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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

ในพระธรรมปฐมกาลเม่ือพระเจ้าทรงสร้างฟ้า สวรรค์และแผ่นดิน   
โลกนั้น พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งจากศูนย์คือไม่มีอะไรเลย และพี่น้อง   
ทราบหรือไม่ว่า พระเจ้าทรงสร้างอย่างไร  ? โดยวิธีไหน? ในพระธรรม   
ปฐมกาลบทที่ 1 ข้อ 3 ‚พระเจ้าตรสัว่า ‘จงเกิดความสว่าง’ ความสว่าง
กเ็กิดข้ึน‛  และสิ่งอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ เพียงพระเจ้าตรัส สิ่งนั้น  
ก็เกิดขึ้น มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงปั้นด้วยผงคลีดินและระบาย
ลมปราณของพระองค์เข้าไปให้มีชีวิตเกิดขึ้น (ปฐก.1:7)  

พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งจากศูนย์ โดยค าตรัสของพระอง ค์ ค าตรัส
คือ พระค าพูดของพระองค ์คือพระวจนะของพระองค์ นั่นก็คือ จากไม่มี 
พระวจนะของพระองคท์ าให้มีได้ จากความว่างเปล่าพระเจ้าท าให้
บางส่ิงเกิดขึน้ได้โดยค าตรสัหรือพระวจนะของพระองค์  นั่นแสดง
ว่า ค าตรัสหรือพระวจนะของพระองค์มีฤทธิ์เดชมหาศาลที่สามารถสร้าง
จักรวาล ทางช้างเผือก และทุกสิ่งได้ นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหน 

พี่น้องครับ ผมพยายามสื่อให้พี่น้องทราบว่า พระวจนะของพระเจ้า
ที่เราท่องและอ่านทุก ๆ วันเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวหรือท า QT นั่น มีฤทธิ์เดช
มหาศาลที่เราคิดไม่ถึง สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้นั้น มันหมายความ    
อย่างนั้นจริง ๆ เช่น เมื่อพระเจ้าตรัสว่า ‚เหล่าสิงหห์นุ่มยงัขาดแคลน
และหิวโหย  แต่บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า  ไม่ขาดของดีใดๆ ‛ (สดดีุ 
34:10) นั่นหมายความอย่างนี้จริง ๆ คือ เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าแล้ว 
เราจะไม่ขาดของดีใด ๆ   
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ซาตานมันพยายามปิดบังและขวางกั้นไม่ให้เรารู้ถึงทรัพย์สมบั ติ   
ที่ยิ่งใหญ่ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ที่มีในพระวจนะของพระเจ้า 
โดยมันท าให้เราเบื่อหน่าย ขี้เกียจ เห น็ดเหนื่อย ไม่มีเวลา และอีก
หลายๆ เหตุผล  

แต่การที่เราท า QT เฝ้าเดี่ยวทุกวัน เราก าลังเปิดขุมทรัพย์       
ของพระเจ้าส าหรับชีวิตประจ าวันของเรา การที่เราท่อ งพระวจนะของ
พระเจ้าก็เป็นการประกาศความจริงของพระวจนะพระเจ้า แล้วสิ่งนั้น    
ก็จะเกิดขึ้น เหมือนในพระธรรมปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและ    
ทุกสิ่งจากค าตรัสนั้น 

ผมท้าทายให้พี่น้องพิสูจน์ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้า     
ทั้งโดยการอ่านและโดยการท่อง ภาวนาพระวจนะนั้ น และท่านจะเห็น
ผลอย่างแน่นอน 

ส าหรับ QT ของเดือนนี้ หลังจากจบพระธรรมปฐมกาลแล้ว ผมได้
ต่อด้วยพระธรรมกิจการในวันที่ 24 กันยายน จนถึงสิ้นเดือนโดยไม่ได้
ต่อพระธรรมสดุดี เพราะเราเพิ่งเริ่มกิจการแค่ 2 วันคือวันที่ 24-25 
เท่านั้น  

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน ที่สัมพันธ์กับพระองค์    
ทุก ๆ วัน ผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ท า QT ทุกคนให้ได้รับพระพรที่เต็ม
ขนาดตามน้ าพระทัยของพระองค์นะครับ 

 
   นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
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การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ าเป็นการส่วนตัว ดั งในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 

“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุด ที่แน่นอน ที่ เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้  และ มี
การเตรียมตัวเช่น ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้ าทุกวัน 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 าหรับผู้อื่นและความต้อง การ
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 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 33 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:5 ‚เหตฉุะนัน้  คนอธรรมจะ
ไม่ยัง่ยืนอยู่ได้  เมือ่ถึงคราว
พระเจ้าทรงพิ พากษา  หรือคน
บาปไม่ยืนยงในทีช่มุนุมของ
คนชอบธรรม” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล 33  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เห็นจุดดีของเอซาว
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 3           การค านับจนหน้าถึง
พื้นเจ็ดครั้งเป็นวิธีการถวายความ
เคารพแด่กษัตริย์  
 

 ยาโคบระมัดระวังตัวไม่ให้     
ท าอะไรผิดพลาดเมื่อพบเอซาว 
โดยหวังจะลบความแค้นของเอซาว
ออกไป 
 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ 
การตอบสนอง ในข้อ 1-11  
เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจที่เอซาวได้
กลับใจใหม่เมื่อเขาได้พบกับ
ยาโคบอีกครั้งหนึ่ง  
 ดูเหมือนความขมขื่นที่ต้องเสีย
สิทธิ์บุตรหัวปี  และค าอวยพรได้
จางหายไปแล้ว (25:29-34)  
 ตอนนี้เอซาวพอใจในสิ่งที่เขามี 
ยาโคบร้องด้วยความดีใจที่พี่ชาย
เมตตาเขา(33:10)  
 สถานการณ์เลวร้ายบางอย่าง
อาจเกิดขึ้นในชีวิตเรา เราอาจ จะ
ถูกโกงเหมือนเอซาว แต่เรา ต้อง
ไม่เก็บความขมขื่นไว้  
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เราก าจดัความขมขื่น 
ออกจากชีวิตได้โดยระบาย
ความรู้สึกของเราต่อพระเจ้า 

ให้อภยัผูท่ี้ท าผิดต่อเรา 
 และพอใจในส่ิงท่ีเรามี 

 ณ เวลานี้ เรายังมีความขมขื่น
อะไรเก็บไว้หรือไม่ ?__________ 
_________________________ 
 ให้เอาเอซาวเป็นแบบอย่าง
เรื่องการให้อภัย เพื่อเราจะมีชีวิต
ที่ดีและรับพระพรอย่างเต็มขนาด 
 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ 
การตอบสนอง ในข้อ 4  
เอซาวต้อนรับยาโคบด้วยการ
สวมกอด การท าเช่นนี้คงยากมาก
ส าหรับคนที่เคยคิดวางแผนเอา
ชีวิตน้องชายของตน (27:41)  
 แต่การห่างกันไปสัก ระยะหนึ่ง
ก็เป็นการรักษาบาดแผล ที่ เกิด
จากความขมขื่นได้  
 
 

 เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้อง
คู่นี้เห็นว่าความสัมพันธ์นั้นส าคัญ
กว่ามรดก 
 บางครั้งบาดแผลที่เจ็บปวด
อาจจะใช้เวลา การอยู่ห่างอาจจะ
ไม่ใช่การห่างสถานที่ แต่อาจจะ
เป็นการห่างเรื่องความคิดที่เป็น
บาดแผลนั้น  
 แล้วให้เรานิ่ง ๆ กับพระเจ้าให้  
พระวจนะของพระองค์เยียวยาเรา
ก็จะเป็นการช่วยได้อย่างมาก 
 เรามีบาดแผลอะไรที่ต้องใช้
เวลาในการรักษาหรือไม่?______ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________



กันยายน  | 11 

อธิษฐาน 
คิดถึงค าอธิษฐานของพระเยซู
คริสต์ที่ให้เราให้อภัยผู้อื่นใน  มธ.
6:12 ที่กล่าวว่า ‚แล ะขอทรง
โปรด ยกบาปผิดของข้าพระองค ์ 
เหมือนข้าพระองคย์กโทษผูที้ ่  
ท าผิดต่อข้าพระองคนั์น้‛ 
 ให้เราอธิษฐานเช่นนี้ ไม่ว่า
ความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไร   
ก็ตาม ให้เราท าตามที่พระเยซูทรง
สอนเรา แล้ว รอคอยผลที่เกิดขึ้น 
อันจะเป็นผลแห่งพระพรและ
ความชื่นชมยินดี 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

