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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

John Stott นักศาสนาศาสตร์คริสเตียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง       
ระดับโลก ด้วยวัย 88 ปี ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มสุดท้ายของท่าน คือ 
The Radical Disciple ดังนี้คือ มีคนถามท่านว่า “อะไรคือข้อสรุป   
คริสเตียนในโลกปัจจุบันนี้ ” ท่านขอตอบด้วย 3 ค าดัง นี้ “Growth 
without Depth” แปลว่า “โตแต่ไม่ลึก” 

พี่น้องครับ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เราคงได้ยินผู้น าคริสเตียนบางคน
พูดว่า “ขนาดของคริสตจักรในปัจจุบันนี้ กว้าง 1 ไมล์แต่ลึกเพียง 
1 นิ้ว” และ John Stott ก็ได้อุทิศชีวิตของท่านในการแก้ไขปัญหานี้ 
โดยการเขียนหนังสืออธิบายพระวจนะของพระเจ้า เพื่อแนะน าให้คนคิด
แบบพระคัมภีร์และน าความคิดนี้ไปใช้ในชีวิตทุก ๆ ด้าน 

ผมคิดว่า ณ เวลานี้ มันไม่เพียงแต่จะไม่ลึกเท่านั้นแต่ไม่โตด้วย ซึ่ง
น่ากลัวอย่างยิ่ง เพราะถ้าเรากินอาหารผิด ไม่มีคุณค่า เร าก็จะอ้วน แต่
อ่อนแอ หรือแคระแกรน ขี้โรค ในฐาน ะที่ผมเป็นหมอเด็ก ผมเห็นเด็กที่
น้ าหนักเกินหลาย ๆ ราย ต้นเหตุคือทานไม่เป็น พ่อแม่ตามใจให้กิน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่นขนมกรุบกรอบ ดื่มน้ าอัดลม ไม่ทานอาหาร
หลัก และที่อันตรายมากกว่านั้นคือ เด็กบางคนห่วงเล่น โดยเฉพาะ
เกมส์ Computer ผมเจอเด็กคนหนึ่งอายุแค่ 3 ปี เล่นเกมส์ของ iPod วัน
ละ 3- 4 ชั่วโมง และไม่ยอมทานอาหาร พ่อแม่ ก็ไม่ห้าม ผลคือเด็ก      
ตัวเล็ก ขาดอาหาร และอ่อนแอ 
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เช่นเดียวกันกับฝ่ายวิญญาณของเรา พระเยซูคริสต์ได้บอกกับ  เรา
ว่า “มนุษย์จะบ ารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้  แต่บ ารุงด้วย
พระวจนะทุกค า  ซึ่งออกมาจ ากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ”(มธ.4:4)  
ในฐานะที่ผมเป็นศิษยาภิบาล คือเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร ผม
ก็เป็นห่วงเรื่องการเจริญเติบโตของพี่น้องในคริสตจักรอย่างมากด้วย  
และนี่เป็นเหตุผลที่ผมได้ลงทุนเขียนบทเฝ้าเดี่ยว QT นี้ให้พี่น้องทุกได้
ใช้เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า และเพื่อทุกคนจะทั้งเจริญเติบโตและลึกด้วย 

พี่น้องทุกท่านครับ ถ้าท่านลงทุนในการเฝ้าเดี่ยว แน่นอนท่านจะ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก พร้อมทั้งรับผลจากพระสัญญาทุกประการที่
พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะครับ 

ผมเชื่อว่า ในเดือนนี้ ท่านจะเจริญเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งและลึกกับ
พระเจ้าอีกขั้นหนึ่งด้วย 

 
   นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายข้อพระคมัภีรแ์ละบทน าพระคมัภีรน์ ามาจาก 
พระคริสตธรรมคมัภีรอ์มตธรรมร่วมสมยั ฉบบัอธิบาย 
ใช้โดยได้รบัอนุญาตจากองคก์ารอมตธรรมเพ่ีอชีวิต 



สิงหาคม  | 3 

การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็ นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ ยวกับ
พระเจ้ าเป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 

“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
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 และมีเง่ือนไขอะไร    

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

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจ า 
       แต่ละเดือน เพื่อท 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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วันที่ 1 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 19:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:11 "เพราะพระองคจ์ะรบัสัง่
เหล่าทูตสวรรคข์องพระองคใ์น
เรือ่งท่าน  ให้ระแวดระวงัท่าน
ในทางทัง้ปวงของท่าน" 

อ่าน ปฐมกาล 19:1-15  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้สังเกตการตอบสนองของโลท
ต่อสังคมแห่งความบาปถึงขนาด
มอบลูกของตัวเองให้สังคมท าลาย 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 8 
พ่อจะมอบลูกสาวให้กลุ่มคนวิปริต
ท าอนาจารเพียงเ พื่อปกป้องชาย
แปลกหน้าสองคนอย่างนั้นหรือ?  
 
 
 

 เป็นไปได้ที่โลทอาจออกอุบาย
ปกป้องทั้งลูกสาวทั้งแขกผู้มา
เยือน โดยหวังว่าคู่หมั้นของลูก -
สาวทั้งสองจะเข้ามาช่วยเหลือ 
หรือกลุ่มชายรักร่วมเพศจะไม่
สนใจและจากไป  
 แม้ว่าจะเป็นประเพณีในสมัย
นั้นที่ต้องปกป้องดูแลแขกผู้มา
เยือนให้ดีที่สุด แต่ข้อเสนอที่น่า
สยดสยองนี้ท าให้เห็นว่าชีวิต    
ของโลทดูดซับความบาปไว้มาก
เพียงใด จิตใจของเขาแข็งกระด้าง
ต่อการท าชั่วในเมืองที่ชั่วร้าย  
 ไม่ว่าอะไรจะเป็นแรงจูงใจของ
โลท เราก็ได้เห็นภาพความชั่วร้าย   
ของเมืองโสโดมซึ่งชั่วร้ายเสียจน
พระเจ้าต้องท าลายทั้งเมือง 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 19 โลทมีอายุยืนยาวและ
พอใจกับชีวิตที่อยู่ท่ามกลางคนชั่ว
จนไม่ได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้า 
เขายอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
สิ่งรอบข้างแทนที่จะมีอิทธิพลต่อ
สิ่งรอบข้าง  
 คนที่รู้จักเราได้เห็นเราเป็น
พยานเพื่อพระเจ้าหรือไม่ ? หรือ
เราเป็นเพียงคนหนึ่งในฝูงชนที่   
ไม่มีใครสังเกตเห็น  
 โลทประนีประนอมจนพระเจ้า
เกือบจะใช้เขาไม่ได้ กว่าโลทจะ
พบจุดยืนของตนเองก็ไม่มีใครฟัง
เขาแล้ว  
 พระเจ้าใช้เราไม่ได้เพราะเรา
กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมหรือ
เปล่า?  
 
 
 
 
 

ถ้าเราต้องการ 
สร้างความแตกต่าง  
เราต้องตดัสินใจท่ีจะ 

แตกต่างจากคนรอบข้าง 
ในด้านความเช่ือและ 

ความประพฤติ 
 

การตอบสนอง 
ชีวิตของโลทสอนอะไรเราบ้าง
เกี่ยวกับการมีจุดยืนที่แข็งแรง 
และเรื่องการประนีประนอม? 
_________________________
_________________________
_________________________ 
มองดูชีวิตของเราในเวลานี้ เรา ไม่
แตกต่างจาก โลก นี้ เพราะเรา
ประนีประนอมหรือไม่ ? หรือ เรา
กล้ายืนยันถึงความจริงที่พระเจ้า
ให้กับเราในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
โดยไม่มีความหวาดหวั่น 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า    
ที่เราจะไม่ประนีประนอมกับโลก 
แต่เรา จะยืนหยัดในสังคมอย่าง
ชาญฉลาด จนท าให้คนเห็นพระ -
เยซูคริสต์ในตัวของเรา 
 ทูลขอพระเจ้าให้ค าพูดที่
เหมาะสมกับเราเมื่อเราต้อง  
เผชิญความกดดันจากโลก จน
เป็นเหตุท าให้คนที่ฟังเรานั้นได้มา
หาพระเจ้าในที่สุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเ ฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _______________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 2 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 19:16-38 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอก ารทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:11 "เพราะพระองคจ์ะรบัสัง่
เหล่าทูตสวรรคข์องพระองคใ์น
เรือ่งท่าน  ให้ระแวดระวงัท่าน
ในทางทัง้ปวงของท่าน" 

อ่าน ปฐมกาล 19:16-38 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้สังเกตอิทธิพลความบาปจา ก
เมืองโสโดมที่มีต่อความคิดของ  
ลูกสาวของโลทในการแก้ปัญหา
เรื่องเผ่าพันธุ์ของตนเอง 

ข้อคิดประการท่ี 1  และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 24  
เรื่องเมืองโสโดมและโกโมราห์   
ท าให้เราเห็นพระลักษณะของ  
พระเจ้าสองด้านคือ ความอดกลั้น
พระทัยอย่างใหญ่หลวง(ถึงแม้จะม ี

คนดีแค่ 10 คน พระ องค์ก็ จะไม่
ท าลายเมืองที่ชั่วร้าย ) และพระ
พิโรธอันรุนแรงของพระองค์ (ทรง
ท าลายเมืองทั้งสอง)  
เม่ือเราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ  
พระพิโรธของพระเจ้าควรเป็น 

เหตใุห้เราย าเกรงพระองคม์ากขึ้น 
และความอดกลัน้พระทยั 
กค็วรท าให้เรารกัพระองค ์

ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นเช่นกนั 

เราสัมผัสกับความรักของพระองค์
เช่นกรณีนี้หรือไม่ ? ลองทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะเป็นข้อ
เตือนใจของเราตลอดไป 
_________________________
_________________________ 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จาก  
ข้อ 30-38      ผลสืบเนื่องจากการ
ท าลายเมืองโสโดมก็คือ เราได้
เห็นผู้ หญิงสองคนรู้สึกบีบคั้นให้
ต้องรักษาเชื้อสายของครอบครัว
ไว้ นี่เป็นเรื่องที่น่าสมเพช  
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 พวกเขาไม่ได้ท าเพราะความ
ใคร่ แต่เพราะความสิ้นหวัง พวก
เขากลัวว่าถ้าไม่ได้แต่งงานก็จะไม่
มีใครสืบทอดเชื้อสาย โลทไม่ได้
หาคู่ครองให้ลูกสาวก่อนหน้านี้
แม้ว่าครอบครัวของอับราฮัมจะอยู่
ไม่ไกลนัก ลูกสาวทั้งสองจึงท าผิด
ทางเพศกับคนในครอบครัว  
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเธอได้  
รับอิทธิพลของชาวเมืองโสโดมมา  
เราเองกมี็แนวโน้มจะท าบาป
เม่ือรู้สึกส้ินหวงั 
 มีหรือไม่ที่เวลาเราสิ้นหวังแล้ว
ปล่อยตัวท าบาป? 
 อย่าให้บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ผ่านเราไปเฉย ๆ ให้เราหยุด
นิ่งสักครู่หนึ่ง อธิษฐาน ขอพระเจ้า 
ที่เราจะไม่ผิดพลาดอีกต่อไป  
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอการทรงน าของพระเจ้า
ในชีวิตของเราเหมือนในค า
อธิษฐานของพระเยซูที่กล่าวว่า 
 

  “ขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้า
ไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย” (มธ.6:13ก) 
 อธิษฐานปกป้องพี่น้องทั้งใน
ครอบ ครัว และ ในคริสตจักรให้
พ้นจากอิทธิพลความบาปที่อยู่
รอบ ๆ ท่ีสามารถกลืนเราไปจน
หมดสิ้นหากเรายอม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 3 สิงหาคม 2011 
ปฐมกาล บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:11 "เพราะพระองคจ์ะรบัสัง่
เหล่าทูตสวรรคข์องพระองคใ์น
เรือ่งท่าน  ให้ระแวดระวงัท่าน
ในทางทัง้ปวงของท่าน" 

อ่าน ปฐมกาล 20 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจาก      
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 2  
อับราฮัมเคยใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้เพื่อ
ปกป้องตัวเองมาก่อน(12:1-13)  
 แม้อับราฮัมจะเป็ นบุคคลแห่ง
ความเชื่อคนหนึ่ง แต่เขาก็ไม่ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งแรก   

 แท้จริงแล้วการยอมแพ้การ
ทดลองอีกครั้งท าให้อับราฮัม      
ยิ่งเสี่ยงต่อการท าบาปมากขึ้น    
ทุกครั้งที่เขากลัวว่าชีวิตของเขา
ตกอยู่ในอันตราย   
 ไม่ว่าเราจะรักพระเจ้ามาก
เพียงใด  การทดลองบางอย่ างก็
ยากที่จะต้านทานได้ เรามีจุดที่
เปราะบางภายใต้ชุดเกราะฝ่าย  
จิตวิญญาณ   

ในขณะท่ีเราต่อสู้กบั 
ความอ่อนแอเหล่าน้ี  
เราจะมีก าลงัใจมากขึน้ 

เม่ือรู้ว่าพระเจ้าทรงดแูลเรา 
เหมือนท่ีทรงดแูลอบัราฮมั 

 อะไรคือจุดอ่อนที่เรามักจะ
ผิดพลาด ให้เราระวังเป็นพิเศษ
โดยการน าความ คิดให้อยู่ภายใต้
พระคริสต์นั่นคือคิดแบบพระ -
คัมภีร์ อย่าหาเหตุผลเข้าข้าง
ตัวเอง เช่น นิดเดียว ไม่เป็นไร 
เพราะจากนิดเดียวนั้นจะสามารถ
ลามไปใหญ่โตได้ 
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จาก 
ข้อ 11-13   เนื่องจากอับราฮัม
ทึกทักเอาเองว่าอาบีเมเลคเป็น  
คนชั่วร้าย  เขาจึง ตัดสินใจบอก
ความจริงเพียงครึ่งเดียว   
 อับราฮัมคิดว่าการหลอก ลวง 
อาบีเมเลคนั้นได้ผลกว่าการวางใจ
ว่าพระเจ้า จะทรงท างานในชีวิต
ของอาบีเมเลค   

อย่าคิดเอาเองว่าพระเจ้า       
จะทรงน่ิงดดูายในสถานการณ์
ท่ีอาจเกิดปัญหาขึน้  เราอาจ 
ไม่เข้าใจสถานการณ์ทัง้หมด  
พระเจ้าอาจเข้ามาแทรกแซงใน

เวลาท่ีเราคิดไม่ถึง 

 มีหรือไม่ ที่เราท าแบบอับราฮัม
คือหลอกผู้อื่น? แต่ประเดน็หลกั
ไม่ใช่ท่ีเราหลอกแต่เป็นท่ีเรา      
ไม่ไว้วางใจพระเจ้าพอ 
 
