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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

พ่ีน้องครบั ท่านเติบโตขึน้ในฝ่ายวิญญาณมากขนาดไหนครบั 
อะไรคือตวัวดัท่ีบอกว่าท่านเจริญเติบโตขึน้ ? 

การที่เราเฝ้าเดี่ยว ท า QT อย่างสม่ าเสมอทุกวันนั้น เราก็ได้รับ
พระค าขอ งพระเจ้า ในพระธรรมยอห์นบทที่ 8:31-32 ได้กล่าวไว้ว่า   
"ถ้าท่านทัง้หลายด ารงอ ยู่ในค าของเรา  ท่านกเ็ป็นสาวกของเรา
อย่างแท้จริง และท่านทัง้หลายจะรู้จกัสจัจะ  และสจัจะจะท าให้
ท่านทัง้หลายเป็นไท"  นั่นคือ เมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้า เราก็จะ
มีพระวจนะหรือพระค าของพระองค์ในชีวิต เราก็เป็นสาวกของพระองค์  
ค าหรือสัจจะของพระองค์นั้น จะท าให้เราเป็นไทอย่างแท้จริง ดังนั้น เรา
จะมีประสบการณ์ของสันติสุข เสรีภาพ การปลดปล่อยอย่างแท้จริงใน
ชีวิตอย่างไม่เคยมีมาก่อน 

พระค าของพระเจ้าจะน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ชีวิตเรา ซึ่งจะส่งผล
ไปถึงระดับชุมชนและระดับประเทศด้วย  พระค านี้ท าให้เราได้รู้จักกับ
พระองค์อย่างแท้จริง เพื่อเราจะเป็นสาวกที่ติดตามพระองค์ ด าเนินชีวิต
ที่ส าแดงความรอด เผยแพร่ความจริงและความสมบูรณ์ในชีวิตให้กับ
ครอบครัวและสังคมได้รู้จัก 

และเมื่อเราเดินในทางของพระเจ้า เราก็จะมีเสรีภาพพ้นจากความ
กลัวและการท าลายตัวเอง จะมีการคืนดีกัน รักซึ่งกันและกัน รับใช้ซึ่ง
กันและกัน ถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในระดับชุมชนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือ
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ประเทศแล้ว อาชญากรรมจะหมดไปจากสังคม สงครามระหว่างกลุ่มจะ
หมดไป เพราะทุกคนท าตามพระบัญชาของพระองค์ในเรื่องการให้อภัย  

หนังสือเนหะมีย์ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ส่งผลอัน
ยิ่งใหญ่ต่อคนอิสราเอล คือเมื่อเอสราอ่านพระบัญญัติให้กับคนอิสราเอล 
พวกเขาก็นมัสการพระเจ้า สารภาพความผิดบาป และเปลี่ยนแปลง
ความประพฤติของตนทันที 

QT ไม่ใช่เพียงเรื่องของการรับพระค าซึ่งเป็นค าตรัสของพระเจ้าที่
มีต่อเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอธิษฐาน  นั่นคือ การที่เรามีสามัคคี
ธรรมหรือมีสัมพันธภาพกับพระองค์ด้วย  

นอกเหนือการรับพระค าและอธิษฐาน แล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องมี
นั่นคือการเชื่อฟังพระค าของพระเจ้า เราไม่เพียงอธิษฐานอย่างร้อนรน 
แต่เมื่อเราอ่านพระค า เราจะท าตามที่พระคัมภีร์สั่งสอนด้วย ชีวิตของ
เราเองจะเป็นส่วนหนึ่งในค าตอบของค าอธิษฐาน  พ ระเจ้าทรงสามารถ
ใช้ชีวิตที่เชื่อฟังของเราเปลี่ยนแปลงสังคม และน าให้คนสนใจพระเยซู
คริสต์  และคนมากมายก็จะมาถึงพระเจ้าและเกิดการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์ 

พี่น้องครับ ผมอธิษฐานให้พี่น้องทุกท่านที่ท า QT ได้สัมผัสพระเจ้า 
และโตขึ้นกับพระองค์ ได้ยินเสียงพระเจ้า อย่างง่าย ๆ  และ ชัดเจน       
รับใช้อาณาจักรพระเจ้าอย่างเกิดผลตามของประทานของแต่ละคนที่   
ไม่เหมือนกัน  สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างที่สุด เพราะเราได้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อ 8 ที่กล่าวไว้ว่า 
“พระบิดาของเราทรงได้รบัเกียรติเพราะเหตน้ีุคือเมื ่ อท่าน
ทัง้หลายเกิดผลมาก  ท่านกเ็ป็นสาวกของเรา” 
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QT ในเดือนนี้ ผมได้ให้พี่น้องกลับมายังพระธรรมปฐมกาล 10 วัน 
สลับกับพระธรรมสดุดีอีก 5-6 วัน ผมเชื่อว่า พระเจ้าจะตรัสกับเราผ่าน
ทางพระธรรม 2 เล่มนี้นะครับ และผมเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นอีก 1 เดือนที่
พระเจ้าจะได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา และเป็นเดือนแห่งความรื่นรมย์
ของสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมระหว่างพระเจ้าและเราทุกคนนะครับ 

อีกประการหนึ่งผมได้เพิ่มการท่องข้อพระคัมภีร์จากสดุดีบทที่ 91 
โดยท่อง 3 วันต่อ 1 ข้อ ให้มีการตอบสนองโดยการจดบันทึก ให้มี
อธิษฐานยกย่อง-ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพและเขียนสิ่งที่เรา
อธิษฐานเฉพาะเจาะจงส่วนตัวเราด้วยนะครับ 

 
           นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 
 

ค าอธิบายข้อพระคมัภีรแ์ละบทน าพระคมัภีรน์ ามาจาก 
พระคริสตธรรมคมัภีรอ์มตธรรมร่วมสมยั ฉบบัอธิบาย 
ใช้โดยได้รบัอนุญาตจากองคก์ารอมตธรรมเพ่ีอชีวิต 

 
 

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 
ผู้เขียน นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ผู้เรียบเรียง ทพญ. สิรีนุช วรรธนาศิรกุล 
ผู้พิมพ์ จีราภรณ์  ตรีประล า 
บรรณาธิการ ทะเวทย์ ไชยศิลป์ 
ปก-รูปเล่ม ธันยาภรณ์ ลิขิตพานิชกุล 
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การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ไ ด้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ าเป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 

“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรง ลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุด ที่แน่นอน ที่ เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้  และ มี
การเตรียมตัวเช่น ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน  เวลา 6.00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกจนท าให้ เราง่วงในตอนเช้าที่เรา
เฝ้าเดี่ยวนั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
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2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

 เป็นการอธิษฐานสั้น ๆ แค่ 1-2 นาที ขอการทรงน า ความเข้าใจ 
และการเปิดเผยจากพระเจ้าส าหรับการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวันเอง 
 หรือท่องข้อพระคัมภีรจ์ากที่หนังสือเฝ้าเดี่ยว QT ได้เลือกไว้ให ้   
   โดยจะท่อง 3 วันต่อ 1 ข้อ 

6. อ่านพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
 ให้เราตัง้เป้าในแต่ละปี อย่างน้อยให้อ่านและศึกษา    
พระคมัภีรจ์บ 1 รอบ อาจเป็นพนัธสญัญาเดิม และ/หรือ ใหม่ 

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

- ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท าความเข้าใจหนังสือเล่ม    
นั้น ๆ ก่อน จากหนังสือ “คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่” 
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-  ส าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่านจากหนังสือ  
 อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภัร์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” 

-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  
1.) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร 
2.) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ 
3.) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง และมีเง่ื อนไขอะไร    

ที่เราต้องท าตาม 
4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5.) มีค าสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6.) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจ า 
       แต่ละเดือน เพื่ อท าความเข้าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
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8. อธิษฐาน 
 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

 ยกย่อง [Adoration] เป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
 ขอบพระคุณ  [Thankgiving] ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่
พระเจ้าทรงกระท าให้เรา 

 ทูลขอ [Petition] อธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา 
 วิงวอน [Intercession] อธิษฐานส าหรับผู้อื่นและความต้องการ
ของผู้อื่น 

 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ           
ขอพระองค์ทรงยกโทษ 

 ส าหรับหัวข้อทั้งหมดนี้ เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ   
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อ
ในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา ” ได้ และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมี
ภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง 
หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
9. จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค าทู ลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่า เมื่อพระเจ้าตอบเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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เข้าใจพระธรรมปฐมกาล  
 
ข้อมูลส าคัญ  : จุดประสงค์เพื่อ
บันทึกถึงการสร้างโลกของพระเจ้า 
และพระประสงค์ของพระองค์ที่
ทรงแยกชนชาติหนึ่งออกมาเพื่อ
นมัสการพระองค์  
ผู้เขียน : โมเสส 
เขียนถึง : ชนชาติอิสราเอล 
ช่วงเวลาที่เขียน : 1450 – 1410 
ก่อน ค.ศ. 
เบื้องหลัง  :  ดินแดนซึ่งปัจจุบัน
คือตะวันออกกลาง 
ข้อพระคัมภีร์หลัก :  
“พระเจา้จงึทรงสรา้งมนุษยข์ึน้
ตามพระฉายาของพระองค ์ ตาม
พระฉายาของพระเจา้นัน้  
พระองคท์รงสรา้งมนุษยข์ึน้  และ
ไดท้รงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ ”
(1:27) 
 
 

 “เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาตใิหญ่  
เราจะอวยพรแก่เจา้  จะใหเ้จา้มี
ชือ่เสยีงใหญ่โตเลือ่งลอืไป   แลว้
เจา้จะช่วยใหผู้อ้ืน่ไดร้บัพร  เราจะ
อ านวยพรแก่คนทีอ่วยพรเจา้  เรา
จะสาปคนทีแ่ช่งเจา้  บรรดาเผ่าพนัธุ์ 
ทัว่โลกจะไดพ้รเพราะเจา้" (12:2,3)” 

ปฐมกาลเริ่มต้นที่พระเจ้า  
เราเห็นพระองค์ทรงสร้างทั้งโลก
ในคราวเดียวด้วยฤทธานุภาพและ
พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ และขั้น
สุดท้ายก็คือการสร้างมนุษย์ชาย
หญิงตามพระฉายของพระองค์เอง 
(1:26,27)  

แต่ไม่นานนักความบาปก็
เข้ามาในโลกและซาตานก็ปรากฏ
ตัว สิ่งทรงสร้างอันบริสุทธิ์เสื่อม
เสียไปเพราะการล้มลงในบาป 
(อาดัมและเอวาจงใจไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า) ความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ขาดสะบั้นลงและความชั่วร้ายก็
เริ่มชักใยแห่งการท าลายล้างใน
เวลาอันรวดเร็ว  
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อาดัมและเอวาถูกไล่ออก
จากสวนอันสวยงาม บุตรชายคน
แรกของพวกเขากลายเป็นฆาตกร 
และความชั่วร้ายก็หนักขึ้นเรื่อยๆ   
จนในที่สุดพระเจ้าต้องท าลาย
มนุษย์ทุกคนบนโลก ยกเว้น
ครอบครัวเล็กๆ ของโนอาห์ซึ่งเป็น 
ผู้ชอบธรรมคนเดียวที่เหลืออยู่ 

เมื่อเรามาถึงเรื่องของ      
อับราฮัมบนที่ราบคานาอัน เราได้
พบจุดเริ่มต้นของประชากรของ
พระเจ้าตามพันธสัญญา และ
ภาพรวมของความรอด  นั่นคือ
ความรอดที่เกิดจากความเชื่อ  

เชื้อสายของอับราฮัมจะเป็น
ประชากรของพระเจ้า และพระ -
ผู้ช่วยให้รอดของโลกจะมาจาก  
ชนชาติที่ทรงเลือกสรรนี้   

จากนั้นก็เป็นชีวประวัติที่
น่าสนใจของอิสอัค ยาโคบ และ  
โยเซฟ และยังเน้นถึงพระสัญญา
ของพระเจ้าและพิสูจน์ให้เห็นว่า
พระเจ้าทรงซื่อสัตย์  

ผู้คนที่เราพบในพระธรรม
ปฐมกาลเป็นคนธรรมดาๆ แต่
พระเจ้าทรงท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่าน
ชีวิตของพวกเขา  เรื่องราวที่มี
ชีวิตเหล่ านี้แสดงให้เห็นว่า      
พระเจ้าทรงใช้คนได้ทุกประเภท
เพื่อท าให้พระประสงค์ของ
พระองค์ส าเร็จ แม้แต่คนอย่างเรา 

จงอ่านพระธรรมปฐมกาล
และรับก าลังใจจากพระธรรม     
เล่มนี้  เพราะเรามีความหวัง    
ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะดูมืดมน
เพียงใด  พระเจ้าทรงมีแผนการ 
ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่า ตัวเองไร้ค่าไร้
ความส าคัญเพียงใด พระเจ้าก็  
ทรงรักเราและต้องการใช้เราใน
แผนการของพระองค์  ไม่ว่าเรา   
จะเป็นคนบาปและถูกแยกจาก
พระเจ้ามากเพียงใด  เราก็ยัง      
มีโอกาสได้รับความรอดจาก
พระองค์  จงอ่านพระธรรมปฐม -
กาล และมีความหวัง 
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วันที่ 1 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 1:1-25 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:1 “ผูที้อ่าศยัอยู่ ณ  ทีก่ าบงั
ขององคผ์ูส้งูสดุ  ผูอ้ยู่ในร่มเงา
ของผูท้รงมหิทธิฤทธิ”์ 
อ่าน ปฐมกาล 1:1-25  
ช้า ๆ 3 รอบ 
มีข้อไหนในตอนนี้ ที่แตะต้องใจ
ท่านบ้าง ท า ไม? ____________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี ข้อ 1 
พระเจ้าทรงสร้างโลกได้อย่างไร 
เรื่องนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่  
บางคนกล่าวว่ามีการระเบิดอย่าง
ฉับพลันและจักรวาลก็เกิดขึ้น บาง
คนกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่ม  
ต้นสร้างและจักรวาลก็วิวัฒนาการ
ต่อมาในช่วงนับพันล้านปี ศาสนา
เก่าแก่เกือบทุกศาสนามีเรื่องราวที่
น ามาอธิบายการก าเนิดของโลก 
และนักวิทยาศาสตร์เกือบทุกคน  

ต่างก็มีความเห็นเกี่ยวกับต้น
ก าเนิดของจักรวาล มีแต่พระ -
คัมภีร์เท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่า  
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียว
ทรงสร้างโลกขึ้นด้ วยความรัก   
และให้มนุษย์มีสิทธิพิเศษในโลกนี้   
 เราจะไม่มีวันรู้ค าตอบทั้งหมด
ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ได้
อย่างไร แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า
พระเจ้าเองทรงเป็นผู้สร้างโลก 
ความจริงข้อนี้ให้คุณค่าและเกียรติ
แด่มนุษย ์
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 2 ภาพของพระวิ ญญาณของ
พระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ านั้น 
คล้ายกับแม่นกเฝ้าดูแลและปกป้อง
ลูกๆ  ของมัน (ฉธบ .32:11,12; 
อสย .31 :5) พระวิญญาณของ   
พระเจ้าทรงมีส่วนร่วมในการสร้าง
โลกด้วย (โยบ 33 :4; สดด .
104 :30) พระเจ้ายังทรงห่วงใย
และปกป้องเราจนถึงทุกวันนี้ 
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มีอะไรบา้งท่ีเรายงักงัวล        
ไม่มัน่ใจหรือไม่ เราสามารถ

มัน่ใจพระองคไ์ด้  
ให้เราทูลส่ิงนัน้ต่อพระเจ้า 

ข้อ 25 พระเจ้าทรงเห็นว่าการทรง
สร้างของพระองค์นั้นดี บางครั้งเรา
ก็รู้สึกผิดที่ตัวเราชื่ นชมในความ - 
ส าเร็จของตนเอง เรา ไม่จ าเป็น  
ต้องรู้สึกผิดเช่นนั้น เราสามารถ
รู้สึกดีต่องานของเราได้ เหมือนที่
พระเจ้าทรงรู้สึก แต่อย่าให้เรารู้สึก
ดีต่องานที่พระเจ้าไม่พอพระทัย   
ทั้งเราและพระเจ้าต่างก็พอใจกับ
สิ่งที่เราท าอยู่ใช่หรือไม?่ 
 งานของเราขณะนี้คืออะไร ?  
ให้เราภูมิใจและขอบพระคุณพระเจ้า 
ส าหรับงานนั้น เพราะสิ่งที่เราท าน
สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
และเราสามารถชื่มชมงานนั้นได้
อย่างเต็มภาคภูมิ 
 