วันที่ 2 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:5 ‚เหตฉุะนัน้  คนอธรรมจะ
ไม่ยัง่ยืนอยู่ได้  เมือ่ถึงคราว
พระเจ้าทรงพิพากษา  หรือคน
บาปไม่ยืนยงในทีช่มุนุมของ
คนชอบธรรม” 

อ่านพระธรรม ปฐมกาล 34  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้   ท่านเห็น
ด้วยกับการกระท าของสิเมโอน
และเลวีที่แก้แค้นแทนน้องสาว
ตัวเองหรือไม่?  ท าไม? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-4  
เชเคมอาจเป็นเหยื่อของ “รักแรก
พบ” แต่การกระท าของเขาหุนหัน
พลันแล่นและเลวทราม  
 เขาไม่เพียงท าบาปต่อดีนาห์
เท่านั้น แต่เป็นการท าบาปต่อคน
ทั้งครอบครัว (34:6,7)  
 ผลจากการกระท าของเขานั้น
ร้ายแรงต่อทั้งครอบครัวของเขา 
และครอบครัวของยาโคบ (34:25-
31)  
 แม้เชเคมจะประกาศว่าเขารัก  
ดีนาห์ แต่ความรักก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่
เขาจะใช้เพื่อข่มขืนเธอ  
 

จงอย่าปล่อยให้ 
ตณัหาพลุ่งพล่าน  
จนต้องท าชัว่ 

เราต้องรู้จกัควบคมุ 
อารมณ์ตนเอง 

 

 อารมณ์จากเนื้อหนังนั้นอันตราย
และสร้างปัญหาอย่างมาก ในที่นี้
เป็นเรื่องอารมณ์รัก และเนื้อ หนัง
อย่างอื่นที่เราก็ต้องระวังด้วยเพราะ
จะสร้างปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น
เรื่อง ความโกรธ ความโลภ เป็นต้น 
 เรามีปัญหาอารมณ์จากเนื้อ
หนังที่เรามักจะพ่ายแพ้หรือไม่?  
 ให้คิดถึงพระธรรมตอนนี้เพราะ
จะดึงไม่ให้เราพบกับภัยพิบัติได้ 
_________________________
_________________________ 
 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง ในข้อ 30,31  
สิเมโอนและเลวีแก้แค้นเชเคม   
โดยการโกหก ปล้นและฆ่า  
 การเรียกร้องความยุติธรรม  
เป็นสิ่งถูกต้อง แต่พวกเขาใช้วิธี    
ที่ผิด  
 เนื่องจากความบาปของทั้งสอง 
บิดาจึงสาปแช่งพวกเขาก่อนตาย 
(49:5-7)  
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 พงศ์พันธุ์ท่ีสืบ ต่อมาของพวก
เขาสูญเสียส่วนแบ่งในดินแดน
แห่งพันธสัญญา  

เม่ือถกูทดลองให้ท าชัว่ 
ตอบแทนความชัว่ จงมอบ 

การแก้แค้นให้พระเจ้าเพ่ือเรา
จะไม่ต้องรบัผลของบาป 

 บางครั้งมีคนท าผิดกับเรา แต่
การที่เราตอบสนองผิด  เช่นการ  
แก้แค้นนั้นก็ไม่ถูกต้อง เพราะการ
ตอบสนองที่ผิดจึงท าให้สิเ มโอน
และเลวีต้องสูญเสียมรดกที่เขา
ควรจะได้รับ 
 มีหรือไม่ เมื่อ มีคนท าผิดต่อเรา
และเราตอบสนองผิด เช่น เวลาที่
คนขับรถปาดหน้าเรา และเราก็ด่า
เขาตอบทันที หรือเรื่องอื่น ๆ ? 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราตั้งใจที่ต่อไปนี้ เราจะ
ตอบสนองแบบถูกต้ องตามที่   
พระวจนะของพระเจ้าบอกเรา 
 

อธิษฐาน 
ขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณ
ให้เราเต็มล้นเพื่อเราจะมีผล    
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการ
ด าเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่อง การ
บังคับตัวเอง 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้เรามี
ชีวิตแห่งการยกโทษผู้ที่ท าผิดต่อ
เรา และเราสามารถอวยพรเขาได้   
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 3 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:5 ‚เหตฉุะนัน้  คนอธรรมจะ
ไม่ยัง่ยืนอยู่ได้  เมือ่ถึงคราว
พระเจ้าทรงพิพากษา  หรือคน
บาปไม่ยืนยงในทีช่มุนุมของ
คนชอบธรรม” 

อ่าน พระธรรม ปฐมกาล 35  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ มีข้อไหนบ้าง
ที่พระเจ้าตรัสกับ ท่าน?________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนองใน ข้อ 10  
พระเจ้าทรงย้ าเตือนยาโคบถึงชื่อ
ใหม่ของเขา นั่นก็คืออิสราเอล ซึ่ง
หมายถึง “เขาปล้ าสู้กับพระเจ้า”  

 แม้ชีวิตของยาโคบจะเต็มไป
ด้วยความยากล าบากและการ
ทดลอง ชื่อใหม่ของเขามีส่วนช่วย
ให้เขาอยากใกล้ชิดพระเจ้าแม้
ชีวิตจะมีแต่ความผิดหวังก็ตาม  
 หลายคนเชื่อว่าชีวิตคริสเตียน
ต้องปราศจากปัญหา ดังนั้นพวก
เขาจึงผิดหวังเมื่อเกิดปัญหา ทาง
ที่ดีพวกเขาควรตัดสินใจที่จะฝ่า
พายุชีวิตไปกับพระเจ้า  
 ปัญหาและความทุกข์ยากเป็น    
สิ่งที่เจ็บปวด แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เราควรมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะ  
ได้เติบโต 
 เราจะมีชยัชนะร่วมกบัพระเจ้า
ได้กต่็อเม่ือเราสู้กบัปัญหา 

 เรามีปัญหาและความทุกข์ยาก
อะไรบ้างในชีวิต ?__________ 
_________________________
_________________________ 
 จากตัวอย่างของยาโคบให้เรา
ต่อสู้ และเราจะมีชัยชนะร่วมกับ
พระเจ้าได้อย่างแน่นอน 
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ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนองในข้อ 22  
บาปของรูเบนท าให้เขาต้องชดใช้
อย่างหนัก แม้จะไม่เกิดขึ้นทันที   
ก็ตาม ในฐานะที่เป็นบุตรหัวปี 
เขาจึงได้รับส่วนแบ่งมรดกเป็น
สองเท่าและเป็นผู้น าท่ามกลาง
ประชากรของเขา  
 รูเบนอาจคิดว่าเขารอดพ้นจาก
บาปเพราะไม่มีใครพูดอะไรอีกเลย
จนกระทั่งยาโคบเรียกคนใน
ครอบครัวของเขามาฟังค าอวยพร
ก่อนตาย ตอนนั้นเองยาโคบยก
มรดกของรูเบนให้คนอื่น เหตุผลก็
คือ ‚ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที ่
นอนบิดาของเจ้า เจ้าท าให้ที ่
นอนนัน้เป็นมลทิน ‛ (49.4) 
 ตัวอย่างของรูเบน และสิเมโ อน
กับเลวีที่เราได้อ่านไปเมื่อวานนั้น 
เป็นบทเรียนที่เราต้องระมัดระวัง 
เพื่อลูกหลานของเราจะไม่ต้องรับ
ผลของการกระท าของเราและขาด
พระพรที่เขาควรจะได้นั้น 
 

 เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในชีวิต ? 
ให้เราสารภาพกับพระเจ้าและทูล
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เผชิญได้
ด้วยก าลังที่มาจากพระองค์ 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

______ 
______________________
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อธิษฐาน 
อีกครั้งหนึ่งให้เราทูลขอพระเจ้า
ประทานพระวิญญาณให้เรา    
เต็มล้นเพื่อเราจะมีผลของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ในการด าเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะเรื่อง การบังคับ
ตัวเอง และชนะความบาปกับการ-
ทดลองที่จะมายังชีวิตของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 4 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 36-37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคั มภีร์วันนี้ สดุดี 
1:6 ‚เพราะพระเจ้าทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม  แต่ทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป” 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 36 
เรว็ๆ 1 รอบและปฐมกาล 37 
ช้า ๆ 2 รอบ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง  จากบท 37 
ข้อ3   ในสมัยของโยเซฟ ทุกคนมี
เสื้อคลุมท าให้ร่างกายอบอุ่น ใช้
ห่อสิ่งของ ในการเดินทาง ใช้ห่อ
ตัวเด็กทารก ปูเป็นที่รองนั่ง หรือ
อาจใช้เป็นของประกันในการยืม  
 เสื้อ คลุมทั่วไปจะยาวถึงเข่า 
แขนสั้นแบบเรียบๆ แต่เสื้อคลุม
ของโยเซฟอาจเป็นแบบที่ใช้ ใน      
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ราชส านัก คือแขนยาว ชายเสื้อ
ยาวถึงข้อเท้า และมีสีสัน  
 เสื้อคลุมกลายเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงใ ห้เห็นว่ายาโคบรักโยเซฟ
มากกว่าลูกคนอื่นๆ และท าให้
ความสัมพันธ์ท่ีตึงเครียดระหว่าง
โยเซฟกับพวกพี่ชายแย่ลงไปอีก  
 ความล าเอียงในครอบครัวอาจ
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรา
ควรลดผลจากความแตกแยกลง
ให้เหลือน้อยที่สุด  