  
  

 ดังนั้น สิ่งที่เราควรท าคือ 
เรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นโดยการ
สม่ าเสมอในเรื่องเฝ้าเดี่ยว QT  
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามแบบอย่าง พระเยซู
อีกครั้งในมัทธิว 6:13 ที่ว่า “และ
ขออย่าน าข้าพระองค์   เข้าไป
ในการทดลอง แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย ” อธิษฐานเฉพาะ  
เจาะจงในความอ่อนแอ  ของเรา 
ให้พระเจ้าทรงปกป้อง ช่วยเราที่
จะชนะการทดลองนั้น 
 ทูลขอพระองค์ทรงส าแดง
พระองค์ให้กับเรา เพื่อเราจะรู้จั ก
พระองค์มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ______________ 
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 4 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:12 "เขาทัง้หลายจะเอามือ
ประคองชทู่านไว้  เกรงว่าเท้า
ของท่านจะกระแทกหิน" 

อ่าน ปฐมกาล 21 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้
เรียนรู้จักความสัตย์ซื่อพระเจ้า
อย่างไรบ้าง ?_______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 18 เกิดอะไรขึ้นกับอิชมาเอล
และเชื้อสายของเขา  
 อิชมาเอลกลายเป็นผู้ปกครอง
ชนชาติใหญ่ที่เร่ร่อนไปในถิ่น -
กันดารซีนายและปารานซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของอิสราเอล   
 

 บุตรสาวคนหนึ่งของอิชมาเอล  
แต่งงานกับเอซาวซึ่งเป็นหลาน  
ชายของอิชมาเอล (28:9)  
 พระคัมภีร์บรรยายถึงอิชมาเอล
ในฐานะศัตรูของชาวอิสราเอลและ
พระเจ้า (สดด.83:6) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 7 ในที่สุดซาราห์ก็ร้องออกมา
ด้วยความประหลาดใจและชื่นชม
ยินดีเมื่อเธอคลอดลูกชาย หลัง 
จากที่พระเจ้าทรงย้ าพระสัญญา  
หลายครั้ง  
 ทูตสวรรค์สององค์มาเยี่ยม 
และพระเจ้าทรงปร ากฏ แต่ความ
สงสัย ความวิตกกังวล และความ
กลัวท าให้เธอไม่มีสันติสุข  
 ทั้งๆ ท่ีเธอควรจะมีสันติสุข
เพราะพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่  
พระเจ้าประทานให้   
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ใจท่ีทุกขร้์อนจะมีสนัติสุขได้    
กต่็อเม่ือใจนัน้จดจ่ออยู่ท่ี 

พระสญัญาของพระเจ้าเท่านัน้  
จงวางใจว่าพระเจ้า 

จะทรงท าตามท่ีพระองคต์รสั 

การตอบสนอง 
 อะไรคือเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้า 
ทรงวางไว้ให้เรา?  
 อะไรคือนิมิตที่พระเจ้าทรงมอบ
ไว้ในชีวิตของเราให้ท าให้ส าเร็จ  
 พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเรา?  
 ใครคือผู้ที่เราอยากจะน าเขามา
พบพระเจ้า?   
 และสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเลย? 
 จากตัวอย่างของนางซาราห์ท า
ให้เราม่ันใจในพระเจ้าได้มากขึ้น
แล้วหรือยัง?  
 ดังนั้น เราก็สามารถมีสันติสุข
ในพระเจ้าได้อย่างเต็มขนาด 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับนิมิต เป้าหมาย- 
ชีวิต พระสัญญา หรือคนที่เรา
อยากพาเขามารู้จักพระเจ้านั้น 
และให้เราอธิษฐานต่อไปจนกว่า
เราจะเห็นเป็นรูปร่างและส าเร็จได้ 
 ระลึกถึงพระนามของพระเจ้า
ที่ว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์ : พระเจ้า     
ผู้ทรงจัดเตรียม ” และสรรเสริญ
พระเจ้าที่พระเจ้าก าลังจัดเตรียม
สิ่งที่ดี และความส าเร็จให้กับเรา
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________  
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 5 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:12 "เขาทั ้งหลายจะเอามือ
ประคองชทู่านไว้  เกรงว่าเท้า
ของท่านจะกระแทกหิน" 

อ่าน ปฐมกาล 22 ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าทดสอบท่าน
แบบอับราฮัม ท่านจะตอบสนอง
การทดสอบของพระเจ้าเหมือน  
อับราฮัมหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13            จงสังเกตดูลูกแกะ
ที่ถูกถวายบนแท่นบูชาแทน   
อิสอัคกับพระคริสต์ที่ถูกถวาย   
บนกางเขนแทนเรา   
 

 ขณะที่พระเจ้าทรงยับยั้ง       
อับราฮัมไม่ให้ถวายลูกของตน 
พระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยพระเยซู  
พระบุตรของพระองค์เองให้พ้น
จากความตายบนไม้กางเขน  
 ถ้าพระเยซูทรงพร ะชนม์อยู่
มนุษยชาติจะต้องตายทั้งหมด  
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ให้มาสิ้นพระชนม์
เพื่อเรา  
 เราจึงรอดจากความตายนิรันดร์
ซึ่งเราสมควรจะได้รับ และก ลับ
ได้รับชีวิตนิรันดร์แทน (ยน.3:16) 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 จาก  
ข้อ 7,8  ท าไมพระเจ้าทรงบอกให้
อับราฮัมถวายลูกเป็นเครื่องบูชา?  
 พวกคนต่างชาติน าเด็กมาเผา
บูชายัญ แต่พระเจ้าทรงประณาม
พิธีกรรมนี้ว่าเป็นบาปที่ร้ายแรง 
(ลนต.20:1-5)  
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 พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้อิสอัค
ตาย  แต่พระองค์ทรงต้องการให้
อับราฮัมถวายอิสอัคด้วยใจของเขา   
 เพื่อแสดงว่าอับราฮัมรักพระเจ้า
มากกว่าลูกชาย ที่เกิ ดมา ตาม     
พระสัญญา ที่เขารอคอยมานาน 
พระเจ้าก าลังทดสอบอับราฮัม 
 

เป้าหมายของการทดสอบ 
กเ็พ่ือพฒันาลกัษณะนิสยั 

ของเราให้เข้มแขง็  
เพ่ือให้เราอทิุศชีวิตแด่พระเจ้า 

และเพื่อให้เราวางใจ 
ในเวลาท่ีดีพร้อมของพระองค์ 

 
 ประสบการณ์อันยากล าบาก    
นี้เองท าให้อับราฮัมทุ่มเทชี วิต     
ที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้ว่า     
พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียม        
ที่แท้จริง 
 

ข้อคิดประการท่ี 2 จาก  
ข้อ 15-18   อับราฮัมได้รับพระพร
มากมายหลายอย่าง เพราะเขา   
ไม่ยึดอะไรไว้เพื่อตัวเอง แต่เชื่อ -
ฟังพระเจ้า  
 พรอย่างแรกคือ พระเจ้าทรงให้
ลูกหลานของอับราฮัมพิชิตศัตรู
ของพวกเขาได้  
 ต่อมาคือพระเจ้าทรงสัญญาว่า
ลูกหลานของอับราฮัมจะเป็นพร
ต่อชาวโลก ชีวิตของผู้คนจะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกเขาได้มา
รู้จักความเชื่อของอับราฮัมและ
พงศ์พันธุ์ของเขา   
 

เรามกัคิดว่าพระพร 
เป็นของขวญัให้เราช่ืนชม   

แต่เม่ือพระเจ้าทรงอวยพรเรา 
พระเจ้าทรงประสงคใ์ห้ 

พระพรของพระองคไ์หลล้น
ไปสู่ผูอ่ื้นด้วย 
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การตอบสนอง 
 ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระท าใน
ชีวิตของเราล้วนแต่มีวัตถุประสงค์
ทั้งสิ้น แม้แต่การทดสอบก็เพื่อสร้าง
ชีวิตของเรา และเพื่ออวยพระพร 
 ลองคิดถึงการทดสอบหรือ
ความยากล าบากที่ ผ่านมาในชีวิต
ของเราว่ามีครั้งไหนหรือไม่ที่เม่ือ
เราผ่านแล้วเราโตขึ้น ?________ 
_________________________
_________________________ 
 แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งเป็นเช่นนี้ ใน
แง่ลบ บางครั้งความล าบากเกิด
จากความบาป หรือ การไม่เชื่อฟัง
ของเรา มีครั้งไหนบ้างที่เราเป็น
เช่นนั้ น?__________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

 อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่งให้เราสรรเสริญ  
พระนามหนึ่งของพระเจ้าคือ     
“เยโฮวาห์ยิเรห์ [Jehovah-jireh]  
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม” ที่พระเจ้า
ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีส าหรับ
ชีวิตเราเสมอ  
 ให้เราอธิษฐานขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับแต่ละสิ่งที่เข้ามาใน
ชีวิตของเราที่สร้างเราขึ้นมาจน
บัดนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
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วันที่ 6 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:12 "เขาทัง้หลายจะเอามือ
ประคองชทู่านไว้  เกรงว่าเท้า
ของท่านจะกระแทกหิน" 

อ่าน ปฐมกาล 23 ช้า ๆ 3 รอบ 
ให้สังเกตความมีชื่อเสียงดีของ  
อับราฮัมท่ามกลางคนต่างชาติ 
เรามีชื่อเสียงดีท่ามกลางเพื่อน ๆ 
เราหรือไม่ ?________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10-15     การแลกเปลี่ยน
อย่างสุภาพระหว่างอับราฮัมและ
เอโฟรนเป็นการต่อรองซึ่งท ากัน
ทั่วไปในสมัยนั้น    
 เอโฟรนเสนอให้ที่ดิ นของเขา
แก่อับราฮัมโดยไม่คิดมูลค่า      
 อับราฮัมยังยืนกรานที่จะจ่าย  

 เอโฟรนจึงบอกราคาให้อย่าง
สุภาพ  แต่ก็บอกด้วยว่าราคานั้น
ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  แล้วอับราฮัมก็
จ่ายเงิน 400 เชเขล  
 ชายทั้งสองรู้แก่ใจว่าพวกเขา
ก าลังท าอะไรในกระบวนการต่อรอง 
ถ้าอับราฮัมยอมรับที่ดินเปล่าๆ เขา
อาจจะดูหมิ่นเอโฟรนและเอโฟรน   
ก็อาจยกเลิกข้อตกลงได้   
 เจ้าของร้านขายของแถบตะวัน- 
ออกกลางหลายแห่งยังคงปฏิบัติ
เช่นนี้กับลูกค้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 16 เงิน 400 เชเขลถือเป็นราคา
ที่สูงมากในการซื้อที่ดิน ชาวฮิต
ไทต์ไม่ยินดีนักที่ชาวต่างชาติมาซื้อ
ทรัพย์สินของพวกเขา อับราฮัมจึง
ไม่ค่อยมีอ านาจต่อรองราคา  
 เอโฟรน บอกราคาสูงมาก ตาม
ธรรมเนียมในสมัยนั้นเจ้าของที่ดิน
จะบอกราคาสูงเป็น 2 เท่าของ
ราคาจริง แล้วแต่คนซื้อจะต่อรอง
ราคาลงมาครึ่งหนึ่ง  
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 แต่อับราฮัมไม่ได้ต่อราคา เขา
จ่ายราคาที่บอกครั้งแรกเลย 
เพราะไม่ต้ องการได้ สิ่งใดมา   
อย่างไม่สมควร  แม้พระเจ้าทรง
สัญญาจะประทานที่ดินผืนนั้น    
ให้อับราฮัม แต่เขาก็ไม่ได้เอา
ที่ดินนั้นมาจากเอโฟรนเปล่า ๆ  
 

การตอบสนอง 
 ให้เราสังเกตในข้อ 5 อับราฮัม
เป็น “เจา้นายของพระเจา้ท่ามกลาง
เรา” (อมตธรรมร่วมสมัย แปลว่า 
เจ้านายผู้ทรงอ านาจ) คืออับราฮัม
เป็นคนที่พวกเขาเคารพนับถือ มี
ชื่อเสียงดีไม่ด่างพร้อย อับราฮัม
ไม่ยอมรับที่ดินฟรี และแม้ราคาที่
เขาเสนอนั้นจะแพงก็ตาม  

ช่ือเสียงดีเป็นส่ิงท่ีส าคญั  
ซ่ึงเงินกแ็ลกไม่ได้ แต่เงิน
สามารถท าลายช่ือเสียงดีได้ 

 เช่น คนที่ขี้เหนียว ขี้ตระหนี่จะ
เอาทุกอย่าง นี่ไม่ได้เป็นการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าสร้างชีวิตของเรา
เพื่อเราจะมีชื่อเสียงดีท่ามกลาง
คนที่ไม่รู้จักพระเจ้า เพื่อจะเป็น
พยานที่ดี น าเขามาพบความรอด
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_________ 
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วันที่ 7 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:13 "ท่านจะเหยียบสิงหแ์ละ
งูเห่า  ท่านจะย า่สิงหห์นุ่มและงู" 

อ่าน ปฐมกาล 24 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเรียนรู้เรื่องการหาคู่ครอง
อย่างไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,9          ในสมัยอับราฮัม 
การเอามือวางไว้ที่หว่างขาเป็น
การรบัรองข้อตกลงหรือการลงนาม 
ในพันธสัญญา  ปัจจุบันเราใช้วิธี
จับมือให้ค าปฏิญาน หรือลงนาม
ในเอกสารต่อหน้าพยาน 
 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 จาก 
ข้อ 12     คนรับใช้ของอับราฮัม
ทูลขอการทรงน าจากพระเจ้า 
ส าหรับงานส าคัญนี้ เห็นได้ชัดว่า
เขาเรียนรู้เรื่องความเชื่อและเรื่อง
พระเจ้ามาจากเจ้านายของเขา   
 คนในครอบครัว เพื่อน และ
ผู้ร่วมงานของเราได้เรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้าโดย
สังเกตจากชีวิตเรา  

จงเป็นเหมือนอบัราฮมัท่ี     
เป็นแบบอย่างของความเช่ือ    

ท่ีพึ่งพาพระเจ้า และ 
เป็นเหมือนคนรบัใช้ของ 

อบัราฮมัท่ีทูลขอการทรงน า
จากพระเจ้าก่อนท างานใด ๆ 

ข้อคิดประการท่ี 2 จาก 
ข้อ 15,16   เรเบคาห์เป็นคนสวย 
แต่คนรับใช้กลับมองหาหมาย -
ส าคัญของความงามที่อยู่ภายใน  
 ลักษณะภายนอกเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับเรา และเราทุ่มเทเวลาและ
เงินทองเพื่อเสริมแต่ง  
 แต่เราทุ่มเทแค่ ไหนกับการ
เสริมแต่งความงามภายใน? 
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ความอดทน ความเมตตา และ
ความช่ืนชมยินดี เป็นส่ิงท่ี 
ท าให้เราสวยงามจากภายใน