อธิษฐาน 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
การทรงสร้างและการจัดเตรียม
ของพระองค์ เพื่อให้เรามีชีวิต
อย่างมีความสุขได้ในโลกนี้ 
 อธิษฐานเผื่อญาติมิตรของเรา
สัก 1 คนที่เราตั้งใจจะแบ่งปัน
ให้กับเขาได้ ขอพระเจ้าทรงให้เรา
มีโอกาสที่เราจะแบ่งปันได้ 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า  
ให้เราสามารถแบ่งปันพระคุณ   
และพระพรของพระเจ้าที่มีต่อเรา
ให้กับเขาได้ เพื่อเขาจะพบพระคุณ
และพระพรนั้นเหมือนที่เราได้รับ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 2 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 1:26-31 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:1 “ผูที้อ่าศยัอยู่ ณ  ทีก่ าบงั
ขององคผ์ูส้งูสดุ  ผูอ้ยู่ในร่มเงา
ของผูท้รงมหิทธิฤทธิ”์ 

อ่าน ปฐมกาล 1:26-31  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ใน 6 ข้อนี้ ข้อไหน ที่แตะต้องใจ 
หรือที่พระเจ้าตรัสกับท่าน? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 26     “ให้เราสร้างมนุษย์
ตามฉายาตามอย่างของเรา ”  
 ท าไมพระเจ้าทรงใช้ค าเรียก
แทนตนเองเป็นพหูพจ น์ บางคน
มองว่าหมายถึงตรีเอกานุภาพ คือ
พระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 

 บางคนก็มองว่าค าพหูพจน์
แสดงถึงความยิ่งใหญ่  
 กษัตริย์มักใช้ค าเรียกแทน
ตนเองเป็นพหูพจน์ พระธรรมโยบ 
33:4 และ พระธรรมสดุดี 104:30 
แสดงให้เราเห็นว่าพระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในการทรง
สร้าง นอกจากนี้พระธรรมโคโลสี 
1:16 ก็ท าให้เรารู้ว่าพระบุตรของ
พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างด้วย 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 28  การ “มีอ านาจเหนือ” บางสิ่ง
คือการมีอ านาจที่จะควบคุมสิ่งนั้น
ได้เต็มที่ พระเจ้าทรงมีอ านาจสูงสุด
ในการครอบครองโลกและพระองค์
ทรงใช้สิทธิอ านาจนี้ด้วยความรัก  
 เมื่อพระองค์ทรงมอบสิทธิ -
อ านาจส่วนหนึ่งให้มนุษย์ พระองค์
ทรงคาดหวังให้เรารับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใน 
โลก  
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 เราต้องไม่ปล่อยปละละเลย   
หรือฟุ่มเฟือย พระเจ้าทรงสร้าง  
โลกอย่างประณีต เราจึงต้องดูแล
เอาใจใส่อย่างด ี
 เราดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง? 
เช่น ขวดน้ าเปล่าที่ใช้แล้ว หรือ 
กระดาษที่ใช้แล้วเราท าอย่างไร ? 
เราจัดระบบในบ้านเกี่ยวกับของ  
ที่สามารถ Recycle หรือน ากลับ  
มาใช้ใหม่ได้อย่างไร? 
ข้อ 31 พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่
ทรงสร้างนั้นดีมาก เราเป็นส่วน
หนึ่งในกา รทรงสร้างของพระเจ้า 
และพระองค์ทรงพอพระทัยที่
สร้างเราขึ้นมา  

ถ้าบางครัง้เรารู้สึกต า่ต้อย 
ด้อยค่า จงจ าไว้ว่า พระเจ้าทรง 

มีพระประสงคท่ี์ดี 
ในการสร้างเรา  

เรามีค่าส าหรบัพระองค ์

 
  

 ให้เราลองดูตัวเองว่า เรามี
ความสามารถอะไรบ้างที่คนอื่น  
ไม่มี หรือมีอะไรบ้างที่เราท าได้ดี  
_________________________ 
 ให้เราภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรง
ใส่เข้ามาในชีวิตของเรา  
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสามารถ พรสวรรค์ ทักษะ 
ของประทานที่พระเจ้าทรงให้กับ
เราที่พิเศษไม่เหมือนคนอื่น 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เรารู้ถึง
วิธีการที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อ
พระพรต่อผู้อื่น คริสตจักรและ
อาณาจักรของพระเจ้าได้ เพื่อเป็น
การถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 3 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 2:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้   สดุดี 
91:1 “ผูที้อ่าศยัอยู่ ณ ทีก่ าบงั
ขององคผ์ูส้งูสดุ  ผูอ้ยู่ในร่มเงา
ของผูท้รงมหิทธิฤทธิ”์ 
อ่าน ปฐมกาล 2:1-16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? ___________  
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 7  “ด้วยผงคลีดิน ” บอกเป็น
นัยว่าร่างกายเราไม่ได้ประกอบ
ขึ้นด้วยอะไรที่พิเศษ ร่างกายเป็น
เพียงเปลือกนอกที่ไม่มีชีวิตจน
พระเจ้าทรงให้ “ลมหายใจแห่ง
ชีวิต ” ของพระองค์ เมื่อพระเจ้า
ทรงเอาลมหายใจออกไป ร่างกาย
ของเราก็กลับคืนสู่ธุลีดินอีกครั้ง   

ดงันัน้ชีวิตและคณุค่าของเรา
มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า 

 หลายคนโอ้อวดความส าเร็จ
และความสามารถของตนราวกับ
ว่าพวกเขาเองเป็นขุมแห่งพลัง 
บางคนรู้สึกไร้ค่าเพราะไม่มี
ความสามารถพอ แท้จริงแล้ว
คุณค่าของเราไม่ได้มาจาก     
ความ ส าเร็จ แต่มาจากพระเจ้า   
แห่งจักรวาลผู้ทรงเลือกที่จะให้        
ของขวัญแห่งชีวิตอันลึกลับและ
มหัศจรรย์แก่เรา เราต้องให้คุณค่า
แก่ชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงให้ 
 ให้เรากลับมาดูตัวของเราเอง 
เราคิดว่า อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าใน
ชีวิตของเรา ? ให้เรากลับมายัง
คุณค่าของชีวิตแบ บที่พระเจ้า
ประทานกับเรา 
 

ข้อ 15-17 พระเจ้าทรงให้อาดัม
รับผิดชอบสวนและทรงห้ามเขา
กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว  
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 แทนที่พระเจ้าจะทรงป้องกัน
ไม่ให้เขากินผลไม้ พระองค์กลับให้
ทางเลือกแก่อาดัมและปล่อยให้เขา
เลือกทางเองไม่ว่าจะผิดหรือถูก  
 พระเจ้าทรงให้ทางเลือกแก่เ รา 
แต่เราก็มักจะเลือกผิดด้วยเช่นกัน  
 การตัดสินใจผิดพลาดอาจท า
ให้เราเจ็บปวด แต่ก็ช่วยให้เรา
เรียนรู้ เติบโต และตัดสินใจได้ดี
ขึ้นในอนาคต การมีชีวิตอยู่กับผล
ของสิ่งที่เราเลือกสอนให้เรารู้จัก
คิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ยิ่งขึ้น 

น่ีคือวิธีการ 
ท่ีพระเจ้าทรงสร้างเรา  

คือให้เราเลือกได้ แต่เราต้อง
รบัผิดชอบการเลือกของเรานัน้ 

 ให้เราทบทวนว่า ในสถานะ - 
การณ์อดีตที่ผ่านมา เราเลือก
อย่างไร และผลเป็นอย่างไร ? 
 
 

 ขอให้สิ่งนี้เป็นบทเรียน   
ส าหรับเรา ที่จะเลือก ครั้งต่อไป  
เราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวัง 
 

อธิษฐาน 
 ถ้าเราเป็น ผู้ใหญ่ เราจะเลื อก
และตัดสินใจได้ดี คือมีความ
รอบคอบในทุก ๆ ด้าน  
 ให้เราทูลขอพระเจ้าพัฒนาเรา
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อการ
เลือกของเราจะไม่ผิดพลาด 
 อธิษฐานเผื่อ ศิษยาภิบาล ผู้น า 
พ่อ แม่ ที่จะมีก าลังและสติปัญญา
ในการสอนและสร้างเราให้เป็น
ผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _______________ 
________________________ 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 4 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 2:17-25 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :2  จะทูลพระเจ้าว่า     
"ทีล้ี่ภยัของข้าพระองคแ์ละ
ป้อมปราการของข้าพระองค ์ 
พระเจ้าของข้าพระองค ์ ผูที้ ่   
ข้าพระองคไ์ว้วางใจ" 

อ่าน ปฐมกาล 2:17-25  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการ
สร้างครอบครัวจากพระธรรม
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้ ข้อ 24  
พระเจ้าประทานการแต่งงานให้
เป็นของขวัญแก่อาดัมและเอวา 
ทั้งสองถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์
แบบเพื่อกันและกัน  
 การแต่งงานไม่ใช่เพียงเพื่อ
ความสะดวกสบายหรือท าตาม
วัฒนธรรม แต่พระเจ้าทรง
สถาปนาการแ ต่งงานขึ้นโดย       
มีลักษณะพื้นฐาน 3 ประการคือ  
(1) ผู้ชายละจากบิดามารดาและ
ให้สัญญาว่าจะผูกพันกับภรรยา
ต่อหน้าชุมชน  
(2) ผู้ชายและผู้หญิงผูกพันกัน
โดยการดูแลชีวิตของกันและกัน
และโดยการรักคู่ครองของตน
มากกว่าคนอื่น  
(3) ทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันทั้งใน
ด้านสัมพันธภาพและเพศสัมพันธ์
ซึ่งสงวนไว้เพื่อชีวิตสมรส  
 การแต่งงานที่มั่นคงจะมีลักษณะ
ครบทั้งสามประการนี้ 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 25  
 เราเคยสังเกตหรือไม่ว่า เด็ก
เล็ก ๆ สามารถวิ่งเล่นตัวล่อนจ้อน
ในห้องได้โดยไม่รู้สึกอายทั้งๆที่มี
คนแปลกหน้าอยู่ เขาไม่ได้สนใจ
ว่าตัวเองก า ลังโป๊เหมือนกับที่
อาดัมและเอวาไม่รู้สึกอายเพราะ
ความไร้เดียงสาของพวกเขา แต่
หลังจากอาดัมและเอวาท าบาป 
ความอายก็เกิดขึ้นตามมาและท า
ให้เกิดก าแพงขวางความสัมพันธ์
ระหว่างพวกเขากับพระเจ้า  
 เรามักมีประสบการณ์เช่นเดียว  
กันนี้ในชีวิตแต่งงาน ที่จริงแล้ว
สามีภรรยาจะไม่มีก า แพงต่อกัน 
และจะไม่อายที่จะเปิดเผยตนเอง
ต่อกันหรือต่อพระเจ้า แต่เราเอา
ใบมะเดื่อ (ก าแพงขวางความ  
สัมพันธ)์ มาปกปิดเหมือนที่อาดัม
และเอวาท า (3:7)  
 

 เพราะเราไม่อยากให้คู่ครอง
หรือพระเจ้ารับรู้ชีวิตบางด้านของ
เรา  เราจึงซ่อนตัวเหมือนที่อาดัม
และเอวาซ่อนตัวจากพระเจ้า  

การขาดความสนิทสนม      
ด้านจิตวิญญาณ อารมณ์ และ
ความคิดมกัท าให้ความใกล้ชิด

ด้านร่างกายหายไปด้วย      
ในท านองเดียวกนัเม่ือเรา 
ไม่สามารถเปิดเผยความคิด 
ท่ีซ่อนเร้นอยู่กบัพระเจ้าได้  
การส่ือสารระหว่างเรา 

กบัพระเจ้ากล้็มเหลวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______ 
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การตอบสนอง 
 ส าหรับคนที่มี ครอบครัวแล้ว 
ผมอยากให้เรายืนยันการแต่งงาน 
และครอบครัวของเราให้เป็นไป
ตามพระธรรมตอนนี้ 
 และส าหรับคนที่ยังไม่ได้
แต่งงาน ให้เราคาดหวังที่เรา     
จะมีคู่ครอง ได้แต่งงาน และมี
ครอบครัวแบบที่พระธรรมของ
พระเจ้าได้บอกเราไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงท าลายก าแพง   
ที่ขวางกั้นความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของเรา และความ  
สัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า   
ให้ทลายไป 
 ถ้าเรารู้ว่า อะไรคือความบาป  
ที่เป็นก าแพงขวางกั้นเรานั้น      
ให้เราสารภาพและกลับใจ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราพัฒนา
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพระองค์  
และกับครอบครัวให้ลึกซึ้งมาก   
ยิ่ง ๆ ขึ้น ทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________ 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
___________ 
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วันที่ 5 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 3:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :2  จะทูลพระเจ้าว่า     
"ทีล้ี่ภยัของข้าพระองคแ์ละ
ป้อมปราการของข้าพระองค ์ 
พระเจ้าของข้าพระองค ์ ผูที้ ่   
ข้าพระองคไ์ว้วางใจ" 

อ่าน ปฐมกาล 3:1-12  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รู้จักธรรม ชาตินิสัยมนุษย์
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี ้ข้อ 5  
ซาตานใช้เหตุผลที่ดีมาล่อลวงเอวา
คือ “จะเป็นเหมือนพระเจ้า”     
 
 

 ไม่ผิดที่เอวาจะอยากเป็นเหมือน
พระเจ้า เพราะการเป็นเหมือน    
พระเจ้ามากขึ้นเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของมนุษย์ นี่คือสิ่งที่เราควรท า  
 แต่ซาตานน าเอวาไปสู่เป้าหมาย 
อย่างผิดๆ โดยบอกว่าเธอจะเป็น
เหมือนพระเจ้าได้โดยการต่อต้าน
สิทธิอ านาจของพระองค์  
 โดยการท าหน้าที่แทนพระองค์ 
หรือตัดสินใจเองว่าอะไรดีที่สุด
ส าหรับชีวิตของตนเอง อีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ ซาตานบอกให้เอวาเป็น   
พระเจ้าเสียเอง 
 

แต่การเป็นเหมือนพระเจ้า 
ต่างจากการพยายาม 

จะเป็นพระเจ้า  
การเป็นเหมือนพระเจ้า 

คือการสะท้อน 
พระลกัษณะของพระองค์ 
และไม่ลืมว่าพระองคท์รงมี
สิทธิอ านาจเหนือชีวิตของเรา 
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 เรามักจะมีเป้าหมายที่ดี แต่ เรา
มักจะพยายามบรรลุเป้าหมายนั้น
ด้วยวิธีผิดๆ  
 เราท าตัวเหมือนนักการเมืองที่
ใช้เงินซื้อเสียง เมื่อนักการเมือง
ท าเช่นนี้เป้าหมายสูงสุดของเขาก็
ไม่ใช่เพื่อรับใช้ประชาชนอีกต่อไป 
 การยกย่องตนเองน าไปสู่    
การกบฏต่อพระเจ้า ทันทีที่เราตัด
พระเจ้าออกจากแผนการของเรา   
ก็เท่ากับเราให้ตัวเราอยู่เหนือ   
พระเจ้า นี่คือสิ่งที่ซาตานต้องการ
ให้เราท า 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 8,9 พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้
เห็นว่าพระเจ้าอยากจะสร้าง
ความสัมพันธ์กับเรา และยังบอก
ให้รู้ว่าท าไมเราจึงกลัวที่จะสาน
ความสัมพันธ์กับพระองค์   
 
 

 อาดัมและเอวาหลบซ่อนจาก
พระเจ้าเมื่อได้ยินเสียงพระองค์
เสด็จมา พระเจ้าทรงอยากจะอยู่
กับพวกเขา แต่เพราะความบาป
จึงท าให้ทั้งสองกลัว   
 ความบาปท าให้ความสัมพันธ์  
ที่สนิทสนมระหว่างพวกเขา      
กับพระเจ้าขาดสะบั้นลง  
 เช่นเดียวกับที่ท าให้ความ - 
สัมพันธ์ของเรากับพระองค์ต้อง
ขาดสะบั้นลงด้วย แต่พระเยซู
คริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรข อง   
พระเจ้าทรงเปิดทางให้เราได้รื้อ
ฟื้นความสัมพันธ์ขอ ง เรากับ
พระองค์ขึ้นใหม่  
 พระองค์ทรงปรารถนาจะอยู่  
กับเรา พระองค์จึงทรงหยิบยื่น
ความรักที่ไม่มีเง่ือนไขแก่เรา   
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 การตอบสนองตามธรรมชาติ
ของเราคือกลัว   
 เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อาจ
ด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของ
พระอง ค์ได้ แต่ถ้าเราเข้าใจว่า
พระองค์ทรงรักเราโดยไม่ค านึงถึง
ความผิดพลาดของเรา เราก็จะไม่
กลัว 
 
การตอบสนอง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ
พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง? 