พ่อแม่อาจจะเปล่ียนความรู้สึก
ท่ีมีต่อลกูคนโปรดไม่ได้  
แต่กเ็ปล่ียนวิธีปฏิบติั 
ต่อลกูคนอ่ืน ๆ ได้ 

 กลับมาที่ตัวของเรา เรามีความ
ยุติธรรมในความสัมพันธ์หรือไม่ ? 
ไม่ว่าในครอบครัว ในที่ท างาน ใน
คริสตจักร เพื่อเราจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ใน
อนาคต ___________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนอง ในบท 37ข้อ 
19,20 ความอิจฉาเคยท าให้เรา
อยากฆ่าคนไหม ? ก่อนจะตอบว่า 
“ไม่ ” ลองมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ในเรื่องราวตอนนี้  
 ชายสิบคนพร้อมใจกันฆ่าน้อง
ของตัวเองเพียงเพราะเสื้อคลุม
หนึ่งตัวกับความฝันสองครั้ง  
 ความอิจฉาหยั่งรากลึกจ น
กลายเป็นความโกรธแค้น      
อย่างรุนแรง ซึ่งท าให้พวกเขามอง
ไม่ออกว่าอะไรถูก อะไรผิด 
 เราไม่ค่อยรู้ตัวเมื่อรู้สึกอิจฉา
เพราะข้ออ้างของเราดูมีเหตุผล 
แต่ถ้าเราไม่กลับมาทบทวนตัวเอง 
ความอิจฉาจะยิ่งร้อนแรงขึ้นและ
น าไปสู่การท าบาปที่ร้ายแรงได้
อย่างรวดเร็ว ยิ่งคนบ่มเพาะความ
อิจฉาไว้นานเท่าใดก็ยิ่งยากที่จะ
ถอนมันออกไป เมื่อเราเริ่มจับจ้อง
สิ่งที่คนอื่นมี จงรีบจัดการกับ
ความอิจฉาทันทีที่เรารู้ตัว 
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 ความอิจฉาที่มีเพียงเล็กน้อย 
น าไปสู่ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ได้ ดัง
ตัวอย่างพี่ ๆ ของโยเซฟ  
 เรามีความอิจฉาแม้เพียง
เล็กน้อยก็ตามหรือไม่? ถ้ามีให้เรา
รีบจัดการก่อนที่มันจะลามใหญ่โต  
_________________________
_______________________ 
 ให้ตัวอย่าง พี่ ๆ  ของโยเซฟ 
เป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เรา
จัดการกับความอิจฉานี้ให้หมดสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามแบบอย่างของ     
พระเยซูคือ ‚ขออย่าน าข้า
พระองคเ์ข้า ไปในการทดลอง 
แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย ‛ 
(มธ.6:13)  
 อธิษฐานให้เรามีใจยุติธรรมใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ ช่วย
ให้เรารักษาใจให้พ้นจากความ
อิจฉาได้ตลอด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 5 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 38 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอกา รทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:6 ‚เพราะพระเจ้าทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม  แต่ทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป” 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 38  
ช้า ๆ 3 รอบ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 15-24    ท าไมยูดาห์จึงกล้า
เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของเขา
กับโสเภณี แต่กลับตัดสินใจให้เผา
ลูกสะใภ้ตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อรู้ว่าเธอเป็นโสเภณี   
 เราต้องเข้าใจสถานะของผู้หญิง
ในคานาอันก่อนจึงจะเข้าใจความ
ขัดแย้งนี้ หน้าที่ส าคัญที่สุดของ
ผู้หญิงคือให้ก าเนิดบุตรเพื่อสืบ
สกุล  

 เจ้าสาวต้องเป็นสาวพรหมจา รี
และภรรยาต้องมีความสัมพันธ์กับ
สามีเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรที่
เกิดมาเป็นของสามี ถ้าภรรยาล่วง
ประเวณี เธอจะถูกประหารแต่
ผู้หญิงบางคนไม่มีครอบครัว เธอ
อาจเป็นโสเภณีประจ าเทวสถาน 
และอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคหรือเป็น
โสเภณีธรรมดาที่อยู่ได้ด้วยเงิน
จากการขายบริการ  
 ลูกของโสเภณีไม่ได้เป็น
ทายาทของใคร และผู้ชายที่ใช้
บริการโสเภณีก็ไม่ได้ท าให้เชื้อ
สายของใครเป็นมลทิน 
 ยูดาห์เห็นว่าการใช้บริการ
โสเภณีเพียงคืนเดียวนั้นไม่มี  
อะไรเสียหายและที่ส าคัญเขายินดี
จะจ่าย  
 แต่เขาตัดสินใจฆ่าทามาร์ได้
อย่างรวดเร็วเพราะหากเธอ
ตั้งครรภ์จากการเป็ นโสเภณี 
หลานที่จะเกิดมาก็ไม่ใช่เชื้อสาย
ของเขา   
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 เห็นได้ชัดว่ายูดาห์ไม่เคยคิดถึง
เรื่องศีลธรรมทางเพศ เขาสนใจ
เพียงให้มีผู้สืบเชื้อสายในครอบครัว 
แต่กลายเป็นว่าทามาร์ต่างหากที่
เป็นฝ่ายให้ทายาทที่ถูกต้องตาม
กฎหมายแก่เขา  
 การที่เธอหลอกยูดาห์ก็ยังถือ
ว่าถูกต้องตามก ฎหมายมากกว่า
การที่ยูดาห์ไม่ยอมยกบุตรคนที่
สามให้เธอ 
 เรื่องนี้ไม่ได้บอกเป็นนัยยะว่า
พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับเรื่อง
โสเภณี พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม
กล่าวโทษการเป็นโสเภณีว่าเป็น
ความผิดบาปอย่างร้ายแรง  
 คุณธรรมของเรื่องนี้คือความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในครอบครัว แต่
ยูดาห์และทามาร์ก็เป็นบรรพบุรุษ
โดยตรงของพระเยซูคริสต์ 
 
 
 
 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จาก 24-26     เมื่อทามาร์เปิดเผย
ว่าเธอตั้งครรภ์ ยูดาห์ก็เริ่มหาทาง
ก าจัดเธอโดยไม่รู้ตัวว่าทามาร์
ตั้งครรภ์กับเขา ยูดาห์ปกปิด
ความบาปของตนเอง แต่ท าเป็น
เกรี้ยวกราดใส่ทามาร์  
 เราอาจพยายามปกปิดค วาม
บาปของตัวเองและท าเป็นโกรธ  
ใส่คนอื่นเมื่อ คนนั้น เขาท าบาป
แบบเดียวกันกับเรา   
 ถ้าเรารู้สึกโกรธเพราะความ
บาปของคนอื่น เราก็มีแนวโน้มจะ
ท าบาปแบบเดียวกันและเราก็ไม่
อยากเผชิญหน้ากับบาปนั้น  
 

เม่ือเราสารภาพบาปและ 
ทูลขอให้พระเจ้าทรงอภยัให้ 
การให้อภยัคนอ่ืนกง่็ายขึ้น 
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 ซาตานพยายามโจมตีเราโดย
ให้เราปกปิดความผิดตัวเอง เพื่อ
ว่ามันจะสามารถพันธนาการเรา
ได้ ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงเข้าใจเรา
และยกโทษเราอยู่เสมอเพื่อจะให้
เราเป็นไท 
 เรามีความบาปซ่อนเร้นอะไร
หรือไม่? 
 อย่าให้ซาตานผูกมัดเราเลย ให้
เราสารภาพกับพระเจ้า เพื่อเราจะ
เป็นไท ____________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
อธิษฐานตามแบบอย่างของ     
พระเยซูคือ “และขอทรงโปรด  
ยกบาปผิดของข้าพระองค ์ 
เหมือนข้าพระองคย์กโทษ         
ผูที้ท่ าผิดต่อข้าพระองคนั์น้ ” 
(มธ.6:12)  
 อธิษฐานให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ 
สลัดบาปที่ซ่อนเ ร้นนั้นโดยการ
สารภาพกับพระเจ้า เมื่อนั้น เรา
จะเป็นไทอย่างแท้จริง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 6 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
1:6 ‚เพราะพระเจ้า ทรงทราบ
ทางของคนชอบธรรม  แต่ทาง
ของคนอธรรมจะพินาศไป” 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 39  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ข้อใดบ้างที่สัมผัส
ใจของท่าน?________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 9 ภรรยาของโปทิฟาร์หลอ ก
ล่อโยเซฟไม่ส าเร็จ เพราะโยเซฟ
ต่อสู้กับการทดลองนี้โดยบอกเธอ
ว่าเป็นการท าบาปต่อพระเจ้า   
 

