสนอง  
 เมื่อรากฐานไม่มั่นคง หรือ
สั่นคลอน เวลาที่เราเผชิญปัญหา 
เราจึงอยากวิ่งหนี  
 แต่เมื่อรากฐานมั่นคง เราก็จะ
มั่นใจว่า พระเจ้าทรงครอบครองอยู ่
 รากฐานของเรามั่นคงหรือไม่? 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าให้เรารักพระวจนะ
ของพระองค์ เพื่อเราจะมีรากฐาน
ที่มั่นคง และเผชิญปัญหาได้ 
 ขอพระเจ้าให้เราสามารถเผชิญ
การทดสอบได้ เพื่อเราจะเติบโตขึ้น 
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วันที่ 25 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 12 
อ่านพระธรรม สดุดี 12 
 ช้า ๆ 3 รอบ  
ข้อไหนโดนใจท่านที่สุด  เพราะ
เหตุใด ?___________________ 
_________________________ 

ข้อคิดและตอบสนอง 
จากข้อ 2-4      เราอาจถูกล่อลวง
ว่าการโกหกนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัย
อะไร แถมบางครั้งยังอาจเป็น
ประโยชน์ด้วยซ้ํา  
 แต่พระเจ้าไม่มองข้ามการ
โกหก การประจบ การหลอกลวง 
หรือการโอ้อวด ความบาปเหล่านี้
เกิดจากท่าทีที่ผิดๆ ที่เราแสดง
ออกมาทางคําพูด  
 
 
 
 
 
 

ล้ินอาจเป็น 
ศัตรูตัวฉกาจของเราได้ 
เพราะแม้จะขนาดเล็ก  
แต่ก็สร้างความเสียหาย 
ได้อย่างมหันต์ (ยก.3:5)  
จงพูดอย่างระมัดระวัง 

 
 เมื่อเรากลับใจเป็นคริสเตียน
นั้น เราเปลี่ยน แปลงในเรื่องการ
พูดหรือไม่ ? 
 เราได้ใช้ลิ้นของเราเสริมสร้าง
ตนเองหรือพี่น้องมากขนาดไหน 
เราสามารถยกตัวอย่างได้หรือไม่? 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดและตอบสนอง 
จากข้อ 6 ความจริงใจและความ
จริงนั้นมีค่ามากเ พราะหาได้ยาก 
คนมากมายหลอกลวง โกหก 
ประจบสอพลอโดยหวังจะได้มา  
ซึ่งสิ่งที่ต้องการ  
 ในฐานะกษัตริย์ ดาวิดได้พบ
ผู้คนที่หวังจะเป็นที่โปรดปราน
และประจบสอพลอเพื่อให้ตนเอง
ก้าวหน้า  
 

เม่ือเรารู้สึกว่าความจริงใจและ
ความจริงนั้นก าลังจะหมดไป 

เรายังคงมีหวังใน 
พระวจนะของพระเจ้า  ดังนั้น
เม่ือพระองค์ตรัส จงฟังให้ดี 

 เมื่อเรากลับใจเป็นคริสเตียน
นั้น เราเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
ฟังของเราหรือไม่  เราสนใจไหม
ว่าจะใช้หูของเราฟังอะไร? 
_________________________
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 มอบลิ้นของเราให้พระเจ้ าใช้
เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 มอบหูของเราให้พระเจ้าใช้ ที่
เราจะฟังสิ่งที่จะเสริมสร้างเรา    
ให้เป็นสาวกที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 13 
อ่านพระธรรม สดุดี 13  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนโดนใจท่านที่สุด  เพราะ
เหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ1 
บางครั้งการระบายปัญหากับเพื่อน
ก็ทําให้เรามีมุมมองที่ถูกต้อง  
 ในสดุดีบทนี้มีคําว่า  “อีกนาน
เท่าใด” ถึงสี่ครั้งในสองข้อแรก คํา
นี้บ่งบอกถึงความทุกข์ระทมของ
ดาวิด  
 ดาวิดระบายความรู้สึกกับ   
พระเจ้าและได้รับการเสริมกําลัง 
คําอธิษฐานในตอนท้ายจึงแสดง
ความหวังและความวางใจใน   
พระเจ้า  
 
 
 

 

เราระบายความรู้สึกและเล่า
ปัญหาของเราให้พระเจ้าฟังได้

ผ่านการอธิษฐาน  
พระองค์ทรงช่วยให้เรา 
มีมุมมองที่ถูกต้อง 

และท าให้เรามีสันติสุขได้ 

 

