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บทที่ 10
การศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน (เฝาเดี่ยว)

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
-   บอกข้ันตอนของการศึกษาพระคัมภีรโดยการเฝาเดี่ยว
-   ศึกษาพระคัมภีรโดยการเฝาเดี่ยวได

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“นยันตาของขาพระองคต่ืนอยู กอนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดํ ารัส

ของพระองค” สดุดี 119:148

คํ านํ า
วธิกีารแรกของการศึกษาพระคัมภีร ซึ่งเราจะไดเรียนนี้เรียกวาวิธีการเฝาเดี่ยว บทนี้ไดใหคํ าจํ ากัด

ความค ําอธิบายและเสนอตัวอยางของการศึกษาพระคัมภีรเฝาเดี่ยว
ตอนที่วาดวยเพื่อการศึกษาตอไปนั้นจะเปดโอกาสที่จะนํ าสิ่งที่คุณไดเรียนรูมาใชโดยการศึกษา

พระคมัภีรแบบเฝาเดี่ยวจริง ๆ มีแบบฟอรมการศึกษาพิเศษใหไวสํ าหรับการใชวิธีนี้

คํ านิยามของวิธี
วธิกีารเฝาเดีย่วมาจากคํ าวา สละอุทิศ คํ านี้หมายความวาอุทิศ  สละถวายมอบไว นมัสการและ

การเขาติดสนิทอยางจริงใจตอเหตุหรือตอบุคคลหนึ่งคนใด
วธิกีารศกึษาพระคมัภีรเฝาเดี่ยวนี้ทํ าใหเราสละและถวายตัวตอพระเจามากขึ้น และนํ ามาซึ่งการ

นมสัการและท ําใหเกิดความสัมพันธสวนตัวกับองคพระผูเปนเจาพระเยซูคริสตเจา
วธิกีารนีไ้มเพยีงแตรวมถึงการศึกษาพระวจนะของพระเจา แตยังหมายถึง การนํ าความจริงที่อยูใน

นัน้มาใชในชวีติของเรา การใชวิธีการนี้เองที่ซาตานพยายามที่จะตอสูอยางมาก ซาตานไมสนใจการศึกษา
เพือ่ทีจ่ะไดรับความรู แตซาตานสนใจอยางมากเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีรซึ่งมีผลในการนํ ามาใชซึ่งจะ
น ําการเปลี่ยนแปลงมาสูชีวิตฝายจิตวิญญาณอยางมาก

ไมเปนการเพยีงพอทีจ่ะเปนเพียงผูฟงพระวจนะ ผูที่เปนผูฟงพระวจนะก็คือ ผูที่ไดศึกษาพระวจนะ
แตไมเคยนํ ามาใชในชีวิตของตนเลย  อัครทูตยากอบไดเขียนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา
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“แตทานทัง้หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น  ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทา

นัน้ซ่ึงเปนการลวงตนเอง เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปน
เหมอืนคนทีดู่หนาของตัวในกระจกเงา เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไปและลืมในทันทีนั้นวา
ตนเองเปนอยางไร แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซ่ึงเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และ
ต้ังอยูในพระบัญญัตินั้นมิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืมแตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผูนั้นก็จะ
ไดรบัความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน”   ยากอบ 1:22-25

คุณจะไดเรียนรูหลายวิธีการของการศึกษาพระคัมภีรในหลักสูตรนี้ แตวาแตละวิธีการควรจะมีผล
ในการศกึษาแบบเฝาเดี่ยว ไมวาคุณจะอานเปนหนังสือ เปนบท เปนขอ เปนคํ า หรือศึกษาดวยวิธีอ่ืนๆ  คุณ
ควรจะน ําสิ่งที่คุณเรียนรูนั้นมาใชกับชีวิตและการรับใชของคุณ

อธิบายวิธีการ
ขณะทีคุ่ณอานค ําอธิบาย จงใชแบบฟอรมเปลา ๆ  ที่ใหไวในหัวขอที่วาดวยสํ าหรับการศึกษาตอไป

ของบทนี ้ การศึกษาแบบเฝาเดี่ยวที่เปนแบบฟอรมมาตรฐานซึ่งคุณจะใชไดในขณะที่ศึกษาพระคัมภีรแบบ
เฝาเดี่ยว

ขัน้ตอนแรก  บันทกึรายละเอียดในขอความนั้น
บันทกึชือ่ของหนังสือซึ่งคุณพบขอความที่กํ าลังศึกษาอยูนั้น
บันทกึบทที่เทาไร และขอความที่เทาไรที่คุณไดเลือกมา

