ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอาทิตย์ ท่ ี 25 พ.ค. 2014_____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ มาระโก 6:30-36 บังคับตนเอง
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. หลังจากทีเ่ หล่าอัครทูตไปรับใช้ เขากลับมาทาอะไรกับพระเยซู? (30) ทาไมสิง่ ทีเ่ ขาทา
กับพระเยซูเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากๆ?

คาถาม 2. พระเยซูไม่ได้ เป็ นห่วงเรื่ องการทุม่ เทรับใช้ ของเหล่าอัครทูตอย่างเดียว พระองค์เป็ นห่วง
เรื่ องอะไรด้ วย? (31-32) ท่านได้ ข้อคิดหรื อข้ อเตือนใจอะไรบ้ าง?
คาถาม 3. แม้ พระเยซูเหน็ดเหนื่อยเพียงไร พระองค์ได้ ทาอะไรที่ทาให้ เราซาบซึ ้งและประทับใจ
อย่างมาก? (33-34)

หัวข้ ออธิษฐาน
มุ่งสู่ชีวติ ที่เปี่ ยมสุข เพื่อรั บความสุขแท้ จากพระเจ้ าและส่ งต่ อความสุขแท้ ไปสู่มวลชน
“จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้ า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ ย่ งิ และซ่ อนอยู่
ซึ่งเจ้ าไม่ ร้ ูนัน้ ให้ แก่ เจ้ า”(ยรม.33:3)

1. ทูลขอให้ ประเทศไทยได้ รับการช่วยกู้จากพระเจ้ าและการเมืองจะมีทางออกทีด่ ีที่สดุ โดยไม่
มีความรุนแรง ขอให้ ความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้ ามาตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย ขอให้
ความดีชนะความชัว่ ขอให้ แผ่นดินไทยมีความสงบร่มเย็นตลอดไป
2. ให้ ขอบคุณพระเจ้ าที่พนี่ ้ องทุกคนเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในการประกาศความรักของพระ
เจ้ าและรักกันและกัน ขอพระเจ้ าทรงอวยพรการมีสว่ นรับใช้ ของสมาชิกทุกคน
3. ทูลขอให้ พระเจ้ าทรงอวยพระพร เป้าหมายปี 2014 ของคริ สตจักรและของเราทุกคน ทัง้
ด้ านคุณภาพชีวติ และด้ านปริ มาณด้ วย ให้ เป็ นปี แห่งมหาพรอย่างแท้ จริ ง
4. ทูลขอสติปัญญาให้ กบั ผู้นาทุกระดับ ทังที
้ มศิษยาภิบาล คณะมัคนายก ผู้นาที่ดแู ลพันธกิจ
ต่างๆ ผู้นาแคร์ และเจ้ าของบ้ านทุกคน พี่เลี ้ยง และทูลขอให้ พระเจ้ าทรงเทพระพรลงมา
เหนือชีวติ ของผู้นาทุกระดับ ทังสุ
้ ขภาพ หน้ าที่การงานและการรับใช้ จะเกิดผลมากมาย

คาถาม 4. ใจของสาวกแตกต่างกับใจของพระเยซูอย่างไร? (35-36) วันนี ้ท่านตังใจให้
้
มใี จเหมือน
พระเยซูอย่างไรบ้ าง?

5. ทูลขอให้ สมาชิกทุกคนมีสติปัญญา และรับการอวยพรจากพระเจ้ าอย่างมากมายในการทา
ธุรกิจการงานในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติ และมีสขุ ภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจาก
โรคภัยไข้ เจ็บทังสิ
้ ้น และภาระหนักส่วนตัวจะได้ รับการช่วยกู้จากพระเจ้ า และได้ รับพระพร
จากพระเจ้ า 2 เท่าในปี 2014

ข้ อคิดประจาวัน จงหยุดพักให้ หายเหนื่อยและอธิษฐาน เพื่อจะได้ ไม่หมดเรี่ ยวหมดแรง
สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )
1
ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ______________________________________เมื่อวันที่_____________________
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กิจกรรมคริสตจักรมหาพรกรุ งเทพ
วันอาทิตย์ :