อย่างแท้จริง 

ข้อคิดประการท่ี 3 จาก 
ข้อ 18-21 เรเบคาห์มีใจปรนนิบัติ-
รับใช้ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเม่ือเธอ
ยินดีตักน้ าให้ เอลีเยเซอร์และอูฐ
ของเขา  ภาชนะที่ใช้ตักน้ าจะมี
ขนาดใหญ่และหนัก หลังจาก
เดินทางหนึ่งสัปดาห์ อู ฐจะดื่มน้ า
ได้ถึง 25 แกลลอน เมื่อเอลีเย -
เซอร์เห็นการท างานของเรเบคาห์ 
เขาก็รู้ว่าเธอใจกว้างกว่าคนทั่วไป  
 เมื่อใครสักคนขอความ
ช่วยเหลือจากเราหรือเมื่อเรา
มองเห็นการขาดแคลน เรา
ตอบสนองอย่างไร ?  จงท าให้
มากกว่าที่ได้รับการร้องขอ 
การตอบสนอง 
ให้เรามาทุ่มเทกับการสร้า งชีวิต
ของเราเพื่อให้เราเป็นคนที่
สวยงามอย่างแท้จริงอย่างที่นาง  
เรบาคาห์มี เพื่อเป็นการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 

อธิษฐาน 
 ส าหรับคนโสด ให้เราอธิษฐาน
ที่จะพบคู่ครองที่รักพระเจ้าและมี
ลักษณะชีวิตที่มีความงามอยู่
ภายในนั่นคือมีพระเยซูคริสต์อยู่
ภายใน 
 ส าหรับคนที่มีลูกแล้ว  ให้เรา
อธิษฐานส าหรับลูกของเราที่จะ    
ได้ พบคู่ครองที่เป็นน้ าพระทัย   
พระเจ้าที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ใน
ชีวิตของเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันท่ี 8 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:13 "ท่านจะเหยียบสิงหแ์ละ
งูเห่า  ท่านจะย า่สิงหห์นุ่มและงู" 

อ่าน ปฐมกาล 25 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านคิดอย่างไรบ้างเกี่ ยวกับเรื่อง
พี่น้อง 2 คนและสิทธิบุตรหัวปี 
ความหิวของเอซาวจนยอมขาย
สิทธิ และเล่ห์ของยาโคบที่อยาก
ได้สิทธินั้น ?________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31  สิทธิ์บุตรหัวปีถือเป็นสิทธิ
พิเศษของลูกคนแรก  เขาจะได้รับ
มรดกของครอบครัวเป็นสองเท่า
และจะได้เป็นผู้น าครอบครัวใน
อนาคตด้วย   
 

 บุตรหัวปีจะขายสิทธิ์นี้หรือให้
เปล่าๆ ก็ได้ถ้าเขาต้องการ  แต่
เขาจะสูญเสียทั้งทรัพย์สินและ
ฐานะความเป็นผู้น า  
 การแลกเปลี่ยนสิทธิบุตรหัวปี
ของเอซาวแสดงให้เห็นว่าเขา     
ไม่สนใจพระพรฝ่ายจิตวิญญ าณ  
ที่เขาจะได้แม้แต่น้อย   
 เอซาวจึง “ดูถูก” สิทธิบุตรหัวปี
ของเขา (25:34) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  จาก 
ข้อ 32,33 เอซาวเอาผลประโยชน์
อันถาวรของสิทธิบุตรหัวปีไปแลก
กับอาหารที่อิ่มเพียงชั่วคราว  
 เขาตอบสนองความต้องการ
เฉพาะหน้า โดยไม่ได้หยุดคิดถึง
ผลระยะยาวที่จะตามมา  
 เราเองก็ติดกับดักนี้ได้เช่นกัน 
เมื่อเราเห็นบางสิ่งที่เราอยากได้ 
ความคิดแรกก็คือต้องเอามาให้ได้  
 เราจะรู้สึกพอใจอย่างยิ่งและ
อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีอ านาจที่  
เอาสิ่งนั้นมาได้  
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 แต่ความเพลิดเพลินในปัจจุบัน
มักท าให้เรามองไม่เห็นอนาคต   

เราสามารถหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาดแบบท่ีเอซาวท าได้ 

โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจ
เพียงชัว่ครู่กบัผลกระทบใน

ระยะยาวก่อนท่ีเราจะตดัสินใจ 

 เอซาวพูดถึงความหิวอย่างเกิน
จริงว่า “ฉันก าลังจะตายอยู่แล้ว ” 
การที่เขาคิดเช่นนี้ท าให้เขา
ตัดสินใจเร็วมากเพราะว่าถ้าเขา
ก าลังหิวเจียนตาย มรดกแบบนี้จะ
มีประโยชน์อะไร  
 ความกดดันในขณะนั้นท าให้
มุมมองของเขาบิดเบี้ยวและท าให้
ดูเหมือนต้องรีบตัดสินใจ  
 เรามักจะเจอความกดดันใน
ท านองนี้ เช่น เมื่อเราถูกกดดันใน
เรื่องเพศสัมพันธ์ ค าปฏิญาณใน
ชีวิตสมรสก็ดูหมดความส าคัญ  
 
 
 

 เราอาจถูกกดดันอย่างรุนแรง
ในบางด้านจนไม่เห็นความส าคัญ
ของสิ่งอื่นแล ะมุมมองของเราก็จะ
ถูกบิดเบือนไป  
 การฝ่าฟันให้พ้นความกดดัน
เพียงชั่วครู่นี้มักเป็นส่วนที่ยาก
ที่สุดในการเอาชนะการทดลอง 
 

การตอบสนอง 
 อย่าให้ความกดดันในบางเรื่อง 
ท าให้เรายอมต่อความบาปหรือ
ประนีประนอมต่อเนื้อหนัง  
 มิฉะนั้น เราจะตกที่นั่งล าบาก
แบบเอซาวได้ คือ สูญเสียสิทธินั้น 
หรือเหมือนอาดัมและเอวาที่ฟัง   
ค าของซาตาน จนต้องออกจาก
สวนเอเดนที่เหมือนกับสวรรค์    
บนโลก  
 อะไรคือความกดดันที่ท่านเคย
เจอ และท่านตอบสนองอย่างไร? 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 เราอาจจะตัดสินใจผิด พลาด
แบบเอซาว แต่ให้เราเอาความ
ผิดพลาดเป็นบทเรียนส าหรับเรา
ที่จะไม่ผิดพลาดต่อไป  
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า  
ให้เราสามารถเผชิญความกดดัน 
และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
น าในการตัดสินใจ 
 อธิษฐานขอก าลังจากพระเจ้า
ในการท า QT ทุกวันเพื่อเป็นการ
สะสมพระด ารัสของพระเจ้าใน
ความคิดข องเรา เพื่อว่าเมื่อเรา
เผชิญความกดดันใด ๆ เราจะมี
พระวจนะของพระเจ้าที่เราสะสม
ไว้นั้นมามาเป็นหลักการในการ
ตัดสินใจได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 9 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 26:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:13 "ท่านจะเหยียบสิงหแ์ละ
งูเห่า  ท่านจะย า่สิงหห์นุ่มและงู" 

อ่าน ปฐมกาล 26:1-16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ตอนนี้เราเห็นตัวอย่างความ      
ผิดบาปที่ท าซ้ าในครอบครัว     
(การโกหก ) แล้วเราจะระวังไม่ให้
สิ่งนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเราได้
อย่างไร ?_________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-11     อิสอัคกลัวว่า
ชาวเมืองเกราร์จะฆ่าเขาเพื่อ     
ชิงตัวเรเบคาห์ ภรรยาคนสวย  
ของเขา  
 

 อิสอัคจึงโกหกว่าเรเบคาห์เป็น
น้องสาว เขาเอาอุบายนี้มาจากไหน 
เป็นไปได้ที่มาจากอับราฮัมบิดา
ของเขา (ดู ปฐก.12:10-14 20:1-4)  
 พ่อแม่สร้างอนาคตของโลกโดย
ปลูกฝังค่านิยมให้ลูกๆ  สิ่งแรกที่
จะช่วยให้ลูกด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องก็ คือ พ่อแม่ต้องมีชีวิตที่
ถูกต้องก่อน  
 คนใกล้ชิดเราที่สุดมักเลียนแบบ
การกระท าของเรา เราก าลังเป็น
แบบอย่างที่ดีให้ลูกของเราหรือไม?่ 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 12-16     พระเจ้าทรงรักษา
สัญญาที่จะอวยพรอิสอัค  
 ชาวฟิลิสเตียซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
อิจฉาเขา เพราะทุกสิ่งที่เข าท าดู
จะได้ดีไปหมด พวกเขาจึงถมบ่อ
น้ าและพยายามก าจัดอิสอัค  
 ความอิจฉา นั้นท าให้เกิดการ    
แตกแยกอย่างรุนแรงในประเทศ
มหาอ านาจและในหมู่เพื่อนสนิท  
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 ความอิจฉาผลักดันให้เราแยก  
ตัวออกจากสิ่งที่เราปรารถนาใน
ตอนแรก  
 เมื่อเรารู้ตัวว่าก าลังอิจฉาคนอื่น 
จงพยายามขอบพระคุณพระเ จ้า
ส าหรับสิ่งดีท่ีผู้อื่นได้รับ  
จงคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนปล่อย 

ให้ไฟอิจฉาเผาอยู่ในใจ 
เพราะความอิจฉาอาจท าให้เรา 
สูญเสียเพ่ือน งาน หรือคู่ครองได้ 

การตอบสนอง 
 พิจารณาว่าตัวเรามีความอิจฉา
หรือไม่ โดยดูว่า เมื่อเราเห็นคนอื่น
ดีกว่าเรา เราสามารถขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับเขาได้หรือไม?่ 
 อย่าให้ไฟแห่งความอิจฉามัน  
จุดติดชีวิตของเราแม้แต่เพียง
เริ่มต้นก็ไม่ควร แต่ให้ใจแห่งการ
ขอบพระคุณอยู่ในใจเราเสมอ  
 
 
 

อธิษฐาน 
 มีเพื่อนคนไหนบ้างที่เก่งกว่า 
ความสามารถมากกว่า หรือได้รับ
สิ่งดีมากกว่าเรา? 
 เพื่อนคนนั้นคือ ___________ 
_________________________ 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเพื่อนคนนี้  
 อวยพรเขา และอธิษฐานให้เขา
มีหัวใจเพื่อ พระเจ้า และยอมมอบ
ความสามารถ และของประทานนี้
ส าหรับอาณาจักรของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 10 สิงหาคม  2011  
ปฐมกาล บทที่ 26:17-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:14 "เพราะเขาผกูพนักบัเรา
ด้วยความรกั  เราจะช่วยกู้เขา  
เราจะป้องกนัเขาไว้  เพราะเขา
รู้จกันามของเรา" 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล บทท่ี 
26:17-32 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เห็นตัวอย่างที่ดีอะไรบ้าง
จากชีวิตของอิศอัคในพระธรรม
ตอนนี้ ?___________________
_________________________ 

 
 
 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก  
ข้อ 15-18   อิสอัคและคนของเขา
ขุดบ่อน้ าใหม่ถึงสามครั้ง สองครั้ง
แรกเกิดการทะเลาะกัน อิสอัคจึง
ย้ายที่ใหม่ จนกระทั่งทุกคนมีน้ าใช้
เพียงพอ  
 แทนที่อิสอัคจะปล่อยให้ความ -
ขัดแย้งลุกลามใหญ่โต แต่เขาก็
ประนีประนอมเพื่อให้เกิดสันติภาพ  
 เรายินดีจะสละต าแหน่งส าคัญ
หรือทรัพย์สินมีค่าเพื่อรักษา
สันติภาพหรือไม่?  
 จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า
ว่าเมื่อใดควรถอยห่างออกมาและ
เมื่อใดควรจะยืนหยัดสู้ 
 เราเคยเผชิญ กับ เหตุการณ์    
คล้าย ๆ แบบนี้หรือไม่ และเรา
ตอบสนองอย่างไร และผลเป็น
อย่างไร ?__________________
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จาก  
ข้อ 26-31           อิสอัคพร้อมจะ
ท าสนธิสัญญาสันติภาพกับศัตรู 
และเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการ
เฉลิมฉลอง  
 เราควรยอมรับข้อเสนอจากคน
ที่ต้องการสร้างสันติภาพกับเรา  
 เมื่อผู้คนหรือแม้แต่ศัตรูของเรา
สนใจ ชีวิตของเราที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เราต้อง
ฉวยโอกาส นั้นเข้าหาพวกเขาด้วย
ความรักของพระเจ้า 
 มีใครบ้างไหมที่สนใจเรื่อง    
ของพระเจ้าเพราะ เขาเห็น ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของเรา?_______ 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขา
จะรู้จักพระเจ้าได้ 
 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 3 และ
การตอบสนอง จาก  
ข้อ 34,35     เอซาวแต่งงานกับ
หญิงต่างชาติหลายคน ท าให้พ่อ
แม่ของเขาไม่สบายใจอย่างมาก  
 พ่อแม่ส่วนใหญ่มีค าแนะน าดีๆ
มากมาย เพราะท่านเฝ้าดูลักษณะ
นิสัยของลูกมาตลอดชีวิต  
 เราอาจไ ม่เห็นด้วยกับพ่อแม่
ทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยก็ควรพูดคุย
และฟังท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขุ่นเคืองเหมือนในกรณีของเอซาว 
 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่เห็นด้วย
กับพ่อแม่ หรือ ผู้น า ให้เราหา
โอกาสแบ่งปัน พูดคุยความคิดของ
เราให้ท่านเหล่านั้น เพื่อจะเป็นพระ
พรของทั้งสองฝ่าย และ เพื่อไม่เป็น
การเปิดทางให้ซาตานท างานได้ 
 เป็นสิ่งที่น่าเศร้าส าหรับเอซาว
อย่างยิ่งที่ตอบสนองเหมือนกับ
ประชดเช่นนี้ และยิ่งน่าเศร้าใจ
มากขึ้นส าหรับผลที่เกิดตามมา
หลังจากนั้น 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เรามีชีวิตที่ยอม   
ต่อพระเจ้า อดทนต่อปัญหาของ
เพื่ อน และยืนหยัดในทางของ  
พระเจ้า เพื่อเป็นการส าแดงพระ -
คริสต์ให้คนเหล่านั้นเห็น และเพื่อ
เขาจะได้พบความรอดในทางของ
พระเจ้า 
 สถานการณ์ที่เราต้องอธิษฐาน
เผื่อคือ____________________ 
 เพื่อนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อ
คือ_______________________ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพร ะคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 11 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-13  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:14 "เพราะเขาผกูพนักบัเรา
ด้วยความรกั  เราจะช่วยกู้เขา  
เราจะป้องกนัเขาไว้  เพราะเขา
รู้จกันามของเรา" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 29  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ มีอะไรบ้างที่
ท่านสามารถยกย่องพระเจ้าได้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี 
       สดุดีบทนี้ กษัตริย์ดาวิดได้
อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง  
พระเจ้าที่พระองค์ทรงส าแดงฤทธิ์
อ านาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ใน
ธรรมชาติ  

