ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอาทิตย์ ท่ ี 8 มิ.ย. 2014_____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ ฮีบรู 12:3-11 บทเรี ยนจากการปวดฟั น
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ให้ อา่ นข้ อ 3-4 หลายๆ ครัง้ ผู้เขียนกาลังหนุนใจท่านในเรื่ องอะไร?

คาถาม 2. ท่านได้ รับข้ อคิดอะไรบ้ างเกี่ยวกับการตีสอนของพระเจ้ า? (5-6)

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

คาถาม 3. แทนที่จะไม่พอใจหรื อโกรธหรื อห่างเหินพระเจ้ าเมื่อทรงตีสอน เราควรตอบสนอง
อย่างไร? (7-9)

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. พระพรและประโยชน์ของการตีสอนได้ แก่อะไรบ้ าง? (10-11)

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

ข้ อคิดประจาวัน พระกรของพระเจ้ าที่ตีสอนเรา คือพระกรแห่งความรัก
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 ี 7 มิ.ย. 2014 ____/____/_____
ตักตวง(อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ สดุดี 73:1-3, 21-28 เราต้ องการอะไร
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. แม้ อาจมีสงิ่ ที่ไม่พงึ ประสงค์เกิดขึ ้นกับชีวติ ของเรา แต่ความเป็ นจริงเกี่ยวกับพระเจ้ า
คืออะไร? (1)

คาถาม 2. อะไรที่จะทาให้ ชีวิตและจิตใจของเราไม่มนั่ คง? (2-3)

คาถาม 3. แม้ ผ้ เู ขียนมีความรู้สกึ ขมขื่นแต่เขาตัดสินใจที่จะทาอะไร? พระพรที่ตามมาได้ แก่
อะไร? (21-26)

คาถาม 4. ผลของการห่างเหินพระเจ้ าได้ แก่อะไร? ส่วนการเข้ าใกล้ พระเจ้ าจะมีชีวิตอย่างไร?
(27-28) ทาอย่างไรที่จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใกล้ พระเจ้ ามากยิง่ ๆ ขึ ้น?

ข้ อคิดประจาวัน รับพระปั ญญาจากพระเจ้ าทุกวัน ช่วยเยียวยาโรคใจอิจฉา
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 ี 6 มิ.ย. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ โยชูวา 24:2, 13-18 วันดี-เดย์
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ข้ อผิดพลาดของบรรพบุรุษอิสราเอลคืออะไร? (2) ท่านคิดว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่เขา
เลือกปฏิบตั ิเช่นนัน?
้

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันจันทร์ ท่ ี 26 พ.ค. 2014
___/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ 2 โคริ นธ์ 1:3-11 การชูใจ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ในการดาเนินชีวติ ของเรา เมื่อเราประสบความยากลาบาก สิง่ ใดทาให้ เราสามารถผ่าน
สถานะการณ์เหล่านี ้ไปได้ ? (3-4)

คาถาม 2. แม้ มนุษย์จะผิดพลาดแต่พระคุณของพระเจ้ าทรงมีสาหรับผู้กลับใจเสมอ? คนของ
พระเจ้ าได้ รับพระคุณอย่างไรบ้ าง? (13)

คาถาม 2. ความยากลาบากทาให้ เราเติบโต สิง่ นี ้ช่วยให้ เป็ นพรแก่คนอื่นได้ อย่างไร? (5-6)

คาถาม 3. เพื่อจะได้ รับพระคุณและพระพรอย่างเต็มเปี่ ยม เราจะต้ อง “เลือก” ทาอะไรบ้ าง?
(14-15)

คาถาม 3. พี่น้องชาวโคริ นธ์มีสว่ นร่วมในความยากลาบากของอ.เปาโลหลายอย่าง เราเอง
สามารถมีสว่ นช่วยพี่น้องที่เผชิญความยากลาบากได้ อย่างไรบ้ าง (7-10)

คาถาม 4. เมื่อผู้นาตัดสินใจเลือกสิง่ ใด อะไรจะเกิดขึ ้นกับผู้ตาม (16-17) ท่านได้ รับการท้ าทาย
อย่างไรบ้ าง?