อธิษฐาน
นมัสการรอบเช้ า
คริสตจักรเด็ก
เรียนพระคัมภีร์
ชัน้ ยุวชน
นมัสการรอบบ่ าย
คริสตจักรเด็ก

เวลา 08.30 – 09.30 น.
เวลา 10.00 – 11.45 น.
เวลา 10.30 – 11:45 น.
เวลา 12.30 – 13.45 น.
เวลา 12.30 – 13.45 น.
เวลา 14.00 – 15.45 น.
เวลา 14.30 – 16:00 น.

วันจันทร์ -เสาร์ : กลุ่มแคร์ ตามบ้ านสมาชิก เวลา 19.00 – 21.00 น.

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันเสาร์ ท่ ี 24 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง(อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ มัทธิว 1:18-25 ชื่อที่เหมาะสม
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. การที่โยเซฟเผชิญกับเหตุการณ์ในข้ อ 18 ไม่ใช่เรื่ องง่ายเพราะอะไร? สิง่ ที่โยเซฟ
ตังใจท
้ าถือว่าดีมากเพราะอะไร? (19)

คาถาม 2. ขอบคุณพระเจ้ าที่พระองค์ตรัสในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมเสมอ? พระเจ้ า
ตรัสกับท่านในเวลาและสถานการณ์ใด ตรัสอะไรและตรัสอย่างไร? (20-21)

คาถาม 3. ทูตสวรรค์ใช้ พระคาของพระเจ้ าเพื่อเตือนโมเสสว่าพระสัญญาจะสาเร็ จ (22-23)
ท่านมีข้อพระคาตอนไหนบ้ างเพือ่ เตือนใจท่านเสมอว่า พระเจ้ าจะทรงทาสิง่ ที่พระองค์ได้ เริ่มให้
สาเร็ จ?

คาถาม 4. โยเซฟเป็ นแบบอย่างของการไม่ใช้ เหตุผลตัวเองเป็ นหลักในการตัดสินใจ โยเซฟทา
อะไรที่เราควรเอาอย่าง? (24-25)
ข้ อคิดประจาวัน พระนามของพระเยซูเป็ นหัวใจของความเชื่อและความหวังของเรา
สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจที่สดุ ในวันนี ้ _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

2

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ____________________________________เมื่อวันที่___________________
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ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันศุกร์ ท่ ี 23 พ.ค. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ สดุดี 103:6-18 มากเกินกว่าที่ควรได้ รับ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ลูกของพระเจ้ าที่แท้ จริงจะไม่แก้ แค้ นผู้อื่นเพราะอะไร? (6-7)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันจันทร์ ท่ ี 12 พ.ค. 2014
___/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-9 ถ้ อยคาเพื่อการดาเนินชีวิต
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เราจะตัดทอนและเติมแต่งพระบัญญัติที่สมบูรณ์แล้ วไม่ได้ มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์จะ
สังคายนาพระบัญญัติของพระเจ้ าไม่ได้ พระเจ้ าทรงประทานพระบัญญัติแก่เราเพื่ออะไร (1-2)

คาถาม 2. แม้ บางครัง้ เราอาจพลาดทาสิง่ ที่ผิดบาป แต่พระเจ้ ามีพระสัญญาอะไรบ้ างสาหรับผู้ที่
สารภาพและกลับใจ? (8-14)

คาถาม 2. พระบัญญัติยงั ชี ้ให้ เราเห็นความบาปและพระที่เทียมเท็จ อย่างเช่นพระบาอัลเปโอร์
วันนี ้พระวจนะทีเ่ ราอ่าน ได้ ชี ้ให้ เราเห็นสิง่ ที่ไม่ดีอะไรที่อยูใ่ นตัวเราที่เราต้ องสารภาพ (3)

คาถาม 3. สัจธรรมเกี่ยวกับชีวติ มนุษย์คืออะไร? (15-16) ท่านควรตอบสนองอย่างไรบ้ างกับ
สัจธรรมนี ้?