 เราสามารถวางใจได้ว่า  พระเจ้า 
จะประทานคว ามสงบสุข และ 
ก าลังกับเราเพื่อจะต่อสู้กับมรสุม
ในชีวิตได้ 
ข้อคิดประการท่ี 1 จาก 
ข้อ 5,6    สนซีดาร์ของเลบานอน
เป็นต้นไม้ขนาดยักษ์ซึ่งอาจสูงถึง 
37 เมตรและเส้นรอบวงถึง 9 
เมตร เสียงที่โค่นล้มสนซีดาร์แห่ง
เลบานอนได้จะต้องเป็นเสียงที่
ทรงพลังมากนั่นคือพระสุรเสียง
ของพระเจ้า  
 ภูเขาสีรีออนหมายถึงภูเขา
เฮอร์โมน   
 ทุกสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่น่าประทับใจ
ในสายตาคนนั้น  ล้วน อยู่ภายใต้
การครอบครองของ   พระเจ้า
อย่างสมบูรณ์ 
ข้อคิดประการท่ี 2 จาก 
ข้อ 14   ในประวัติศาสตร์พระเจ้า
ทรงส าแดงฤทธิ์อ านาจของพระองค์
ผ่านการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
เช่น น้ าท่วมใหญ(่ปฐก.6-9)  
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 พระองค์ทรงสัญญาจะส าแดง
ฤทธิ์อ านาจของพระองค์ต่อไป 
เปาโลย้ าเตือนเราว่าฤทธิ์อ านาจ
ของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใด 
(อฟ.1:18-23)  
ฤทธ์ิอ านาจเดียวกนักบัท่ีท าให้
พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายนัน้ 

จะช่วยเรารบัมือกบัปัญหา 
ในแต่ละวนัด้วย 

 เมื่อเรารู้สึกอ่อน แอและไม่มี
ก าลัง อย่าสิ้นหวัง จงจ าไว้ว่า    
พระเจ้าทรงเสริมก าลังให้เราได้ 
ฤทธิ์อ านาจซึ่งควบคุมสรรพสิ่งที่
ทรงสร้างและท าให้คนตายเป็น
ขึ้นมานั้นมีพร้อมเสมอส าหรับเรา 
การตอบสนอง 
กษัตริย์ดาวิดพยายามเปรียบ  
เทียบภาพความยิ่งใหญ่ของ    
พระเจ้าให้เราเห็น เพื่อบอกว่า   
เราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ 
 เรามีอะไรที่หนักใจหรือไม่ ?  
เราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ 
 
 

 

อธิษฐาน 
 ดูตัวอย่างการสรรเสริญ ยกย่อง
พระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดใน      
พระธรรมสดุดีบทนี้ และเลียนแบบ
การยกย่อง สรรเสริญ พระเจ้าของ
กษัตริย์ดาวิด 
 อธิษ ฐานมอบปัญหาที่เราแก้
ไม่ได้หรื อที่เราหนักใจกับพระเจ้า 
ในขณะอธิษฐานให้ระลึกถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า โดยตระหนัก
ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ดังนั้น
ปัญหาที่เรามีนั้นไม่ใหญ่เกินความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิ ษฐานคือ _______________ 
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 12 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-13  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:14 "เพราะเขาผกูพนักบัเรา
ด้วยความรกั  เราจะช่วยกู้ เขา  
เราจะป้องกนัเขาไว้  เพราะเขา
รู้จกันามของเรา" 

อ่านพระธรรม สดดีุ 30  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้า
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้  ? 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีตอนนี้  
กษัตริย์ดาวิ ดอาจเขียนสดุดีบทนี้
เมื่อพระองค์ถวายลานนวดข้าว
ของโอรนัน (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระวิหาร
ในเวลาต่อมา)  
 

 และหลังจากที่พระเจ้าทรงหยุด
โรคระบาดที่ทรงใช้อบรมสั่งสอน
ดาวิด (1พศด.21:1-22:6)  
 โรคร้ายแรงที่กล่าวถึงใน 
30:2,3 อาจหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บ
ของดาวิดเองหรือไม่ก็โรคระบาด
ที่เกิดขึ้น 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 5  
ความทุกข์ที่เกิดจากพระพิโรธ
ของพระเจ้านั้นคงอยู่เพียงชั่วขณะ
เหมือนตอนหมอฉีดยา แต่ผลดีที่
ตามมานั้นยั่งยืน  

จงขอให้พระพิโรธของพระเจ้า
เป็นความเจบ็ปวดท่ีสะกิด

เตือนเราให้หนัจากความบาป 

มีการเตือนอะไรที่เราได้ รับจาก
พระเจ้าและเรารู้สึกเจ็บปวด
หรือไม่?___________________
_________________________
________________________ 
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 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงรักเราและให้บทเรียน
แก่เรา 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 6,7  
ความม่ันคงปลอดภัยท าให้กษัตริย์
ดาวิดรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะเอาชนะ
พระองค์ได้  แม้กษัตริย์ดาวิดจะรู้ดี
ว่าความม่ังคั่งและอ านาจของ
พระองค์มาจากพระเจ้า แต่สิ่ง
เหล่านี้ก็ยังท าให้พระองค์เย่อหยิ่ง  
 ทรัพย์สมบัติ  อ านาจ ชื่อเสียง
อาจ ท า ให้คนมัวเมา ท าให้ รู้สึก
ปลอดภัย และ คิดว่าพึ่งพาตนเอง
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า 
แต่ความม่ันคงจอมปลอมนี้จะ
พังทลายลงมาอย่างง่ายดาย  
อย่าติดกบัความมัน่คงจอมปลอม
ท่ีเกิดจากความเจริญ รุ่งเรือง          

แต่จงพ่ึงพาความมัน่คงปลอดภยั
ท่ีมาจากพระเจ้า แล้วเราจะ        

ไม่คลอนแคลนแม้อาจสูญเสีย
ทรพัยส์มบติัฝ่ายโลกไป 

 นอกจากพระเจ้าแล้ว อะไรคือ
ความม่ันคงที่เรายึดไว้ ? เราต้อง
ระวังตัวเพราะความม่ันคงนั้น
อาจจะล้มครืนลงมาและเราก็จะ
พินาศได้ __________________ 
_________________________ 
 เราได้วางแผนสร้างความม่ันคง
ในพระเจ้าอย่างไรบ้าง ?_______ 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพ ระคุณพระเจ้าส าหรับ
บทเรียนทุกอย่างที่พระเจ้าประทาน
กับเรา แม้จะเป็นเรื่องที่ท าให้เรา
เจ็บปวด แต่เพราะพระองค์ทรงรัก
เรา เรื่องเจ็บปวดนั้นในที่สุด ก็จะ
เป็นพระพร  
 ขอพระเจ้าตรัสกับเรา ดลใจเรา 
และประทานสติปัญญาให้กับเราที่
จะรู้และ สามารถ วางความม่ันคง
ไว้ในพระองค์ได้  
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 วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ ให้เรา
อธิษฐาน ขอพระเจ้า อวยพรแม่   
ให้เข้มแข็ง และเจริญเติบโตทั้ง
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ  
 ถ้าแม่ของเรายังไม่รู้จักพระเจ้า 
ขอพระเจ้าให้เรามีโอกาสน าแม่   
มาพบความรักและสันติสุขใน  
พระเจ้าเหมือนกับที่เราพบนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพร ะคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 13 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-14  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:15 "เมือ่เขาร้องทูลเรา  
เราจะตอบเขา  เราจะอยู่กบั
เขาในยามล าบาก  เราจะช่วย
เขาให้พ้นและให้เกียรติเขา" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 31  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ กษัตริย์ดาวิด
ได้เปรียบเทียบพระเจ้าเป็น
อะไรบ้างที่จะทรงช่วยกู้เรา? 
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 1  
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าทรงกอบกู้
ท่าน ท่านต้องการให้พระเจ้าทรง
ก าจัดคนที่สร้างความเดือดร้อน
อย่างไม่ยุติธรรม   
 ดังนั้นค าขอของดาวิดจึงมี
พื้นฐานอยู่บนสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับ
พระนามของพระเจ้าหรือพระ -
ลักษณะของพระองค์ พระเจ้าทรง
ชอบธรรมและเปี่ยมด้วยความรัก  
พระองค์จึงชอบที่จะช่วยกู้ประชากร 
ของพระองค์ 
 มีใครที่เราไม่ชอบ ไหม ? เมื่อ
เราจะอธิษฐานทูลขอพระเจ้า
จัดการเรื่องนี้ เราต้องเอากษัตริย์
ดาวิดเป็นแบบอย่างคือ ทูลขอใน
บริบทที่รู้ถึงพระนามของพระเจ้า 
 ผมขอแนะน าให้ดูจากหนังสือ 
365 วันกับพระบิดา ในหน้าที่ 1-3 
ที่บอกถึงพระนามของพระเจ้าอีก 
8 พระนามเพิ่มเติมจากสดุดีบทนี้  
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง ข้อ 1-6   
 เราบอกว่ า เราเชื่อพระเจ้า แต่
เราวางใจในพระองค์จริงๆหรือไม่?  
 ถ้อยค าของดาวิดที่ว่า  
“ข้าพระองคม์อบจิตวิญญาณ
ของข้าพระองคไ์ว้ในพระหตัถ์
ของพระองค์ ” บอกให้รู้ว่าเขา
วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์  
 พระเยซูตรัสถ้อยค าเดียวกันนี้
ตอนที่ก าลังจะสิ้นพระชนม์บน   
ไม้กางเขน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
พระองค์ทรงพึ่งพาพระเจ้าพระบิดา
อย่างสมบูรณ์ (ลก.23:46)  
 สเทเฟนก็กล่าวค านี้เช่นกัน
ตอนที่เขาก าลังจะตายเพราะถูก
ขว้างด้วยก้อนหิน (กจ.7:59)  
 สเทเฟนมั่นใจว่าความตาย  
เป็นเพียงทางผ่านจากชีวิตที่   
พระเจ้าทรงดูแลในโลกนี้ไปสู่ชีวิต
ที่พระองค์จะทรงดูแลชั่วนิรันดร์   
 
 

เราควรมอบทรพัยส์มบติั 
ครอบครวั และหน้าท่ีการงาน

ของเราไว้กบัพระเจ้า  
แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด ควรมอบ 
ตวัเราเองให้พระองคท์ัง้หมด 

 
 ดังนั้น เราต้องถามตัวเราเองว่า 
เราวางใจพระเจ้าจริง ๆ หรือไม่ ? 
 ถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็จะสามารถ
มอบตัวเราเอง ทั้งหมด ให้ กับ
พระองค์ได้ 
 แล้วเราวางใจพระเจ้าจริง ๆ 
หรือไม่?___________________
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 มอบปัญหาของเราไว้กับ     
พระเจ้า พึ่งพาพระองค์อย่าง
เต็มที่  
 เราอาจจะอธิษฐานโดยยก    
พระคัมภีร์บางข้อในตอนนี้มา  
เป็นค า อธิษฐานของเราก็ได้ และ
อธิษฐานตามนี้ซ้ า ๆ หลายรอบ 
จนกระทั่งเป็นค าอธิษฐานของเรา
ต่อพระเจ้า และพระเจ้าจะตอบ  
ค าอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน 
เพราะเราอธิษฐานตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 14 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-14  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
91:15 "เมือ่เขาร้องทูลเรา  เรา
จะตอบเขา  เราจะอยู่กบัเขาใน
ยามล าบาก  เราจะช่วยเขาให้
พ้นและให้เกียรติเขา" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 32 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เห็นความรักที่สมดุลย์และ
ถูกต้องของพระเจ้าอย่างไรบ้าง 
ในพระธรรมตอนนี้ ?________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี 
สดุดีบทนี้เป็น 1 ใน สดุดีแห่งการ
ส านึกบาป [Penitential Psalm] 
ซึ่งมีทั้งหมด 7 บท คือบทที่  6, 
32, 38, 51, 102, 130, 143 

ข้อคิดประการท่ี 1 จากข้อ 5  
การสารภาพบาปคือการเห็นด้วย
กับพระเจ้าและยอมรับว่าสิ่งที่เรา
ท านั้นเป็นบาปจริงตามที่พระองค์
ได้ประกาศไว้ และเรามีความผิดที่
ท าบาปหรืออยากจะท าบาป  
 การสารภาพบาปเป็นการ
ยืนยันความตั้งใจของเราที่จะ     
ละทิ้งบาปนั้นเพื่อติดตามพระเจ้า
อย่างซื่อสัตย์ 
ข้อคิดประการท่ี 2 ข้อ 8,9 
 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบคน
บางคนเหมือนม้าหรือล่อที่ต้องใช้
สายรั้งบังเหียนควบคุม แทนที่
พวกเขาจะ ยอมให้พระเจ้าทรงน า
ทีละก้าว พวกเขากลับดื้อรั้นจน
พระองค์ไม่มีทางเลือก ถ้าพระเจ้า
ยังต้องการใช้พวกเขาท างานของ
พระองค์ พระองค์จ าเป็นต้อง
อบรมสั่งสอนและลงโทษพวกเขา  
 พระเจ้าทรงต้องการจะน าเรา
ด้วยความรักและสติปัญญา
มากกว่าด้วยการลงโทษ  



A U G U S T  | 42 

พระองคต้์องการสอนเรา 
ให้เดินไปในทางท่ีดีท่ีสดุ  

จงรบัฟังค าแนะน าในพระวจนะ
ของพระเจ้า และอย่าดือ้ร ัน้ 

จนกบฏต่อพระองค์ 

การตอบสนอง และ 
อธิษฐาน 
 เมื่อเราผิดพลาดท าบาปอะไร    
ก็ตาม พระเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ  
 เราสามารถใช้พระธรรมบทนี้  
อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าได้  
 อย่าให้ซาตานหลอกลวงเรา 
และปรักปร าเราที่ผิดพลาด ให้เรา
กลับมาหาพระเจ้าเสมอ อย่าให้
ความบาปนี้ขวางกั้นความสัมพันธ์
ของเรากับพระเจ้า  
 ถ้าเรารู้สึกผิด หรือเสียงภายใน
จิตวิญญาณเตือนเรา ให้เรารีบ
สารภาพ แบบที่กษัตริย์ดาวิด ได้
สารภาพ 
 