พระเจ้าทรงต้องการ 
สนิทสนมกบัเรา แต่ความบาป

เป็นตวัขวางกัน้ 

 ให้เราสารภาพบาปต่อพระเจ้า 
ตั้งใจหันหลังกลับจากบาป กลับใจ
ใหม่ เพื่อเราจะมีสัมพันธภาพที่ดี
กับพระเจ้าเหมือนเดิม เพื่อเราจะ
พบสิ่งยิ่งใหญ่ที่ล้ าค่าที่พระเจ้า
จัดเตรียมให้กับเรา 
 
 

อธิษฐาน 
 สารภาพบาปของเรากับพระเจ้า 
โดยใช้สดุดีบทที่ 6 
 ให้เราอธิษฐานจนกระทั่งเรา
ได้รับการปลดปล่อย มีสันติสุขใน
ชีวิตของเรา และ ความชื่นบา น
ของเรากลับคืนมา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 6 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 3:13-24 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรง น า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :2  จะทูลพระเจ้าว่า     
"ทีล้ี่ภยัของข้าพระองคแ์ละ
ป้อมปราการของข้าพระองค ์ 
พระเจ้าของข้าพระองค ์ ผูที้ ่   
ข้าพระองคไ์ว้วางใจ" 

อ่าน ปฐมกาล 3:13-24 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รู้จั กพระลักษณะของ    
พระเจ้าอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้ ข้อ 14  
อาดัมและเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟัง 
จากนั้นพระเจ้าก็ทรงเลือกสิ่งที่
พระองค์จะทรงกระท า  

 เนื่องจากพระองค์ท รงเป็น   
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์  พระองค์จึงต้อง
ตอบสนองด้วยวิธีท่ีสอดคล้องกับ
พระลักษณะของพระองค์เท่านั้น  
 อาจจะดูเหมือนพระเจ้าทรง
ตัดสินรุนแรงเกินไป แต่พระองค์
ไม่อาจปล่อยให้ความบาปของ
อาดัมและเอวาลุกลามต่อไปใน
สวนเอเดน เพราะอย่าลืมว่าความ
บาปของพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้ น
ของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในโลก   
 นี่คือเหตุผลว่าท าไมเราจึงท า
บาปในปัจจุบันนี้  มนุษย์ทุกคน
เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป
ของอาดัมและเอวา ยกเว้น      
พระเยซู (รม.5:12-21)  
 การลงโทษอาดัมและเอวา
สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าทรง
เข้มงวดกับความบาปทุกชนิด
เพียงใด 
 
ข้อ 24 เครูบคื อทูตสวรรค์ที่มี  
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 อาดัมและเอวาตัดสัมพันธ-
ภาพกับพระเจ้าด้วยวิธีต่อไปนี้  
(1) พวกเขาเชื่อว่าทางของตน
ดีกว่าทางของพระเจ้า  
(2) พวกเขารู้สึกอายและหลบซ่อน  
(3) พวกเขาพยายามหาข้อแก้ตัว
และปกป้องตนเอง  
 ดังนั้นเราต้อง ท าสิ่งที่ตรงกัน
ข้ามเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับ  
พระเจ้าคือ 
(1) เราต้องไม่หาข้อแก้ตัวและ
ปกป้องตนเอง  
(2) เราต้องไม่พยายามหลบซ่อน
จากพระเจ้า  
(3) เราต้องเชื่อว่าทางของพระเจ้า
ดีกว่าทางของเราเอง 
การตอบสนอง 
 การที่อาดัมและเอวาต้องออก
จากสวนเอเดนนั้นเหมือนกับการ
ตกจากสวร รค์ เพราะชีวิตในสวน
เอเดนเหมือนอยู่ในสวรรค์ 
 
 

การท่ีเรามีสมัพนัธภาพกบั  
พระเจ้ามีพระวิญญาณบริสทุธ์ิ
เป็นมดัจ านัน้ เหมือนกบัการ
ล้ิมรสสวรรคท่ี์เราจะได้รบันัน้ 

 ให้เรากลับมาทบทวนความ  
สัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอยู่
เรื่อย ๆ ทั้งการอธิษฐาน การอ่าน
พระวจนะ การฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ทุก ๆ วัน 
อธิษฐาน 
 อ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 34 
ออกเสียงเป็นค าอธิษฐานสรรเสริญ 
ยกย่องพระเจ้า ซึ่งเป็นการยืนยัน
ถึงสัมพันธภาพที่เรามีต่อพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _____________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 7 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 4:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :3  “เพราะพระองค์      
จะทรงช่วยกู้ตวัท่านจากกบั
ของพรานนก  และจากโรคภยั
อย่างร้ายแรงนัน้" 

อ่าน ปฐมกาล 4:1-12  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้ถึงผลความบาปจาก
ลักษณะของมนุษย์อะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้  ข้อ 3-5 
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าท าไม   
พระเจ้าไม่ยอมรับเครื่องบูชาของ
คาอิน ท่ าทีของคาอินอาจไม่
ถูกต้องหรือเครื่องบูชาของเขา
อาจต่ ากว่ามาตรฐานของพระเจ้า  

 พระธรรมสุภาษิต 21:27 กล่าว
ว่า “เครือ่งสกัการบชูาของคน
ชัว่ร้ายเป็นสิง่น่าเกลียดน่าชงั  
เมือ่เขาน ามาด้วยความตัง้ใจ
ชัว่จะยิง่กว่านัน้สกัเท่าใด”   
 พระเจ้าทรงตรวจสอบทั้งแรง   
จูงใจและคุณภ าพของเครื่องบูชา 
เราควรจะยินดีที่เราสามารถถวาย
ให้พระเจ้าและให้คนอื่นได้ เราไม่
ต้องกังวลว่าจะได้มากเท่าไร เพราะ
ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าอยู่แล้ว  

เราควรให้ส่ิงท่ีดีท่ีสดุ 
ด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็น
เวลา เงิน ทรพัยสิ์น หรือ
ความสามารถแด่พระองค์ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 6,7 เราตอบสนองอย่างไรเมื่อ
มีคนมาบอกว่าเราท าผิด  เรายอม
พิจารณาตนเองและแก้ไขความ
ผิดพลาดนั้นหรือไม่ ? 
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 เมื่อพระเจ้าไม่ยอมรับเครื่อง
บูชาของคาอิน พระองค์ทรงให้
โอกาสเขาแก้ตัวใหม่ และทรง
สนับสนุนเขาให้ท าเช่นนั้นด้วย 
แต่คาอินไม่ยอม ชีวิตที่เหลือของ
เขาจึงเปน็ตัวอย่างของผลจากการ
ไม่ยอมรับความผิดพลาด  

ถ้ามีคนมาบอกเราว่าเราท าผิด 
ขอให้เราส ารวจตวัเอง 

อย่างสตัยซ่ื์อและเลือกวิธี 
ของพระเจ้าแทนวิธีของคาอิน 

 
การตอบสนอง  
เราได้เข้าใจถึงผลของความบาป
ในชีวิตเราที่เป็นมนุษย์แล้ว 
ส าหรับเราที่เป็นคริสเตียน พระ -
เยซูตายแทนเราเพื่ อชดใช้ความ
บาปทั้งสิ้นของเรา และให้ความ
รอดแก่เรา  
 
 
 
 

 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า 
บาปหายไป บาปยังมีอยู่ แต่มัน
ไม่มีอ านาจเหนือเรา บาปยังคงมี
ความสามารถท าลายเราได้ถ้าเรา
ยอมท าตามการล่อลวงนั้น  
 ประการแรก ให้เราอธิษฐานทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง
ชีวิตของเราทั้ง หมด เพื่อเราจะมี
ความสามารถแยกแยะสิ่งผิดและ
ถูกได้ และมีก าลังในการต่อสู้การ
ทดลองที่มาจากมารซาตานได้ 
 ประการที่ 2 ให้ความคิดของ
เราเต็มด้วยพระวจ นะ เพราะ   
พระวจนะจะปลดปล่อยเราให้   
เป็นไท และ ท าให้เราชีวิตเรา
ประสบความส าเร็จ นั่นคือ ให้เรา
ท่องและท าความเข้าใจพระคัม ภีร์
ด้วย ดังเช่นที่ เรา ได้ร่วมกันท่อง    
พระคัมภีร์สดุดี บทที่ 1,8,16,23 
เป็นต้น 
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อธิษฐาน 
 ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงกระท าการอย่างเต็มที่ในชีวิต
ของเราทุก ๆ วัน 
 มอบความต้องการของเรา 
ความตั้งใจของเรากับพระเจ้า และ
ทูลกับพระเจ้าว่า ขอให้ เป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และ
ยินดีให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง
ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่น้ าพระทัยของ   
พระเจ้า 
 ความต้องการ และความตั้งใจ
ของเราคือ________________ 
________________________ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เร า
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 



กรกฎาคม  | 29 

วันที่ 8 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 5,6 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :3  “เพราะพระองค์      
จะทรงช่วยกู้ตวัท่านจากกั บ
ของพรานนก  และจากโรคภยั
อย่างร้ายแรงนัน้" 
อ่าน ปฐมกาล 5  
เพ่ือให้รู้เน้ือความ 1 รอบ  
ลองไล่ดูในปฐมกาล 5 ว่า ใครอายุ
ยืนยาวที่สุด และอายุเท่าไร? 
_________________________
_________________________
อ่าน ปฐมกาล 6 ช้า ๆ 2 รอบ  

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้  6:1-4   
บางคนคิดว่า “บตุรชายของ   
พระเจ้า ” คือทูตสวรรค์ที่ท าบาป 
แต่บุตรชายของพระเจ้าอาจจะ
ไม่ใช่ทูตสวรรค์ เพราะทูตสวรรค์
ไม่แต่งงานหรือมีลูกหลาน (มธ .
22:30; มก.12:25)  

 นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเป็น
เชื้อสายของเสทซึ่งแต่งงานกั บ
เชื้อสายอันชั่วร้ายของคาอิน (บุตร
หญิงของม นุษย์ )  เพราะการท า
เช่นนี้ ท าให้คนที่ซื่อสัตย์อ่อนแอ
ลงและเพิ่มความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรมในโลก ซึ่งท าให้คนชั่ว
ร้ายแพร่ไปอย่างรวดเร็ว  ส่วนคน  
เนฟิลเป็นมนุษย์ยักษ์ 
 6:9 การกล่าวว่าโนอาห์เป็นคน
ชอบธรรม และดีพร้อมไม่ได้
หมายความว่าเขาไม่เคยท าบาป
เลย (พระคัมภีร์บันทึกความบา ป
อย่างหนึ่งของเขาใน 9:20)  แต่
หมายความว่าเขารักและเชื่อฟัง
พระเจ้าอย่างสุดใจ  
 การเดินกับพระเจ้าแบบก้าว ต่อ
ก้าวด้วยความเชื่อ ตลอดชีวิตขอ ง
โนอาห์เป็นแบบอย่างแก่คนในยุค
ของเขา เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย
ความชั่วร้ายเช่นเดียวกับโนอาห์ 
เรามี อิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่น   
หรือให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือเรา 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
6:6-8 ความบาปของมนุษย์ท าให้  
พระเจ้าทรงเสียพระทัย  
 ความบาปของเราท าให้พระทัย
ของพระเจ้าแตกสลายเหมือนกับ
บาปในสมัยโนอาห์ แต่โนอาห์ก็
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแม้เขา
จะไม่สมบูรณ์แบบ  
 เราควรเอาโนอาห์เป็นแบบอย่าง
และ “เป็นทีโ่ปรดปรานในสาย      
พระเนตรพระเจ้า ” แม้เราจะ     
อยู่ท่ามกลางความบาปก็ตาม 
การตอบสนอง  
เมื่อเราเอาโนอาห์เป็นแบบอย่าง 
ในสภาพปัจจุบันของเรานี้ เราจะ
สามารถท าให้พระเจ้า พอพระทัย   
ได้อย่างไร โดยวิธีไหนบ้าง? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

 มีอะไรที่เราสามารถยืนหยัด   
ในสังคมโดยไม่ท าเหมือนกับ
ชาวโลก เหมือนปลาเป็นที่ว่าย
ทวนกระแสน้ าได้ ?___________ 
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระวิญญาณประทานสติ - 
ปัญญาให้กับเราที่จะรู้วิธีการ
วางตัวในสังคมปัจจุบันนี้ให้เป็น
การถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 อธิษฐานเผื่อสังคมปัจจุบันที่
เต็มไปด้วยการล่อลวง โดยเฉพาะ
จาก อินเตอร์เนท เช่น การล่อลวง
เรื่องเพศ หรือ เกมส์ที่รุนแรง หรือ
เรื่องเกี่ยวกับผีวิญญาณชั่ว 
 อธิษฐานให้เราเป็นเหมือน     
โนอาห์ในข้อ 22 ที่ว่า “พระเจ้า
ทรงบญัชาให้โนอาหท์ าอย่างไร  
โนอาหก์ท็ าอย่างนัน้ทกุประการ” 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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วันที่ 9 กรกฎาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 7 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91 :3  “เพราะพระองค์      
จะทรงช่วยกู้ตวัท่านจากกบั
ของพรานนก  และจากโรคภยั
อย่างร้ายแรงนัน้" 

อ่าน ปฐมกาล 7  ช้า ๆ 3 รอบ  
มีพระธรรมข้อไหนที่แตะใจ     
ท่านบ้าง เพราะเหตุใด? 
_________________________
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี ้ ข้อ 17-24 
 น้ าท่วมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะที่หรือเกิดขึ้นทั่วโลก  
 น้ าท่วมโลกเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้ นได้
เพราะปริมาณน้ าบนโลกมีมากพอ  
ที่จะปกคลุมแผ่นดินทั้งหมด (ซึ่ง
ในช่วงแรก แผ่นดินโลกเป็นเช่นนั้น 
ดู 1:9,10)  
 หลังจากนั้นพระเจ้าทรงสัญญา
ว่าจะไม่ท าลายโลกด้วยน้ าท่วมอีก 
ดังนั้น น้ าท่วมครั้งนี้จึงต้องเกิด  
บนแผ่นดินทั้งหมด หรือไม่ก็
ท าลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก
ทัง้หมด 

จงจ าไว้ว่า  
พระเจ้าทรงให้เกิดน ้าท่วม 
เพ่ือท าลายความชัว่ร้าย

ทัง้หมดบนโลก และเพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายน้ี พระองค์ 

จึงต้องใช้น ้าท่วมครัง้ใหญ่มาก 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ16     หลายคนอาจสงสัยว่า     
โนอาห์รวบรวมสัตว์ได้อย่างไร
และใช้เวลานานเท่าไร ความจริง
แล้วสิ่งทรงสร้างต่างๆ และโนอาห์
ก็เพียงแต่ท าตามพระบัญชาของ
พระเจ้าเท่านั้น การรวบรวมสัตว์ดู
เหมือนไม่มีปัญหาอะไร เพราะ
พระเจ้าทรงดูแลรายละเอียดต่างๆ 
ในขณะที่โนอาห์ท าในส่วนของตน  
 หลายครั้งที่เราท าสิ่งที่ตรง    
กันข้ามกับโนอาห์  เราวิตกกังวล
กับรายละเอียดที่เราควบคุ มไม่ได้ 
และละเลยสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของเรา (เช่น ท่าที ความสัมพันธ์ 
ความรับผิดชอบ)  
 

จงใส่ใจกบัส่ิงท่ีพระเจ้า
มอบหมายให้เราท าและ 

มอบส่วนท่ีเหลือให้พระเจ้า
เหมือนอย่างโนอาห์ 

 
 

การตอบสนอง  
 เหมือนโนอาห์ พระเจ้าก าหนด  
ให้เราท าบางสิ่ง ให้เราท าส่วนของ
เรา โดยไม่ ต้องวิตกกังวล และ      
ที่เหลือพระเจ้าจะทรงจัดการเอง 
 อะไรคืองานที่พระเจ้าทรงโปรด
ให้เราท า หรือพระเจ้าทรงมีพระ -
ประสงค์ให้เราท าอะไรในชีวิตนี้ 
[Destiny]?_________________
_________________________
_________________________ 
 เราท าไปถึงไหนแล้ว และใน
ระหว่างด าเนินไปนี้  เราวิตกกังวล
หรือไม่?___________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ประกาศการเลี้ยงดูของพระเจ้า
ที่มีต่อเราจากพระธรรมสดุดี 23 
โดยการอ่านออกเสียงเป็นค า - 
อธิษฐานของเราต่อพระเจ้า 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่ทรงเมตตาใช้เราเ พื่ออาณาจักร
ของพระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลและ
ทีมศิษยาภิบาล  ผู้รับใช้พระเจ้า  
พี่น้องในคริสตจักรทุกคน  ที่จะมี
ก าลังจากพระเจ้าในการรับใช้
ปรนนิบัติพระองค์อย่างมีก าลัง
และชื่นชมยินดี 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่ เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:4 “พระองคจ์ะทรงปกท่าน
ไว้ด้วยปีกของพระองค ์ แล ะ
ท่านจะล้ีภยัอยู่ใต้ปีกของ
พระองค ์ ความสตัยส์จุริตของ
พระองคเ์ป็นโล่และเป็นดัง้" 