ข้อคิดและตอบสนอง 
จากข้อ 1-5      บ่อยครั้งดาวิด
อ้างว่าพระเจ้าทรงมาช่วยท่านช้า
เหลือเกิน เราเองก็มักจะรู้สึกแบบ
เดียวกัน  
 เรารู้สึกว่าความชั่วร้ายและ
ความทุกข์ยากถูกปล่อยปละละเลย 
และเราสงสัยว่าเมื่อไรพระเจ้าจะ  
ทรงยับยั้งสิ่งเหล่านี้เสียที 
 ดาวิดยืนยันว่าจะยังคงวางใจ
ในพระเจ้า ไม่ว่าท่านจะต้องร อ
คอยความยุติธรรมของพระเจ้า
นานเพียงใดก็ตาม   
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เม่ือเรารู้สึกกระสับกระส่าย  
จงระลึกถึงดาวิด 
ที่มีความเช่ือม่ันคง 

ในความรักที่ไม่เปล่ียนแปลง
ของพระเจ้า 

 
 เมื่อเรารู้สึกแบบดาวิดคือ        
พระเจ้าทรงมาช่วยช้าเหลือเกิน 
เราจะสามารถไว้วางใจพระเจ้า          
อยู่หรือไม่  ?________________ 
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
ว่า เราจะไว้วางใจพระองค์เสมอ
และตลอดไป แม้ว่า สถานการณ์  
ที่เราเผชิญจะเป็นอย่างไรก็ตาม 
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วันที่ 27 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 14 
อ่านพระธรรม สดุดี 14  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนโดนใจท่ านที่สุด  เพราะ
เหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและตอบสนอง 
จากข้อ 3  นอกจากพระเจ้าแล้ว
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เราทุกคน
ผิดต่อพระเจ้า (ดู รม .3:23) และ
จําเป็นต้องได้รับการอภัยโทษจาก
พระองค์  
 ไม่ว่าคนเราจะทําดีเพียงใดหรือ
ประสบความสําเร็จ เพียงใดเมื่อ
เทียบกับคนอื่น แต่ก็ไม่มีใคร
อวดอ้างความดีของตนได้เม่ือ
เทียบกับมาตรฐานของพระเจ้า  
 
 
 
 

 พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อ
ฟังกฏเกณฑ์ของพระองค์เท่านั้น 
แต่พระองค์ยังต้องการให้เรารัก
พระองค์สุดใจด้วย  
 ไม่มีใครทําเช่นนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนอกจากพระเยซู -
คริสต์  
 เนื่องจากเราทุกคนอยู่ต่ํากว่า
มาตรฐานของพระเจ้า เราจึงต้อง
หันไปพึ่งพระคริสต์เพื่อเราจะ
ได้รับความรอด (รม.10:9-11)  
 เราขอให้พระคริสต์ช่วยเราแล้ว
หรือยัง?___________________ 
_________________________ 
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ข้อคิดและตอบสนอง 
จากข้อ 5 ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ 
“ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม” คนที่
โจมตีผู้ติดตามพระเจ้า ก็อาจถูก
พระเจ้าโจมตีได้ การโจมตีพระเจ้า
นั้นไร้ประโยชน ์(ดู 2:4,5,10-12)  
 

ดังนั้นแม้เราจะรู้สึกว่า 
เราก าลังจะพ่ายแพ้การต่อสู้ 

แต่เรายังม่ันใจได้ว่า 
สุดท้ายแล้ว 

เราจะมีชัยชนะในพระเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรารู้สึกพ่ายแพ้เรื่องอ ะไรบ้าง 
เราสามารถมั่นใจว่าเราจะชนะ
เพราะเราจะมีชัยชนะในพระเจ้า 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์
ทรงเป็นที่พึ่งพิงของเราอยู่เสมอ 
 สรรเสริญพระเจ้า ที่ในพระองค์
เราพบชัยชนะ 
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วันที่ 28 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 15 
อ่านพระธรรม สดุดี 15 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากสดุดี
บทนี้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 5 
พระเจ้าไม่ทรงสนับสนุนการให้กู้
แบบคิดดอกเบี้ยหรือคิดเอากําไร
จากเพื่อนชาวยิวที่ขัดสน  
(ดู อพย.22:25; ลนต.25:35-37)  
 แต่พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้
เก็บดอกเบี้ยจากคนต่างชาติได้ 
(ฉธบ.23:20)  
 และในกรณีที่ทําธุรกิจก็คิด
ดอกเบี้ ยได้แต่ต้องไม่มากเกินไป 
(สภษ.28:8) 
 
 

 