 

 มีก าแพงความบาปอะไรที่เรา
ต้องสารภาพบ้าง? ___________ 
_________________________
_________________________ 
 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม 
สดุดีบทนี้ จนกระทั่งเรารู้สึกโล่ง
กับพระเจ้า  
 แล้วสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงช าระเราให้พ้นจาก
ความบาปนั้นตามพระนามของ
พระองค์คือ  
“เยโฮวาห์ชิดคานู  :  พระเจ้าทรง
เป็นความชอบธรรมของเรา” และ  
“เยโฮวาห์มาคาเดช : พระเจ้าทรง
ตั้งเราเป็นผู้บริสุทธิ์” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 15 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-14  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:15 "เมือ่เขาร้องทูลเรา  
เราจะตอบเขา  เราจะอยู่กบั
เขาในยามล าบาก  เราจะช่วย
เขาให้พ้นและให้เกียรติเขา" 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 33  
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 18,19     นี่ไม่ใช่หลักประกัน
ว่าผู้เชื่อทุกคนจะได้รับการช่วยกู้
จากความตายและความอดอยาก  
 คริสเตียนที่ชอบธรรมหลาย   
พันคนในอดีตถูกทุบตีจนตาย   
ถูกเฆ่ียน ถูกส่งไปเป็นเหยื่อสิงโต 
หรือถูกประหารชีวิต (รม .8:35 , 
ฮบ.11:32-40)  
 
 

 พระเจ้าทรงช่วยกู้บรรด าผู้  
ติดตามพระองค์จากความตายได้ 
และพระองค์มักจะท าอย่างอัศจรรย์ 
 แต่บางครั้งพระเจ้าก็ทรงเลือก
ที่จะไม่ท าเช่นนั้น เพื่อเป้าหมาย
บางอย่างซึ่งไม่มีใครรู้นอกจาก
พระองค์เอง  
เม่ือต้องเผชิญความจริงท่ีโหดร้าย
เหล่าน้ี เราต้องเช่ือมัน่ว่าพระเจ้า
ทรงตดัสินใจอย่างชาญฉลาด 

 ผู้เขียนสดุ ดีก าลังวิงวอนขอ    
ให้พระเจ้าทรงปกป้องดูแล  
 ในยามวิกฤติเราฝากความหวัง
ไว้กับพระเจ้าได้ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในและการตอบสนอง  
ข้อ 11 “ค าปรึกษาของพระเจ้า
ตัง้มัน่คงเป็นนิตย”์  
 เราผิดหวังหรือไม่เมื่อตัวเราเอง
หรือคนอื่นเปลี่ยนแปลงไป แต่เรา
วางใจในพระเจ้าได้อย่าง สมบูรณ์ 
เพราะ พระประสงค์ของพระองค์    
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  
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 พระสัญญาข้อหนึ่งกล่าวว่า   
ของประทานทุกอย่างที่ดีและ     
ล้ าเลิศมาจากพระผู้สร้างผู้ไม่     
ผันแปร (ยก.1:17)  
 เมื่อเราสงสัยว่าจะไว้ใจใครได้  
จงจ าไว้ว่าพระเจ้านั้นมั่นคงแน่นอน  
จงยอมรบัค าแนะน าจากพระเจ้า

และไว้วางใจในแผนการท่ี
พระองคท์รงมีต่อชีวิตของเรา 

 เมื่อเราท า QT คือเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้านั้น มีค าแนะน ามากมายที่
พระเจ้าให้กับเรา และหลาย ๆ
ค าแนะน านั้นเป็นพระวจนะ
เจาะจง (Rhema) ส าหรับปัญหา
ประจ าวันที่เราเผชิญ 
 วันนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับเรา
บ้างส าหรับปัญหาที่เราต้องเผชิญ 
หรือค าถามที่เราต้องตอบ เรา
ยินดีรับ ไว้วางใจ และ ปฏิบัติตาม
หรือไม่?___________________
_________________________ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุก
ค าแนะน าที่พระเจ้าให้กับเรา เพื่อ
เราจะมีชีวิตที่ไปดีมาดีในแต่ละวัน
และถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ทูลพระเจ้าทรงสอ นให้เรา
เรียนรู้และรู้จักความย าเกรง
พระองค์ เพราะ “พระเนตรของ
พระเจ้าอยู่เหนือผูที้ย่  าเกรง
พระองค์” (สดด.33:18)    และ 
เพื่อเราจะด าเนินชีวิตด้วยความ
ย าเกรงตลอด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 16 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 27:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-15 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:16 "เราจะให้เขาอิม่ใจ
ด้วยชีวิตยืนย าว  และส าแดง
ความรอดของเราแก่เขา" 

อ่านพระธรรม ปฐมกาล  
27:1-20 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านคิดอย่างไร
บ้างที่นางเรเบคาห์วางแผนโกหก
สามีเพื่อลูกที่ตนเองรักจะได้รับ
การอวยพร ?_______________ 
_________________________
________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 5-10  
เมื่อเรเบคาห์รู้ว่าอิสอัคเตรียมจะ
อวยพรเอซาว เธอก็รีบวางแผน
หลอกให้อิสอัคอวยพรยาโคบแทน  

 แม้พระเจ้าจะทรงบอกเธอแล้ว
ว่ายาโคบจะเป็นผู้น าครอบครัว 
(25:23-26) แต่เธอก็ยังคงจัดการ
เรื่องนี้ด้วยตนเอง เธอใช้วิธีท่ีผิด
เพื่อท าให้สิ่งที่พระเจ้าตรั สไว้แล้ว
ว่าจะเกิดนั้นเป็นจริง เธอคิดว่าวิธี
ไม่ส าคัญเท่าความส าเร็จ  

ไม่ว่าเป้าหมายของเรา 
จะดีเพียงใด เรากไ็ม่ควรท าผิด
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายนัน้ 

 พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับวิธีท่ีเรา
ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่? 
 อะไรคือเป้าหมายที่พระเจ้า
มอบให้กับเรา และมีการล่อ ลวง
แบบที่เกิดขึ้นกับนางเรเบคาห์ที่
จะน าเราไปสู่เป้าหมายโดยทางลัด
ที่ผิดหรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
 ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะท าอย่างไร? 
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จาก 
ข้อ 11,12 เมื่อเราเผชิญกับความ
ขัดแย้งด้านศีลธรรม การตอบ  
สนองของเราจะเปิดเผยแรงจูงใจ
ที่แท้จริง หลายครั้งเรากังวลว่าจะ
ถูกจับได้มากกว่าจะกังวลว่าท า
ถูกหรือไม่  
 ดูเหมือนยาโคบไม่ได้กังวล
เรื่องแผนของแม่ แต่เขากลับกลัว
ว่าตัวเองจะต้องเดือดร้อนถ้าท า
ตามแผนการนั้น  
 ถ้าเรากังวล ว่าจะถูกจับได้ก็
แสดงว่าเราเริ่มจะไม่ซื่อสัตย์แล้ว  
 จงให้ความกังวลนั้นผลักดันให้
เราท าสิ่งที่ถูกต้องจะดีกว่า  
 ยาโคบต้องชดใช้อย่างหนักที่   
ท าตามแผนนี ้
 

การแสดงออกสะท้อนถึงธาตุ
แท้ในใจของเรา 

 
 

 อะไรคือธาตุแท้ของเราที่ไม่
ถูกต้อง? ที่เราไม่ทราบจนกระทั่ง
มีปัญหาเกิด ขึ้น ถ้าเรารู้ให้เรา
กลับมาหาพระเจ้า และตอบสนอง
แบบพระคัมภีร์ดีกว่าวิธีอธรรม  
_________________________
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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อธิษฐาน 
 จากตัวอย่างของนางเรเบคาห์ 
ถ้าพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นธาตุ
แท้บางอย่างของเราที่เราไม่รู้ ให้
เรามอบสิ่งนั้นกับพระเจ้า  
 สารภาพบาปของเรากับพระองค์ 
และทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
สร้างชีวิตใหม่ให้กับเรา เพื่อเป็น
การถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ถ้าเราไม่มีปัญหาดังกล่าว ให้เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงรักษา
ชีวิตของเรามาโดยตลอด และทูล
ขอให้พระเจ้าน าชีวิตเราเสมอ  
ไม่ให้ผิดพลาดเพื่อ เป็นการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าด้วยเช่นกัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 27:21-46 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-15 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:16 "เราจะให้เขาอิม่ใจ
ด้วยชีวิตยืนยาว  และส าแดง
ความรอดของเราแก่เขา" 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
27:21-46 ช้า ๆ 3 รอบ 
ถ้าท่านเป็นเอซาว ท่านจะตอบ - 
สนองแบบนี้หรอืไม่ เพราะเหตุใด? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 33            ในสมัยโบราณ 
ค าพูดของคนถือเป็นเครื่องผูกมัด 
พอๆ กับสัญญาที่เป็นลายลักษณ์
อักษรในปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมื่อ
เป็นค าสาบานอย่างเป็นทางการ  
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 นี่คือเหตุผลว่าท าไมค า อวยพร
ของอิสอัคจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 

ข้อ 33-37 บิดาจะอวยพรและมอบ
สิทธิบุตรหัวปีให้ทายาทอย่างเป็น
ทางการก่อนตาย แม้บุตรหัวปีจะ
มีสิทธิ์ในสิทธิบุตรหัวปีอยู่แล้ว   
แต่เขาก็ต้องได้รับการอวยพรก่อน  
 บิดาจะมอบสิทธิบุตรหัวปีให้ลูก 
คนไหนก็ได้ที่ ตนเห็นว่า สมควร
ได้รับ แตห่ลังจากอวยพรแล้ว สิทธ ิ
บุตรหัวปีจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
 ดังนั้นโดยทั่วไปบิดามักรอ
จนถึงบั้นปลายชีวิตจึงจะกล่าว   
ค าอวยพร  
 แม้ยาโคบจะได้รับสิทธิบุตร
หัวปีจากพี่ชายมาหลายปีก่อน
หน้านี้ แต่เขาก็ยังต้องได้รับค า
อวยพรจากบิดาก่อนจึงจะเป็น
เจ้าของสิทธิบุตรหัวปีโดยสมบูรณ์ 
 
 
 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง ข้อ 41  
 เมื่อเอซาวสูญเสียค าอวยพรที่   
มีค่าของครอบครัว อนาคตของ
เขาก็เปลี่ยนไปทันที เขาตัดสินใจ
จะฆ่ายาโคบเพราะความโกรธ 
 เมื่อเรา ต้อง สูญเสียสิ่งที่มีค่า
มหาศาล หรือถ้าคนอื่นรวมหัวกัน
วางแผนขัดขวางเราจนส าเร็จ 
ความโกรธจะเป็นปฏิกิริยาแรกที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เรา
ควบคุมอารณ์ของเราได้ โดย  
(1) ยอมรับปฏิกิริยาของเราเอง  
(2) อธิษฐานขอก าลัง และ  
( 3 ) ทูลขอความช่วยเหลือ       
จากพระเจ้าให้เห็นทางออก ไม่ว่า
สถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด      
ก็ตาม 
 เราควบคุมความโกรธได้
หรือไม่? 
 เราอาจจะชนะภายนอกได้ แต่
ภายในเราต้องชนะด้วย  
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  โดยล าพังเราอาจจะท าไม่ได้ 
แต่ผลของพระวิญญาณประการ
หนึ่งคือการบังคับตัวเอง  

เม่ือเราเตม็ล้น 
ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

เรากจ็ะสามารถ 
ควบคมุอารมณ์ของเราได้ 

 
อธิษฐาน 
 เรามีปัญหาเรื่องอารมณ์อะไร
หรือไม่ ? เช่นความโกรธแบบ      
เอซาว หรือการพ่ายแพ้ต่อเนื้อ
หนังอื่น ๆ  
 ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เรามอบชีวิต
ของเราให้พระวิญญาณ บริสุทธิ์
ครอบครองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผล
ของพระวิญญาณทั้ง 9 ประการ 
(กท.5:22-23) จะออกมาจากชี วิต
ของเราซึ่งรวมถึงการบังคับตัวเอง
ด้วย 
 
 

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

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-15 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 91:16 "เราจะให้เขาอิม่ใจ
ด้วยชีวิตยืนยาว  และส าแดง
ความรอดของเราแก่เขา" 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล 28  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านรู้จักและมีความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าส่ วนตัวหรือไม่ อะไรคือ
ประสบการณ์ที่ท่านบอกว่าท่าน
รู้จักพระเจ้า ?_______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 20-22   ยาโคบพยายาม
ต่อรองกับพระเจ้าหรือ เนื่องจาก
ยาโคบไม่รู้ว่าจะนมัสการและ     
รับใช้พระเจ้าอย่างไร  
 

 จึงเป็นไปได้ที่ยาโคบจะปฏิ บัติ
ต่อพระเจ้าราวกับว่าพระองค์เป็น
คนรับใช้ที่ท างานเพื่อแลกสิ่ง    
ตอบแทน  
 แท้จริงแล้วยาโคบอาจจะไม่ได้
ต่อรอง แต่ก าลังมอบอนาคตของ
เขาไว้กับพระเจ้า เขาอาจกล่าวว่า 
“เพราะพระองคท์รงอวยพรขา้ -
พระองค ์ขา้พระองคจ์ะตดิตาม
พระองค”์  
 ไม่ว่ายาโคบจะต่อรองหรือ
ปฏิญาณก็ตาม พระเจ้าทรงอวยพร
เขา แต่ ในขณะเดียวกัน พระองค์    
ก็ทรงให้บทเรียนยากๆ แก่ยาโคบ
ด้วยเช่นกัน 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 10-15     พันธสัญญาที่
พระเจ้าทรงท ากับอับราฮัมและ
อิสอัคมีผลถึงยาโคบด้วย  
 แต่นี่ไม่ใช่เพราะยาโคบเป็น
หลานของอับราฮัมหรือลูกของ
อิสอัคเท่านั้น เขาต้อ งมีความ - 
สัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าด้วย  
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 พระเจ้าไม่มีหลาน เราทุกคน
ต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
พระองค์  
 การได้ยินเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ 
ของคริสเตียนในครอบครัวของเรา
ก็ไม่เพียงพอ เราต้องเป็นสว่นหนึ่ง 
ในเรื่องราวนั้น (ดู กท.3:6-7) 
 

การตอบสนอง  
 เรามีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับ
พระเจ้าจริง ๆ หรือไม่ ? 
 เราบังเกิดใหม่แล้วหรือยัง (ยน.
3:1-21)  แม้พ่อ- แม่ของ เรารู้จัก     
พระเจ้า มาก่อนก็ตาม แต่เราต้อง
รู้จักพระเจ้าส่วนตัวด้วย 