อ่าน ปฐมกาล 8 ช้า ๆ 3 รอบ  
มีพระธรรมข้อไหนที่พระเจ้าตรัส
กับท่านในวันนี้ ?____________ 
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 8-16  โนอาห์ส่งนกไปส ารว จ
เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่าแผ่นดินแห้ง
หรือยัง แต่โนอาห์ไม่ได้ออกจาก
เรือจนกระทั่งพระเจ้าทรงบอกให้
เขาออกมา 

 เขารอคอยเวลาของพระเจ้า 
พระเจ้าทรงทราบว่าแม้น้ าจะแห้ง 
แต่แผ่นดินก็ไม่แห้งพอที่โนอาห์
และครอบครัวจะออกไปเสี่ยงภัย  
 โนอาห์ช่างมีความอดทนมาก
เหลือเกินที่ต้องอยู่ในเรือเป็นเวลา
หนึ่งปีเต็ม   

เช่นเดียวกบัโนอาห ์ 
เราต้องเช่ือว่าพระเจ้า 
จะประทานความอดทน 
ในการรอคอยให้แก่เรา 
ในยามยากล าบาก 

 ในขณะนี้มีอะไรบ้างที่พระเจ้า
ให้เรารอคอย เราเรียนรู้เรื่อง    
การรอคอยด้วยความอดทนจาก      
โนอาห์อย่างไร ? ____________ 
_________________________
________________________ 
 มีอะไรที่เราจะต้องทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือไม่?  
ในเรื่องที่เรารอคอยนี้ หรือเราต้อง
ทูลขอพระเจ้าเรื่องความอดทน? 
_________________________
________________________ 
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ข้อ 21,22  ตลอดพระคัมภีร์เราจะ
เห็น พระเจ้าทรงส าแดงความรั ก
และความอดทนต่อทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อจะช่วย
พวกเขาแม้พระเจ้าจะทรงรู้ดีว่า
จิตใจของพวกเขาชั่วร้าย พระองค์
ก็ยังทรงพยายามสอนพวกเขา  
 เมื่อเราท าบาปและห่างไกลจาก
พระเจ้า เราสมควรถูกท าลายโดย
การพิพากษาของพระองค์ แต่
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ท าลาย
ทุกสิ่ งบนโลกจนกว่าจะถึงวัน
พิพากษา คือเมื่อพระคริสต์เสด็จ
กลับมาเพื่อท าลายความชั่วร้ายลง
อย่างราบคาบ  เพราะฉะนั้นทุก
ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเป็นเครื่อง
เตือนใจถึงพระสัญญาของพระองค์  
 ทบทวนสิ่งที่พระเจ้าทรงกระท า
ด้วยความรักต่อชีวิตของเรา ลอง
นับดูซิครับมีอะไรบ้าง แล้วเราจะรู้
ว่ามากมายนับไม่ถ้วน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักที่พระเจ้าทรงให้กับเราแม้
เราไม่สมควรจะได้รับ อธิษฐาน
เฉพาะเจาะจงถึงแต่ละเหตุการณ์ที่
พระเจ้าประทานความรักให้กับเรา 
 ทูลขอความอดทนกับเราที่จะ
รอคอยในสิ่งที่พระเจ้าให้เรารอ
คอย เพื่อเราจะเรียนรู้ ถึงบทเรียน
ที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 



J U L Y  | 36 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:4 “พระองคจ์ะทรงปกท่าน
ไว้ด้วยปีกของพระองค ์ และ
ท่านจะล้ีภยัอยู่ใต้ปีกของ
พระองค ์ ความสตัยส์จุริตของ
พระองคเ์ป็นโล่และเป็นดัง้" 
อ่าน พระธรรมสดดีุ 18  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ ท่านประทับใจข้อ
ไหนที่สุด?_________________  

เข้าใจสดุดีบทนี้  
 กษัตริย์ดาวิดคงร้องเพลงสดุดี
บทนี้ถวายพระเจ้าตอนที่พระองค์
ทรงเรืองอ านาจถึงขีดสูงสุดแล้ว 
พระองค์ได้ทรงปราบปรามศัตรูทั้ง
ปวง และครอบครองทุกชาติตั้งแต่
ประเทศอียิปต์ถึงแม่น้ ายูเฟรติส 
( 2ซมอ . 8 ) เพลงนี้เป็นเพลง
เดียวกับที่บันทึกใน 2 ซมอ.22 

 ข้อ 10 เครูบเป็นทูตสวรรค์ที่มี
ฤทธิ์ หน้าที่อย่างหนึ่งของเครูบคือ 
รับใช้ในฐานะผู้พิทักษ์ ทูตสวรรค์
เหล่านี้พิทักษ์ทางซึ่งน าไปสู่ต้นไม้
แห่งชีวิต (ปฐก.3:24) และอภิสุทธิ
สถาน (อพย.26:31-33) เครูบสอง
ตนที่หล่อด้วยทองค าก็เป็นส่วน
หนึ่งของหีบพันธ สัญญา (อพย . 
25:18-22) สิ่งมีชีวิตใต้บัลลังก์ของ
พระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียล 1 
ก็อาจจะเป็นเครูบด้วย 
 ข้อ 13 “องค์สูงสุด” เป็นพระนาม 
ส าคัญที่ดาวิดเรียกพระเจ้า การ
บูชารูปเคารพของชาวต่างชาติ  
ฝังรากลึกอยู่ในแผ่นดินนั้นและ  
แต่ละท้องถื่นก็มีเทพเจ้าของ
ตนเอง ส่วนรูปเคา รพซึ่งท ามา
จากไม้และหินเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์
อ านาจ ดาวิดยกย่องพระเจ้าเพียง
องค์เดียวให้อยู่เหนือรูปเคารพ
เหล่านั้น พระองค์ทรงเป็นองค์    
ผู้สูงสุด 
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ข้อคิด จากข้อ 32-34  
 พระเจ้าทรงสัญญาจะประทาน
ก าลังแก่เราเพื่อเผชิญการท้าทาย
ต่างๆ พระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาว่า
จะขจัดการท้าทายเหล่านั้นออกไป  
 ถ้าพระองค์ไม่มีถนนขรุขระให้
เราเดิน ไม่มีภูเขาให้เราปีน และ
ไม่มีสมรภูมิให้เราออกไปสู้รบ เรา
ก็จะไม่มีวันเติบโต  

อย่างไรกต็ามพระเจ้าไม่ 
ทรงทอดท้ิงให้เราต้องเผชิญ 
ส่ิงต่างๆตามล าพงั พระองคจ์ะ
ทรงอยู่เคียงข้างเรา สอนเรา
และประทานก าลงัให้เรา 

เผชิญส่ิงเหล่าน้ีได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 ลองทบทวนการด าเนินชีวิต  
คริสเตียนของเราว่า มีบ้างไหม    
ที่เรารู้สึกท้อแท้ยามที่เราเดินบน
ถนนที่ขรุขระ มีภูเขาที่ขวางหน้า 
หรือมีสมรภูมิที่ต้องออกไปสู้รบ ? 
 เป็นไปได้หรือไม่ที่ความล าบาก
เช่นนั้น พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น
เพื่อเราจะเติบโตกับพระองค์ได้ ? 
อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อ
เราเผชิญกับความยากล าบากนั้น
ก็เพื่อเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และ
เราจะเป็นผู้ทีใ่ช้การได้อย่างเต็มที่
เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะ จงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 12 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:4 “พระองคจ์ะทรงปกท่าน
ไว้ด้วยปีกของพระองค ์ และ
ท่านจะล้ีภยัอยู่ใต้ปีกของ
พระองค ์ ความสตัยส์จุริตของ
พระองคเ์ป็นโล่และเป็นดัง้" 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 19  
ช้าๆ 3 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ ท่านประทับใจข้อ
ไหนที่สุด?_________________  

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 7-11 
เมื่อเราคิดถึงบทบัญญัติ เรามักจะ
คิดถึงสิ่ งที่ขัดขวางความรื่นรมณ์
ของชีวิต แต่ในที่นี้กลับตรงกัน
ข้ามกับที่เราคิด คือ บทบัญญัติ
ช่วยฟื้นฟูเรา ท าให้เรามีปัญญา 
ท าให้หัวใจชื่นชมยินดี ท าให้
ดวงตาสว่าง ตักเตือนเรา และให้
บ าเหน็จแก่เรา  

 นั่นเป็นเพราะบทบัญญัติของ
พระเจ้าเป็นแนวทางและแสงสว่าง
ส่องทางของเรา ไม่ ใช่โซ่ล่ามมือ
เท้า บทบัญญัติชี้ให้เห็นอันตราย
และตักเตือนเรา จากนั้นจึงชี้ให้  
เห็นความส าเร็จและน าทางเราไป 
 เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า เราพ้น
จากอ านาจของซาตานแล้ว แต่มัน
ก็ยังไม่ยอมหยุด มันพยายาม
โกหกและหลอกลวงเราหลาย ๆ 
เรื่องแม้ แต่เรื่องพระบัญญัติของ
พระเจ้ามันจะใส่ความคิดแง่ลบให้
เรามองว่าพระบัญญัติของพระเจ้า
นั้นบังคับเรา  
 ให้เราอ่านข้อ 7-11 อีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อยืนยันถึงพระพรของพระ -
บัญญัติของพระเจ้าและปฏิเสธ
ความคิดแง่ลบที่ซาตานใส่เข้ามา
ในห้วงความคิดของเรา 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนองจากข้อ 12,13  
 คริสเตียนมากมายถูกรุ มเร้า
ด้วยความรู้สึกฟ้องผิด พวกเขา
กังวลว่าตัวเองจะท าบาปโดย     
ไม่รู้ตัว กลัวว่าจะท าความดีเพราะ 
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เห็นแก่ตัว ไม่ได้ทุ่มเทใจให้กับ
งาน หรือละเลยสิ่งที่ควรท า  
 ความรู้สึกผิดมีบทบาทส าคัญใน
การน าเรามาถึงพระคริสต์และท า
ให้เราประพฤติตัวอย่างเหมาะสม 
แต่เราไม่ควรรู้สึกผิ ดจนท าอะไร   
ไม่ถูกหรือหวาดกลัว พระเจ้าทรง
อภัยบาปของเรา ทุกอย่าง รวมถึง
บาปที่เราท าโดยไม่รู้ตัวด้วย 
 ขอบพระคุณพร ะเจ้าส าหรับ
ความรู้สึกผิดที่ท า ให้เรารับความ -
รอด แต่เราเป็นไทในพระคริสต์แล้ว 
ซาตานมันท าร้ายเราไม่ได้อีกต่อไป 
 เมื่อเรารู้สึกผิดให้เรากลับมา
ทบทวนชีวิตเรา  ถ้ามีความผิด    
ใด ๆ ให้เราสารภาพกับพระเจ้า
ด้วยความจริงใจและจริงจัง (1ยน.
1:9) และหันกลับจากทางนั้นเสีย 
แน่นอน สันติสุขจากพระเจ้าจะ
ครอบครองชีวิตเราเสมอ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราพบ
พระองค์ผ่านทางธรรมชาติที่
ส าแดงฤทธิ์เดชของพระองค์  
 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับ พระ -
วจนะที่ท าให้เรียนรู้ถึงความ
บริสุทธิ์ของพระองค์ 
 อธิษฐานจากสดุดี 19 :14 ว่า  
“ข้าแต่พระเจ้า  พระศิลาและ  
พระผูไ้ถ่ของข้าพระองคข์อให้
ถ้อยค าจากปากของข้าพระองค ์ 
และการร าพึงภาวนาในจิตใจ  
เป็นทีโ่ปรดปรานในสายพระ -
เนตรของพระองคเ์ถิด” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพ ระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:5 “ท่านจะไม่กลวัความ
สยดสยองในกลางคืน  หรือกลวั
ลกูธนูทีป่ลิวไปในกลางวนั" 

อ่านพระธรรม สดดีุ 20  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ ท่านประทับใจ      
ข้อไหนที่สุด?_______________ 

 
เข้าใจพระธรรมสดดีุบทน้ี 
พระธรรมสดุดีบทนี ้เป็นค าอธิษฐาน
ของกษัตริย์ดาวิดที่ทูลต่ อพระเจ้า
ขอชัยชนะในสงคราม คิดว่า เป็น
เหตุการณ์ในพระธรรม 2 ซมอ . 
10 ที่ต่อสู้กับคนอัมโมนและชาว
อารัม  
 
 

ข้อคิดจากสดุดีบทนี้ ข้อ 6-8  
 ตราบใดที่ยังมีกองทัพและอาวุธ 
ประชาชาติก็อวดอ้างอ านาจของ
ตน แต่อ านาจเช่นนั้นไม่ยั่งยืน  
 จักรวรรดิ  และอาณาจักรต่างๆ 
ในประวัติศาสตร์เรืองอ านาจขึ้นมา 
แล้วก็สูญสลายไปเหมือนฝุ่น   
 แต่กษัตริย์ดาวิดทรงรู้ว่าก าลัง
ที่แท้จริงของอาณาจักรนั้นไม่ได้
อยู่ที่อาวุธยุทโธปกรณ์แต่อยู่ที่การ
นมัสการ และไม่ได้อยู่ที่อ านาจ
กระสุนแต่อยู่ที่ฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้า  

มีแต่พระเจ้าเท่านัน้ 
ท่ีสามารถปกป้องคนและ

อาณาจกัรได้  
เราวางใจในส่ิงใด  

จงวางใจในพระเจ้าผูป้ระทาน
ชยัชนะนิรนัดร ์
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ตอบสนองและอธิษฐาน 
 กษัตริย์ดาวิดทรงรู้ว่า พระองค์
ควรจะฝากความหวังไว้ที่พระเจ้า
มากกว่าในก าลังของมนุษย์ 
 ค าอธิษฐานจากพระธรรมสดุดี
บทนี้ช่วยเตรียมเราให้พร้อม
ส าหรับการท้าทายที่ยิ่งใหญ่  
 วันนี้ เรามีการท้ าทายในชีวิต
อะไรบ้าง?  
 ให้เรามีท่าทีแบบกษัตริย์       
ดาวิดเวลาที่เผชิญการท้าทาย   
คือสงครามกับคนอัมโมน ซึ่งมี  
คนอารัมช่วยต่อสู้ด้วย 
 กษัตริย์ดาวิดพึ่งพาที่พระเจ้า 
ไม่ใช่ที่ก าลังของทหารหรือม้าศึก 
แม้ว่าพระองค์จะมีทั้งทหารและ  
ม้าศึกก็ตาม  
 ให้เราบอกการท้าทายของเ รา
นั้นกับพระเจ้า เริ่มต้นด้วยการ
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความช่วยเหลือ ค าตอบ 
และชัยชนะที่พระเจ้าจะประทาน
ให้กับเรา 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 14 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:5 “ท่านจะไม่กลวัความ
สยดสยองในกลางคืน  หรือกลวั
ลกูธนูทีป่ลิวไปในกลางวนั" 
อ่านพระธรรม สดดีุ 21  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านใน     
พระธรรมสดุดีบทนี้ ? ________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี 
พระธรรมสดุดีบทนี้ เป็นค า
สรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์    
ดาวิด ส าหรับชัยชนะในสงคราม 
ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 7  
 เนื่องจาก กษัตริย์ดาวิดทรง
วางใจในพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ทรง
ปล่อยให้กษัตริย์ดาวิดคลอนแคลน
หวั่นไหว (ถูกถอดจากบัลลังก)์  

 เมื่อเราวางใจในพระเจ้า เราจะ
มั่นคงและมีเสถียรภาพ เราอาจ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะ
สูญเสียครอบครัว หน้าที่การงาน 
หรือทรัพย์สมบัติ แต่เราจะไม่
สูญเสียคว ามรักของพระเจ้า 
พระองค์จะเป็นฐานศิลาที่มั่นคง
ของเรา พระองค์จะไม่มีวันจากเรา
ไปหรือทอดทิ้งเราไปเลย 
 พระเจ้าทรงเป็นความไว้วางใจ
ของเราหรือไม่ ?  
 เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรง
สัพพัญญู เราสามารถไว้วางใจ
พระองค์ได้ในทุกสิ่ง ทุกกรณี 
แม้ว่าบางครั้งสิ่งนั้นจะเป็นการ
สูญเสียซึ่งเราไม่เข้าใจก็ตาม   