ข้อคิดจาก ข้อ 3,4 คําพูดมีพลัง
อํานาจมาก และการใช้คําพูดก็
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้า  
 คงไม่มีอะไรบ่งบอกความเป็น  
คริสเตียนได้ดีไปกว่าความสามารถ
ในการควบคุมคําพูดของตน นั่น
คือการพูดความจริง ไม่นินทา    
ว่าร้าย และรักษาคําปฏิญาณ (คํา
สัญญา)  
 จงระมัดระวังสิ่งที่เราพูด 
 

ตอบสนอง 
ในสดุดี 12 เราก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
เรื่องการพูด และในวันนี้ก็เป็น
เรื่องการใช้คําพูดอีก นั่นแสดงว่า  
 

เรื่องค าพูดนั้น 
เป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ 
และใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 
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 ให้เรากลับมาพิจารณาถึงเรื่อง
การใช้คําพูดของเราเองว่า เป็น
อย่างไรบ้าง? 
 เราสามารถควบคุมลิ้นของเรา
ให้พูดในสิ่งที่เป็นพระพรหรือไม่ 
พูดเป็นการเสริมสร้างหรือเปล่า? 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
มอบถวายลิ้นของเราให้พระเจ้า
ทรงใช้ เพื่อเป็นที่เสริมสร้างพี่น้อง 
และผู้อื่นให้มีกําลังใจจากคําพูด
ของเรา 
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วันที่ 29 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 16 
อ่านพระธรรม สดุดี 16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
มีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะขอการ
พิทักษ์รักษา การปกป้องที่มาจาก
พระเจ้า? ในวันนี้ ท่านสามารถทูล
ขอได้ _____________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
หลายครั้งที่ดาวิดเกือบเอาชีวิต  
ไม่รอด แต่พระเจ้าก็ทรงช่วยท่าน  
 สดุดีบทที่ 16 นี้เป็นคําขอบ - 
พระคุณพระเจ้าต่อความช่วยเหลือ 
ของพระองค์ที่นําท่านกลับมา
สามัคคีธรรมกับพี่น้องได้อีกครั้ง
หนึ่ง 
 
 
 

 

ข้อ 18 เมื่อดาวิดพูดว่า ท่าน “จะ
ไม่หวั่นไหว ” ท่านกล่าวถึงความ
มั่นคงปลอดภัยซึ่งผู้เชื่อสัมผัสได้  
 พระเจ้ายังคงให้ผู้เชื่อเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจํา - 
วัน ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อต่างมี
สถานการณ์กับความเจ็บปวด 
ความทุกข์ยาก และความล้มเหลว
เหมือนกัน (มธ.5:45)  
 

ผู้เช่ือจะไม่ส้ินหวังกับชีวิต 
หรือสับสนกับเป้าหมาย 

ที่แท้จริงในโลกนี้  
แต่ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า 

จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างม่ันใจ 

 
 เพราะพวกเขารู้ว่าอะไรถูกต้อง
และสําคัญในสายพระเนตร ของ
พระเจ้า พวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะ
ทรงปกป้องพวกเขาไม่ให้หันเหไป
จากเส้นทางที่พระองค์ทรงเลือก 
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ข้อคิดจาก  ข้อ 9   ดาวิดมี
ความยินดี ท่านพบเคล็ดลับของ
ความชื่นชมยินดี  
 ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนั้น
ลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุข  
 เราชื่นชมยินดีได้แม้จะอยู่ท่าม  
กลางความทุกข์ร้อนแสนสาหัส  
  

ความสุขนั้นไม่ยั่งยืน 
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ 
ขึ้นอยู่สถานการณ์   

แต่เม่ือเราใคร่ครวญถึง 
การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า 

ในแต่ละวัน เราจะมีความอิ่มใจ 

 
 เมื่อเราเข้าใจในอนาคตที่
พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา เรา
จะชื่นชมยินดี อย่าปล่อยชีวิตไป
ตามสถานการณ์รอบข้าง แต่จง
ขึ้นอยู่กับพระเจ้า 
 

 

ตอบสนอง 
พระธรรมบทนี้เป็นบทที่ผมอยาก
หนุนใจให้พี่น้องทุกคนท่องจําไว้ 
เพื่อว่าเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ ยาก 
ลําบาก เราจะสามารถใช้พระวจนะ 
ของพระเจ้าบทนี้เผชิญได้ 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ในวันนี้หรือสัปดาห์นี้ เราจะ  
ต้องเผชิญอะไรบ้าง?  
เราสามารถทูลขอการพิทักษ์รักษา 
จากพระอง ค์ได้ มีปัญหาอะไรที่
เราต้องแก้ไข ให้เราทูลขอการ
ปรึกษาจากพระองค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นที่ลี้ภัย เป็นความชื่นชม 
เป็นความชื่ นบาน เป็นที่ปรึกษา
ของเรา 
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วันที่ 30 มิถุนายน 2011  
สดุดี บทที่ 17 
อ่านพระธรรม สดุดี 17  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ ท่านประทับใจข้อไหน 
ที่สุด ?____________________ 
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
ดาวิดคงเขียนพระธรรมสดุดีบทนี้
ตอนที่ท่านพเนจรในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อหนีกษัตริย์ซาอูล 
 