การบงัเกิดใหม่ไม่ใช่เพียง 
ความเข้าใจแต่เป็นเร่ือง

ความสมัพนัธส่์วนตวักบัพระองค ์

 ถ้าเราไม่มั่นใจการบังเกิ ดใหม่ 
ให้ไปหาพี่เลี้ยง หรือ หัวหน้า
เซลล์ หรือศิษยาภิบาลของเรา  
เขาจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจและ
อธิษฐานส าหรับการบังเกิดใหม่นั้น 
 

อธิษฐาน 
 ถ้าเราไม่ได้บังเกิดใหม่ ทูลขอ
พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิต
ของเรา ให้เราประสบการณ์กับ
พระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ - 
การณ์สดใหม่กับพระองค์ทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _______________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 19 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอกา รทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:1 “ความสขุเป็นของบคุคล  
ผูไ้ม่ด าเนินตามค าแนะน าของ
คนอธรรม  หรือยืนอยู่ในทาง
ของคนบาป  หรือนัง่อยู่ในทีนั่ง่
ของคนทีช่อบเยาะเย้ย” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล 29  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เห็น
หลักการพระคัมภีร์ที่บอกว่า 
“หว่านสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ” จาก
ชีวิตยาโคบอย่างไรบ้าง ?______ 
_________________________
________________________ 

 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 23-25    ยาโคบโกรธเมื่อรู้ว่า
ลาบันหลอกเขา ตอนนี้คนที่เคย
หลอกเอซาวกลับถูกหลอกเสียเอง  
 เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะ
อารมณ์เสียเมื่อถูกปฏิบัติอย่าง  
อยุติธรรม แต่กลับเฉยเมยต่อ
ความอยุติธรรมที่เราเองปฏิบัติต่อ
คนอื่น ความบาปจึงย้อนกลับมา
หลอกหลอนเรา 
 
ข้อคิด จาก ข้อ 20-28 
คนมักสงสัยว่าการท างานเป็น
เวลานานเพื่อให้ได้สิ่งที่เขา
ปรารถนามานั้นคุ้มค่าหรือไม่ ? 
 ยาโคบยอมท างานเจ็ดปีเพื่อ
แต่งงานกับราเชล หลังจากถูก
หลอก เขาก็ยอมท างานต่ออีกเจ็ด
ปีเพื่อเธอ (แม้เขาจะได้แต่งงาน
กับราเชลหลังจากแต่งงานกับ    
เลอาห์ได้ไม่นานก็ตาม)  
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เป้าหมายและความปรารถนา 
ท่ีส าคญัท่ีสดุนัน้คุ้มค่ากบัการ
ลงทุนลงแรงและการรอคอย 

 ภาพยนต์และละครสร้างภาพ
ลวงตาให้คนคิดว่าการรอเพียง
ชั่วโมงเดียวก็แก้ปัญหาได้ หรือท า
ให้เขาได้รับสิ่งที่ต้องการได้ แต่
ความคิดนี้ใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง  
 ความอดทนเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ในยามที่เราต้องอดทน แต่ก็เป็น
กุญแจสู่ความส าเร็จด้วย 
 
การตอบสนอง  
เราก าลัง รอคอยอะไรอยู่หรือไม่ 
เป็นไปได้หรือไม่ที่พระเจ้าก าลัง
สอนเราเกี่ยวกับเรื่องความ
อดทน? 
 ให้เราดูประสบการณ์ของ
ยาโคบที่เขาต้องท างาน 7 + 7 ปี 
เพื่อจะได้ราเชลมาเป็นภรรยา 
 ผลจากการรอคอยเป็นสิ่งที่
คุ้มค่าที่สุด 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุก
บทเรียนที่เราได้รับ แม้ ว่าจะเป็น
เรื่องที่เข้าใจยาก หรือเรื่องที่เรา
ต้องอดทน  
 สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์
ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ทรงประกอบด้วย
ความรัก และทรงให้สิ่งที่ดีกับเรา
เสมอ แม้บางครั้งเราจะไม่เข้าใจ  
ก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่ เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 20 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 30:1-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:1 “ความสขุเป็นของบคุคล  
ผูไ้ม่ด าเนิ นตามค าแนะน าของ
คนอธรรม  หรือยืนอยู่ในทาง
ของคนบาป  หรือนัง่อยู่ในทีนั่ง่
ของคนทีช่อบเยาะเย้ย” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
30:1-24 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านเห็นการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดในครอบครัว
อับราฮัม-อิสอัค-ยาโคบอะไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 3             อัครปิตาที่ยิ่งใหญ่
ทั้งสามคน (อับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ ) มีภรรยาที่ตั้งครรภ์ยาก
ทั้งสามคน น่าสังเกตวิธีการ
แก้ปัญหาของแต่ละคน  
 อับราฮัมไปหลับนอนกับสาวใช้
ของซาราห์ เพื่อจะมีบุตรและท า
ให้เกิดความขมขื่นและความอิจฉา
ในครอบครัว 
 ตรงกันข้ามกับอิสอัคที่อธิษฐาน
ต่อพระเจ้าเมื่อภรรยาของเขา  
เป็นหมันจนในที่สุดพระเจ้าทรง
ตอบค าอธิษฐาน  และ เรเบคาห์มี
บุตรชายฝาแฝด  
 แต่ยาโคบท าตามปู่โดยไปหลับ
นอนกับสาวใช้ของภรรยาทั้งสอง
ของเขาจนน าไปสู่ความโศกเศร้า 
และก็มีผลที่ขมขื่นตามมา 
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ข้อคิดประการท่ี 1 จาก 
ข้อ 4-13 ราเชลและเลอาห์แข่งขัน
กันอย่างดุเดือดว่าใครจะมีลูกมาก  
กว่ากัน ทั้งสองยอมให้สาวใช้ ของ
ตนเป็นภรรยาน้อยของยาโคบ  
 ยาโคบน่าจะฉลาดพอที่จะ
ปฏิเสธแม้ว่าการกระท าเช่นนี้จะ
เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้น  
 แท้จริงแล้วธรรมเนียมที่สังคม
ยอมรับก็ไม่ได้หมา ยความว่าจะ
เป็นสิ่งที่ฉลาดและถูกต้องเสมอไป  
 เราคงไม่ต้องเสียใจหรือ เจ็บ 
ปวดกับการกระท าของเรา ถ้าเรา
มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้น  กับตัวเรา
เองหรือคนอื่นๆ  
 ตอนนี้เราก าลังท าอะไรที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือไม?่ 
 

ข้อคิดประการท่ี 2  
ข้อ 22-24         ในที่สุดพระเจ้าก็
ทรงตอบค าอธิษฐานของราเชล
และประทานบุตรแก่เธอ  

 แต่ก่อนหน้านั้น  ราเชล ได้ยก
สาวใช้ของเธอให้ยาโคบ  
 การวางใจพระเจ้าในขณะที่     
ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็น  
เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องยากกว่าที่
ต้องมีชีวิตอยู่กับผลที่เกิดจากการ
ที่เราจัดการด้วยก าลังของเราเอง  

จงต่อต้านการทดลองท่ีหลอก
ว่าพระเจ้าทรงลืมเราแล้ว  
แต่จงอดทนและกล้าหาญ 
ในการรอคอยพระเจ้า 

การตอบสนอง 
 เราต้องแก้ปัญหาด้วยความจริง
ที่ถูกต้องที่มาจากพระวจนะของ
พระเจ้า ไม่ใช้ด้วยอารมณ์หรือ
การแข่งขันมิฉะนั้น เราต้องมารับ
ผลที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 มีปัญหาอะไรของเราหรือไม่ ที่
เราก าลังแก้อยู่ ?  ให้เราเอา
ตัวอย่างของครอบครัวยาโคบ
เตือนเราไม่ให้ผิดพลาด 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ - 
ปัญญาให้กับเราที่จะเก็บและ
จดจ าความจริงจากพระวจนะ   
ของพระเจ้าไว้ และน ามาใช้
ส าหรับแต่ละสถานการณ์ได้ 
 ทูลขอให้ชีวิตของเราเต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่   
เสมอ เพราะพระวิญญาณจะเป็น
ผู้น าความจริงทั้งปวงมาสู่ชีวิต  
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันท่ี 21 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 30:25-43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:1 “ความสขุเป็นของบคุคล  
ผูไ้ม่ด าเนินตามค าแนะน าของ
คนอธรรม  หรือยืนอยู่ในทาง
ของคนบาป  หรือนัง่อยู่ในที ่นัง่
ของคนทีช่อบเยาะเย้ย” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
30:25-43 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมต อนนี้ท่านเห็นการ
ที่พระเจ้าสถิต กับยาโคบอย่างไร
บ้าง ?____________________ 
_________________________
________________________ 

 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 27      ลาบันอ้างว่าเขารู้ จาก
ค าท านายว่าพระเจ้าทรงอวยพร
เขาเพราะยาโคบ หรืออีกนัยหนึ่ง
เขาคิดว่ารูปเคารพของเขาท าให้
เขาหยั่งรู้เรื่องนี้  
 

ข้อคิด จากข้อ 37-43 
ไม่มีอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่า
ยาโคบใช้วิธีใดและท าได้อย่างไร  
 บางคนกล่าวว่าคนเลี้ยงสัตว์
เชื่อกันว่าภาพที่สัตว์ประทับใจ
ในช่วงผสมพั นธ์จะส่งผลต่อลูกที่
จะเกิดมา  
 แต่สาเหตุส าคัญที่ท าให้ฝูงสัตว์
ของยาโคบเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นการ
คัดเลือกพันธุ์และพระสัญญาเรื่อง
การจัดเตรียมของพระเจ้ามากกว่า 
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การตอบสนอง 
 คนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าและ  
กับงานที่รับผิดชอบนั้น ก็จะได้รับ
ผลของการที่สัตย์ซื่อนั้น ซึ่ง
ยาโคบเป็นตัวอย่างที่ดี 
 ให้เรารับผิดชอบอย่างสุด -
ความสามารถ แม้ว่าเราจะถูกเอา
เปรียบก็ตาม ให้เราฝากเรื่องแง่ลบ
นี้ไว้กับพระเจ้า พระองค์จะเป็น
ผู้ตอบแทน 
 มีอะไรที่เราถูกเอาเปรียบ
หรือไม่ ให้เราฝากเรื่องนั้นไว้กับ
พระเจ้า ?__________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานรักษาใจและชีวิต    
ของเราให้ถูกต้องไม่ขมขื่นใน
สภาพการณ์แง่ลบนี้ เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 อธิษฐานฝากสถานการณ์ที่   
เราเผชิญอยู่นั้นกับพระเจ้า ให้
พระองค์ประทานสติปัญญาที่เรา
จะตอบสนองอย่างถูกต้องและ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ______________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

________________________ 
____________________________________________________
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วันที่ 22 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 31:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:2 “แต่ความปีติยินดีของผูนั้น้
อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขา
ภาวนาพระธรรมของพระองค์
ทัง้กลางวนัและกลางคืน” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
31:1-21 ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 19         
คนจ านวนมากเก็บรูปเคารพที่เป็น
ไม้หรือโลหะ(เหล่าเทวรูป)ไว้ในบ้าน 
รูปเคารพ เหล่านี้เรียกว่า “เทราฟีม” 
ซึ่งเชื่อกันว่าจะปกป้องบ้านและ    
ให้ค าแนะน าในยามที่ต้องการ  
 เมื่อผู้รับมรดกได้รับตกทอดรูป-
เคารพเหล่านี้ เขาจะอ้างสิทธิ์ทาง
กฎหมายได้ว่าเป็นผู้รับมรดกส่วน
ใหญ่ที่สุดในครอบครัว  
 

 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ลาบันจะ
วิตกกังวลเม่ือรู้ว่ารูปเคารพหายไป 
(31:30)  
 เป็นไปได้ว่าราเชลขโมยรูป -
เคารพของบิดาไปเพราะกลัวว่า  
ลาบันจะถามรูปเคารพว่าเธอ   
และยาโคบไปที่ไหน หรืออาจเป็น
เพราะเธอต้องการอ้างสิทธิ์ใน
มรดกก็ได้ 
ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จาก ข้อ 1,2  
ความม่ังคั่งของยาโ คบท าให้ลูกๆ 
ของลาบันอิจฉา  
 บางครั้งการยินดีเมื่อคนอื่นได้ดี
ก็เป็นเรื่องยาก การวัดคุณภาพ
ชีวิตโดยเปรียบเทียบความส าเร็จ
ของเรากับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่
อันตราย  
 การเปรียบเทียบตัวเรากับคน
อื่นอาจเปิดช่องให้ความอิจฉาเข้า
มาแทนที่ เราหลีกเลี่ยงการอิจฉา
ได้โดยการยินดี กับความส าเร็จ
ของคนอื่น (ดู รม.12:15) 
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 เราอิจฉาความส าเร็จของใคร
หรือไม่ ?  ถ้ามีให้เรากลับใจและ
สิ่งที่เราควรจะท าคือยินดีที่เขา
ส าเร็จ และขอบพระคุณพระเจ้าที่
เขาส าเร็จ และส าเร็จมากกว่าเรา 
 

ข้อคิดประการท่ี 2 จาก  
ข้อ 4-13    แม้ลาบันจะเอาเปรียบ
ยาโคบ แต่พระเจ้า ก็ยังทรงท าให้
ยาโคบร่ ารวยขึ้น  

ฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้าไม่ได้  
ถกูจ ากดัโดยความอยุติธรรมของ
มนุษย ์พระองคท์รงตอบสนอง
ความต้องการของเราและทรงท า
ให้เราประสบความส าเรจ็ได้ 
แม้คนอ่ืนจะท าไม่ดีกบัเรา 

 ถ้าเรายอมแพ้และตอบโต้อีก
ฝ่ายอย่างไม่ยุติธรรม เราก็ไม่ต่าง
อะไรจากศัตรูของเรา 
 มีใครเอาเปรียบเราหรือไม่ ? 
จากชีวิตของยาโคบ เราจะเห็นว่า
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าจะช่วยเรา
ได้แม้เราถูกเอาเปรียบก็ตาม 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับชีวิตยาโคบที่เป็นบทเรียน
ของเราที่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรง
สนใจเราเสมอ ไม่ทอดทิ้งเรา 
 มีเรื่องหรือสถานการณ์อะไร ที่
เราจะฝากไว้กับพระเจ้า? 
โดยเฉพาะเรื่องที่เราถูกเอาเปรียบ 
ให้เรามอบคนที่เอาเปรียบเรานั้น
ไว้กับพระเจ้า และอวยพรเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 23 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 31:22-55 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:2 “แต่ความปีติยินดีของผูนั้น้
อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขา
ภาวนาพระธรรมของพระองค์  
ทัง้กลางวนัและกลางคืน” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
31:22-55 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านเห็นผล
ของความขยันของยาโคบอย่างไร
บ้าง ?_____________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 38-42   ยาโคบท ามากกว่า
หน้าที่ที่จะต้องท า เมื่อฝูงแกะถูก
สัตว์ป่าโจมตี เขารับผิดชอบความ
เสียหายเ องแทนที่จะรับผิดชอบ
คนละครึ่งกับลาบัน  
 