ดงันัน้ให้เราฝากอนาคตของเรา 
ทุกส่ิงในชีวิตของเราให้อยู่ใน
พระหตัถข์องพระองคเ์ถิด 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 11  
 เมื่อเราเห็นคนชั่วประสบ
ความส าเร็จ จงจ าไว้ว่าพวกเขา   
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จะไม่ประสบความส าเร็จตลอดไป  
พวกเขาจะมีอ านาจเพียงชั่วคร าว 
และพระเจ้าจะทรงท าให้พวกเขา
กระจัดกระจายไปในชั่วพริบตา   
 พระเจ้าจะทรงท าตามแผนการ
และพระประสงค์ของพระองค์ 
พระเจ้าจะทรงแทรกแซงเพื่อ
ประชากรของพระองค์และ
พิพากษาคนชั่วอย่างสาสมกับ  
การกระท าของพวกเขา เราไม่
ควรท้อใจที่ศัตรูของพระเจ้าได้รับ
ผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราว 
 เช่นเดียวกัน เราสามารถไว้  
วางใจพระเจ้าส าหรับตัวเราและ
สถานการณ์ที่เราเผชิญได้ โดยไม่
ต้องสนใจว่าคนชั่วที่เราเห็นหรือที่
เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไร เพราะนัน่
เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้า 

เราต้องรกัษาใจไม่ให้ท าบาปโดย 
การมีใจอิจฉาผูท่ี้มีมากกว่าเรา 

 
 
 

อธิษฐาน 
 เมื่อเราขออธิษฐานชัยชนะ แล้ว
พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐานนั้น 
เราต้องขอบพระคุณพระองค์อย่าง
รวดเร็ว 
 เมื่อวานนี้ที่เราอธิษฐานทูลขอ
ชัยชนะจากพระเจ้าเรื่องอะไร  พระ-
เจ้าทรงตอบแล้วหรือยัง ? ถ้าตอบ
แล้วให้เราขอบพระคุณพระเจ้าและ
เป็นพยานให้กับพี่น้องในคริสตจักร
และในกลุ่มเซลล์ด้วยนะครับ 
 ถ้ายังไม่ได้รับค าตอบ ให้เรา
สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความรัก
มั่นคง ความสัตย์ซื่อของพระองค์ 
และให้รอคอยค าตอบจากพระองค์
ด้วยท่าทีแห่งการไว้วางใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_ 
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:5 “ท่านจะไม่กลวัความ
สยดสยองในกลางคืน  หรือกลวั
ลกูธนูทีป่ลิวไปในกลางวนั" 

อ่านพระธรรม สดดีุ 22  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมสดุดีบทนี้ มีข้อไหน
บ้างที่พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซู? 
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
ข้อ 1      ดาวิดบรรยายถึงการ   
ทนทุกข์ของพระมาซีฮาได้แม่นย า
อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งๆ ท่ีเหตุการณ์ 
นี้จะเกิดขึ้นในอีกหลายร้อยปี
ต่อมา เห็นได้ชัดว่าดาวิดก าลัง
ต่อสู้กับ การทดลองที่หนักหน่วง 

 แต่เขาก็ผ่านการทนทุกข์มา  
จนได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับ   
พระมาซีฮาที่จะมาถึง  
 พระเยซูผู้เป็นพระมาซีฮา ทรง
อ้างถึงสดุดีข้อนี้ขณะถูกตรึงบน  
ไม้กางเขนเพื่อแบกรับบาปของ
เรา (มธ.27:46) การร้องทูลเช่นนี้
ไม่ได้แสดงถึงความสงสัยแต่เป็น
การร้องทุกข์ต่อพระเจ้าด้วยความ
ร้อนใจ 
ข้อคิดประการท่ี 1 จาก  
ข้อ 6 เมื่อคนอื่นดูแคลนและรุม
ประนามเรา พวกเขาก็ท าเหมือน
เราต่ ากว่ามนุษย์  
 เมื่อเราถูกลดคุณค่าลงถึง  
ขนาดนั้น   เราเองก็เหมือนดาวิด
ที่เริ่มรู้สึกต่ าต้อย   
 เมื่อเราเจ็บปวด  เพราะถูก
ปฏิเสธ เราต้องคิดถึงความหวัง
และชัยชนะ ที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้กับเรา (22:22 เป็นต้นไป) 
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ข้อคิดประการท่ี 2 จาก  
ข้อ 9-11 ความรักความห่วงใย
ของพระเจ้าไม่ได้เพิ่ งเริ่มต้นขึ้น  
ในวันที่เราเกิด แล้วจบลงในวันที่
เราตาย  แต่ความรักความห่วง ใย
นั้นมีมานานก่อนเราจะเกิด และ
ด าเนินต่อไปไม่สิ้นสุดจนชั่วนิรันดร์   

พระเจ้าผูท้รงห่วงใยเรา  
จะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน
แม้เราจะไม่ได้อยู่บนโลกน้ีแล้ว
กต็าม  เม่ือได้พบกบัความรกั
เช่นน้ี ใครเล่าจะปฏิเสธได้ 

การตอบสนอง 
 มีบ้างไหมที่เราถูกดูถูกและท า
ให้เราเจ็บปวด เมือ่เป็นเช่นนั้น ให้
เรากลับมายังพระธรรมสดุดีบทนี้ 
อ่านหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งเรา
ได้รับการปลดปล่อย เพราะพระ
เจ้าจะช่วยกู้เราเสมอ และความรัก
มั่นคงของพระเจ้ายังคงปกป้องเรา
อยู่เสมอ  
 

 แม้คนจะมองเราต่ า นั่นไม่ -
ส าคัญ แต่พระเจ้ายอมรับเรา ทรง
ช่วยเรา แก้ไขเราเมื่อผิดพลาด  
เพียงแต่เราเข้ามาหาพระองค์ด้วย
ความถ่อมใจและแสวงหาพระองค์ 
อธิษฐาน 
 อวยพรคนที่ดูถูกเรา วางความ
เจ็บปวดของเราไว้กับไม้กางเขน
ของพระเยซูคริสต์ 
 ทูลขอหัวใจของพระเยซูคริสต์
ที่บนไม้กางเขนที่ให้อภัยคนที่   
ท าร้าย ดูถูกพระองค์ ขอหัวใจนั้น
อยู่ในเรา เพื่อเราจะเป็นภาพ
สะท้ อนความรักของพระเจ้า   
เพื่อว่า คนทั้งหลายจะได้เห็น    
พระเยซูคริสต์ที่แท้จริงได้ผ่านทาง
ชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:6       “หรือโรคภยัที ่       
ไล่มาในความมืด  หรือโรคซึง่
ท าลายในเทีย่งวนั" 

อ่าน ปฐมกาล 9 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเข้าใจลักษณะธรรมชาติบาป
ของมนุษย์อย่างไรบ้างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้ ข้อ 20-27 
โนอาห์เป็นมหาบุรุษแห่งความเชื่อ 
แต่เขาเมาเหล้าและเป็น แบบอย่าง
ที่ไม่ดีให้แก่บุตรชายของเขา  
 เรื่องนี้อาจถูกบันทึกไว้เพื่อ
แสดงให้เราเห็นว่าแ ม้แต่คนดีมี
ศีลธรรมก็ท าบาปได้  

 และอิทธิพลที่ไม่ดีก็ส่งผล     
ต่อครอบครัวของพวกเขา แม้คน
ชั่วจะถูกฆ่าตายไปหมดแล้ว แต่
ความชั่วร้ายก็ยังคงอยู่ในจิตใจ
ของโนอาห์และครอบครัว  
 ท่าทีที่ดูถูกของฮามแสดงให้
เห็นว่าเขาไม่เคารพนับถือบิดา
และไม่เคารพนับถือพระเจ้าด้วย 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 5,6  
ในที่นี้พระเจ้าทรงอธิบายว่าท าไม
การฆ่าคนเป็นความผิดมหันต์  
 การฆ่าคนคนหนึ่งเท่ากับการ
ฆ่าสิ่งที่เป็นพระฉายของพระเจ้า 
เพราะว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้าง
ตามพระฉายของพระองค์  
 ทุกคนจึงมีคุณลักษณะที่       
ท าให้เขาแตกต่ างจากสัตว์ เช่น 
ศีลธรรม เหตุผล ความคิด
สร้างสรรค์ และคุณค่าในตนเอง  
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เม่ือเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
เราก าลงัมีปฏิสมัพนัธ์กบั 
ผูท่ี้พระเจ้าทรงสร้าง ผูท่ี้ 

พระเจ้าประทานชีวิตนิรนัดร ์
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเหน็
พระฉายของพระองคใ์นทุกคน 

 ดังนั้น พี่น้อง เพื่อน ญาติมิตร
ทุกคนที่เราคบหาสมาคมนั้น       
ก็คือผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและ   
เป็นพระฉายของพระเจ้าด้วย 
 เราได้ให้เกียรติพี่น้องของเรา
หรือไม่ เราเห็นคุณค่าของพวก
เขาหรือเปล่า? 
 เราได้เป็นห่วงพี่น้อง เพื่อน 
ญาติมิตรของเราที่มีพระฉายของ
พระเจ้าผู้ทรงสร้างเขา แต่ไม่รู้จัก
ผู้ทรงสร้างเขาหรือไม่? 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อวยพรพี่น้องฝ่ายวิญญาณ  
ของเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่คริสตจักร
ไหนก็ตาม ให้เขาจ าเริญเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์เพื่อชีวิต    
ของเขาจะเป็นแบบอย่างน าคน
ทั้งหลายมารู้จักพระเจ้าพระผู้  
ทรงสร้างเขาได้ 
 ในวันนี้ให้อ่านพระธรรมสดุดี
บทที่ 8 ออกเสียงเป็นค าอธิษฐาน
ของเราต่อพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 10-11:8 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:6        “หรือโรคภยัที ่
ไล่มาในความมืด  หรือโรคซึง่
ท าลายในเทีย่งวนั" 
อ่าน ปฐมกาล 10  เพ่ือ ให้รู้
เน้ือความของพระคมัภีร ์1 รอบ 
อ่าน ปฐมกาล 11:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านเข้าใจลักษณะธรรมชาติบาป
ของมนุษย์อย่างไรบ้างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี้ ปฐก.10:8,9 
เราไม่รู้ ว่า นิมโรด  คือใคร  ? 
นอกจากว่าเขาเป็นนายพรานที่
เก่งกาจที่สุด  

 แต่คนที่มีความ สามารถมากๆ 
อาจกลายเป็นคนหยิ่งยโสได้   
และนิมโรดก็อาจจะเป็นเช่นนั้น  
 บางคนคิดว่าเขาเป็นคนก่อตั้ง
อาณาจักรบาลิโลนที่ยิ่งใหญ่และ
ต่อต้านพระเจ้า 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 11:4  
หอบาเบลเป็นความส าเร็จอัน
ยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก แต่
เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อมนุษย์
แทนทีจ่ะสร้างขึ้นเพื่อพระเจ้า  
 เราอาจสร้างอนุสาวรีย์เพื่อตัว
เราเอง (เสื้อผ้าแพงๆ บ้านใหญ่โต 
รถหรูหรา ต าแหน่งหน้าที่
ส าคัญๆ ) เพื่อให้คนสนใจใน
ความส าเร็จของเรา สิ่งเหล่านี้    
ไม่ผิดโดยตัวมันเอง แต่ถ้าเราใช้
สิ่งเหล่านี้แสดงตัวตนและก าหนด
คุณค่าของเรา สิ่งเหล่านี้จะมา
แทนที่พระเจ้าในชีวิตของเรา   
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เรามีสิทธ์ิท่ีจะพฒันาตนเอง 
ในหลายๆด้าน แต่เราไม่มีสิทธ์ิ

ท่ีจะเข้าไปแทนท่ีพระเจ้า 

 เราสร้าง “หอ” อะไรบ้างในชีวิต
ของเรา ? 
 มีอะไรหรือไม่ที่มาแทนพระเจ้า
ในชีวิตของเรา ? อะไรเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุดในชีวิตของเรา? 
_________________________
_________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของ
เราให้เห็นพระคุณ พระเมตตา 
พระกรุณา และการช่วยเหลือ   
ของพระเจ้าในทุก ๆ วันของเรา 
เพื่อเราจะสามารถยอมรับพระเจ้า
ว่าเป็นจอมเจ้านายและองค์พระ -    
ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส า หรับ
การจัดเตรียมทุกอย่างในชีวิต  
ของเรา ไม่ว่า พ่อ แม่ พี่น้อง 
คริสตจักร เพื่อน ๆ โรงเรียน ที่
ท างาน เพื่อเราจะมีชีวิตที่รับใช้
พระองค์อย่างมีคุณค่าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 11:9 - 32 
บทท่ี 12 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:6        “หรือโรคภยัที ่ 
ไล่มาในความมืด  หรือโรคซึง่
ท าลายในเทีย่งวนั" 

อ่าน ปฐมกาล 11:9-32  ให้รู้
เน้ือความ 1 รอบ 
อ่าน ปฐมกาล 12 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เห็นความอ่อนแอของ     
อับราม บุคคลที่พระเจ้าทรงใช้
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 

ข้อคิด ท่ี 1 จากพระธรรม
ตอนนี้ และ การตอบสนอง 
ปฐก.12:2  
 พระเจ้าทรงสัญญาจะอวยพร
อับรามและให้เขาเป็นบุคคล
ส าคัญ แต่มีเง่ือนไขข้อหนึ่งคือ   
อับรามต้องท าสิ่งที่พระเจ้าทรง
ต้องการให้เขาท า ซึ่งหมายความ
ว่าอับรามต้องจากบ้านและเพื่อน
ฝูงเพื่อเดินทางไปสู่ดินแดน        
ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ      
สร้างชนชาติที่ ยิ่งใหญ่ผ่านทาง
ครอบครัวของเขา   
 อับรามเชื่อฟังโดยละจากบ้าน
เพื่อรับพรที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต
ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้  
พระเจ้าอาจพยายามน าเราไป 
สู่ท่ีแห่งหน่ึงเพ่ือรบัใช้พระองค์

ให้เกิดผลมากย่ิงขึน้  
อย่าให้ความสบายและ 

ความมัน่คงในเวลาน้ี ท าให้เรา
พลาดจากแผนการท่ีพระเจ้า

ทรงวางไว้ส าหรบัเรา 
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 ณ เวลานี้ พระเจ้ามีแผนการ
อะไรส าหรั บเราบ้าง และ เราได้
เชื่อฟังพระองค์ขนาดไหน ?  ให้
อับรามเป็นตัวอย่างการเชื่อฟัง
ของเราเถิด 
_________________________
_________________________
ข้อคิด ท่ี 2 จากพระธรรม
ตอนนี้ และการตอบสนอง 
ปฐก.12:11-13  
 อับรามกลัว เขาจึงขอให้ซาราย
พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวว่า
เป็นน้องสาวของเขา เธอเป็น
น้องสาวต่างมารดาของเขาก็จริง 
แต่เป็นภรรยาของเขาด้วย  
 อับรามจงใจหลอกชาวอียิปต์ 
เขากลัวว่าถ้าชาวอียิปต์รู้ความ
จริง ชาวอียิปต์จะฆ่าเขาเพื่อชิงตัว
ซาราย เธอคงจะเป็นอีกคนหนึ่ง
ในฮาเร็ มที่ฟาโรห์โปรดปราน 
เพราะเธอสวย ร่ ารวยและเป็นทูต
ทางการเมืองที่ดี   
 

 ในฐานะพี่ชายของซาราย นั้น    
อับรามก็จะได้ต าแหน่งที่มีเกียรติ 
แต่ในฐานะสามี ชีวิตของเขาจะตก
อยู่ในอันตรายเพราะซารายจะ  
เข้าฮาเร็มของฟาโรห์ได้ก็ต่อเมื่อ
อับรามตายเท่านั้น   
 แม้พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะ
ปกป้องอับรามแต่เขาก็ไม่เชื่อ  
และพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว  
 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการโกหก
ท าให้ผลของบาปรุนแรงขึ้น เมื่อ
อับรามโกหก ปัญหาก็พอกพูนขึ้น 

เม่ือเราเผชิญกบัปัญหานัน้  
เราได้ปรึกษาพระเจ้า 

 ฟังพระสรุเสียงของพระองค์ 
ในการแก้ไขหรือไม่? 