 โยเซฟไม่ได้กล่าวว่า “ข้าอาจ
ท าร้ายท่าน ” หรือ “ข้าอาจท าผิด
ต่อโปทิฟาร์” หรือ “ข้าอาจท าบาป
ต่อตัวเอง ” ซึ่งการหยิบยกเหตุผล
เหล่านี้ก็ง่ายกว่าในยามคับขัน  
 

จงจ าไว้ว่า 
บาปทางเพศนัน้ไม่ใช่เป็น 
บาประหว่างคนสองคน 
ท่ีสมยอมกนัเท่านัน้  

แต่เป็น 
การไม่เช่ือฟังพระเจ้าด้วย 

 
ข้อ 10-15 โยเซฟพยายามเลี่ยง
ภรรยาของโปทิฟาร์ให้มากที่สุด 
เขาถึงกับต้องวิ่งหนีเมื่อเธอวิ่ง  
เข้าหา   
 บางครั้งการพยายามเลี่ยงอย่าง
เดียวก็ไม่ได้ผล เราต้องหนีด้วย 
โดยเฉพาะในก ารทดลองที่หนัก
มากๆ เช่นการทดลองทางเพศ 
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ตอบสนอง 
เรามีความอ่อนแอเรื่องไหนบ้าง?  
_________________________
_________________________ 
ให้เราจัดความคิดใหม่แบบโยเซฟ
ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปต่อพระเจ้าแล้ว
เราจะชนะบาปได้ง่ายขึ้น 
 
ข้อ 21-23 ในฐานะที่เป็นนักโทษ
และทาสคนหนึ่ง โยเซฟน่าจะรู้สึก
สิ้นหวัง แต่เขาท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด ความขยัน  
หมั่นเพียรและท่าทีเชิงบวกของ
เขาปรากฏเด่นชัดในสายตาผู้คุม 
โยเซฟจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ดูแลนักโทษ  
 เราก าลังเผชิญสถานการณ์ที่ดู
มืดมนไร้หนทางอยู่หรือไม่ ? จง
เลียนแบบโยเซฟที่ท างานเ ล็กๆ 
น้อยๆ อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น    
ที่บ้าน ที่ท างาน หรือที่โรงเรียน  
 จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงพลิก
สถานการณ์ของโยเซฟอย่างไร  

พระองค์ทรงทอดพระเนตร  เห็น
ความพยายามของเราและทรง
พลิกสถานการณ์ของเราได้
เช่นกัน 
ตอบสนอง 
เราก าลังเผชิญสถานการณ์
อะไรบ้างที่มืดแปดด้าน ?______ 
_________________________
_________________________ 
ให้เราเรียนแบบอย่างของโยเซฟที่
ท าดีที่สุดไม่ว่าสถานการณ์จะ
เลวร้ายอย่างไร พระเจ้าทรงทอด  
พระเนตร และพระเจ้าจะท าการ
อย่างแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
สดุดี 34:11 กล่าวว่า  บตุรชาย
ทัง้หลายเอ๋ย  มาเถิด มาฟังเรา  
เราจะสอนเจ้าถึงความเกรง
กลวัพระเจ้า   
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง  
สอนให้เราย าเกรงพระองค์ เพื่อว่า 
เราจะไม่ท าบาปเพราะเราย าเกรง
พระองค์  
 อธิษฐานสารภาพความบาป  
ทุกอย่างที่เรารู้กับพระองค์ เพื่อ
เราจะไม่มีอะไรที่ขวางกั้นระหว่าง
เรากับพระองค์ได้ และเราจะ
สามารถรับพระพร การทรงน ากับ
พระองค์ได้อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 7 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:1 ‚ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเจ้าตลอดไป  ค าสรรเสริญ
พระองคอ์ยู่ทีป่ากข้าพเจ้า
เรือ่ยไป‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 40  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่าน บ้างใน
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 8 เมื่อโยเซฟท านายฝัน เขา
หันเหความสนใจของทุกคนไปที่
พระเจ้าแทนตัวเขาเอง  เขาไม่ได้
ฉวยโอกาสเพื่อท าให้ตัวเองดูดี 
เขากลับเป็นพยานถึงพระเจ้าได้
อย่างยอดเยี่ยม  



กันยายน  | 25 

เคลด็ลบัอย่างหน่ึงของ 
การเป็นพยานท่ีได้ผลคือ  
รู้จกัหาโอกาสเช่ือมพระเจ้า 
เข้ากบัประสบการณ์ของผูอ่ื้น  
เม่ือมีโอกาส เราต้องกล้าพดู

เหมือนโยเซฟ 

ตอบสนอง 
 เรากล้าพูดเรื่องพระเจ้าเหมือน
โยเซฟหรือไม่ ? 
 ที่พระเจ้าทรงกระท าการใน
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้ถวาย
เกียรติแด่พระองค์  
 เป็นไปได้หรือไม่ที่เราไม่ค่อย
ได้เห็นการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา 
เพราะเราไม่กล้าเป็นพยาน? 
 
ข้อ 23  เมื่อพนักงานเชิญจอก
เสวยออกจากคุก เขาก็ลืมโยเซฟ
เสียสนิท โยเซฟต้องอยู่ในคุก
ต่อไปอีกสองปีก่อนจะได้รับ
อิสรภาพ (41:1)  
 
 

 แต่ความเชื่อของโยเซฟก็ยัง
หยั่งรากลึกและเข าก็พร้อมกับ
โอกาสที่จะมาถึง   
 เมื่อเราถูกลืม ถูกมองข้าม หรือ
พลาดโอกาสไป จงวางใจในพระเจ้า 
เหมือนโยเซฟ เพราะยังมีโอกาส
มากมายอยู่ข้างหน้า 
 
ตอบสนอง 
 เรายินดีที่จะไว้วางใจพระเจ้าใน
ทุกเวลาและสถานการณ์หรือไม่ ?
เรายินดีจะรอคอยหรือไม่? 
 ให้ประสบการณ์ของโยเซฟนี้
หนุนใจและสอนเราให้ยืนหยัดกับ
พระองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
 คิดถึงความสามารถและของ
ประทานของเราที่มีอยู่ แล้วให้เรา
อธิษฐานให้พระเจ้าทรงใช้เรามาก
ขึ้นเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมา
ตั้งอยู่ในชีวิตของเราและในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 อธิษฐานให้เรามีหัวใจที่จะรัก
คน และห่วงใยความรอดส าหรับ
ญาติพี่น้อง และเพื่อนของเราที่ยัง
ไม่พบความรอด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

 

วันที่ 8 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 41:1-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:1 ‚ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเจ้าตลอดไป  ค าสรรเสริญ
พระองคอ์ยู่ทีป่ากข้าพเจ้า
เรือ่ยไป‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล  
41:1-32  ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้า งใน
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14  โอกาสที่ส าคัญที่สุดอาจ
มาถึงในเวลาที่เราคาดไม่ถึง  
 โยเซฟถูกน าตัวออกจากคุก
อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าเฝ้าฟาโรห์ 
เขาอาจจะมีเวลาเตรียมตัวหรือ  
ไม่มีก็ได้  
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 ไม่มีใครเตือนเขาล่วงหน้าว่า
จะต้องออกจากคุกอย่างกะทันหัน
และต้องไปตอบค าถามของ
กษัตริย์  
 เหตุที่โยเซฟพร้อมในทุก
สถานการณ์เพราะเขามีความ  
สัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้า ไม่ใช่
เพราะความรู้ที่เขามีเรื่องพระเจ้า  

จงเตรียมตวัให้พร้อม 
ส าหรบัโอกาสท่ีจะมาถึง 
โดยการท าความรู้จกั 

กบัพระเจ้าให้มากขึน้เรื่อยๆ   
แล้วพระองคจ์ะช่วยเราในการ

รบัมือกบัทุกสถานการณ์ 
เม่ือโอกาสมาถึงเรา 

 
ข้อ 16 โยเซฟไม่ลืมที่จะถวาย -
เกียรติพระเจ้า เราก็ควรจะมีท่าที
แบบนี้เช่นกัน การเอาเกียรติใส่ตัว
ก็เท่ากับการขโมยเกียรติของ   
พระเจ้า อย่าท าเฉยเม่ือเรารู้ว่า
ควรถวายเกียรติพระเจ้า 
 