คาถาม 3. คนที่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ าจะได้ รับพระพรอะไรบ้ าง (4-5, 9)

คาถาม 4. พระเจ้ ามีพระสัญญาอะไรที่ดารงเป็ นนิตย์? แต่มนุษย์มีหน้ าที่อะไรบ้ างเพื่อให้ พระ
สัญญานันส
้ าเร็ จ? (17-18)

คาถาม 4. คนที่ทาตามพระวจนะของพระเจ้ า คนอื่นจะมองเราด้ วยมุมมองอย่างไรบ้ าง (6-8)

ข้ อคิดประจาวัน หากพระเจ้ าทรงกระทาเพียงสิง่ เดียวเพื่อเรา คือการไถ่นนั่ ก็มากเกินกว่าทีเ่ รา
สมควรจะได้ รับแล้ ว

ข้ อคิดประจาวัน การกระทาของเราควรดังเท่ากับคาพูด

สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจที่สดุ วันนี ้ _____________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ ___________________
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ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ______________________________________เมื่อวันที่_____________________
3

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอังคารที่ 13 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ สดุดี 139:7-16 กาเนิดใหม่
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. คนที่ร้ ูจกั และรักพระเจ้ าจะรู้สกึ อย่างไรถึงการทรงสถิตอยูด่ ้ วยของพระเจ้ าตลอดเวลา
(7-8)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพฤหัสที่ 22 พ.ค. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ โยบ 2:11-13 การรับฟั ง
ตรึกตรอง(คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. โยบมีเพื่อนหรื อ “สหาย” อย่างน้ อย 3 คนที่โยบสามารถเปิ ดใจและปรับทุกข์ได้ อย่าง
เปิ ดเผย 3 คนนันได้
้ แก่ใครบ้ าง? (11ก) ถ้ าท่านเผชิญสถานการณ์แบบโยบ ท่านสามารถปรับ
ทุกข์กบั ใครบ้ าง? ท่านได้ ข้อคิดอะไร?

คาถาม 2. ผู้เชื่อสามารถเอาชนะความกลัวได้ อย่างไร (9-12)
คาถาม 2. เมื่อสหายทัง้ 3 ได้ ยินเกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับโยบ ทัง้ 3 ตอบสนองอย่างไรทันที?
(11ข)
คาถาม 3. พระเจ้ าทรงสร้ างตัวเราทังรู้ ปร่างหน้ าตาของเราอย่างอัศจรรย์ที่ไม่มใี ครเหมือน และไม่
เหมือนใคร เราควรตอบสนองการทรงสร้ างของพระเจ้ าอย่างไร (13-14)

คาถาม 4. พระธรรมข้ อนี ้ทาให้ เราเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะเหตุใด (15-16)

ข้ อคิดประจาวัน ข้ าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์... พระราชกิจของพระองค์อศั จรรย์
สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_________________________________________เมื่อวันที_่ _________________
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คาถาม 3. เพื่อนแท้ ควรมีสว่ นร่วมในความทุกข์ของเรา ทัง้ 3 มีสว่ นร่วมในความทุกข์ของโยบ
อย่างไรบ้ าง? (12)
คาถาม 4. นอกจากการที่ทงั ้ 3 ได้ มีสว่ นร่วมในความทุกข์ของโยบแล้ ว สิง่ หนึง่ ที่มีพลังมากๆ คือ
การที่เขาไม่พดู อะไรเลย (13) ท่านคิดว่าการไม่พดู อะไรเลยในบางสถานการณ์มีพลังอย่างไร
บ้ าง? เพราะอะไร?
ข้ อคิดประจาวัน ถ้ ามัวฉันตรึกตรองหาคาตอบในขณะทีค่ นอื่นกาลังพูด ฉันก็ไม่ได้ กาลังรับฟั ง
เขา
สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_____________________________________เมื่อวันที่____________________
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ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพุธที่ 21 พ.ค. 2014
____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ โยชูวา 1:1-9 สมอท่ามกลางพายุ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. พระเจ้ าสัง่ ให้ โยชูวาทาอะไรบ้ างอย่างเจาะจง เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้ าจะสาเร็ จ
ผ่านโยชูวา? (1-4) เพื่อให้ พระประสงค์ของพระเจ้ าสาเร็จในชีวติ ท่าน วันนี ้ท่านต้ องทาอะไรที่
เจาะจงบ้ าง?