คาถาม 4. มีใครบ้ างที่เราสามารถ มีสว่ นในความยากลาบากของเขาด้ วยการอธิษฐานเผื่อ และ
ตังใจจะไปหนุ
้
นใจเขา ให้ อธิษฐานเผื่อเขาและโทรไปหนุนใจสัก2-3คน (11)

ข้ อคิดประจาวัน การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในชีวิต คือการตัดสินใจเรื่ องของคุณกับพระเยซู

ข้ อคิดประจาวัน พระเจ้ าทรงชูใจเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจผู้อนื่

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 27 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ ยอห์น 10:1-10 การไม่จดจาที่เป็ นพร
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ขโมยและโจรในข้ อนี ้ไม่ได้ เข้ ามาทางประตู ให้ เราสารวจมีอะไรบ้ างในชีวิตของเราที่เรา
อนุญาติให้ มีการเข้ าออกได้ อย่างไม่ถกู ต้ อง (1)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพฤหัสที่ 5 มิ.ย. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ เฉลยธรรมบัญญัติ 32:7-12 เปลีย่ นมุมใหม่
ตรึกตรอง(คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. มีหลายวิธีที่สามารถช่วยให้ เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าในข้ อ 7 เราสามารถรู้
และเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ าอย่างไร?

คาถาม 2. แกะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ และสายตาสัน้ แกะจึงฟั งเสียงของผู้เลี ้ยงตลอดเวลา
ผู้เลี ้ยงเรี ยกชื่อแกะและแกะก็ตามผู้เลี ้ยงที่ดีไป แต่มีเสียงเรี ยกจากผู้อื่นด้ วยที่ไม่ใช่ผ้ เู ลี ้ยง เราจะ
แยกแยะได้ อย่างไร เสียงผู้เลี ้ยงมีลกั ษณะอย่างไร (2-6)

คาถาม 2. ในอดีตพระเจ้ าได้ ทาการใหญ่อะไรบ้ างกับชนชาติของพระเจ้ า? (8-9) มีการใหญ่
อะไรบ้ างที่พระเจ้ าได้ ทาในชีวิตทีท่ า่ นจะไม่มวี นั ลืม?

คาถาม 3. พระเยซูเป็ นประตู พระองค์ปกป้องเราจากอะไรและช่วยอะไรเราบ้ าง (7-10)

คาถาม 3. ยามที่ชนชาติอิสราเอลตกต่าที่สดุ เขามีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้ า? (10-11) ท่าน
ได้ ข้อคิดอะไรในยามตกตา่ ที่สดุ ?

คาถาม 4. พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างของผู้เลี ้ยง เรามีความปรารถนาที่จะเลี ้ยงดูน้องเลี ้ยงอย่างไร
(11) (เราควรเข้ ารับการอบรมเป็ นพี่เลี ้ยง)

คาถาม 4. พระอื่นๆและผู้อื่นๆ อาจทอดทิ ้งเรา แต่ข้อ 12 มีพระสัญญาอะไรแก่เรา?

ข้ อคิดประจาวัน พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูที่รักษาเราไว้ และปกป้องเราจากอันตราย

ข้ อคิดประจาวัน เพราะพระเจ้ าทรงเฝ้ าดูเราอยู่ เราจึงไม่ต้องกลัวอันตรายที่อยูร่ อบตัว

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_________________________________________เมื่อวันที_่ _________________
4

ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_____________________________________เมื่อวันที่____________________
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ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพุธที่ 4 มิ.ย. 2014
____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ ยอห์น 14:1-11 ที่พกั และอาหาร
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ลูกของพระเจ้ าทุกคนไม่ควรวิตกในเรื่ องอะไร? เพราะอะไร? (1-4)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันพุธที่ 28 พ.ค. 2014 _____/____/______
ตักตวง(อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ มีคาห์ 7:8-9, 18-20 ความล้ มเหลว
ตรึกตรอง(คิดใคร่ครวญ –สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. ท่ามกลางความสับสนวุน่ วายเราควรมีทา่ ทีอย่างไร? หากเราล้ มเหลวหรื อเจอ
สถานการณ์ทมี่ ืดมน พระเจ้ าจะช่วยเราอย่างไร? (8)