การตอบสนอง 
ในชีวิตของเรานั้น เราเตรียม  
พร้อมเสมอหรือไม่ ? โดยเฉพาะ  
ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
เพราะพระเจ้าอาจจะโยนโอกาส
นั้นมาให้กับเราอย่างที่เราไม่
คาดคิด  __________________ 
_________________________
_________________________ 
ให้เรานับพระพรของพระเจ้า และ
นับการที่เราถวายเกียรติแด่
พระองค์ ถามตัวเองว่า เราขโมย
เกียรติพระเจ้าหรือไม่ ?_______ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาพระเจ้าให้การ
เรียบเรียงความคิด เขียนค าพยาน
ส่วนตัวของเรา และ การที่พระเจ้า
ตอบค าอธิษฐานของเราออกมาเพื่อ
เราจะพร้อมในการเป็นพยานได้ 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้
เราเป็นพยานแบ่งปันข่าวดีให้    
กับเพื่อน และญาติพี่น้องของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 9 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที ่41:33-57 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:1 ‚ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเจ้าตลอดไป  ค าสรรเสริญ
พระองคอ์ยู่ทีป่ากข้าพเจ้า
เรือ่ยไป‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล  
41:33-57 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่ านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 38   ฟาโรห์เห็นว่าโยเซฟเป็น
ผู้ที่มี “พระวิญญาณของพระเจ้า”  
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 เราอาจไม่ต้องท านายความฝัน
ของกษัตริ ย์ แต่บรรดาคนที่รู้จัก
เราควรเห็นพระเจ้าในตัวเราผ่าน
ทางค าพูดที่อ่อนโยน การแสดง
ความเมตตา และการให้ค าแนะน า
ที่ชาญฉลาด  
 ญาติเพื่อนบ้าน และเพื่อน
ร่วมงานของเราเห็นพระวิญญาณ
ของพระเจ้าในตัวเราหรือไม่? 
 

ข้อ 39-40  โยเซฟก้าวขึ้นด ารง
ต าแหน่งสูงๆ ได้อย่างรวดเร็ว คือ
ก้าวจากคุกไปสู่วังของฟาโรห์  
 การฝึกฝนเพื่อเข้ารับต าแหน่ง
ที่ส าคัญนี้เริ่มต้นจากการเป็นทาส 
แล้วก็เป็นนักโทษในเวลาต่อมา  
 ในแต่ละสถานการณ์โยเซฟ
เรียนรู้ถึงความส าคัญของการ    
รับใช้พระเจ้าและผู้อื่น  
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด  
จะน่าปรารถนาหรือไม่กต็าม 
จงคิดเสียว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
การฝึกฝนเพ่ือรบัใช้พระเจ้า 

 

การตอบสนอง 
 เมื่อเรามีพระวิญญาณของ   
พระเจ้าอยู่กับเรา เราก็ไม่ต้องวิตก
สิ่งใดเลย ไม่ว่าเรื่องนั้นจะบวก   
หรือลบ ก็จะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 
 ให้เราปรับระบบชีวิตของเรา  
ให้เป็นที่ที่พระเจ้าทรงยินดีที่      
อยู่ในชีวิตเรา เช่น อย่าท าให้พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย หรือ 
ด าเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอ
พระทยั คือมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เป็นตน้  
 มีชีวิตส่วนไหนที่เราต้องป รับ
บ้าง ?_____________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________



S E P T E M B E R  | 30 

อธิษฐาน 
อธิษฐาน เหมือนกษัตริย์ดาวิดใน 
สดุดี 139:23-24 ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค ์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  
และ  ขอทรงน าข้าพระองคไ์ป
ในมรรคานิรนัดร ์
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงค้นดูชีวิต
ของเรา และให้เราสารภ าพความ
บาปผิดของเราต่อพระองค์ เพื่อ
เราจะสามารถปรับชีวิตให้เป็นที่
พอพระทัยของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 

วันที่ 10 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:2 ‚จิตใจของข้าพเจ้า โอ้อวด
ในพระเ จ้า  ให้คนทีเ่สงีย่ม
เจียมตวัได้ฟังและยินดี‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 42  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 
จริง ๆ โยเซฟสามารถเปิดเผย
ตัวเองต่อพวกพี่ชายได้ ทันที     
แต่ความทรงจ าครั้งสุดท้ายของ  
โยเซฟเกี่ยวกับพวกพี่ชายก็คือ 
เขาได้มองหน้าพวกพี่ชายด้วย
ความหวาดกลัวในขณะที่พ่อค้า
ทาสน าตัวเขาไป  
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 พวกพี่ชายจะยังคงใจร้ายและ
คิดไม่ซื่ออยู่หรือไม่ แล้วชีวิตของ
พวกเขาเปลี่ยนไปหรือยัง เมื่อวัน
เวลาผ่านไปโยเซฟจึงต้องทดสอบ
พวกเขาดูก่อน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8,9  โยเซฟจ าความฝันที่พวก
พี่ชายกราบไหว้เขาได้ (37 :6-9) 
ความฝันนั้นกลายเป็นจริง  
 โยเซฟโอ้อวดความฝันของเขา
ในขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว เขาก็ไม่ได้โอ้อวด
ฐานะที่เหนือกว่า  
 โยเซฟไม่คิดจะพูดว่า “ฉันบอก
แล้ว ” และ ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะ
เปิดเผยตัวเอง เขาจึงเงียบเฉยอยู่  
 

บางครัง้การเงียบกเ็ป็น 
ส่ิงท่ีดีท่ีสดุ แม้เราอยากจะ 

พดูให้แจ่มแจ้งกต็าม 

 
 

การตอบสนอง  
ในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น มี
บางเรื่องที่เราต้องการเคลียร์
หรือไม่ ?__________________ 
_________________________
_________________________ 
 โยเซฟมีสติปัญญาในการเงียบ
เฉย แล้วรอคอยที่จะพูดในเวลาที่
เหมาะสม  
 เราน่าจะถามพระเจ้าและรอ
คอยเวลาเหมาะสมที่เราจะพูดและ
เคลียร์เรื่องนั้น เพื่อเป็นประโยชน์
และเป็นพระพรทั้งสองฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
 ตามค า อธิษฐานของพระเยซู -
คริสต์ใน มธ .6 :10 ที่ว่า ‚ขอ
แผน่ดินของพระเจ้ามาตัง้อยู่ ‛ 
คือขอความคิด น้ าพระทัยของ
พระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตการ
ตัดสินใจของเรา เพื่อเราจะคิด  
และตัดสินใจแบบคนในอาณา -
จักร พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 11 กันยายน 2011  
สดุดี บทที่ 38 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:2 ‚จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวด
ในพระเจ้า  ให้คนทีเ่สงีย่ม
เจียมตวัได้ฟังและยินดี‛ 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 38 ช้าๆ 3 
รอบ และรอบท่ี 3 อ่านออกเสียง 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้ ?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
นี่เป็นหนึ่งใน “บทส านึกบาป ” 
[Penitential psalm] จากทั้งหมด 
7 บท คือ 6,32,38 ,51 ,102 ,130  
และ 143 
 ดาวิดกล่าวว่ า บาปก่อให้เกิ ด
ปัญหาสุขภาพ (38:1-8)  
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 บาปแยกเขาออกจากพระเจ้า
และคนอื่น ๆ ท าใ ห้เขาอ้างว้าง
เดียวดาย (38:9-14)  
 ดาวิดจึงสารภาพบาปและ    
กลับใจใหม่ (38.15-22) 
 

ข้อคิด 1 จากข้อ 2-4  
 ดาวิดมองว่า พระเจ้าทรง
พิพากษาโทษบาปของเขาโดยให้
เขาทุกข์ทรมาน  
 พระเจ้าไม่ได้ทรงลงโทษบาป
ของเราด้ว ยความเจ็บป่วยทาง
กายเสมอไป แต่พระคัมภีร์ข้อนี้
และข้ออื่นๆ (กจ.12:21-23; 1คร.
11:30-32) แสดงให้เห็นว่าในบาง
กรณีพระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้  
 ความบาปของเราส่งผลกระทบ
ทางกายและทางใจซึ่งอาจท าให้
เราทุกข์ทรมาน บางครั้งพระเจ้า
ต้องลงโทษลูกๆ ของพระองค์เพื่อ
น าพวกเขากลับมาหาพ ระองค์ 
(ฮบ.12:5-11) 
  เมื่อเรากลับใจจากบาป พระเจ้า 
สัญญาจะให้อภัยเรา  