คาถาม 2. เมื่อพระเจ้ าอยูฝ่ ่ ายเรา แม้ จะมีอปุ สรรคและปั ญหา แต่พระเจ้ าสัญญาไว้ อย่างไร? (5)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพุธที่ 14 พ.ค. 2014 _____/____/______
ตักตวง(อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ มัทธิว 23:23-31 ดูดี
ตรึกตรอง(คิดใคร่ครวญ –สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เราเลือกทาตามพระบัญญัติในเรื่ องการถวายสิบลด แต่ละเลยการเชื่อฟั งข้ ออื่นๆ ที่
สาคัญกว่า มีเรื่ องอะไรที่เราไม่ได้ เชื่อฟั งและวันนี ้ต้ องการการกลับใจใหม่ (23-24)

คาถาม 2. ชีวิตที่สะอาดบริ สทุ ธิ์พระเยซูทรงมองที่ภายใน เราต้ องการให้ พระโลหิตของพระเยซู
ชาระล้ างส่วนไหนของเราให้ บริ สทุ ธิ์บ้าง (25-26)

คาถาม 3. มีคาสัง่ อะไรที่พระเจ้ าย ้าหลายครัง้ ที่เราจะต้ องพัฒนาให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต?
(6-7ก, 9) ท่านจะพัฒนาอย่างไร?

คาถาม 3. คนหน้ าซื่อใจคดที่พระเยซูได้ กล่าวถึงในตอนนี ้มีลกั ษณะอย่างไร (27-28)

คาถาม 4. เพื่อช่วยให้ เติบโตและรู้จกั น ้าพระทัยของพระเจ้ าอย่างชัดเจน เราควรปฏิบตั ิอย่างไร
บ้ างต่อพระคาของพระเจ้ า? (7ก-8)

คาถาม 4. ผู้นาศาสนาในเวลานันเขาเชื
้
่อ เขาสอนอย่างหนึง่ แต่ปฏิบตั ิอีกอย่างหนึง่ พระเยซู
บอกว่าถ้ าไม่กลับใจอะไรจะเกิดขึ ้น (29-31)

ข้ อคิดประจาวัน เมื่อเราถูกพายุร้ายแรงซัดกระหน่า เราจึงได้ ร้ ูวา่ สมอนันแข็
้ งแรง

ข้ อคิดประจาวัน เราอาจดูดีภายนอก โดยที่จิตใจภายในไม่ดีก็ได้

สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ _____________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_____________________________________เมื่อวันที่______________________
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ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ______________________________________เมื่อวันที่_____________________
5

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพฤหัสที่ 15 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ วิวรณ์ 21:1-8 กระบวนการเยียวยาอย่างช้ าๆ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. คริ สเตียนทุกคนควรมีทศั นคติอย่างไรเกี่ยวกับโลกนี ้ (1)

คาถาม 2. ความหวังสูงสุดของเราในอนาคตคืออะไร (2-3)

คาถาม 3. เมื่อเราต้ องอยูใ่ นความทุกข์นานๆ พระธรรมข้ อนี ้หนุนใจเราได้ อย่างไรบ้ าง เกี่ยวกับ
ความทุกข์ในโลกนี ้ (4)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอังคารที่ 20 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ มัทธิว 24:32-44 กาลครัง้ หนึง่
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูผา่ นต้ นมะเดื่อ (32-35) ท่านคิดว่ามี
สัญลักษณ์อะไรบ้ างในปั จจุบนั ทีช่ ี ้ให้ เห็นว่า พระเยซูใกล้ จะมาแล้ ว?