 วันนี้ อะไรคือ ปัญหาของเรา    
ที่เราก าลังเผชิญ ? อย่าท าแบบ   
อับราม แต่เข้าเฝ้าพระเจ้า และให้
พระองค์ตรัสกับท่าน 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เอาอับรามเป็นแบบอย่าง  
ทั้งแง่บวกและแง่ลบ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเชื่อฟังแบบ
อับรามที่ ออกมาจากที่เดิมไปยัง   
ที่ ๆ พระเจ้าเรียก เราจะเชื่อฟัง
เช่นนี้  
 ทูลขอพระเจ้าไม่ให้เรากลัว
แบบอับราม แต่ให้เรามีความ
ไว้วางใจพระเจ้าที่จะแก้ปัญหา    
ที่เราเผชิญนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 19 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:7 "พนัคนจะล้มอยู่ทีข้่างๆ  
ท่าน  หมืน่คนทีมื่อขวาของท่าน  
แต่ภยันัน้จะไม่มาใกล้ท่าน" 

อ่าน ปฐมกาล 13 ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านต้องเลือกที่ท างาน ที่อยู่
อาศัย ที่เรียนหนังสือ  ท่านได้ใช้
หลักการอะไรบ้างในการเลือก 
และจากพระธรรมตอนนี้ช่วยท่าน
อย่างไร ?__________________
_________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี ้ข้อ 5-9 
 เมื่ออับรามมีปัญหากับโลทซึ่ง
เป็นหลานชาย เขาเป็นฝ่ายหาทาง 
ยุติความขัดแย้ง 

  อับรามยอมให้โลทเป็นฝ่าย
เลือกก่อนทั้งๆ ท่ีเขาอายุมากกว่า
และมีสิทธิ์มากกว่า  นอกจากนี้  
อับรามยังยอมเสี่ยงต่อการถูกโกง  
 แบบอย่างของอับรามแสดงให้
เราเห็นว่าจะแก้ไขสถานการณ์อัน
ยุ่งยากในครอบครัวได้อย่างไร  
(1) เป็นฝ่ายเริ่มต้น  
(2) ให้สิทธิ์คนอื่นเลือกก่อน แม้
เราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็ตาม  
(3) ให้ความสงบสุขในครอบครัว
อยู่เหนือความปรารถนาส่วนตัว 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12  
 ดูเหมือนการเลือกที่ราบลุ่มซึ่ง
มีทุ่งหญ้าเขียวสดและน้ าท่าอุดม
สมบูรณ์เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด
ส าหรับโลท แต่เขาลืมไปว่าเมืองที่
ชั่วร้ายอย่างโสโดมอาจท าให้เกิด
การทดลองที่รุนแรงถึงขั้นท าลาย
ครอบครัวของตนเองได้  
 เราเลือกท างานหรืออาศัยอยู่ใน 
“โสโดม” หรือไม่   
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 แม้เราจะเข้มแข็งพอจะต่อต้าน
การทดลองได้ แต่คนในครอบครัว
ของเราอาจจะไม่เข้ มแข็งพอก็ได้ 
เมื่อ พระเจ้าทรงบัญชาให้เราเข้า
ไปหาคนใน “โสโดม” ที่อยู่ใกล้เรา 
เราต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูกกลืน
ไปกับวิถีชีวิตของคนที่เรา
พยายามจะเข้าไปช่วย 
 

การตอบสนอง 
 ในชีวิตเราต้องมีการเลือก  
หลาย ๆ อย่างและหลาย ๆ ครั้ง  
 เราได้ให้ผลประโยชน์ฝ่ายจิต
วิญญาณเป็นอ งค์ประกอบในการ
เลือกหรือไม่เช่น เมื่อจะเลือกงาน 
เราเลือกงานที่เอื้อให้กับเราในการ
เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ หรือ
เอื้อให้เรารับใช้พระเจ้า หรือเอื้อ
ให้เรามีโอกาสใช้ของประทานของ
เราหรือไม่? 

 
 
 

 ถ้าการเลือกของเราในเวลานี้
ไม่ท าให้จิต วิญญาณของเราดีขึ้น
หรือไม่ใช่ น้ าพระทัยของพระเจ้า 
ท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
และอย่างไร ?______________ 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 เปิดตาใจของเราทุก ๆ วัน และ
ประทานก าลังให้กับเราทุก ๆ วัน 
และในวันนี้ด้วย เพื่อเราจะมีชีวิต
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ   
มีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้น    
จนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 
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วันที่ 20 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทร งน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:7 "พนัคนจะล้มอยู่ทีข้่างๆ  
ท่าน  หมืน่คนทีมื่อขวาของท่าน  
แต่ภยันัน้จะไม่มาใกล้ท่าน" 

อ่าน ปฐมกาล 14 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านประทับใจชีวิตของอับราฮัม
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้  ? 
_________________________
________________________ 

ท าความเข้าใจพระธรรม
ตอนนี ้ข้อ 18 
 กษัตริย์เมลคีเซเดคคือใคร ?  
เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ย าเกรง
พระเจ้า เพราะชื่อของเขามี
ความหมายว่า “กษตัริยแ์ห่ง
ความชอบธรรม ” และกษัตริย์
ของเมืองซาเลม  มีความหมายว่า  
“ราชาแห่งสนัติภาพ”  

เขาเป็น “ปโุรหิตของพระเจ้าผู้
สงูสดุ” (ฮบ.7:1,2)  
 เมลคีเซเดค ตระหนักว่า     
พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์  
และแผ่นดินโลก  
 นอกจากนี้แล้วเรารู้อะไร
เกี่ยวกับเขาอีก มีคนตั้งข้อ       
สัญนิษฐาน 4 ประการดังนี้  
(1) เมลคีเซเดคเป็นกษัตริย์ที่    
คนเคารพนับ ถือในดินแดนนั้น      
อับรามจึงแส ดงความเคารพ      
นับถือเขาตามความเหมาะสม  
( 2 ) ชื่อเมลคีเซเดคอาจเป็น
ต าแหน่งกษัตริย์เมืองซาเลมทุก
พระองค ์ 
(3) เมลคีเซเดคเป็นภาพที่เล็งถึง
พระคริสต์ (ฮบ 7:3) ในที่นี้คือ
เหตุการณ์หรือค าสอนในพันธ -
สัญญา เดิมที่เกี่ยวกับพระคริสต์  
(4)  เมลคีเซเดค คือพระคริสต์ที่
ทรงปรากฏบนโลกชั่วคราวก่อน
จะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 20   
 อับรามถวายหนึ่งในสิบของ
ทรัพย์ที่ริบมาได้ให้แก่กษัตริย์
เมลคีเซเดค แม้แต่ศาสนาของคน
ต่างชาติบางศาสนาก็มีธรรมเนียม
การถวายสิบลดแก่พระของพว ก
เขาเช่นกัน  
 อับรามจึงท าตามประเพณีที่คน
ทั่วไปยอมรับ แต่เขาไม่ยอมรับ
ทรัพย์สินจากกษัตริย์เมืองโสโดม 
แม้ว่าเขาจะถวายทรัพย์สินเหล่านี้
แก่พระเจ้ามากขึ้นก็ตาม   
 อับรามเลือกที่จะปฏิเสธด้วย
เหตุผลที่ส าคัญกว่า  นั่นคือเขาไม่
ต้องการให้กษัตริย์ที่ชั่วร้ายของ  
โสโดมพูดได้ว่า “เราท าให้อับราม
ร่ ารวย” แต่อับรามต้องการให้เขา
พูดว่า “พระเจ้าทรงท าให้อับราม
ร่ ารวย ” ในกรณีนี้การยอมรับ
ทรัพย์สินจะท าให้คนพุ่งความ
สนใจไปที่อับรามหรือกษัตริย์
เมืองโสโดมแทนพระเจ้าผู้ ทรง  
 

ประทานชัยชนะ เมื่อคนมองดูเรา 
เขาควรจะเห็นความส าเร็จของ
พระเจ้าในชีวิตของเรา 
 เราเป็นเหมือนอับรามหรือไม่ ?
ที่เมื่อคนมองเราแล้ว เขาจะเห็น
ความส าเร็จของพระเจ้าในชีวิต
ของเรา ให้เราทบทวนตัวเราเอง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
อธิษฐาน 
 ขอชีวิตของเราทุก ๆ ด้าน
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
 อะไรที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ขอพระเจ้าทรงให้เราเห็น
เพื่อเรา จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิง เพื่อจะถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:7 "พนัคนจะล้มอยู่ทีข้่างๆ  
ท่าน  หมืน่คนทีมื่อขวาของท่าน  
แต่ภยันัน้จะไม่มาใกล้ท่าน" 
อ่าน ปฐมกาล 15 ช้า ๆ 3 รอบ 
ในตอนนี้ พระเจ้าส าแดงนิมิตและ
เป้าหมายให้กับอับราม ส าหรับ
ท่าน อะไรคือเป้าหมายชีวิตของ
ท่าน? ____________________ 
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 1  
 ท าไมอับรามกลัว อาจเป็น
เพราะเขากลัวการแก้แค้นจาก
กษัตริย์ที่เขาเพิ่งชนะมา (14:15) 
พระเจ้าประทานเหตุผล 2 อย่างที่
จะท าให้เขากล้าหาญขึ้น  
(1) พระองค์ทรงสัญญาจะปกป้อง
อับราม “เราจะเป็นโล่ของเจ้า”  
 

(2) พระองค์ทรงสัญญาที่จะเป็น 
“บ าเหน็จยิ่งใหญ่ ” ของอับราม 
เมื่อเรากลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจงจ า
ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเรา
ตลอดเวลาที่ยากล าบากและทรง
สัญญาจะอวยพรอย่างล้นเหลือ 
 เรามีความกลัวในเรื่อง
อะไรบ้ าง? เราสามารถมั่นใจการ
ปกป้องของพระเจ้า ถ้าเราไม่มั่นใจ 
ให้เราอ่านพระธรรมข้อนี้ จน  
กระทั่งใจเรามีความม่ันคง 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 6  
 แม้อับรามจะแสดงความเชื่อ
ออกเป็นการกระท ามาโดยตลอด 
แต่ความเชื่อของเขาท าให้เขา
ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า 
ไม่ใช่การกระท า (รม.4:1-5)  
 เราเองก็มีความสัมพันธ์ท่ี
ถูกต้องกับพระเจ้าได้ด้วยการ
วางใจในพระองค์ การกระท า
ไม่ได้ท าให้เราเป็นคนชอบธรรม
ในสายพระเนตรพระเจ้า ไม่ว่าจะ
เป็นการไปโบสถ์ การอธิษฐาน 
หรือการท าดี  
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 ความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องขึ้นอยู่
กับความเชื่อซึ่งเป็นความม่ันใจ
ลึกๆ  ว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างที่
พระองค์ตรัสและทรงท าตามที่ทรง
สัญญาไว้ จากนั้นการกระท าที่
ถูกต้องจะตามมาเองเหมือนเป็น
ผลพลอยได้ 
 คริสเตียนไม่ได้ให้ความส าคัญ
แก่การกระท าเป็นอันดับแรก แต่
ให้ความเชื่อที่ถูกต้องมาเป็น
อันดับแรก คือ ความเชื่อที่มาจาก
พระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ ความ
เชื่อที่เกิดจากประสบการณ์หรือ
ความรู้สึกซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ 
 ความเชื่อของเราเป็นอย่างไร
บ้าง? ลองยกสักหนึ่งเรื่องแล้วดูว่า 
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่____________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 โรม 10:17 กล่าวว่า ความเชื่อ
เกิดจากการไ ด้ยิน และการได้ยิน
คือ ได้ยินการประกาศพระคริสต์ 
ซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้า  
 ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วย
เราทุกครั้งที่เราท า QT และอ่าน
พระคัมภีร์ ให้เราได้เข้าใจพระ -
วจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง 
 ขอพระเจ้าโปรดตรัสกับเราผ่าน
พระวจนะของพระองค์ทุก ๆ วัน 
และให้เรามีประสบ การณ์กับ   
พระวจนะของพระองค์ทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
__________________________________________________ 
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:8       "ท่านจะมองดู
ด้วยตาเท่านัน้  และเหน็การ
ตอบแทนแก่คนอธรรม" 
อ่าน ปฐมกาล 16 ช้า ๆ 3 รอบ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 3  
 ซารายเป็นคนจัดการยกฮาการ์
ให้อับรามเอง เธอก็เหมือนอับราม
คือไม่เชื่อว่าพระสัญญาของ     
พระเจ้าจะเป็นจริง และไม่เชื่อว่า
พระสัญญานี้เจาะจงส าหรับเธอ
กับสามีเท่านั้น การขาดความเชื่อ
ท าให้เกิดปัญหามากมายตามมา  
 สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
เสมอเมื่อเราลงมือท าแทนพระเจ้า 
เราท าให้พระสัญญาเป็นจริงด้วย
ก าลังของเราเองและไม่ใช่ ด้วย
วิธีการจากพระเจ้า  
 

 ในกรณีนี้เวลาเป็นตัวทดสอบ
ส าคัญว่าอับรามและซารายจะ
ยอมให้พระเจ้าทรงท างานในชีวิต
ของพวกเขาหรือไม่  
 บางครั้งเราได้แต่รอคอยเท่านั้น 
เมื่อเราทูลขอบางสิ่งบางอย่างจาก
พระเจ้าและต้องรอคอย เรามักถูก
ทดลองให้ลงมือจัดการเสียเองและ
เข้าแทรกแซงแผนการของพระเจ้า 
 เราเคยทูลขอพระเจ้าแล้วรอ
คอยนานและได้ค าตอบหลังจาก
นั้นหรือไม่ เรื่องนั้นคือเรื่องอะไร  
และเราเรียนรู้อะไรจากการรอคอย
นี้ ?_______________________
_________________________ 
 ขณะนี้มีเรื่องอะไรที่เราก าลัง  
รอคอยค าตอบจากพระเจ้า จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น เ ราจะ
ท าอย่างไรต่อไป? 
_________________________
_________________________ 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 13  
เราเห็นคน 3 คนท าผิดอย่างมหันต์  
(1) ซารายผู้จัดการยกสาวใช้ให้
อับรามด้วยตัวเอง  
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(2) อับรามผู้ร่วมท าตามแผนการ 
แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ดีก็ช่วย
อะไรไม่ได้  
(3) ฮาการ์ผู้หนีปัญหา  
 แม้ว่าสถานการณ์จะยุ่งเหยิง
ขนาดนี้ แต่พระเจ้าทรงท าให้เห็น
ว่าพระองค์สามารถเปลี่ยนเรื่องร้าย
ให้กลายเป็นดี (รม.8:28) ซาราย
และอับรามยังคงได้บุตรชายอย่างที่
พวกเขาปราถนา และพระเจ้ายังคง
แก้ไขปัญหาของฮาการ์แม้อับราม
จะไม่ยอมเข้าไปยุ่งเกีย่ว  

ไม่มีปัญหาใดยากเกินไป
ส าหรบัพระเจ้าถ้าเรายอมให้

พระองคช่์วย 

 เราเคยสร้างปัญหาจนยุ่งเหยิง
แบบซารายและอับรามหรือไม่?  
 จ าไว้ว่า ไม่ว่าจะยุ่งเหยิงขนาด
ไหน พระเจ้าก็แก้ได้ และยังยืนยัน
ถึงนิมิตและเป้าหมายที่พระเจ้า
ให้กับเราด้วย โดยมีเง่ือนไขว่า  เรา
ยอมจ านนต่อพระองค์อย่างจริงจัง 
 
 

 อะไรคือปมที่เราสร้างขึ้น และ
เราจะยอมพระเจ้าหรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
 อธิษฐานประกาศความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าโดยการอธิษฐาน   
ออกเสียงจากสดุดีบทที่ 8  
 พิจารณาถึงปมที่เราก่อขึ้น และ
คิดถึงสิ่งที่เราอดทนรอคอย
จนกระทั่งพระเจ้าตอบเรา  
 อธิษฐานไว้วางใจในสิ่งที่เรา  
เผชิญขณะนี้ โดยตระหนักว่า  
พระเจ้าที่เรานมัสการนั้นเป็น   
พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 

___________________________________________________
_________________________________________________ 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  91:8        "ท่านจะมองดู
ด้วยตาเท่านัน้  และเหน็การ
ตอบแทนแก่คนอธรรม" 

อ่าน ปฐมกาล 17 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจาก   
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9,10  ท าไมพระเจ้าทรง
ต้องการให้เข้าสุหนัต 
 (1) เพื่อเป็นเครื่องหมายของ   
การเชื่อฟังพระเจ้าในทุกเรื่อง  
(2) เพื่อเป็นเครื่องหมายของ
ประชากรแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์ เมื่อคนเข้าสุหนัตแล้ว   
จะยกเลิกไม่ได้ จะถือว่าเป็นยิว
ตลอดไป  
 

(3) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ “การตัด
ขาด ” จากชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วย
บาป เป็นการช าระใจให้บริสุทธิ์ 
และเป็นการอุทิศตัวแด่พระเจ้า  
(4) เพื่อเหตุผลด้านสุขภาพ  
 การเข้าสุหนัตเป็นวิธีท่ีแยกคน
ของพระเจ้าออกจากชาวต่างชาติ
อย่างชัดเจนกว่าพิธีกรรมอื่นๆ  
 ในสมัยอับราฮัม การเข้าสุหนัต
เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการนมัสการ
อันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้  
แต่องค์เดียว 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี     
ข้อ 17-27  
 อับราฮัมสงสัยพระเจ้าได้
อย่างไร  ? ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้  
ที่เขากับซาราห์จะมีลูกตอนแก่  
 อับราฮัมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงถือว่า
ชอบธรรมเพราะความเชื่อ กลับ
ไม่ค่อยเชื่อพระสัญญา ที่พระเจ้า
ประทานแก่เขา ถึงแม้อั บราฮัมจะ
สงสัย แต่เขาก็ท าตามพระบัญชา
ของพระเจ้า (17:22-27)  
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 คนที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็ยังมี
ความสงสัยได้  
 เมื่อพระเจ้าทรงต้องการท าสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้และเราเริ่มสงสัยการ
ทรงน าของพระองค์  