พระเจ้าสญัญาจะให้อภยัเรา 
พระเจ้าไม่ได้สญัญาว่า 

จะขจดัผลของบาปในโลกน้ี
ออกไปให้หมด แต่พระองค์ 
ทรงช่วยกู้เราจากผลของบาป

ในนิรนัดรก์าล 

ตอบสนองและอธิษฐาน 
 เป็นไปได้หรือไม่ที่เรามีปัญหา
ทางกายหรือใจ เพราะความบาป? 
 ให้เราทบทวนตัวเองว่า มีบาป
อะไรหรือไม่ที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิต
ของเรา ถ้ามี ก็ให้เราสารภาพ 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่ปลอดโปร่งไม่
ถูกพันธนาการ 
 เราอาจจะต้องทูลขอพระ -
วิญญาณเปิดเผยความบาปผิด     
ที่ลี้ลับที่เราไม่รู้ตัว เพื่อเราจะ
สามารถน าสิ่งนั้นขึ้นมาสา รภาพ
ต่อพระองค์ได้ _____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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 ให้เราอธิษฐานสารภาพกับ
พระองค์ โดยการอธิษฐานตาม
สดุดีบทที่ 38 นี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 กันยายน 2011  
สดุดี บทที่ 39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:2 ‚จิตใจของข้าพเจ้ าโอ้อวด
ในพระเจ้า  ให้คนทีเ่สงีย่ม
เจียมตวัได้ฟังและยินดี‛ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 39 ช้าๆ 3 
รอบ และรอบท่ี 3 อ่านออกเสียง 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้ ?_________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้ ข้อ 10  
ดาวิดหมายความว่าอย่างไรเมื่อ
เขาร้องทูลพระเจ้าว่า ขออย่าทรง
โบยเขาอีกเลย เพราะเขาสิ้นแรง
อยู่ในเง้ือมพระหัตถ์ของพระองค์  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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 ดาวิดอาจบรรยายถึงความ
ยากล าบากที่เขาก าลังเผชิญอยู่  
ซึ่งท าให้เขารู้สึกเหมือนถูกโบยตี  
 พระเจ้าทรงอบ รมเราเช่นเดียว  
กับบิดาที่รักและเอาใจ ใส่ลูก ตีสั่ง -
สอนลูกของตน (ฮบ.12:5-9) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 1-3       ดาวิดตัดสินใจจะ
ไม่ปล่อยให้ลิ้นท าบาป นั่นคือเขา
ตัดสินใจจะไม่บ่นกับคนอื่นว่า  
พระเจ้าทรงท ากับเขาอย่างไร  
 ดาวิดมีเรื่องให้บ่นมากมาย เขา
ถูกเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์อิสราเอล
แต่เขาต้องรออยู่หลายปีกว่าจะ  
ได้บัลลังก์ จากนั้นโอรสองค์หนึ่ง
ของดาวิดก็พยายามจะฆ่าเขา  
และขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน แต่
เมื่อดาวิดทนต่อไปไม่ไหวเขาก็
บ่นกับพระเจ้าโดยตรง  
 เราทุกคนมีเรื่องบ่น ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่การงาน เงินทอง หรือ
สถานการณ์ในชีวิต  
 

แต่การบน่กบัคนอ่ืน     
อาจท าให้พวกเขาคิดว่า 

พระเจ้าไม่สามารถดแูลเราได้        
ทัง้ยงัดเูหมือน 

เราโทษว่า พระเจ้า  
เป็นผูส้ร้างปัญหาให้เราด้วย 

 เราจึงควรหัดท าเหมือนดาวิด 
คือร้องทุกข์กับพระเจ้าโดยตรง 
 
การตอบสนอง 
 ให้เราตั้งใจและตัดสินใจที่จะ  
ไม่ท าบาปต่อพร ะเจ้าในเรื่องลิ้น
ของเรา คือไม่บ่น ไม่พูดแง่ลบ ไม่
พูดเล่นแง่ลบ ไม่ระบายอารมณ์
ด้วยค าพูดที่ไม่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า 
 ให้เราตระหนักเสมอว่า พระเจ้า
ต้องการใช้เราให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลง 
และพลิกฟื้นชุมชน ดังนั้นตัวเราเอง 
ต้องเปลี่ยนแปลงก่อน แต่สิ่งที่เรา
ต้องเปลี่ยนแปลงคือ ลิ้นของเรา 
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ตอบสนองและอธิษฐาน 
 คิดถึงการที่พระเจ้าจะใช้เราใน
การพลิกฟื้นชุมชนและเราต้อง
เปลี่ยนแปลงก่อน ทูลขอพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครอง
ชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นผู้สื่อสาร
พระคุณ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า
ส าหรับคนรอบข้างเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 กันยายน 2011  
สดุดี บทที่ 40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 3  ‚เชิญยอพระเกียรติ     
พระเจ้า  พร้อมกบัข้าพเจ้า  ให้
เราสรรเสริญพระนามของ
พระองคด์้วยกนั‛ 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 40 ช้าๆ 3 
รอบ และรอบท่ี 3 อ่านออกเสียง 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 6  
‚เครือ่งเผาบชูาและเครือ่ง   
บชูาไถ่บาป พระองคมิ์ได้ทรง
เรียกร้อง‛  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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 พิธีกรรมทางศาสนาในสมัย
ของดาวิดคือการถวายสัตวบูชาใน
พลับพลา ดาวิดกล่าวว่าพิธีกรรม
เหล่านี้ไร้ควา มหมายถ้าเราไม่ได้
ท าด้วยท่าทีที่ถูกต้อง  
 ทุกวันนี้เราไปโบสถ์ ท าพิธี  
มหาสนิทหรือถวายสิบลดเหมือน
เป็นพิธีกรรม กิจกรรมเหล่านี้ล้วน
ไม่มีความหมายถ้าเราท าไปด้วย
ความเห็นแก่ตัว  
 พระเจ้าไม่ต้องการเครื่องบูชา
และของถวายที่เราไม่เต็มใจจะ
อุทิศถวายแก่พระองค์  
 ผู้เผยพระวจนะซาอูลว่า ‚ทีจ่ะ
เชือ่ฟังกดี็กว่าเครือ่งสตัวบชูา ‛ 
(1ซมอ .15 :22) จงท าตามพระ -
ประสงค์ของพระเจ้าโดยเชื่อฟัง
และรับใช้พระองค์ตลอดชีวิต 
 ทบทวนดูว่าทุกสิ่งที่เราท าใน
คริสตจักรหรือที่ท าตามพระคัมภีร์ 
เราท าด้วยความเชื่อฟังหรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
 

ให้เราปรบัท่าทีของเรา          
เป็นเหมือนดาวิดคือ 
ท าด้วยความเช่ือฟัง  

แล้วเราจะเหน็พระพรอย่าง 
เกินความเข้าใจในชีวิตของเรา 

 
ข้อคิดประการท่ี 2  และ
การตอบสนอง จากข้อ 10  
เมื่อเราคิดถึงความซื่อสัตย์เราอาจ
คิดถึงเพื่อนหรือคู่สมรสที่ซื่อสัตย์
ต่อเรา ที่ยอมรับเรา และรักเราแม้
ในยามที่เราไม่น่ารัก  
 คนที่ซื่อสัตย์จะรักษาสัญญา  
ไม่ว่าจะเป็นสัญญา ที่จะ ให้ความ
ช่วยเหลือหรือค าปฏิญาณในวัน
แต่งงาน  
 ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าก็
เหมือนความซื่อสัตย์ของมนุษย์ 
เพียงแต่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่า 
ความรักของพระองค์สมบูรณ์และ
พระสัญญาของ พระองค์ไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลง  



S E P T E M B E R  | 38 

 พระเจ้าทรงรักเราแม้เราจะเอน
เอียงไปหาบาปอยู่เสมอ  

พระองคท์รงรกัษาสญัญา
ทัง้หมดท่ีทรงให้ไว้กบัเรา      
แม้เราจะไม่ได้รกัษาสญัญา 
ท่ีเราให้ไว้กบัพระองคก์ต็าม 

 เราสามารถไว้วางใจในความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้าได้เสมอ  
 เราได้สัญญาอะไรกับใคร บ้าง
หรือไม่ ? เช่น คู่ครอง ลูก เพื่อน 
เพื่อนร่วมงาน หรือพระเจ้า ให้เรา
สัตย์ซื่อกับสัญญานั้น เหมือนที่
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ__________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์
ที่มีต่อเราในพระสัญญาต่าง ๆ  
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณให้
พัฒนาพระลักษณะของพระเจ้า  
คือความสัตย์ซื่อนี้ในชีวิตของเรา
มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 14 กันยายน 2011 
สดุดี บทที่ 41 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 3  ‚เชิญยอพระเกียรติ     
พระเจ้า พร้อมกบัข้าพเจ้า  ให้
เราสรรเสริญพระนามของ
พระองคด์้วยกนั‛ 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 41 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 9    พันธสัญญาใหม่มองว่า
พระคัมภีร์ ข้อนี้พยากรณ์ว่า     
พระเยซูจะถูกทรยศ (ยน.13:18)   