 เขาท างานหนักแม้จะถูกตัด
ค่าจ้างหลายครั้ง ในที่สุดความ
ขยันของเขาก็ให้ผลคุ้มค่าเพราะ
ฝูงสัตว์ของเขาเพิ่มจ านวนขึ้น  
 การท ามากกว่าหน้าที่ที่จะ    
ต้องท าได้รับผลตอบแทนคือ  
(1) พระเจ้าทรงพอพระทัย 
(2) ได้รับการยอมรับและมี

ความก้าวหน้า  
(3) มีชื่อเสียงดียิ่งขึ้น  
(4) ท าให้คนอื่นมั่นใจในตัวเรา  
(5) มีประสบการณ์และความรู้

เพิ่มขึ้น  
(6) พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ฝ่าย 

จิตวิญญาณของเรา 
ข้อคิดจากพระธรรม  จาก
ข้อ 32  เราเคยรู้สึกมั่นใจอะไร
มากๆ หรือไม่?  
 ยาโคบม่ัน ใจว่าไม่มีใครขโมย
รูปเคารพของลาบัน เขาจึง
ปฏิญาณว่าจะฆ่าคนที่ท าผิด   
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 ค าพูดนี้ท าให้ราเชลตกอยู่ใน
อันตราย เพราะเธอเป็นคนขโมย
รูปเคารพมา  

แม้จะมัน่ใจเพียงใด 
อย่าพดูเรว็เกินไปเพราะบางคน
อาจเอาค าพดูนัน้มาผกูมดัเราได้ 

การตอบสนอง 
มีบ้างไหมที่เราพูดเร็วเกินไป ท าให ้
ค าพูดของเรานั้นผูกมัดตัวเรา? 
_________________________
_________________________ 
ความขยันของยาโคบได้กระตุ้น
เราในการด าเนินชีวิตอย่างไรบ้าง? 
_________________________
________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เราเป็นคนอดทน ขยัน แม้จะ
อยู่ในสภา พที่ถูกเอาเปรียบ และ
ท าเต็มที่เพราะรู้ว่าพระเจ้าจะเป็น
ผู้ตอบแทน 
 

 อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรา
มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การ
ท างาน การรับใช้ ที่เราจะยืนหยัด
อยู่เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเ ฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 24 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 32:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:2 “แต่ความปีติยินดีของผูนั้น้
อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขา
ภาวนาพระธรรมของพระองค์  
ทัง้กลางวนัและกลางคืน” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
32:1-21 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านเห็น
ความวิตกกังวลและการแก้ปัญหา
ของยาโคบอย่างไรบ้าง ?_______ 
_________________________
______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ จาก
ข้อ 1  ท าไมทูตของพระเจ้ามาพบ
ยาโคบ  
 
 
 

 ในพระคัมภีร์ได้บันทึกถึง      
การที่ทูตสวรรค์เข้ามาแทรกแซง  
สถานการณ์ของมนุษย์หลายครั้ง  
 แม้ว่าทูตสวรรค์เหล่านี้จะมา   
ในรูปมนุษย์ แต่ทูตสวรรค์ก็ต้องมี
อะไรแตกต่างจากมนุษย์ เพราะ
ยาโคบรู้ได้ทันที  
 เราไม่รู้เ หตุผลแน่ชัดว่าท าไม
ทูตสวรรค์มาพบยาโคบ แต่การ
พบปะกันครั้งนี้ท าให้ยาโคบรู้ว่า
พระเจ้าสถิตอยู่กับเขา 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง จาก 
ข้อ 9-12 เราจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่า
ก าลังจะได้พบคนที่เราเคยโกงเอา
ของมีค่าของเขาไป?  
 ยาโคบเอาสิทธิบุตรหัวปีของ    
เอซาว (25:33 ) และค าอวยพร
ของเขาไป (27:27-40) ตอนนี้เขา
ก าลังจะพบกับพี่ชายคนนี้เป็นครั้ง
แรกในรอบ 20 ปี และเขาก็กลัว 
แต่เขาก็รวบรวมสติและตัดสินใจ
อธิษฐาน  
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เม่ือเราเผชิญปัญหายากๆ  
เราเลือกได้ว่าจะว่ิงพล่านหรือ
สงบใจอธิษฐาน ทางเลือกไหน

จะให้ผลดีกว่ากนั? 

เราเคยมีประสบการณ์แบบยาโคบ
ที่เผชิญการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเอง
หว่านไปหรือไม่ และเราตอบสนอง
อย่างไร ?__________________ 
_________________________
_______________________ 
 

อธิษฐาน 
 ตอนนี้ในชีวิตของเรามีสถาน - 
การณ์อะไรที่เราต้องเผชิญ เรา
สามารถอธิษฐานทูลขอพระเจ้า
ทรงช่วยให้เราเผชิญ อย่างถูกต้อง
และอย่างมีสติปัญญาและก าลัง
ที่มาจากพระองค์ 
 อธิษฐานขอแผ่นดินของ     
พระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตของเรา 
หมายความว่า ต่อไปนี้เราจะตั้งใจ
ด าเนิน ไปตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ตลอดชีวิตของเรา 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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วันที่ 25 สิงหาคม 2011  
ปฐมกาล บทที่ 32:22-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:3 “เขาเป็นเช่นต้นไม้ทีป่ลกู
ไว้ริมธารน ้ า  ซึง่เกิดผลตาม
ฤดกูาล  และใบกไ็ม่เหีย่วแห้ง  
การทุกอย่างซึง่เขากระท าก็
จ าเริญข้ึน” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล  
32:22-32 ช้า ๆ 3 รอบ 
เปนีเอลเป็นประสบการณ์ที่ส าคัญ
มากส าหรับยาโคบ และเราที่
เป็นคริสเตียนควรมีประสบการณ์
กับพระเจ้าแบบที่ยาโคบมีด้วย 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 27-29       พระเจ้าประทาน
ชื่อใหม่ให้หลายคนในพระคัมภีร์ 
(อับราฮัม ซาราห์ เปโตร)  
 
 

 ชื่อใหม่ของเขาเป็นสัญลักษณ์
ที่บอกให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยน
ชีวิตของพวกเขาอย่างไร  
 ในที่นี้เราเห็นว่านิสัยของ
ยาโคบเปลี่ยนแปลงไป ยา โคบ   
นักต้มตุ๋นที่ทะเยอทะยานกลาย  
เป็นอิสราเอลผู้ปล้ าสู้กับพระเจ้า
จนได้รับการอวยพร 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง ใน 
ข้อ 26   ยาโคบปล้ าสู้ตลอดคืน
เพียงเพื่อให้ได้ค าอวยพร เขาเป็น
คนที่ไม่ละความพยายาม  
 พระเจ้าทรงสนับสนุนให้เรา   
ยืนหยัดในชีวิตทุกด้านรวมถึง  
ด้านจิตวิญาณด้วย เมื่อชีวิตฝ่าย
จิตวิญญาณของเราจ าเป็นต้อง       
ยืนหยัดม่ันคงมากกว่าเดิม เราก็
ได้พัฒนาจุดแข็งในชีวิตด้วย 
 เมื่อเราต้องเผชิญความกดดัน
ในชีวิต พระเจ้าเท่านั้นเป็นค าตอบ 
และประสบการณ์ ที่เราเผชิญหน้า
พระเจ้าจะท าให้เราม่ันใจ  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ
พระเจ้าจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะ
ก้าวไปสู่ประสบการณ์นี้ได้ 
 เราได้มีความสัมพันธ์กับ     
พระเจ้าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ ? 
เราได้ท า QT ทุกวันหรือไม่ ? 
เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ต่อยอด
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าส าแดง
พระองค์ให้กับเราให้เรามีประสบ - 
การณ์กับพระองค์วันต่อวัน ให้เรา
รู้จักกับพระองค์มากขึ้น ๆ ทุกวัน 
 อธิษฐานเหมือนกับที่กษัตริย์ได้
ทูลขอพระเจ้าในสดุดี 27:4 
“ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก    
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิต  ของข้าพเจ้า  
เพือ่จะดคูวามงามของพระเจ้า  
และเพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ใน
พระวิหารของพระองค”์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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วันที่ 26 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 34:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:3 “เขาเป็นเช่นต้นไม้ทีป่ลกู    
ไว้ริมธารน ้ า  ซึง่เ กิดผลตาม
ฤดกูาล  และใบกไ็ม่เหีย่วแห้ง  
การทุกอย่างซึง่เขากระท าก็
จ าเริญข้ึน” 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 34:1-10 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนที่ตรงกับประสบการณ์ของ
ท่านขณะนี้ที่สุด ?____________ 
_________________________ 

เบื้องหลัง พระธรรมสดดีุ 
บทท่ี 34      พระธรรมบทนี้ 
กษัตริยด์าวิดประพันธ์เมื่อพระองค ์
แสร้งท าเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค 
และอาบีเมเลคก็ ได้ขับไล่พระองค์
ไปเสีย (1ซมอ.21:10-15) 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 8  “เชิญชิมดแูล้วจะเหน็ว่า
พระเจ้าประเสริฐ”  
 ไม่ได้หมายความว่า “เชิญตรวจ 
สอบคุณสมบัติของพระเจ้า ”  แต่
เป็นการเชิญชวนว่า “ลองดูสิ แล้ว
เจ้าจะชอบ”  
เม่ือเราเร่ิมติดตามพระเจ้า 

ด้วยความเช่ือฟัง เราจะพบว่า
พระองคท์รงแสนดีและเมตตา 

 เมื่อเราเริ่มต้นชีวิตคริสเตียน 
เรารู้เรื่องพระเจ้าเพียงบางส่วน
และไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อเรายิ่ง
วางใจพระองค์ในแต่ละวัน เรายิ่ง
พบว่าพระองค์ทรงแสนดีเพียงใด 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากข้อ 9,10        แรก ๆ เราอาจ
สงสัยค าพูดของดาวิด  เพราะดู -
เหมือนเราจะขาดสิ่งดีหลายอย่าง 
แต่นี่ไม่ใช่ค าสัญญา ที่ครอบคลุม
ว่าคริสเตียนทุกคนจะมีทุกสิ่งที่ตน
ต้องการ  
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 ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าส าหรับ
ความดีของพระองค์เพราะทุกคน
ที่ขัดสนและร้องทูลพระเจ้าจะ
ได้รับค าตอบ ซึ่งบางครั้งก็เป็น
ค าตอบที่ไม่คาดคิด  

จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่า 
เราต้องการอะไร และ 

ความต้องการท่ีลึกท่ีสดุของเรา 
คือความต้องการ 
ด้านจิตวิญญาณ 

 
 แม้ว่าคริสเตียนหลายคนจะ
เผชิญความยากจนและความ
ยากล าบากแสนสาหัส แต่จิต -
วิญญาณของพวกเขายังได้รับการ
หล่อเลี้ ยงเพื่อด าเนินชีวิตเพื่อ  
พระเจ้า  
 ดาวิดก าลังกล่าวว่าเมื่อ เรา มี   
พระเจ้าก็เท่ากับ ว่าเรา มีทุกสิ่งที่
เราต้องการ พระเจ้าเท่านัน้ก็
เพียงพอ 
 
 

 ถ้าเรารู้สึกว่ายังขาดอะไรอีก      
จงถามตัวเองว่า  
(1) สิ่งนั้นจ าเป็นจริงหรือไม่ ? 
(2) สิ่งนั้นดีส าหรับเราจริงหรือไม่? 
(3) เราควรจะมีสิ่งนั้นในเวลานี้

หรือไม่ ? 
 แม้ค าตอบของทั้งสามข้อคือ 
“ใช่” พระเจ้าก็อาจไม่ประทานสิ่ง -
นั้นให้เรา 
 เพื่อเราจะพึ่งพาพระองค์มาก
ยิ่งขึ้น พระองค์ต้องการให้เรา
เรียนรู้ว่าเราจ าเป็นต้องมีพระองค์
มากกว่าสิ่งที่จะตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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อธิษฐาน 
ขณะนี้เราขาดอะไรอยู่บ้าง ?  
 ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้า
ส าหรับความต้องการนั้น 
_________________________
_________________________ 
 ไม่ว่าค าตอบจะ ออกมาอย่างไร     
ก็ตาม เราก็จะขอบพระคุณพระเจ้า  
 เรารู้ว่าพระเจ้าจะ ทรงตอบค า
อธิษฐานตามที่พระองค์ทรงเห็น
ว่าเหมาะสม เพราะพ ระองค์ทรง
ทราบว่าอะไรดีที่สุดส าหรับเรา
แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 34:11-22 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:3 “เขาเป็นเช่นต้นไม้ทีป่ลกู
ไว้ริมธารน ้ า  ซึง่เกิดผลตาม
ฤดกูาล  และใบกไ็ม่เหีย่วแห้ง  
การทุกอย่างซึง่เขากระท าก็
จ าเริญข้ึน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 34:11-22 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ข้อไหนที่ตรงกับประสบการณ์ของ
ท่านขณะนี้ที่สุด ?____________ 
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 11-14   พระคัมภีร์มัก
เชื่อมโยงความย าเกรงพระเจ้า 
(รักและเคารพพระองค์ ) กับการ
เชื่อฟัง  
 “จงย าเกรงพระเจา้และรกัษา
พระบญัญตัขิองพระองค์ ” (ปญจ .
12:13)  
 “ถา้ผูใ้ดรกัเรา ผูน้ัน้จะประพฤติ
ตามค าของเรา” (ยน.14:23)  
 ดาวิดกล่าวว่าคนที่ย าเกรง     
พระเจ้าจะพูดความจริง หันจาก
ความชั่วร้าย ท าความดี และ
ส่งเสริมสันติภาพ  