คาถาม 2. ถ้ ามีคนมาบอกท่านถึงวันและเวลาอย่างเจาะจงของการกลับมาของพระเยซู ท่านควร
ตอบอย่างไร? (36)

คาถาม 3. แม้ เราไม่ร้ ูวนั และเวลาการกลับมาของพระเยซู แต่สภาพของคนก่อนที่พระเยซูจะกลับมา
เป็ นอย่างไรบ้ าง? (37-41)

คาถาม 4. เราควรเตรี ยมชีวิตของเราอย่างไรบ้ าง เพื่อจะได้ รับสวรรค์เป็ นกรรมสิทธิ์ (5-8)
คาถาม 4. พระเยซูสอนและสัง่ ให้ เราทาอะไร ในขณะที่เรากาลังรอคอยการกลับมาของพระองค์ ?
(42-44) ในแง่ปฏิบตั ิ ท่านจะทาอะไรบ้ าง?
ข้ อคิดประจาวัน เมื่อเราเข้ าหาพระคริ สต์ด้วยความไม่สมบูรณ์ของเรา พระองค์จะทรงทาให้ เรา
สมบูรณ์
สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ วันนี ้ ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ____________________________________เมื่อวันที่_______________________
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ข้ อคิดประจาวัน เหตุผลที่เรามองโลกในแง่ดีคือ เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
สรุ ป ข้ อพระธรรมประทับใจที่สดุ วันนี ้ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ __________________
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ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันจันทร์ ท่ ี 19 พ.ค. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ มาระโก 5:21-34 ถูกขัดจังหวะ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เมื่อต้ องการความเมตตาและความช่วยเหลือจากพระเจ้ า เราเข้ าหาพระเจ้ าด้ วยท่าที
เหมือนไยรัสอย่างไรบ้ าง? (21-22)

คาถาม 2. พระเยซูตอบสนองอย่างไรเมื่อไยรัสเข้ าหาพระองค์ด้วยท่าทีที่ถกู ต้ อง? (23) ท่านได้ ข้อคิด
อะไรบ้ าง?

คาถาม 3. หญิงโรคตกโลหิตสาแดงความเชื่อด้ วยการกระทา นางได้ กระทาอะไรบ้ างที่สะท้ อนความ
เชื่อของนาง? (25-33)

คาถาม 4. คาตรัสของพระเยซูหนุนใจท่านอย่างไรบ้ าง? (34) ท่านต้ องการให้ พระเจ้ าช่วยท่านใน
เรื่ องอะไร? ให้ ขอด้ วยความเชื่อ

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันศุกร์ ท่ ี 16 พ.ค. 2014
____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ สุภาษิ ต 15:16-23 ที่ปรึกษามาก
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ในการทางานหรื อธุรกิจ คนที่ยาเกรงพระเจ้ าอาจจะมีชอ่ งทางได้ ทรัพย์น้อยกว่า แต่มี
ความสุขกว่า เราคิดว่าเป็ นเพราะอะไร (16)

คาถาม 2. การดาเนินชีวิตของผู้ชอบธรรมไม่งา่ ยเสมอไปแต่ทางเลือกอื่นไม่วา่ จะเป็ นความเกลียด
ชัง (17) ความแตกแยก (18) ความเกียจคร้ าน (19) ล้ วนแต่นาชีวติ เราไปสูส่ งิ่ ใด (17-19)

คาถาม 3. คนฉลาดกับคนโง่ ดาเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างไร (20-21)

คาถาม 4. คนที่ไม่ปิดหูปิดตาตัวเอง และเป็ นคนมีวิสยั ทัศน์ เขาจะแสวงหาสิง่ ใด เพื่อจะช่วยเราไปสู่
ความสาเร็จ เรามีสงิ่ นันแล้
้ วหรื อไม่ (22-23)