คาถาม 2. แทนที่จะโกรธหรื อไม่พอใจในสาวกของพระองค์ พระเยซูตอบอย่างไรเมื่อสาวกสงสัย?
(5-7)

คาถาม 2. พระเจ้ าเกลียดความบาป เรามีบาปอะไรที่ต้องสารภาพต่อพระเจ้ า? (9)

คาถาม 3. จากคาตอบของพระเยซูในข้ อ 5-7 เราพบความจริงอะไรบ้ างเกี่ยวกับพระเยซู?

คาถาม 3. แม้ เราทาบาปและไม่คคู่ วรกับพระเจ้ า พระเจ้ าสัญญาอะไรกับเรา สิง่ นี ้ช่วยให้ เรา
สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ อย่างไร? (18-19)

คาถาม 4. ฟิ ลปิ เป็ นอีกท่านหนึง่ ที่มีข้อสงสัยมากมาย (8-10) พระเยซูหนุนใจฟิ ลปิ อย่างไร? (11)
คาหนุนใจของพระเยซูหนุนใจท่านอย่างไรบ้ าง?

คาถาม 4. พระเจ้ าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ เขียนชื่อสายสัมพันธ์ที่เราจะเป็ นพยานเพื่อเขา
จะทราบว่าพระเจ้ ารักเขาอย่างไร? (20)

ข้ อคิดประจาวัน พระคริ สต์ทรงจัดเตรี ยมทุกสิง่ ทังในปั
้ จจุบนั และนิรันดร์ กาล

ข้ อคิดประจาวัน จงเงยหน้ าขึ ้นจากความล้ มเหลว และคุณจะพบว่าพระเจ้ าทรงยืนอยู่ และ
พร้ อมที่จะรับคุณ

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 29 พ.ค. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ มัทธิว 4:18-22 ขุมทรัพย์ที่ถกู ขโมย
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. พระเยซูทรงดาเนินตามที่ตา่ งๆเพื่อเสาะหาผู้คนที่จะติดตามพระองค์ หาคนที่จะ
ร่วมกับพระองค์ในภาระกิจแห่งสวรรค์ พระองค์มองหาคนแบบใด? (18)

คาถาม 2. พระองค์เลือกทีจ่ ะบอกชาวประมงในภาษาทีช่ าวประมงเข้ าใจ "..เราะจะตังท่
้ านให้ เป็ น
ผู้หาคนดังหาปลา" เราได้ ข้อคิดอย่างไรบ้ างในการบอกกล่าวเรื่ องพระเยซูกบั คนรอบข้ าง (19)

คาถาม 3. "จงตามเรามา" ..เขาจึงละทิ ้งแหตามพระองค์ไปทันที พระเยซูทรงมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
สาวก ใครมีอิทธิพลกับเราบ้ างและเราตังใจจะมี
้
อิทธิพลกับใครบ้ าง (19-20)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอังคารที่ 3 มิ.ย. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-3, 11-16 มุมมองจากบันปลาย
้
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. เราควรปฏิบตั ิอย่างไรต่อพระคาของพระเจ้ า? ผลที่ตามมาคืออะไร? (1)

คาถาม 2. พระเจ้ ามีพระประสงค์ที่เจาะจงสาหรับทุกความทุกข์ยากที่เกิดขึ ้นในชีวิต ในเหตุการณ์นี ้
พระประสงค์ของพระเจ้ าสาหรับชนชาติอิสราเอลได้ แก่อะไรบ้ าง? (2-3) ที่ได้ รับข้ อคิดอะไรบ้ าง?

คาถาม 3. วันนี ้พระเจ้ าเตือนและย ้าแล้ วย ้าอีกในเรื่ องอะไรที่เจาะจง? (11) ทาอย่างไรที่สงิ่ นี ้จะเป็ น
จริ งได้ ในชีวติ ของท่าน?