ข้อ 3 ดาวิดไม่ทําบาปเลยหรือ  
 ดาวิดไม่ได้ อวดอ้างว่าตนเอง
บริสุทธิ์ปราศจากบาปด้วยความ
หยิ่งยโส  แต่ดาวิดเข้าใจความ - 
สัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า  
 ในสดุดี 32 และ 51 ดาวิดก็
ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าตนเอง   
ทําบาป  
 
 
 

 อย่างไรก็ตามดาวิดมีความ - 
สัมพันธ์ท่ีสนิทสนมกับพระเจ้า มี
การกลับใจใหม่และการให้อภัยอยู่
เสมอ  
 ดังนั้นความดีที่ดาวิดอ้างถึงจึง
อยู่บนรากฐานของการแสวงหา
พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อคิดจาก ข้อ 13-15  เมื่อเรา
วัดความสุขหรือความพึงพอใจใน
ชีวิตด้วยปริมาณทรัพย์สมบัติที่
เรามี เราก็กําลังหลอกตัวเอง  
 เมื่อเราให้ความร่ํารวยมี
ความสําคัญสูงสุด เราก็ปล่อยให้
อํานาจ ความเพลิดเพลิน แล ะ
ความม่ันคงทางการเงินบดบัง
ความสั มพันธ์ ของเรากับพระเจ้า
ซึ่งมีคุณค่านิรันดร์  
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 เราคิดว่าเราจะมีความสุข    
หรือพึงพอใจเมื่อเราร่ํารวย แต่
แล้วในที่สุดเราจะพบว่าความ
ร่ํารวยไม่ได้ทําให้ เราพึงพอใจ
อย่างแท้จริง และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินก็จืดจางไป  
 มาตรวัดความสุขหรือความ   
พึงพอใจที่แท้จริงอยู่ในความรัก
ของพระเจ้าและในการทําตาม  
พระประสงค์ของพระองค์  
 

เราจะพบกับความสุขที่แท้จริง
ถ้าเราให้ความส าคัญกับ 
ความสัมพันธ์ของเรา 
กับพระเจ้ามากกว่า 
ความม่ังคั่งของโลกนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 เมื่อสถานการณ์เราเหมือน    
ดาวิดในตอนนี้ คือ ถูกไล่ล่า เรา
สามารถใช้พระธรรมตอนนี้
อธิษฐาน ทูลวิงวอนกับพระเจ้าได้ 
 เราตอบสนองต่อคนที่ให้ร้าย
เรา ตามล้างตามล่าเรา ต้องการ
กดเราให้แหลกถึงดิน อย่างไร? 
ให้สดุดีบทนี้เป็นบทเตือนใจ เราใน
การตอบสนอง 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนตัวเองเหมือนที่
ดาวิดทบทวนตัวเองว่าไม่ได้ซ่อน
บาปอะไรไว้ และมีความสัมพันธ์ท่ี
ดีกับพระเจ้าอยู่ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงรักเราเหมือนดังแก้วตา ซ่อน
เราอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ และ
ช่วยเราให้พ้นจากคนที่ต้องการ  
ทําร้ายเรา 
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เพลงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
 
ข้อ 1 
พระบารมีเฉิดฉาย เลิศเลอองค์ราชันย ์
ปวงประชายินด ี ปฐพีเปรมปรีดิ์ 
ประทับในความสว่าง  และความมืดมิดหลบหน ี
ได้ยินพระสุรเสียง สั่นไหว  สั่นเทา  หวาดกลัว 
 

ร้องรับ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่   
ร้องด้วยกัน พระเจ้าทรงยิ่งใหญ ่
ทั่วหล้าจะเห็นพระองค ์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่ง 
 

ข้อ 2 
ทรงพระชนม์เป็นนิจ  หัตถาผดุงเวลา 
ครั้งแต่สร้างโลกา  ตราบจนนิรันดร 
พระเจ้าองค์พระบิดา พระวิญญาณ  พระบุตร 
สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ ลูกแกะของพระเจ้า 
 
Bridge 
นามเหนือนามใดใด  สมควรสรรเสริญ  
ใจข้าร่ าร้อง  พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่ง 
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