ข้ อคิดประจาวัน ครัง้ ต่อไปที่คณ
ุ ถูกขัดจังหวะ จงมองหาว่าพระเจ้ ามีพระประสงค์อย่างไร

ข้ อคิดประจาวัน หากคุณแสวงหาผู้ให้ คาปรึกษาที่มีปัญญา คุณจะมีโอกาสมากขึ ้นในการ
ตัดสินใจอย่างถูกต้ อง

สรุ ป ข้ อพระธรรมประทับใจที่สดุ วันนี ้ _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

สรุ ป ข้ อพระธรรมประทับใจที่สดุ วันนี ้_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ ____________________
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ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ _____________________
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ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันเสาร์ ท่ ี 17 พ.ค. 2014
____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ โคโลสี 1:15-23 ขึ ้นสูผ่ ิวน ้า
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. พระเยซูทรงเป็ นใครทีท่ าให้ ผ้ เู ชื่อทุกคนมัน่ ใจได้ วา่ เราพึง่ พาพระองค์ได้ ในทุกปั ญหา
(15-19)

คาถาม 2. พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่เราควรประกาศกับคนรอบข้ างของเราเสมอคืออะไร
(20)

คาถาม 3. มีบาปอะไรบ้ างทีเ่ ราต้ องสารภาพเพื่อรับการชาระให้ บริสทุ ธิ์ไร้ มลทิน (21-22)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอาทิตย์ ที 18 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ โรม 12:6-21 บัญชีความใฝ่ ฝั น
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เราได้ ใช้ ของประทานของเรา สาหรับเสริ มสร้ างผู้อื่นในเวลานี ้อย่างไรบ้ าง (6-8)

คาถาม 2. ในการทาพันธกิจทีช่ ่วยเหลือคนอื่น เราต้ องมีคณ
ุ ลักษณะชีวิตแบบอ.เปาโล คุณลักษณะ
ชีวิตแบบไหนที่เราต้ องพัฒนามากขึ ้น (9-13)

คาถาม 3. วันนี ้เราต้ องการอธิษฐานอวยพรใครบ้ าง (14-16)

คาถาม 4. เราจะตังมั
้ น่ คงในความเชื่อของเราจนถึงวันที่พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาได้ อย่างไร (23)

คาถาม 4. อ.เปาโลสรุปแก่นแท้ ของการดาเนินชีวติ คริ สเตียนว่า ถ้ าเรารับพระคุณของพระเจ้ าแล้ ว
เราก็ปรารถนาจะให้ คนอื่นได้ รับด้ วย ถ้ าเรารักใครอย่างที่พระเยซูทรงรัก เราก็เต็มใจให้ อภัย วันนี ้เรา
ต้ องให้ อภัยใครบ้ าง (17-21)

ข้ อคิดประจาวัน ลูกของพระเจ้ าเข้ าเฝ้ าที่บลั ลังก์ของพระเจ้ าได้ เสมอ

ข้ อคิดประจาวัน จงฝึ กฝนความถ่อมใจและความใส่ใจผู้อื่น เพือ่ สุขภาพฝ่ ายวิญญาณที่ดกี ว่า

สรุ ป ข้ อพระธรรมประทับใจที่สดุ วันนี ้ _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

สรุ ป ข้ อพระธรรมประทับใจที่สดุ วันนี ้ _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ตามติด (1 หรื อ 2 อย่างจากพระวจนะวันนี ้ที่จะนาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันได้ )

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ _____________________
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ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ _____________________
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คู่มือประจาวันสู่พระพร.....
เล่มที่ 10 ประจาวันที่ 12 พ.ค.- 25 พ.ค.14
(สาหรับเฝ้าเดี่ยวใช้คู่กับมานาประจาวัน)

“เพราะพระองค์ทรงปัน้ ส่วนภายในของข้าพระองค์
พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกัน
ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์” สดุดี 139:13

คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ
202 ถ.ลาดพร้าว ซ.130 คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240
โทร.02-3771044, 02-7361585, 02-7310140
E-mail: mahapawnbkk@hotmail.com
www.mahapawnchurch.net