จงเป็นเหมือนอบัราฮมัท่ีจดจ่อ
ท่ีความซ่ือสตัยข์องพระเจ้าซ่ึง
จะท าให้พระสญัญานัน้ส าเรจ็
และเช่ือฟังพระองคต่์อไป 

การตอบสนอง 
 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า     
ที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายและวัตถุ - 
ประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้น
ก็สุดยอด แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า เรา
เชื่อหรือไม่? 
 ให้เราจดจ่ออยู่ที่ความซื่อสัตย์
ของพระเจ้า แม้เราอาจจะสงสัย
เหมือนที่อับราฮัมสงสัย แต่พระ -
เจ้าก็ยังคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ที่
พระองค์ทรงมีต่อเราเสมอ 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพ ระเจ้าทรงยกโทษเราที่
บางครั้งเราสงสัย ไม่ไว้วางใจ
พระองค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่แม้เรา
ขาดความเชื่อแต่พระองค์ทรง   
สัตย์ซื่อ พระเจ้าก็ยังคงช่วยเหลือ
เราอยู ่
 ขอพระเจ้าทรงให้เรามีประสบ -
การณ์กับพระองค์มากขึ้น ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและจากพระวจนะ
ของพระองค์ เพื่อเราจะมีควา ม
เชื่อในพระองค์มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 18:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:8        "ท่านจะมองดู
ด้วยตาเท่านัน้  และเหน็การ
ตอบแทนแก่คนอธรรม" 

อ่าน ปฐมกาล 18:1-15 
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2-5 อับราฮัมต้อนรับแขกผู้มา
เยี่ยมทั้งสามคนอย่างกระตือรือร้น
เหมือนกับโลท (19:2)  
 ในสมัยอับราฮัมการให้ที่พัก
และอาหารผู้มาเยือนส่งผลต่อ
ชื่อเสียงอย่างมาก ดังนั้นแม้แต่   
คนแปลกหน้าก็ต้องได้รับการ   
ดูแลเหมือนแขกผู้มีเกียรติ  
 
 
 

 การตอบสนองความต้องการ
ของคนอื่นในด้านอาหารและที่พัก
เป็นการเชื่อฟังพระเจ้าที่เรา
สามารถลงมือท าได้ทันที ทั้งยั ง
เป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์อันเป็น
ที่ยอมรับกันมาช้านานด้วย  
 พระธรรมฮีบรู 13:2 แนะน าว่า 
เราอาจต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่
รู้ตัวได้เหมือนอับราฮัม เราควร
ระลึกเช่นนี้อยู่เสมอเมื่อเรามี
โอกาสตอบสนองความต้องการ
ของคนแปลกหน้า 
 
ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 14  
“มีอะไรที่ยา กเกินไปส าหรับองค์
พระผู้เป็นเจ้าหรือ?”  
 ค าตอบก็คือ “ไม่มี ” ค าถามนี้
ท าให้เราเรียนรู้อะไรมากมาย
เกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อถึงคราว    
คับขัน  
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 จงฝึกให้เป็นนิสัยที่จะตั้ง
ค าถามว่า “ชีวิตของเราในวันนี้
ยากเกินไปส าหรับพระเจ้าไหม ?”  
“ นิสัยที่ฉันพยายามจะเลิกนี้     
ยากเกินไปส าหรับพระเจ้าไหม ?”  
“ปัญหาเรื่องการสื่อสารของเรา
ยากเกินไปส าหรับพระเจ้าไหม?”  
 การตั้งค าถามเช่นนี้จะเตือนให้
เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีส่วนร่วมใน
ชีวิตส่วนตัวของเรา และจะผลัก - 
ดันให้เราทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์ 
 มีอะไรที่เราอยากทูลขอพระเจ้า 
ให้เราทูล ขอด้วยความเข้าใจว่า
พระเจ้าทรงสนพระทัยในชีวิตของ
เรา พร้อมที่จะช่วยเรา และไม่มี
อะไรที่ยากเกินไปส าหรับพระองค์ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 15  
ซาราห์โกหก เพราะกลัว ว่าคนอื่น
จะรู้ความจริง 
 ความกลัว เป็นสาเหตุส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้เราโกหก เรากลัวว่า
ความคิด อารมณ์ หรือความผิด
ของเราจะถูกเปิดเผย  
 แต่การโกหกท าให้เรื่องยุ่งยาก
หนักยิ่งกว่าการพูดความจริง ทั้ง
ยังสร้างปัญหาให้มากขึ้น ถ้าเรา
ไม่วางใจพระเจ้าในเรื่องความคิด
และความกลัวของเรา เราจะ
เดือดร้อนมากกว่าที่เราคิด 
 มีอะไรหรือไม่ ที่เรากลัวจน   
ท าให้เราถูกบังคับให้โกหก และ
ผลที่ตามมาก็เดือดร้อน? 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อ่านพระธรรมสดุดี 27 ข้อ 1 ที่
กล่าวว่า  พระเจ้าทรงเป็น    
ความสว่างและความรอดของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลวัผูใ้ดเล่า  
พระเจ้าทรงเป็นทีก่ าบงัเข้มแขง็
แห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ  
ต้องเกรงใคร 
 เมื่อเรามีพระเจ้า เราไม่ต้อง
หวั่นเกรงสิ่งใด ทูลขอให้เรารู้จัก
และมีประสบการณ์กับพระองค์
มากยิ่งขึ้น จนความไว้วางใจของ
เรานั้นไม่ใช่เพียงเข้าใจที่สมอง 
แต่เลื่อนลงมา ที่หัวใจ และเป็น
ประสบการณ์ชีวิตของเรา
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 18.16-33 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:9     "เพราะท่านได้กระท า   
ให้พระเจ้าผูเ้ป็นทีล้ี่ภยัของ
ข้าพเจ้า  คือองคผ์ูส้งูสดุ  เป็น
ทีอ่ยู่ของท่าน" 
อ่าน ปฐมกาล 18:16-33 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้สังเกตการสนทนาระหว่าง   
พระเจ้ากับอับราฮัมในตอนนี้ ท่าน
เรียนรู้อะไรบ้างจากค าสนทนา
นี้ ?_______________________ 
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 จาก 
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 20-33 
อับราฮัมเปลี่ยนพระทัยพระเจ้าได้
หรือไม่? 
  ไม่ได้แน่นอน แต่พระเจ้า
ต่างหากที่ทรงเปลี่ยนใจอับราฮัม  
 

 อับราฮัมรู้ว่าพร ะเจ้าทรง
ยุติธรรมและรู้ว่าพระองค์ทรง
ลงโทษความบาป แต่เขาอาจจะ
สงสัยในพระเมตตาของพระเจ้า 
เหมือนอับราฮัมก าลังหยั่งดู
พระทัยของพระเจ้าว่าจะทรง
เมตตาเพียงใด เมื่อจบบทสนทนา
เขาม่ันใจว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วย
พระเมตตาและความยุติธรรม 

ค าอธิษฐานของเราไม่อาจ
เปล่ียนพระทยัของพระเจ้าได้ 

แต่อาจเปล่ียนใจเราเอง 

 เช่นเดียวกับที่อับราฮัมเปลี่ยน
ใจหลังอธิษฐาน การอธิษฐานจึง
ช่วยให้เราเข้าใจความคิดของ  
พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น 
ข้อคิดประการท่ี 2 จาก
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 33 
 พระเจ้าทรงแสดงให้อับราฮัม
เห็นว่าเขาจะทูลขออะไรก็ได้     
ถ้าเขาเข้าใจว่าค าตอบนั้ นจะมา
จากมุมมองของพระองค์  
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 ค าตอบนั้นอาจไม่สอดคล้อง   
กับความคาดหวังของเราเสมอไป 
ทั้งนี้เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้
เรื่องทั้งหมด  
 เราอธิษฐานแล้วพลาดค าตอบ
จากพระเจ้าเพราะเราไม่ได้มองหา
ค าตอบอื่นนอกจากที่เราคาดไว้ใช่
หรือไม่? 
การตอบสนอง 
 มีอะไรบ้างที่เราทูลขอแล้ วเรา
ไม่ได้ และภายหลังเราค้นพบว่า 
ค าตอบที่เราต้องการนั้นไม่ใช่    
น้ าพระทัยของพระเจ้า ?______ 
_________________________ 
 และเรารู้หรือไม่ว่า น้ าพระทัย
ของพระเจ้าส าหรับเรื่องที่เราทูล
ขอคืออะไร  และท่านได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเรื่องนี้อย่างไร
บ้าง ?_____________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลง
ความคิด ชีวิตของเราให้เป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 อธิษฐานให้ชีวิตของเรานั้น    
อยู่ในน้ าพระทัยของพระองค์
ตลอด และขอพระเจ้าทรงช่วย   
ให้เรารู้น้ าพระทัยของพระองค์   
ในทุก ๆ เรื่อง 
 ใช้เวลานี้อธิษ ฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2011 
สดุดี บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:9     "เพราะท่านได้กระท า
ให้พระเจ้าผูเ้ป็นทีล้ี่ภยัของ
ข้าพเจ้า  คือองคผ์ูส้งูสดุ  เป็น
ทีอ่ยู่ของท่าน" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 22 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมสดุดีบทนี้ มีข้อไหน
บ้างที่พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซู ? 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
ข้อ 1 
 ดาวิดบรรยายถึงการทนทุกข์
ของพระมาซีฮาได้แม่นย าอย่าง   
น่าอัศจรรย์ ทั้งๆ ท่ีเหตุการณ์นี้  
จะเกิดขึ้นในอีกหลายร้อยปีต่อมา  

 เห็นได้ชัดว่าดาวิดก าลังต่อสู้
กับการทดลองที่หนักหน่วง แต่
เขาก็ผ่านการทนทุกข์มาจนได้รับ
ชัยชนะเช่น เดียวกับพระมาซีฮาที่
จะมาถึง  
 พระเยซูผู้เป็นพระมาซีฮา ทรง
อ้างถึงสดุดีข้อนี้ขณะถูกตรึงบนไม้
กางเขนเพื่อแบกรับบาปของเรา 
(มธ .27 :46 ) การร้องทูลเช่นนี้
ไม่ได้แสดงถึงความสงสัยแต่เป็น
การร้องทุกข์ต่อพระเจ้าด้วยความ
ร้อนใจ 
ข้อคิดประการท่ี 1 จาก ข้อ 6  
 เมื่อคนอื่นดูแคลน และรุม
ประนามเรา พวกเขาก็ท าเหมือน
เราต่ ากว่ามนุษย์  
 เมื่ อเราถูกลดคุณค่าลงถึง   
ขนาดนั้น  เราเองก็เหมือนดาวิดที่
เริ่มรู้สึกต่ าต้อย   
เม่ือเราเจบ็ปวดเพราะถกูปฏิเสธ 
เราต้องคิดถึงความหวงัและ    
ชยัชนะท่ีพระเจ้าทรงสญัญาไว้
กบัเรา (22:22 เป็นต้นไป) 
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ข้อคิดประการท่ี 2 จาก  
ข้อ 9-11 ความรักความห่วงใย
ของพระเจ้าไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นใน
วันที่เราเกิด   แล้วจบลงในวันที่เรา
ตาย  แต่ความรักความห่วงใยนั้นมี
มานานก่อนเราจะเกิด และด าเนิน
ต่อไปไม่สิ้นสุดจนชั่วนิรันดร ์  
 พระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเราจะ
ช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนแม้เรา
จะไม่ได้อยู่ บนโลกนี้แล้วก็ตาม  
เมื่อได้พบกับความรักเช่นนี้ ใคร
เล่าจะปฏิเสธได้ 
การตอบสนอง 
 มีบ้างไหมที่เราถูกดูถูกและ ถูก
ท าให้เจ็บปวด เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้
เรากลับมายังพระธรรมสดุดีบทนี้ 
อ่านหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งเรา
ได้รับการปลดปล่อย เพราะพระ
เจ้าจะช่วยกู้เราเสมอ และความรัก
มัน่คงของพระเจ้ายังคงปกป้องเรา
อยู่เสมอ แม้คนจะมองเราต่ า นั่น
ไม่ส าคัญ  
 
 
 

 แต่พระเจ้ายอมรับเรา ทรงช่วย
เรา แก้ไขเราเมื่อผิดพลาด เพียงแต่
เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความ
ถ่อมใจและแสวงหาพระองค์ 
อธิษฐาน 
 อวยพรคนที่ดูถูกเรา วางความ
เจ็บปวดของเราไว้กับไม้กางเขน
ของพระเยซูคริสต์ 
 ทูลขอหัวใจของพระเยซูคริสต์
ที่บนไม้กางเขนที่ให้อภัยคนที่ท า
ร้าย ดูถูกพระองค์ ขอหัวใจนั้นอยู่
ในเรา เพื่อเราจะเป็นภาพสะท้อน
ความรักของพระเจ้า เพื่อว่า คน
ทั้งหลายจะได้เห็นพระเยซูคริสต์ที่
แท้จริงได้ผ่านทางชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2011  

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 
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สดุดี บทที่ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91: 9      "เพราะท่านได้กระท า
ให้พระเจ้าผูเ้ป็นทีล้ี่ภยัของ
ข้าพเจ้า  คือองคผ์ูส้งูสดุ  เป็น
ทีอ่ยู่ของท่าน" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 23 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ มีข้อไหนที่ท่านใช้
เพื่อหนุนใจตัวเองบ้าง?________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี 
ข้อ 1  ดาวิดดูแลฝู งแกะตั้งแต่    
ยังหนุ่ม (1 ซมอ .16:10,11) ท่าน
จึงใช้ประสบการณ์ของตนเอง
บรรยายถึงพระเจ้าในฐานะ        
ผู้เลี้ยงแกะ  
 

 แกะต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงทุกอย่าง
ทั้งเรื่องอาหาร การน าทาง และ
การปกป้องจากอันตราย  
 พันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซู
ว่าคนเลี้ยงแกะที่ดี (ยน .10 :11 ) 
องค์พระผู้ เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ (ฮบ .
13:20) และหัวหน้าของผู้เลี้ยงทั้ง
ปวง (1ปต 5:4) เมื่อพระเจ้าทรง
เป็นผู้เลี้ยงที่ดี เราก็เป็นแกะของ
พระองค์  

เราไม่ใช่สตัวท่ี์ต่ืนตระหนกหรือ 
ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรเลย  
แต่เป็นผูต้ามท่ีเช่ือฟังและ     
มีสติปัญญาพอท่ีจะติดตาม 
ผูซ่ึ้งจะน าเราไปในทิศทาง 
และสถานท่ีท่ีถกูต้อง 

 สดุดีบทนี้ไม่ได้เน้นที่ความเป็น
สัตว์ของแกะทั่วไป แต่เน้นที่ความ
เป็นสาวกของผู้ติดตาม เมื่อเรา
รู้จักผู้เลี้ยงที่ดีก็จงตามพระองค์ไป 
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ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 2,3   
 เมื่อเรายอมให้พระเจ้าพระผู้
เลี้ยงทรงน าเรา เร าจะอิ่มใจ แต่
เมื่อเราตัดสินใจท าบาป เราก็
เลือกทางของเราเองและไม่อาจ
โทษพระเจ้าได้เม่ือเกิดอะไรขึ้น   
 ผู้เลี้ยงของเรารู้จัก “ทุ่งหญ้า
เขียวสด ” และ “ริมน้ าอันสงบ ” ที่
จะช่วยฟื้นฟูเราได้ เราจะไปถึงที่
นั่นได้ก็ต่อเมื่อเราติดตามพระองค์
ด้วยความเชื่อฟัง หากเราไม่ยอม
ให้พระผู้เลี้ยงทรงน าก็เท่ากับเรา
ปฏิเสธผลประโยชน์ของตัวเอง  
 เราต้องจ าความจริงข้อนี้ไว้ให้ดี
เมื่อเราถูกทดลองให้เลือกทางของ
เราเองแทนที่จะติดตามพระเจ้า 
 เราได้ติดตามพระองค์ด้วยการ
เชื่อฟังหรือไม่ เราได้ยอมต่อ
พระองค์หรือไม่? 