ขั้นตอนที่สอง ต้ังหัวขอเร่ือง
อานสวนของพระคัมภีรซึ่งคุณไดเลือกมาศึกษาในวันนี้
เลอืกหวัขอที่สรุปเนื้อเร่ืองนั้นแลวใสหัวขอลงไปในแผนผังของคุณ

ขัน้ตอนที่สาม หาขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ ขอพระคัมภีรใดที่ใหขอสรุปที่ดีที่สุดสํ าหรับสวนของ
พระคมัภีร ใหเขียนขอพระคัมภีรและอางอิงบนแผนผังของคุณ

ขั้นตอนที่สี่ สรุปดวยคํ าพูดของคุณเอง จงสรุปวาพระคัมภีรตอนนั้นไดสอนอะไร ?
1. ท ําโครงสรางจุดสํ าคัญใหญ ๆ ที่พบ
2. ใชแผนผังเพื่อที่จะสรุปขอความนี้
3. ท ําขอความสรุปส้ัน ๆ
4. สรุปขอความดวยคํ าพูดของคุณเอง มองดูเนื้อความที่เปนเนื้อหาในพระ
    คัมภีรนั้นแตใชภาษาของปจจุบัน

ขั้นตอนที่หา ภาวนา  เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองอานและศึกษาพระคัมภีร แตเราจะตองเรียนรูที่จะ
ภาวนาพระคํ าของพระเจาดวย
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คํ าวาภาวนาหมายถึง คิดและใครครวญอยูเสมอ หลังจากที่คุณไดเลือกสวนของพระคัมภีรมา
ศึกษาแลวใหหาหัวขอเร่ือง และขอพระคัมภีรสํ าคัญและสรุปคํ าสอนแลว ตอมาใหภาวนาในขอความนั้น

พระเจาบอกโยชูวาวา การภาวนาพระคํ าของพระองคเปนกุญแจไปสูความสํ าเร็จ -
“อยาใหหนงัสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา   แตเจาจงตรึกตรองตาม

นัน้ทัง้กลางวนัและกลางคืน เพื่อที่เจาจะไดระวังที่จะกระทํ าตามขอความที่เขียนไวนั้นทุก
ประการแลว เจาจะมีความจํ าเริญและเจาจะสํ าเร็จผลเปนอยางดี”    โยชูวา 1:8

จงอานขอความนัน้ชา ๆ อานดัง ๆ คิดคํ านึงวาพระเจากํ าลังพูดกับคุณเปนสวนตัวดวยขอความใน
พระคมัภีร พจิารณาวาขอความนั้นกลาวอะไรกับคุณเปนสวนตัว โดยใชคํ าถามที่แนะใหไวภายใตหัวขอที่
วาดวยการน ําไปใช วิธีที่สํ าคัญอีกวิธีหนึ่งในการภาวนาพระวจนะก็คือ การจดจํ าขอความที่เลือกมาเมื่อคุณ
ไดจดจ ําสวนนั้น ๆ  แลวคุณจะสามารถที่จะระลึกคิดถึงมันไดในเวลาใดก็ได เปนการดีที่จะเริ่มตนดวยขอ
พระคัมภีรสํ าคัญที่สุดที่คุณไดเลือกมา

หากระดาษแข็งมาสํ าหรับจดขอพระคัมภีรตามที่ใหตัวอยางไวขางลางนี้

หนาแรก เปนขอพระคัมภีรก็ใหเขียนวา

“ขาพระองคไดสะสมพระดํ ารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค

เพือ่ขาพระองคจะไมทํ าบาปตอพระองค”

ดานที่สอง

สดุดี 119:11

อานขอพระคมัภีรนั้นหลายครั้งดัง ๆ แลวพยายามที่จะพูดซํ้ าโดยไมดูที่กระดาษแข็งนั้น ขณะที่คุณ
พดูขอความพระคัมภีรใหตรวจสอบกับกระดาษแข็งของคุณเพื่อดูวาคุณพูดถูกตองหรือไม ใชกระดาษแข็ง
เพือ่ฝกฝนขอพระคัมภีรที่คุณไดจดจํ าไว มองดูที่ขออางอิงอีกดานหนึ่งซึ่งเปนขอพระคัมภีรบทที่เทาไร ขอที่



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 10 -99-

เทาไร  และพยายามที่จะพูดขอนั้น พยายามที่จะจํ าขออางอิงดวยวาเปนขอที่เทาไร  เก็บกระดาษแข็งที่
บันทกึความจ ํานีไ้วแลวก็ภาวนาตอไปเร่ือย ๆ  คุณอาจจะใสไวในกระเปาสตางคหรือกระเปาเสื้อ  ใหนํ าขอ
พระคมัภีรที่เปนการดนี้ไปกับคุณ แลวก็ภาวนาตลอดวันเมื่อคุณมีเวลาวาง