คาถาม 4. การติดตามพระคริ สต์ ตามหาผู้หลงหาย ไม่ใช่งานที่งา่ ยเสมอไป เราต้ องแบกกางเขน
แล้ วตามพระองค์ไป (มธ.16:24) เราควรมีทา่ ทีอย่างไรเมื่อถูกข่มเหงและอึดอัดใจแต่ต้องยืนหยัด
เพื่อนาขุมทรัพย์ที่สญ
ู หายของพระคริ สต์คือผู้คนกลับมา? (21-22)

คาถาม 4. อะไรคือเหตุผลที่พระเจ้ าทรงเตือนและย ้าสิง่ ต่างๆ ในข้ อ 11? (ดูเหตุผลในข้ อ 12-16)

ข้ อคิดประจาวัน ติดตามผู้นาของคุณ เข้ าไปสูช่ ีวิตของผู้คนที่อยูล่ ้ อมรอบคุณ

ข้ อคิดประจาวัน เราจะเห็นทุกสิง่ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจน เมื่อเรามองด้ วยมุมมองจากสวรรค์

สรุ ป ข้ อพระธรรมที่ประทับใจทีส่ ดุ 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____________________________________เมื่อวันที่_______________________
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ตื่นเต้ น (แบ่งปั นกับบางคนถึงความชื่นชมหรื อความหนักใจในการปฏิบตั ิตาม และอธิษฐาน
ด้ วยกัน) สิง่ ที่จะแบ่งปั น _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
แบ่งปั นแล้ วกับ_______________________________________เมื่อวันที_่ __________________
11

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันจันทร์ ท่ ี 2 มิ.ย. 2014 ____/____/______
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ เอเฟซัส 5:1-17 เดินอย่างระวัง
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. แม้ โลกนี ้มีความบาป มีสงิ่ เลวร้ าย และมีความเกลียดชัง เราควรดาเนินชีวิตอย่างไร?
(1-2)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันศุกร์ ท่ ี 30 พ.ค. 2014
____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับ ฟิ ลปิ ปี 4:10-13 การเดินทางของจอร์ ดิน
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. มีอะไรที่เราต้ องพัฒนาเพื่อจะดาเนินชีวิตได้ เหมือนอ.เปาโล (10-11)

คาถาม 2. ในข้ อ 2-5 อ.เปาโลเตือนเกี่ยวกับบาปเรื่ องเพศ มีจดุ ใดบ้ างที่ทา่ นควรระมัดระวังเป็ น
พิเศษหรื อท่านควรรี บหยุดทา?

คาถาม 2. การดาเนินชีวิตของอ.เปาโล เรานาสิง่ ที่เรี ยนรู้หลายอย่างและสามารถนามาปฏิบตั ิใน
ชีวิตของเราได้ อย่างไรบ้ าง (12)

คาถาม 3. ในฐานะทีเ่ ป็ นลูกของพระเจ้ า อ.เปาโลสัง่ ให้ เราปฏิบตั อิ ย่างไรต่อคริ สเตียนที่ไม่ยอมกลับ
ใจจากความบาป? เพราะอะไร? (6-12)

คาถาม 3. ในทุกสถานะการณ์ ไม่วา่ ดีหรื อร้ ายเราจะมีทา่ ทีที่ดีและถูกต้ องเสมอได้ อย่างไร (13)

คาถาม 4. เรากาลังอยูใ่ นโลกที่เต็มไปด้ วยการทดลองและความบาป อ.เปาโลเตือนให้ เราดาเนิน
ชีวิตอย่างไรบ้ าง? (14-17)

ข้ อคิดประจาวัน เมื่อเราวางใจให้ พระเจ้ าทรงครอบครองจิตใจ เท้ าของเราก็จะเดินในทางของ
พระองค์
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_่ ____________________
10

คาถาม 4. "เมื่อทรงเรี ยกให้ คณ
ุ ทาภารกิจ พระองค์ประทานกาลังที่จะทาให้ สาเร็ จด้ วย" เราได้
กาลังใจอย่างไร? และเราจะบอกใคร 2-3 คนในเรื่ องนี ้