ให้เราฝึกฝนตวัของเราเอง 
ท่ีจะยอมพระองคอ์ย่างง่าย ๆ 

 

ข้อคิดประการท่ี และการ
ตอบสนอง 2 จาก ข้อ 4  
 ความตายแผ่เงามืดอันน่ากลัว
ปกคลุมเรา เพราะเราท าอะไร
ไม่ได้เลยเมื่อเผชิญกับความตาย  
 เราอาจต่อสู้กับศัตรูอื่นๆได้       
ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด   
ความยากล าบาก โรคภัยไข้เจ็บ
ภยันตราย แต่ก าลังและความ  
กล้าหาญเอาชนะความตายไม่ได้  
 ความตายมีอ านาจเหนือทุกสิ่ง 
มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เดินผ่าน
หุบเขาแห่งความตายไปพร้อมๆ
กับเราและน าเราไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง
ได้อย่างปลอดภัย ผู้นั้นคือพระเจ้า
แห่งชีวิตผู้เป็นพระผู้เลี้ยงของเรา   
 เนื่องจากชีวิตนั้นไม่แน่นอน 
เราจึงต้องติดตามพระผู้ เลี้ยง     
องค์นี้ซึ่งจะดูแลเราตลอดไป 
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 พระธรรมข้อนี้หนุนใจหลาย ๆ 
คนให้ยืนหยัดท่ามกลางความ
ยากล าบาก ผมจึงอยากแนะน าให้
เราท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้ เพื่อจะ
หนุนใจในยามที่เราต้องการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 พระนามหนึ่งของพระเจ้า     
คือ เยโฮวาห์โรอี [Jehovah-rohi] 
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยง ให้เรา
อธิษฐานสรรเสริญพระองค์ที่ทรง
เลี้ยงดูเราอยู่เสมอไม่ได้ขาดสิ่งใด 
 มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตอะไรบ้าง ?______________ 
_________________________ 
 ให้เราทูลขอพระเจ้าผู้ทรงเป็น  
ผู้เลี้ยงของเรา พระองค์ทรงทรง
ตอบเราอย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:10 "ไม่มีการร้ายใดๆ  
จะตกมาบนท่าน  ไม่มีภยัมา
ใกล้เตน็ท์ของท่าน" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 24 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง   
จากสดุดีบทนี้?______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
สดุดีบทนี้เขียนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
การย้ายหีบพันธสัญญาจากบ้าน
ของโอเบดเอโดมมาสู่เยรูซาเล็ม 
(2 ซมอ. 6:10-12)  
 ตามประเพณีจะมีการขับร้อง
สดุดีบทนี้ในวันแรกของแต่ละ -
สัปดาห์เพื่อนมัสการในพระวิหาร  
 

 ในข้อที่ 1-6 ระบุว่าใครควรเข้า
ร่วมนมัสการและเฉลิมฉลองบ้าง 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4            การสาบานโดยอ้าง  
พระจอมปลอมหมายถึงการ  
โกหก  ทั้งๆ ท่ีปฏิญาณไว้แล้ว    
ว่าจะพูดความจริง  
 พระเจ้าทรงเห็นว่าความซื่อสัตย ์
นั้นส าคัญมาก ความไม่ซื่อสัตย์เกิด 
ขึ้นได้ง่ายโดย เฉพาะในกรณีทีก่าร
พูดความจริงจะท าให้เราสูญเสีย  
บางสิ่งบางอย่าง ท าให้เราอึดอัดใจ 
หรือถูกคนอื่นมองในแง่ลบ  

การส่ือสารท่ีไม่ซ่ือตรง 
เป็นอปุสรรคต่อความสมัพนัธ์ 

ถ้าเราไม่ซ่ือสตัย ์
เรากไ็ม่สามารถมี

ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได้ 

 ถ้าเราโกหกคนอื่น เราจะเริ่ม
หลอกตัวเอง และเมื่อเราสร้าง
ก าแพงแห่งการหลอกตัวเองขึ้นมา 
พระเจ้าก็จะฟังเราหรือ ตรัสอะไร
กับเราไม่ได้เลย 



J U L Y  | 74 

การตอบสนอง 
 ชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะมี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
 มือ - ใจ - ค าพูด เป็นช่องทาง
ที่จะท าให้เราท าบาป และ /หรือ
ซาตานท างานในชีวิตของเราได้ 
 ลองพิจารณาถึง มือ -  ใจ – 
ค าพูดของเราในสัปดาห์นี้เป็น
อย่างไรบ้าง? 
 มีอะไรที่เราต้องสารภาพกับ
พระองค์หรือไม่  หรือมีอะไรที่เรา
จะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงปกป้องเราหรือไม่?________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เรากลับมายังค าอธิษฐานที่
พระเยซูคริสต์ทรงสอนใน มัทธิว 
6:13 ที่กล่าวไว้ว่า “ขออย่าน าข้า
พระองคเ์ข้าไปในการทดลอง 
แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย” 
 ให้เราอธิษฐานตามมัทธิว 6:13 
เป็นการป้องกันไม่ให้เราอยู่ใต้เนื้อ
หนัง หรือ ถูกซาตานทดลองและ
หลอกลวงเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:10 "ไม่มีการร้ายใดๆ  
จะตกมาบนท่าน  ไม่มีภยัมา
ใกล้เตน็ท์ของท่าน" 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 25 
ช้า ๆ 3 รอบ 
 จากสดุดีบทนี้ อะไรคือพระพร
ของการย าเกรงพระเจ้า (ข้อ12-
14 )?_____________________ 
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง 
ข้อ12  การย าเกรงพระเจ้า คือ
การรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์
ทรงเป็น นั่ นคือทรงบริสุทธิ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ เปี่ยมด้วยฤทธิ์อ านาจ 
ชอบธรรม ล่วงรู้ทุกสิ่ง มีฤทธานุ -
ภาพสูงสุด และมีสติปัญญาสูงสุด 

 เมื่อเรามองพระเจ้าอย่างถูกต้อง 
เราจะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น นั่นคือ
เต็มไปด้วยบาป อ่อนแอ เปราะบาง 
และพึ่งตัวเองไม่ได้  
 เมื่อเรารู้จักพระเจ้าและตัว เรา
เองแล้ว เราจะกราบลงแทบพระ
บาทพระองค์ด้วยความถ่อมตน 
จากนั้นพระองค์จะส าแดงให้เรารู้ว่า
จะเลือกทางของพระองค์ได้อย่างไร 
 ข้อ14 “มิตรภาพของพระเจ้า
มีอยู่แก่คนทีย่ าเกรงพระองค์ ” 
พระเจ้าทรงมีมิตรภาพที่สนิทสนม
และยั่งยืนกับคนที่ย าเกรงและ
ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ ไม่
มีความสัมพันธ์ใดเทียบได้กับการ
เป็นเพื่อนของพระเจ้าแห่งสรรพ
สิ่งทั้งปวง  มิตรภาพนิรันดร์ของ
เรากับพระเจ้าจะเติบโตขึ้น เมื่อ
เราย าเกรงพระองค์ 
 เมื่อเราได้เข้าใจความหมายของ
การย าเกรงพระเจ้า ให้เราทบทวน
ตัวของเราด้วยความตั้งใจว่า เรา
รู้จักพระเจ้าและมีประสบการณ์   
กับพระองค์จริง ๆ หรือไม่ อย่างไร 
เพื่อเราจะไม่ขาดพระพรที่พระเจ้า
ทรงเตรียมให้กับเรานั้น? 
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง ข้อ 16,17  
 ปัญหาชีวิตมักจะดูเลวร้ายลง
เรื่อยๆ แต่พระเจ้าเพียงผู้เดียว
ทรงพลิกสถานการณ์ได้ พระองค์
ทรงจัดการกับปัญหาของเราและ
ทรงเปลี่ยนปัญหานั้ นเป็นชัยชนะ
อันงดงามได้ 
  แต่เง่ือนไขส าคัญก็คือ เราต้อง
ร้องทูลเช่นเดียวกับดาวิดว่า “ขอ
พระองคท์รงหนัมายงัข้า
พระองค ์ และมีพระกรณุาต่อข้า
พระองค ์ ” เมื่อเราพร้อมจะท า
เช่นนั้น พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่
เลวร้ายให้กลายเป็นความ
มหัศจรรย์ เราเป็นคนตัดสินใจ  
พระเจ้าทรงยื่นข้อเสนอให้เราแล้ว 
 อะไรคือปัญหาที่เราแก้ไม่ตก   
พระเจ้าทรงจัดการได้ ?________ 
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรง
ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธานุภาพ พระองค์
ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุด สิ่งที่สุดเอื้อมมือของเรานั้น 
ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีได้ 
 อธิษฐานมอบสิ่งที่เราเก็บไว้    
ในใจเป็นปี ๆ นั้นกับพระองค์ 
ด้วยความไว้วางใจในพระองค์   
ให้พระองค์จัดการให้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้ร ั บจาก  
การเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ 
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 26 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:10 "ไม่มีการร้ายใดๆ  
จะตกมาบนท่าน  ไม่มีภยัมา
ใกล้เตน็ท์ของท่าน" 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 26 
ช้า ๆ 3 รอบ 

เบื้ องหลังพระธรรมสดุดี
บทนี ้
 กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นผู้  
ประพันธ์สดุดีบทนี้ คิดว่า คงเขียน
ขึ้นในช่วงที่อับซาโลมขบฏ แย่ง
บัลลังค์จากพระองค์ 
 สดุดีบทนี้กษัตริย์ดาวิด ได้
ประกาศถึงความสัตย์ซื่อของ   
พระเจ้า เมื่อพระองค์ได้ทรงอุทิศ
ชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริง 
แต่ก็ยังต้อง เผชิญกับการต่อต้าน
และการทดสอบอยู่ 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 จาก 
ข้อ 1-3  แม้กล่าวว่าตนเอง “ไร้ที่
ติ” แต่ดาวิดก็ไม่ได้อ้างว่าตนเอง
ปราศจากบาป  เพราะสภาพนั้น
เป็นไปไม่ได้ส าหรับมนุษย์  
 แต่ดาวิดคงความสัมพันธ์ใกล้ชิด
พระเจ้าเสมอ  ความผิดบาป ของ  
ท่านจึงถูกลบไปเมื่อ ท่าน ทูลข อ
การอภัยโทษจากพระองค์ ในที่นี้
ดาวิดวิงวอนขอให้พระเจ้าทรงกู้
ชื่อเสียงของท่านที่ถูกศัตรูใส่ร้าย   
 เราทูลขอให้พระเจ้าทรง
ตรวจสอบเราได้เช่นกัน  จงวางใจ
ให้พระองค์ทรงยกโทษบาปของ
เราและกู้ชื่อเสียงของเราด้วย    
พระเมตตาของพระองค์ 
 ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ     
พระเจ้าเป็ นสิ่งที่ดาวิดเน้นมาก 
และท าให้ท่านได้รับพระพรและ
การโปรดปรานจากพระเจ้าเสมอ 
 ทุกครั้งที่เราท า QT ความ - 
สัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
พัฒนาขึ้นหรือไม่?___________ 
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ข้อคิดประการท่ี 2 ข้อ 4,5  
เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับผู้ไม่เชื่อ
อย่างนั้นหรือ?  
 ไม่ใช่เลย จริงอยู่ที่ คริสเตี ยน
ควรหลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่ง  แต่
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้เห็น
ว่าเราต้องอยู่ท่ามกลาง  ผู้ไม่เชื่อ
เพื่อช่วยพวกเขา  
 แต่การอยู่กับผู้ไม่เชื่อและการ
เป็นผู้ไม่เชื่อนั้นแตกต่างกัน เราจะ
เป็นพยานเพื่อพระเจ้าไม่ได้หาก
เราพยายามเป็นเหมือนผู้ไม่เชื่อ  
 ลองถามตัวเองเกี่ ยวกับคนที่
เราคบหาว่า “ถ้าฉันอยู่กับพวก
เขาบ่อยๆ ฉันจะเชื่อฟังพระเจ้า
น้อยลงหรือไม่ทั้งในด้านทัศนคติ
และการกระท า?”  
 ถ้าค าตอบคือ “ใช่” ก็จงสังเกต
ดูให้ดีว่าเราใช้เวลากับคนเหล่านั้น
อย่างไรและเราได้รับผลกระทบ
อย่างไร? 

 
 

การตอบสนองและอธิษฐาน 
 มีเพื่อนของเรากี่คนที่เ ราคบหา
สมาคมเขา แต่เขายังไม่รู้จัก     
พระเจ้า รายชื่อคือ ___________ 
_________________________
_________________________ 
 อธิษฐานเผื่อเขาให้เขาสนใจ
เรื่องพระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่จะมี
ชีวิตที่ส าแดงพระเยซูคริสต์ จนท า
ให้เขาสนใจความแตกต่างระหว่าง
เรากับเพื่อน คนอื่น แล ะเขาก็
เริ่มต้นถามเราเกี่ยวกับ พระเจ้า 
จนเราสามารถเป็นพยานได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 
 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2011  
สดุดี บทที่ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน ข้อท่องจ าทัง้เดือน
กรกฎาคม สดุดี 91:1-10 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 27 
ช้า ๆ 3 รอบ 
 อะไรคือความปรารถนาสูงสุด
ของกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 4) ?_____ 
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง ข้อ 1  
ความกลัวเป็นเงามืดที่ปกคลุมเรา
และในที่สุดก็จองจ าเราไว้กับ     
ตัวเราเอง   
 เราแต่ละคนเคยตกเป็นนักโทษ
ของความกลัวมาแล้วอย่างน้อยครั้ง
หนึ่งเช่น กลัวถูกปฏิเสธ กลัวถูก
เข้าใจด กลัวความไม่แน่นอน กลัว
เจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่กลัวตาย   
 แต่เราพิชิตความกลัวได้ด้วย
แสงสว่างแห่งการ ปลดปล่อยเม่ือ
พระเจ้าประทานความรอดแก่เรา  
 

 ถ้าเราต้องการขจัดความมืด
แห่งความกลัวออกไป จงระลึกถึง
บทสดุดีที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็น
ความสว่างและความรอดของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลวัผูใ้ดเล่า” 
 ขณะนี้ เรามีความกลัวหรือไม่ ? 
ถ้ามี อะไรคือความกลัวของเรา? 
_________________________ 
 ให้เราขจัดความกลัวนี้ออกไป
โดยการอ่านประกาศสดุดีบทนี้
ออกเสียงจนความจริงจากสดุดี
บทนี้ครอบครองความคิดของเรา 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง ข้อ 14  
ดาวิดเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า
การรอคอยพระเจ้ามีความหมาย
อย่างไร  
 ท่านได้รับการเจิมตั้งเป็น
กษัตริย์ตอนอายุ 16 ปี แต่ไม่ได้รับ
ต าแหน่งจนกระทั่งอายุ 30 ปี 
ระหว่างนั้นท่านถูกกษัตริย์ซาอูล    
ที่อิจฉาริษยาตามไล่ล่าไปทั่ว      
ถิ่นทุรกันดาร  
 ดาวิดต้องรอคอยพระเจ้าเพื่อให้
พระสัญญาที่ท่านจะได้ครองราชย์
นั้นเป็นจรงิ   
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 ภายหลังเมื่อดาวิดได้เป็น
กษัตริย์แล้ว ท่านยังถูกอับซาโลม
โอรสที่กบฏตามไล่ล่าอีก    
 การรอคอยพระเจ้าไม่ใช่เรื่อง
ง่าย บ่อยครั้งดูเหมือนพระองค์  
ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา 
หรือไม่เข้าใจสถานการณ์ที่
เร่งด่วนของเรา การคิดเช่นนั้น
เป็นการสรุปว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม
หรือสรุปว่าพระองค์ไม่สามารถ
ควบคุมทุกสิ่งได้หรือ  
 แต่พระเจ้านั้น คุ้มค่ากับการ   
รอคอย  พระธรรมเพลงคร่ าครวญ 
3:24- 26 เรียก ร้อง ให้เราฝาก
ความหวังไว้กับพระเจ้าและ      
รอคอยพระองค์ เพราะพระเจ้ามัก
ใช้การรอคอยเพื่อฟื้นฟูเรา สร้าง
เราขึ้นใหม่และสอนเรา จงใช้เวลา
ขณะรอคอยให้คุ้มค่าโดยค้นหา   
สิ่งที่พระเจ้าจะทรงสอนเรา 
 มีอะไรที่เรารอคอยและท้อใจอยู่ 
ให้ประสบการณ์การรอคอยของ
ดาวิดหนุนใจเราถึงความสัตย์ซื่อ 
 

ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเสมอ แม้ว่า 
เวลาแห่งการรอคอยนั้นจะยาวนาน 
ขนาดไหนก็ตาม 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นความสว่างและความรอด
ของเราส าหรับทุกกรณี 
 บอกสิ่งที่เรากลัวในชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า และให้พระเจ้าทรง
ช่วยกู้เรา 
 บอกสิ่งที่เรารอคอยกับพระเจ้า
และทูลขอค าตอบจากพระเจ้า    
ให้เราทราบถึงน้ าพระทัยของ
พระองค์ในการรอคอยนั้น 
_________________________
_________________________ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
 

บนัทึก ส่ิงท่ีเราได้รบัจากการเฝ้าเด่ียววนัน้ีคือ______________ 
___________________________________________________
_________________________________________________ 

 