ขั้นตอนที่หก การนํ าไปใช   ใชแผนผังที่ใหไวบทนี้เพื่อที่จะนํ าสิ่งที่คุณไดเรียนรูระหวาง    
ขบวนการภาวนานั้นเอาไปใช

การน ําไปใชก็คือ เมื่อคุณไดเอาไปใช คุณเอาสิ่งที่คุณไดเรียนในขณะที่ศึกษาสวนของพระคัมภีรนั้น
ไปใชเปนสวนตัว การนํ าไปใชไมไดหมายความวาคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอยางที่เรียนรูไปใชไดทันที

หมายความวา  คุณจะเอาไปใชเทาที่คุณจะทํ าได  สํ าหรับบางคนอาจเปนสวนเล็กนอยที่จะเอาไป
ใชได แตคนอืน่อาจจะใชสวนใหญของสิ่งที่เขาไดเรียนมา พระเจาจะชวยใหคุณนํ าความจริงของพระวจนะ
ไปใช แมวาจะหมายความวา คุณอาจจะทํ าขั้นตอนเล็ก ๆ ไปทีละขั้นในการนํ าไปใช คํ าถามตอไปนี้จะชวย
ใหคุณนํ าพระคํ าของพระเจาไปใชในชีวิตของคุณ

ตัวอยางที่จะตองทํ าตาม   คํ าถามก็คือ มีตัวอยางในสวนของพระคัมภีรนี้ไหมที่จะตองทํ า
ตาม ?

ความผิดที่จะตองหลีกเลี่ยง  คํ าถามก็คือ มีความผิดอะไรที่เกี่ยวกับบาป ซึ่งเราจะตองหลีก
เลี่ยงไหม ?

มีหนาที่ที่จะตองกระทํ า  คํ าถามก็คือ สวนนี้ของพระคัมภีรเรียกรองอะไรใหเราปฏิบัติ 
คุณไดรับการทรงเรียกใหทํ าอะไรบางไหม ถามีคุณควรจะทํ า
อยางไร ?

พระสัญญาที่เราจะอางได คํ าถามนี้คือ มีคํ าสัญญาอะไรในขอพระคัมภีรนี้ไหม ? ที่เรา
สามารถอางสิทธิได

ความสัมพันธที่ตองพัฒนา  คํ าถามก็คือ
ขอความนีส้อนเราเกี่ยวกับความสัมพันธกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตเจาไหม ?  ขอความนี้

สอนอะไรเกี่ยวกับพระเจา พระบิดา พระเจา พระเยซูคริสต พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
คํ าสอนตอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธกับผูอ่ืนในครอบครัวของคุณ ในสังคม ในคริสตจักร

และในโลก คํ าสอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธกับตัวเอง

ความเปลี่ยนแปลงที่จะตองกระทํ า  คํ าถามก็คือ
มคีวามเปลีย่นแปลงอะไรที่คุณจะทํ าในชีวิตของคุณ ในทัศนะของสิ่งที่คุณไดเรียนมาของพระ

คัมภีรตอนนีเ้จาะจงลงไป คํ าอธิษฐานที่จะตองอธิษฐาน คํ าอธิษฐานสวนตัวที่เกี่ยวกับขอพระคัมภีรนี้ ขอ
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พระเจาทีจ่ะชวยคณุน ําความจริงไปใชได คํ าอธิษฐานจะทํ าใหหลักการที่สอนในพระวจนะนี้กลายเปนสวน
ตัว คุณอาจจะเขียนคํ าอธิษฐานของคุณลงไปดวย เหมือนกับตัวอยางที่ใหไวในบทนี้

หวัขอตัวอยางของวิธีการเฝาเด่ียว
ข้ันตอนแรก : บันทกึรายละเอียดของขอความ  กาลาเทีย 5:16-25
ข้ันตอนที่สอง : หาหวัขอเร่ือง หัวขอเร่ืองกคื็อ การงานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ
ข้ันตอนที่สาม : หาขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ “ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระ

วญิญาณกจ็งด ําเนินชีวิตตามพระวิญญาณดวย”  กาลาเทีย 5:25
ข้ันตอนที่ส่ี : สรุป

ตอไปนี้คือตัวอยางของการสรุปโครงสราง การงานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ
1.  ปญหาของเนือ้หนงัตอสูพระวิญญาณ และพระวิญญาณตอสูเนื้อหนัง ผูที่ดํ าเนินชีวิตอยูในเนื้อ