ความย าเกรงนัน้ไม่ใช่แค่ 
การนัง่ส ารวมในโบสถเ์ท่านัน้ 

แต่ยงัรวมถึงการ 
เช่ือฟังพระเจ้าในการพดูและ 
วิธีท่ีเราปฏิบติัต่อคนอ่ืนด้วย 

 
 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากข้อ 18,19     เรามักต้องการ
หนีปัญหา หนีความเจ็บปวดที่เกิด
จากความโศกเศร้า การสูญเสีย 
ความเสียใจ และความล้มเหลว 
หรือแม้กระทั่งความผิดหวังเล็กๆ 
น้อยๆ ในแต่ละวันที่คอยบั่นทอน
ก าลังของเรา  
 พระเจ้าทรงสัญญาจ ะ “อยู่ใกล้
คนที่มีจิตใจฟกช้ า ” และประทาน
ก าลัง ความกล้าหาญ และสติ -
ปัญญาแก่เรา  
 พระองค์จะทรงช่วยให้เราผ่าน
ปัญหาไปได้ หรือบางครั้งพระองค์
ก็ทรงช่วยกู้เราจากปัญหาเหล่านี้  
 เมื่อมีปัญหารุมเร้าอย่าท้อแท้
กับพระเจ้า จงยอมรับว่าเรา
ต้องการความช่วยเหลือจาก     
พระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์
ที่ทรงอยู่เคียงข้างเรา 
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 มีอะไรที่เราต้องกลับใจหรือไม่ 
คือที่เราหนีปัญหา ความเจ็บปวด 
ท้อแท้ แต่ไม่ได้มอบกับพระเจ้า?  
_________________________
_________________________
อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงโดยใช้     
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 17-19 และ
บอกความทุกข์ ร้อนทุกข์ยากของ
เราต่อพระเจ้า อธิษฐานออกเสียง
หลาย ๆ รอบ จนกระทั่งเราได้รับ
การปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณ 
และมีสันติสุขจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เทลงมา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________ 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
1:4 “คนอธรรมไม่เป็นเช่นนัน้  
แต่เป็นเหมือนแกลบซึง่ลมพดั
กระจายไป” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 35  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเคยมีประสบการณ์ที่คน    
จองล้างจองผลาญท่านหรือไม่ ? 
อ่านพระธรรมตอนนี้แล้วท่านจะมี
ทางออก ! 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ จาก
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
นี่เป็นบทสาปแช่งซึ่ งทูลขอให้  
พระเจ้าทรงจัดการกับศัตรู สดุดี
เหล่านี้ฟังดูรุนแรง แต่เราต้องจ า
ไว้ว่า  
 

(1) ดาวิดไม่เข้าใจว่าท าไมท่านถึง
ต้องหนีคนที่ตามล่าเอาชีวิตท่าน
อย่างไม่เป็นธรรมทั้งๆที่ดาวิดเป็น
กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้
เหนือชนชาติที่ควรจะท าลายล้าง
คนชั่วให้หมดไปจากแผ่นดิน  
(2) ดาวิดร้องขอความยุติธรรม
อย่างจริงใจ ไม่ใช่เพราะตัวท่าน
เองอยากจะแก้แค้น ดาวิด
ต้องการให้อาณาจักรของท่าน     
ดีพร้อมอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งไว้  
(3) ดาวิดไม่ได้กล่าวว่าท่านจะ   
แก้แค้นแต่ท่านมอบเรื่องนี้ไว้กับ
พระเจ้า ค าพูดเหล่านี้จึงเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะของท่านเท่านั้น  
( 4 ) สดุดีประเภทนี้ใช้ภาษา     
เกินจริงเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นๆ  
ยืนหยัดต่อต้านความบาปและ
ความชั่วร้าย 
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 บางคนอาจไม่เคยมีประสบ -
การณ์กับความโหดร้ายเลย แต่
บางคนเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันใน
ชีวิตจริง  
 พระเจ้าทรงสัญญาจะช่วยเหลือ
คนที่ถูกข่มเหงและพิพากษาคน
บาปที่ไม่กลับใจ  
 เมื่อเราอธิษฐานขอความ
ยุติธรรม เราก็ก าลังอธิษฐาน
เหมือนดาวิด เมื่อพระคริสต์เสด็จ
กลับมา คนชั่วร้ายจะถูกลงโทษ 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากข้อ 13          ดาวิดเศร้าใจ
เมื่อค าอธิษฐานของท่านดูเหมือน 
“ไม่ได้รับค าตอบ”  
 เมื่อการช่วยกู้มาถึงช้า เรา
มักจะสรุ ปว่าพระเจ้าไม่ทรงตอบ
ค าอธิษฐาน พระเจ้าทรงได้ยิน  
ทุกค าอธิษฐาน แต่พระองค์ทรง
ตอบตามพระปัญญาของพระองค์  
 
 
 

อย่าสงสยัหรือขุ่นเคืองพระเจ้า
เม่ือค าตอบมาไม่ทนัใจ  แต่ 
จงใช้โอกาสน้ีเสริมความเช่ือ
ของเราให้เข้มแขง็ย่ิงขึน้ 

 มีบ้างหรือไม่ที่พระเจ้าตอบ    
ค าอธิษฐานของเราช้ าเกินที่เรา  
ทูลขอ และเมื่อมองกลับไป เรา
ได้รับค าตอบว่าพระเจ้าช้า เพราะ
อะไรบ้าง ?_________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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อธิษฐาน 
 ในสภาพที่เราต้องเผชิญกับ  
การต่อต้านหรือคนไม่เข้าใจเรา 
ให้เราภาวนาพระธรรมของพระเจ้า
จากตอนนี้ด้วยจิตวิญญาณและ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับที่
กษัตริย์ดาวิดมีนั้น อธิษฐานจน  
กระทั่งสันติสุขของพระเจ้าเทลงมา 
 อธิษฐานมอบปัญหาและบุคคล
ที่ไม่เข้าใจเรานั้นให้กับพระเจ้าให้
พระเจ้าทรงจัดการ  
 แต่ในส่วนของเรานั้น ถ้าเราท า
ผิดต่อเขานั้น ให้เราขอโทษเขา 
กลับคืนดี กันกับ เขา อธิษฐานขอ
พระเจ้าใ ห้สติปัญญาและค าพูด
ของเราที่จะคืนดีและมีความกล้าที่
จะไปหาคนนั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:4 “คนอธรรมไม่เป็นเช่นนัน้  
แต่เป็นเหมือนแกลบซึง่ลมพดั
กระจายไป” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 36  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเรียนรู้พระลักษณะของพระ -
เจ้าอะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 1  
คนชั่วไม่ย าเกรงพระเจ้า ดังนั้นจึง
ไม่มีอะไรยับยั้งคนชั่วจากการ    
ท าบาปได้ พวกเขาด าดิ่งลงใน
ความบาปราวกับว่าพวกเขาจะ
ไม่ได้รับผลอะไร  
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 แต่พระเจ้าทรงยุติธรรมและ
พระองค์ เพียงแต่ ยืดเวลาการ
ลงโทษพวกเขาออกไปเท่านั้น  
 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็ไม่ควร
ท าบาป จงขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ และ
อย่ามองข้ามความยุติธรรมของ
พระเจ้า 
 เหตุผลหนึ่งที่เราท าบาปนั้น 
เพราะเรายอมต่อเนื้อหนังของเรา
เอง ดังนั้น เมื่อเราย าเกรงพระเจ้า
นั้น เราจะไม่ท าบาป คือแทนที่เรา
จะยอมเนื้อหนัง แต่เราจะยอม  
พระเจ้า นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะ
สามารถชนะเนื้อหนังได้  
 ท่านอ่อนแอเนื้อหนังเรื่อง
อะไรบ้าง ?_________________  
_________________________ 
 
 
 
 
 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 5-8  
ในขณะที่คนชั่วและแผนการ ชั่ว
ล้มเหลว  
 พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ ชอบธรรม 
และยุติธรรม ความรักของ
พระองค์ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าสวรรค์ 
ความซื่อสัตย์ของพระองค์สูง     
ถึงท้องฟ้า ความชอบธรรมของ
พระองค์แข็งแกร่งมั่นคงดั่งขุนเขา 
และการพิพากษาของพระองค์
เต็มล้นด้วยสติปัญญาอันล้ าลึก
เหมือนที่มหาสมุทรเต็มล้น ด้วย  
น้ า (ประดุจห้วงลึก)  
 

เราไม่จ าเป็นต้องกลวัคนชัว่
เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรกัเรา 
ทรงพิพากษาความชัว่ร้าย และ

จะทรงดแูลเราชัว่นิรนัดร ์
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 เรากลัวคนชั่วหรือไม่ หรือ มี
สถาน -การณ์อะไรที่เรากลัว
หรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราต อบสนองสิ่งที่พระเจ้า
ตรัสในพระธรรมตอนนี้ ปรับ
ความคิดของเราให้ตรงพระวจนะ
ของพระองค์ และด าเนินด้วย
ความเชื่อจากพระธรรมตอนนี้  
 และถ้ายังกลัวอยู่ให้ท่องจ าและ
ภาวนาพระธรรมจนเราได้รับ
ค าตอบจากพระองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้สอนเราถึง
เรื่องการย าเกรงพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ - 
การณ์พึ่งพิงพระองค์ในเวลาที่    
เรากลัว ไม่ว่าคน สถานการณ์ 
ปัญหา การเผชิญหน้า การประกาศ 
การส าแดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
___________________________________________________

__________________________________________ 
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วันที่ 30 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 37:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:4 “คนอธรรมไม่เป็นเช่นนัน้  
แต่เป็นเหมือนแกลบซึง่ลมพดั
กระจายไป” 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 37:1-20 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้
เรียนรู้พระราชกิจของพระเจ้าที่มี
ต่อท่านอะไรบ้าง ?__________ 
_________________________
________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 8,9  
โทสะและความวิตกกังวล (ความ
เดือดเนื้อร้อนใจ) เป็นอารมณ์สอง
ประเภทที่สร้างความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง  

 ทั้งสองบ่งบอกว่าเราไม่เชื่อว่า
พระเจ้าทรงรักเราและทรงควบคุม
สถานการณ์ได้  
 เราไม่ควรกังวลแต่ควรวางใจ
พระเจ้า มอบตัวเราให้พระองค์
ทรงใช้และปกป้องคุ้มครอง  
 เมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับปัญหา 
เราจะกระวนกระวายและโมโห 
แต่ถ้า เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและ
ความดีของพระองค์ เราจะสงบลง  
 ใจของเราจดจ่ออยู่ที่ไหน? 
_________________________ 
 เรามีปัญหาเรื่องความ โกรธ
หรือความวิตกกังวลหรือไม่ ? 

ให้เราน่ิง ๆ กบัพระเจ้า 
 ตัง้ใจไว้วางใจพระเจ้าในส่ิงท่ี 
เป็นปัญหานัน้เพ่ือเราจะโตขึน้
เป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตไ์ด้ 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 11  
ความถ่อมสุภาพดูไม่น่าจะเป็น
อาวุธท่ีเหมาะจะใช้จัดการกับศัตรู  
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 แต่การท าสงครามของพระเจ้า
ต้องอาศัยความเชื่อที่สงบ การ
ถ่อมตัวต่อหน้าพระเจ้า และหวัง
ในการช่วยกู้ของพระองค์  
 พระเยซูก็ทรงสัญญาไว้ว่าผู้ที่
ถ่อมสุภาพจะได้รับบ าเหน็จอย่าง
แน่นอน (มธ.5:5) 

ให้เราเรียนรู้การท าสงคราม
ร่วมกนักบัพระเจ้า คือ 

ความเช่ือท่ีสงบ การถ่อม  
และความหวงั 

 ให้เรานิ่งกับพระเจ้าระลึกถึง
ความถ่อมใจว่า เราจะมีชีวิตที่ถ่อม 
ได้อย่างไรในแต่ละวัน? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงสอนเรา
เรื่องการนิ่งสงบกับพระองค์ และ
การภาวนาพระวจนะของพระองค์ 
เพื่อเราจะสามารถรับพระวจนะของ
พระองค์ได้อย่างเต็มที่ทุก ๆ วัน 
 มอบตัวเราให้พระเจ้า ให้พระเจ้า
ทรงช่วยเรื่องการโมโห การวิตก
กังวล เรื่องการมอบความไว้วางใจ
กับพระเจ้าในทุกสิ่ง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _______________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________
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วันที่ 31 สิงหาคม 2011  
สดุดี บทที่ 37:21-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:4 “คนอธรรมไม่เป็นเช่นนัน้  
แต่เป็นเหมือนแกลบซึง่ลมพดั
กระจายไป” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 37:21-40 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้
เรียนรู้พระราชกิจของพระเจ้าที่มี
ต่อท่านอะไรบ้าง ?_________ 
_________________________
________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนองจากข้อ 23,24  
คนที่พระเจ้าพอพระทัยคือคน      
ที่ติดตาม วางใจ และพยายาม   
ท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า   
 
 

 พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง
และท าให้ทุกย่างก้าวของเขา
มั่นคง  
ถ้าเราอยากให้พระเจ้าทรงน าทาง 
จงแสวงหาค าแนะน าจากพระองค์

ก่อนจะก้าวออกไป 

 ช่วงนี้เรามีงานหรือมีโครงการ
อะไรในชีวิตของเราหรือไม่? 
 ให้เราแสวงหาพระเจ้า และทูล
ขอการทรงน าที่มาจากพระองค์ 
ก่อนที่เราจะก้าวออกไป 
_________________________
_________________________ 
 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง จากข้อ 34  
การเพียรรอคอยพระเจ้านั้นเป็น
เรื่องยากเมื่อเราอยากให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทันที แต่พระเจ้าทรง
สัญญาว่าถ้าเรารอคอยเวลาของ
พระองค์ พระองค์จะทรงให้เกียรติ
เรา  
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 อ. เปโตรกล่าวว่า “เพราะฉะนัน้
พวกท่านจงถ่อมใจลงภายใต้  
พระหตัถอ์นัทรงฤทธิข์องพระเจ้า 
เพือ่พระองคจ์ะทรงยกท่านข้ึ น
เมือ่ถึงเวลาอนัควร” (1ปต. 5:6)  
 จงอดทนและท างานที่พระเจ้า
ทรงมอบหมายให้เราท าต่อไป
อย่างไม่ลดละ จงยอมให้พระเจ้า
เลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเรา 
 ทบทวนดูซิครับ ว่ามีอะไรบ้าง
ที่เรารอคอยพระเจ้าแล้วเราได้
ค าตอบหรือบทเรียนบางอย่าง ให้
เอาประสบ การณ์นี้เป็นตัวอย่างที่
เราจะไว้วางใจพระเจ้าส าหรับสิ่งที่
อยู่ข้างหน้าต่อไป 
 สิ่งข้างหน้าที่ท้าทายเราคือ  
_________________________
________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
ให้เรากลับไปที่ค าอธิษฐาน      
ของพระเยซูที่กล่าวว่า  
“ขอให้ แผน่ดินของพระองคม์า
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทยั
ของพระองค ์ ในสวรรคเ์ป็น
อย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ใน
แผน่ดินโลก” 
 บอกกับพระเจ้าว่า เราขอมอบ
ชีวิตของเราให้กับพระองค์ ให้
พระองค์ทรงท าตามน้ าพระทัย
เพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________