 ยูดาสเป็นหนึ่งในสาวกสิบสอง
คนซึ่งใช้เวลาสามปีเรียนรู้จาก
พระเยซู ร่วมเดินทาง กินดื่ม
ด้วยกันกับพระองค์ (มก.3:14-19) 
และเป็นคนดูแลเงินของกลุ่ม แต่
ในที่สุดยูดาสซึ่งรู้จักพระเยซูดี
กลับทรยศพระองค์ (มธ .26 :14-
16,20-25) 
 

ข้อคิด จากข้อ 1  
 พระคัมภีร์มักกล่าวว่าพระเจ้า
ทรงดูแลคนอ่อนแอ คนยากจน 
และคนขัดสน นอกจากนี้พระองค์
ยังทรงอวยพรคนที่ห่วงใยคน
เหล่านี้ด้วย  

พระเจ้าทรงต้องการ 
ให้เราแบง่ปันกบัผูอ่ื้นด้วย 
ใจกว้างขวาง เพ่ือการกระท า

นัน้จะสะท้อนถึงส่ิงท่ี 
พระองคท์รงให้โดยไม่คิดมูลค่า 

 เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรเรา เรา
ก็ควรอวยพรคนอื่นด้วย 
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การตอบสนอง 
 มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
อยู่ใกล้ ๆ เราหรือไม่ และเราได้
ตอบสนองเขาอย่างไร? 
 และในขณะเดียวกันให้เราคิดถึง
พระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรเรา 
เป็นไปได้หรือไม่ ที่พระเจ้าทรง  
อวยพระพรเรา เพื่อให้เราอวยพร
ผู้อื่น ? 
 ดังนั้น ให้เรากลับมาคิดถึงคนที่
รอบ ๆ เราอีกครั้ง แล้วให้เรา
เหยียดตัวเราไปช่วยเขา โดย
เริ่มต้นที่การอธิษฐานของการทรง
น าจากพระเจ้า และถึงวิธีการที่เรา
จะตอบสนองเขา และที่สุดคือ การ
ที่เขาจะพบกับความรอดในพระ -
เยซูคริสต์ _________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระเจ้า
ทรงอวยพระพรเรา และขอบ  
พระคุณพระเจ้าที่เราสามารถ   
อวยพรผู้อื่นได้ 
 อธิษฐานเผื่อคนที่เรา ได้มีส่วน
ช่วยเหลือเขา ขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท างานในใจของเขา เพื่อ
เขาจะมีโอกาสรู้จักและพบความ
รอดในพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที ่15 กันยายน 2011 
สดุดี บทที ่42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 3  ‚เชิญยอพระเกียรติ     
พระเจ้า  พร้อมกบัข้าพเจ้า  ให้
เราสรรเสริญพระนามของ
พระองคด์้วยกนั‛ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 42 ช้า ๆ 
 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไ รกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 1 ,2  
ชีวิตของเรานั้นต้องพึ่งพาพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่กวางต้องพึ่งพาน้ า 
บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและ
ปรารถนาจะรู้จักพระองค์จะ พบ
ชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด  

 ผู้เขียนสดุดีบทนี้รู้สึกว่าตน    
ถูกแยกจากพระเจ้าและเขารู้ดี    
ว่าเขาจ าเป็นต้องพึ่งพาพระองค์ 
เขาจึงไม่ยอมหยุดพักจนกว่าเขา
จะมีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับ
พระเจ้าอีกครั้ง 
 ความสัมพันธ์ ของเรากับ     
พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ? 

ให้เราเหน็คณุค่าของ
ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า

เหมือนกบัท่ีดาวิดมี เพ่ือเราจะ
พบกบัการพกัผอ่นท่ีแท้จริงได้ 

 เรายังยืนหยัดกับการเฝ้าเดี่ยว 
[QT] กับพระเจ้าทุกวันอยู่หรือไม่? 
_________________________ 
 

ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนองจากข้อ 5,6  
การซึมเศร้าเป็นอาการป่วยทาง
อารมณ์ทีพ่บมากที่สุดประเภทหนึ่ง 
วิธีหนึ่งที่จะแก้อาการซึมเศร้าได้   
คือการใคร่ครวญว่าพระเจ้าทรงดี  
ต่อประชากรของพระองค์  
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 การท าเช่นนี้ท าให้เราเลิกกังวล
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และมี
ความหวังว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยน  
แปลงไปในทางที่ดี  
 นอกจากนี้ยังท าให้เราจดจ่ออยู่
ที่ความสามารถของพระเจ้าที่ทรง
ช่วยเราได้  แทนที่จะจดจ่ออยู่ที่
ความจนปัญญาของตนเอง  
 เมื่อเราซึมเศร้า ลองใช้สดุดีบทนี้
เป็นยารักษา จงอ่านและใคร่ครวญ 
ถึงความดีของพระเจ้าที่บันทึกไว้
ในพระคัมภีร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อเราท า QT มีความสัมพันธ์
กับพระเจ้าอย่างดี แน่นอนเราจะมี
สุขภาพจิตที่ ดี เพราะเราภาวนา
พระวจนะของพระเจ้า ความจริง
ของพระเจ้าท าให้เราเป็นไท และ
เราจะเป็นไทจริง ๆ โดยความจริง
นั้น 
 เรายังยืนหยัดในการภาวนา
และการตรึกตรองพระธรรมอยู่
หรือไม่?  
 เรายังภาวนาพระธรรม สดุดี 
บทที่ 91 และ 34 อยู่หรือไม่?___ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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อธิษฐาน 
 วันนี้ ให้เราอธิษฐานโดยอ่าน
ตามพระธรรมสดุดีบทที่ 91  
 การอธิษฐานโดยการอ่านนั้น 
เราต้องเพ่งความคิดของเราไป
ตามเนื้อหาที่เราอ่านหรือท่องนั้น 
และประกาศพระวจนะกับจิต -
วิญญาณของเรา และประกาศ   
กับสถานการณ์ให้อยู่ภายใต้    
พระวจนะของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 16 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:4 ‚ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า  
และพระองคท์รงตอบข้ าพเจ้า
และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจาก
ความกลวัทัง้ส้ินของข้าพเจ้า‛ 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 43 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  ข้อ 1 
ยาโคบและบรรดาบุตรชายของ
เขายังคงเผชิญกับการกันดาร
อาหาร  
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 พวกเขามองไม่เห็นแผนการ
ของพระเจ้าที่จะส่งพวกเขาไป
อียิปต์เพื่อคืนดีกับโยเซฟและ   
เอาอาหารจากคลังของอียิปต์   
ถ้าเราก าลงัอธิษฐานขอทางออก
จากความยากล าบากหรือความ

กดดนัและพระเจ้ายงั  
ไม่ตอบอย่างท่ีเราต้องการทนัที  
จงจ าไว้ว่าพระเจ้าอาจก าลงัน าเรา
ไปพบกบัส่ิงท่ีล า้ค่าเป็นพิเศษกไ็ด้ 

 เราก าลังรอคอยสิ่งล้ าค่าอะไร
หรือไม่ ? ตัวอย่างของยาโคบจะ
หนุนใจให้เราอธิษฐานไว้วางใจ
พระเจ้าส าหรับสิ่งที่เรารอคอยนี้ 
_________________________ 
ข้อ 12 พวกพี่ชายของโยเซฟกลับ
จากอียิปต์มาถึงบ้านแล้วจึงพบว่า
เงินที่พวกเขาจ่ายค่าข้าวไปนั้นอยู่
ในถุงข้าว (42:35)  
 เมื่อต้องกลับไปอียิปต์เพื่อซื้อ
อาหารเพิ่มในอีกหลายเดือนต่อมา 
ยาโคบจึงสั่งให้พวกเขาเอาเงินไป
เพิ่มเพื่อซื้อข้าวและจ่ายของครั้ง
ก่อนด้วย 
 