หนงัจะไมไดรับมรดกในแผนดินของพระเจา
A. การลวงประเวณี
B. การโสโครก
C. การลามก
D. การนับถือรูปเคารพ
E. การไมบังคับตนทางเพศ
F. การถือวิทยาคม
G. ความเกลียด
H. การเปนศัตรูกัน
I. การใฝสูง
J. ความโกรธ
K. การแตกกกกัน
L. การไมเชื่อฟง
M. ความเชือ่ทีต่อตานความเชื่อที่ถูกตอง (ในภาษาไทยไมไดแปลคํ านี้)
N. การอิจฉา
O. การฆากัน
P. การเมาเหลา
Q. การเลนเปนพาลเกเร

2.  ผลของพระวญิญาณ ซึ่งพระเจาปรารถนาใหเรา ตรงขามกับงานของเนื้อหนังคือ
A. ความรัก
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B. ความชื่นชมยินดี
C. สันติสุข
D. ความอดกลั้น
E. ความปราณี
F. ความดี
G. ความเชื่อ
H. ความสุภาพออนนอม
I. การรูจักบังคับตน

3.  เราตอง
A. ดํ าเนินในพระวิญญาณ (ขอ 16,25)
B. ไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณ (ขอ 18)
C. มชีวีิตอยูในพระวิญญาณ (ขอ 25)

ตัวอยางของตารางสรุป
งานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ

กาลาเทีย 5:16-25
งานของเนื้อหนัง ผลของพระวิญญาณ

การลวงประเวณี
การโสโครก
การลามก
การไมบังคับตนทางเพศ
การไหวรูปเคารพ
การถือวิทยาคม
ความเกลียด
การเปนศัตรูกัน
การใฝสูง
การแตกกกกัน
ความโกรธ
การไมเชื่อฟง
ความเชื่อที่ตอสูความเชื่อที่ถูกตอง
การอิจฉา
การฆากัน

ความรัก
ความปลาบปลื้มใจ
สันติสุข
ความอดกลั้นใจ
ความปราณี
ความเชื่อ
ความสุภาพออนโยน
การรูจักบังคับตน
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การเมาเหลา
การเลนเปนพาลเกเร
3.  ตัวอยางของขอความสรุป
ขอความนีเ้สนอความขัดแยง 2 ประการ คือ ตัณหาของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ถาเราเปนของพระเยซู เราตองตรึงตัญหาของเนื้อหนังและดํ าเนินชีวิตโดยการทรงนํ าของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์
งานของเนือ้หนงัคอื การลวงประเวณี การโสโครก การลามก การไมบังคับตนทางเพศ การไหวรูป

เคารพ การถอืวทิยาคม ความเกลียด การเปนศัตรูกัน การใฝสูง  ความโกรธ การแตกกกกัน การไมเชื่อฟง
ความเชือ่ทีต่อสูความเชื่อที่ถูกตอง การอิจฉา การฆากัน การเลนเปนพาลเกเร การเมาเหลา ผลของพระ
วญิญาณคอื ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น ความปราณี ความดี ความเชื่อ ความ
ออนนอม การรูจักบังคับตน

4.  ตัวอยางของคํ าพูดสรุปดวยตนเอง ขอ 24-25
ผูทีเ่ปนของพระคริสต ไดทํ าลายความปรารถนา ความใครและตัณหาของเนื้อหนัง ถาเราอางวา

พระวิญญาณสถิตในเรา เราตองปฏิบัติเชนนั้น

ข้ันตอนที่หา  : ภาวนา
ขอทีต่องจํ าและภาวนา ขอ 16-18  และ   25-26  จํ ารายการของผลของพระวิญญาณซึ่งพระเจา

ตองการใหเรามีในชีวิตของเราดวย
ใครครวญและศึกษาความหมายของผลพระวิญญาณแตละอัน การสุภาพออนนอม ความดีหมาย

ถึงอะไร ?