ข้ อคิดประจาวัน เมื่อทรงเรี ยกให้ คณ
ุ ทาภารกิจ พระองค์จะประทานกาลังที่จะทาให้ สาเร็ จด้ วย
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 งพระพรประจาวันเสาร์ ท่ ี 31 พ.ค. 2014
____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ อิสยาห์ 1:1-4, 12-18 ขาวดัง่ หิมะ
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. พระเจ้ าทรงดีตอ่ เรามาก แต่เราก็ยงั กบฎต่อพระองค์ ทาบาปต่อพระองค์ มีอะไรบ้ างที่เรา
กบฏต่อพระองค์และต้ องกลับใจในวันนี ้? (1-4)

ก้ าวไปในพันธสัญญาแห่ งพระพรประจาวันอาทิตย์ ที 1 มิ.ย. 2014 ____/____/_____
ตักตวง (อธิษฐานขอทรงประทานความหิวกระหายและความเข้ าใจในการอ่านพระวจนะ)
ข้ อพระธรรมสาหรับวันนี ้ ฟิ ลปิ ปี 3:12-17 จิงโจ้ กบั นกอีมู
ตรึกตรอง (คิดใคร่ครวญ – สอนอะไร หมายความว่าอะไร นาไปใช้ ได้ อย่างไร)
คาถาม 1. พระคริ สต์ได้ ฉวยเราไว้ เป็ นเหตุให้ เรามีกาลังในการงาน อะไรเป็ นเป้าหมายของเรา เรา
จะมีสว่ นในเป้าหมายปี นี ้ของคริ สตจักรอย่างไรบ้ าง (12-13ก)

คาถาม 2. มีอะไรบ้ างที่พระเจ้ าเกลียดชังในข้ อ 12-15 ที่เราต้ องสลัดทิ ้งไป (12-15)

คาถาม 2. จิงโจ้ และนกอีมเู คลือ่ นตัวไปข้ างหน้ าได้ ดีและไวแต่ถอยหลังลาบากและไม่งา่ ย อ.เปาโล
ให้ เราโน้ มตัวไปข้ างหน้ า มีอะไรบ้ างที่คอยเหนี่ยวรัง้ เราไว้ ให้ เรานามามอบไว้ กบั พระองค์ (13ข)

คาถาม 3. มีอะไรบ้ าที่เราควรทา? เลือกมาหนึง่ ข้ อทีเ่ ราจะทาในวันนี ้เพราะอะไร (16-17)

คาถาม 4. ขณะที่เราเป็ นคนบาปอยูน่ นั ้ พระเจ้ าทรงประทานพระคุณให้ กบั เรา พระคริ สต์ตายเพื่อ
บาปของเรา อย่าให้ เราเก็บข่าวดีนี ้ไว้ คนเดียว วันนี ้คุณจะบอกเรื่ องข่าวดีนี ้กับใครบ้ าง (18)

คาถาม 3. การดาเนินชีวิตไม่ใช่เรื่ องง่าย ดังนันเราต้
้
องต้ องบากบัน่ อดทน เพื่ออะไร (14-15)

คาถาม 4. ในการบรรลุเป้าหมายนันต้
้ องมีการประเมินอย่างต่อเนือ่ ง ถ้ าเป้าหมายของคริ สตจักรใน
ปี นี ้คือมีสมาชิกมานมัสการสม่าเสมอ 700 คน เราได้ มีสว่ นในเป้าหมายนี ้โดยนาสายสัมพันธ์มา
คริ สตจักร ให้ เราประเมินดูวา่ เราดาเนินมาถึงไหนแล้ ว (16-17)

ข้ อคิดประจาวัน น ้าหนักของความบาป ทาให้ สมดุลได้ ด้วยโลหิตของพระคริ สต์เท่านัน้

ข้ อคิดประจาวัน ฉันจะก้ าวไปทุกหนแห่ง ที่เป็ นหนทางให้ ฉนั มุง่ หน้ าไป

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 11 ประจาวันที่ 26 พ.ค.- 8 มิ.ย.14
(สาหรับเฝ้าเดีย่ วใช้คกู่ บั มานาประจาวัน)

“(พระเยซู)ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิ ด และเราจะตัง้
ท่านให้เป็ นผูห้ าคนดังหาปลา”
่
มัทธิ ว 4:19
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