ข้ันตอนที่หก   :  น ํามาใช
ตัวอยางทีต่องทํ าตาม  -  พัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของขาพเจา
ความผดิทีต่องหลีกเลี่ยง  - งานของเนื้อหนัง
หนาที่ตองกระทํ า

เดนิในพระวิญญาณ  (ขอ 16,25)
น ําโดยพระวิญญาณ  (ขอ 18)
มชีวีิตอยูโดยพระวิญญาณ  (ขอ 25)

พระสัญญาที่อางได  :  ขาพเจาขอบอกวา จงดํ าเนินในพระวิญญาณแลวทานจะไมทํ าใหตัณหา
ของเนื้อหนังสํ าเร็จ   (ขอ 16)
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ความสมัพันธที่ตองพัฒนา : ความสมัพนัธกับผูอ่ืนควรแสดงถึงความรัก ความอดกลั้น ความ
สุภาพออนนอม  ความออนโยน

ภายในตวัของขาพเจาเอง ตองการพัฒนาความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความดี ความสัตยซื่อ และ
ความรูจกับงัคบัตน ในทุกแงมุมของชีวิต ในขอความนี้ขาพเจารูวาพระเจาตองการใหความสัมพันธกับพระ
องคมพีืน้ฐานบนความบริสุทธิ์ในความประพฤติ  ถาขาพเจาเปนของพระคริสตจริง ๆ ก็จะมีผลตอความ
สัมพนัธของขาพเจาตอผูอ่ืน ตอตนเองและตอพระเจา

ความเปลี่ยนแปลงที่ตองทํ า   : ม ี3 ดานที่ตองการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ความอดกลั้นใจ : บังคบัความอยาก พัฒนาการบังคับตนและวินัย
ความเชื่อ : เชือ่ในพระสัญญาของพระเจามากขึ้น
ความรัก : แสดงความรักตอผูที่อยูรอบๆ ซึ่งไมนารัก

คํ าอธิษฐาน
พระบิดาที่รัก
ชวยขาพระองคที่จะดํ าเนินในพระวิญญาณ นํ าโดยพระวิญญาณและมีชีวิตอยูแตละนาทีในพระ

วญิญาณ ช ําระชวีติของขาพระองคจากตัณหาของเนื้อหนัง ชวยขาพระองคใหตรึงความปรารถนาของโลก
พฒันาผลทีส่วยงามของพระวิญญาณในขาพระองค ในพระนามพระเยซู อาเมน
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. วธิกีารศึกษาพระคัมภีรแบบเฝาเดี่ยว  (อุทิศตน) คืออะไร ?
                                                                                                                                               

3. จงเขยีนขั้นตอน 6 ข้ัน ของวิธีการศึกษาอุทิศตน
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

4. การเปนผูกระท ําตามพระวจนะ ไมใชเปนผูฟงเทานั้น หมายถึงอะไรจงใหขอพระคัมภีรสนับสนุนคํ า
ตอบ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. เหตใุดซาตานจึงตอสูกับการใชวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “นยันตาของขาพระองคต่ืนอยู กอนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดํ ารัสของพระองค”
สดุดี 119:148

2. วธินีีเ้ปนการนํ าความรูไปใชในชีวิตและการรับใช  เกิดผลใหมีการอุทิศตนเพื่อพระเจามากขึ้น
3. 1. บันทึกขอความที่อาน 4. หาหัวขอเร่ือง

2. หาขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ 5. สรุป
3. ใครครวญ 6. น ําไปใช

4. “แตทานทัง้หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชแตเพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลวง
ตนเอง เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปนเหมือนคนที่ดูหนาของตัวใน
กระจกเงา เพราะวาเมื่อมองดูตัวเองแลวก็ไปและลืมในทันทีนั้นวาตัวเองเปนอยางไร  แตผูที่
พจิารณาดใูนวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และตั้งอยูในพระบัญญัตินั้นมิไดเปนผู
ฟงแลวกห็ลงลืมแตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผูนั้นก็จะไดรับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติ
ของตน”   ยากอบ 1:22-25

5. ซาตานตอสูการใชวิธีนี้ เพราะมันเดือดรอนเมื่อมีการศึกษาพระคัมภีรซึ่งมีผลในการนํ าไปใช  ซึ่งจะ
เกดิการเปลีย่นแปลงในชีวิตฝายวิญญาณ ซาตานไมเดือดรอนเรื่องการศึกษาใหไดความรูอยาง
เดียว
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สํ าหรับการศึกษาตอไปดวยตนเอง

ศึกษา ฟลิปป  4:4-9  ใชวธิกีารศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน (เฝาเดี่ยว)  ใหแบบฟอรมไวขางลาง
เพือ่ใชเปนการศึกษาแบบอุทิศตน

การศึกษาแบบอุทิศตน
หนังสือ :
บท :
ขอ :
หัวขอ :
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ :
สรุป :
ภาวนา :
การนํ าไปใช :
ตัวอยางที่ตองทํ าตาม :
ความผิดที่ตองหลีกเลี่ยง :
หนาที่ตองกระทํ า :
พระสัญญาตองอาง :
ความสมัพันธที่ตองพัฒนา :
ความเปลี่ยนแปลงที่ตองทํ า :
คํ าอธิษฐาน  :