 ยาโคบไม่ได้พยายามหลบเลี่ยง
อะไร เขาซื่อสัตย์แล ะจ่ายเงิน    
ทุกครั้งที่ซื้อของ ไม่ว่าเขาจะจ าเป็น 
ต้องจ่ายหรือไม่ก็ตาม  
 เราควรท าตามแบบอย่างของ
ยาโคบและรักษาความซื่อสัตย์ไว้ 
ความซื่อสัตย์ท าให้เรามีชื่อเสียงดี 
ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินที่เราอาจเก็บ
ไว้เพราะความไม่ซื่อสัตย์ 
 มีสถานการณ์อะไรหรือไม่ที่เรา
สามารถโกงหรือเบี้ยวโดยไม่มีใคร
จับได้ ? จงให้ตัวอย่างความสัตย์ -
ซื่อของยาโคบเตือนเราระวังไม่ให้
ชื่อเสียงของเราเสียไป 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานตามค าอธิษฐาน
ของพระเยซูคริสต์ใน มธ .6:10 
ที่ว่า ‚ขอแผน่ดินของพระเจ้า
มาตัง้อยู่‛  
คือขอความคิด น้ าพระทัยของ
พระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิตการ -
ตัดสินใจของเรา เพื่อเราจะคิด  
และตัดสินใจแบบคนในอาณาจักร   
พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 17 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 44 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:4 ‚ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า  
และพระองคท์รงตอบข้าพเจ้า
และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจาก
ความกลวัทัง้ส้ินของข้าพเจ้า‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 44  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการ
กระท าของยูดาห์ ในพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-34     ในที่สุดยูดาห์ก็ทน
ไม่ไหวและเข้าวิงวอนโยเซฟ การ
ท าเช่นนี้เสี่ยงมากเพราะโยเซฟ
อาจสั่งฆ่าเขาได้ แต่ยูดาห์ปกป้อง
ตัวเองและพี่น้องของเขาอย่างกล้า
หาญและอ้อนวอนขอความเมตตา 
เขาเสนอตัวเข้าแลกกับเบนยามิน  
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 บางครั้งเราควรเงียบ แต่บางครั้ง
เราควรเอ่ยปากแม้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบที่รุนแรงก็ตาม  

เม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ี
จ าเป็นต้องพดูและลงมือท า
อย่างกล้าหาญ จงนึกถึงยดูาห์
และพดูออกมาอย่างหนักแน่น 

ข้อ 32,33         ยูดาห์สัญญากับ
ยาโคบว่า เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภัยของเบนยามินเอง 
(43:9)  
 บัดนี้ยูดาห์มีโอกาสท าตาม
สัญญาแล้ว การเป็นทาสถือเป็น
เคราะห์ร้ายอย่างหนึ่ง แต่ยูดาห์
ตั้งใจจะรักษาค าพูดที่ให้ไว้กับบิดา  
 เขาแสดงความกล้าหาญอย่างยิ่ง 
ในการรักษาสัญญานี้  
 การรับผิดชอบ หมายถึงการท า
ให้ส าเร็จด้ วยความมุ่งมั่นและ   
กล้าหาญ ไม่ว่าเราต้องเสียสละ
เพียงใดก็ตาม 
 
 

การตอบสนอง 
 มีเหตุการณ์อะไรในชีวิตหรือไม่
ที่เราต้องยืนหยัดเพื่อพูดและลง
มือกระท าการ ? 
 และมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ที่
เราต้องกล้าหาญที่จะแสดงจุดยืน 
และรักษาค าพูดของเราแม้จะเสี่ยง
ในการกระท าเช่นนี้?__________ 
_________________________
_________________________ 
 ให้เหตุการณ์ของยูดาห์ครั้งนี้
เป็นบทเรียนที่เรากล้ายืนหยัด เพื่อ
ความถูกต้องและเป็นที่ถวายเกียรติ 
แด่พระเจ้า แต่สิ่งที่เป็นประเด็น
ส าคัญคือ เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และรอบคอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
อธิษฐาน 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 ทูลขอพระเจ้าทรงพัฒนาชีวิต
ของเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน  
พระคริสต์ เพื่อเราจะมีจิตวินิจฉัย
และเผชิญปัญหาทุกอย่างด้วย
ความกล้าหาญ 
 ทูลขอการทรงสถิตของพระเจ้า
อยู่กับเราทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยว  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 18 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:4 ‚ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า  
และพระองคท์รงตอบข้ าพเจ้า
และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจาก
ความกลวัทัง้ส้ินของข้าพเจ้า‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 45 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จาก ข้อ 4-8       แม้พวกพี่ชาย
ของโย เซฟจะอยากก าจัดเขา แต่
พระเจ้าก็ทรงใช้การกระท าที่ชั่ว
ร้ายนั้นท าให้แผนการของพระองค์
ส าเร็จในที่สุด  
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 พระองค์ทรงส่งโยเซฟไปล่วง  
หน้าเพื่อช่วยชีวิตของพวกเขาและ
ชาวอียิปต์ให้รอดพ้นจากการ
กันดารอาหาร และเป็นการเตรียม  
การก่อตั้งชนชาติอิสราเอลขึ้นมา  
 แม้คนอื่นจะประสงค์ร้ ายต่อเรา 
จงจ าไว้ว่าพวกเขาเป็นเพียง
เครื่องมือของพระเจ้า เหมือนที่  
โยเซฟกล่าวกับพวกพี่ชายของเขา
ว่า ‚พวกท่านคิดร้ายต่อเรากจ็ริง  
แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงด าริให้เกิด
ผลดีอย่างทีบ่งัเกิดข้ึนน้ีแล้ว  คือ
ช่วยชีวิตคนเป็นอนัมาก‛ (50:20) 
 ถ้าเราต้องเป็นเครื่องมือของ
พระเจ้าเ หมือนที่โยเซฟเป็น และ
ได้รับการต่อต้าน เราจะยินดี     
ยืนหยัดและตอบสนองแบบที่     
โยเซฟกระท าหรือไม่?________ 
_________________________ 
 จงให้การตอบสนองของโยเซฟ
เป็นแบบอย่างกับเราในการตอบ  
สนองความกดดันที่เราอาจจะต้อง
ได้รับนะครับ 

พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสงูสดุ 
แผนการของพระองค์ 
ไม่ได้ถกูก าหนดโดย 
การกระท าของมนุษย์ 

 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จาก ข้อ 26-27     ยาโคบอยากจะ
เห็นหลักฐานก่อนจะเชื่อว่าโยเซฟ
ยังมีชีวิตอยู่ เช่นเดียวกับโธมัสที่
ไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้น
จากความตายแล้วจนกว่าเขาจะ
ได้เห็นและแตะต้องพระองค์ (ยน.
20:25)  
 การเปลี่ยนความเชื่อเป็นเรื่อง
ยากไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือไม่ก็
ตาม พระกิตตคิุณก็อาจเป็นเรื่องที่
เชื่อได้ยาก แต่จงเชื่ออยู่เสมอว่า
พระเจ้าทรงเตรียมอนาคตอันยอด
เยี่ยมไว้ให้เรา 
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 เรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้า
ขนาดไหน ? ไม่ใช่ความสามารถ
ในความเชื่อของตัวเราแต่เป็น
ความเ ชื่อในพระเจ้าต่างหากที่
เป็นค าตอบ 
 ให้เราแสวงหาพระเจ้า มี
ความสัมพันธ์และประสบการณ์
กับพระเจ้า และเราจะสามารถ
มั่นใจและมีความเชื่อในพระองค์
มากขึ้นได้ 
 เราได้ท า QT ทุกวันหรือไม่ 
เพื่อเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้น? 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถ  
จัดเวลาเข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันได้
อย่างสัตย์ซื่อ เพื่อเราจะรู้จัก
พระองค์มากขึ้น และเพื่อเราจะมี
ความเชื่อในพระองค์มากขึ้น 
 ทูลขอการทรงสถิตของพระเจ้า
อยู่กับเราทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยว  
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 19 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 5  ‚เขาทัง้หลายเพ่งดู
พระองค ์ และเบิกบาน  เพือ่
หน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย‛ 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 46  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ จาก
ข้อ 4           ยาโคบไม่ได้กลับไป
คานาอันอีกเลย พระสัญญานี้
หมายความว่าพงศ์พันธุ์ของเขาจะ
ได้กลับไป ‚โยเซฟจะเอามือปิด
ตาเจ้า " หมายถึงโยเซฟจะอยู่
ด้วยขณะที่ยาโคบก าลังจะตาย  

 พระเจ้าทรงสัญญากับยาโคบ
ว่าเขาจะไม่ต้องรู้สึกขมขื่นเพราะ
ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไป 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3,4         พระเจ้าทรงบอกให้
ยาโคบออกจากบ้านและเดินทาง
ไปต่างแดนซึ่งอยู่ห่างไกล แต่พระ
เจ้าทรงให้ความม่ันใจกับเขาโดย
สัญญาว่าพระองค์จะเสด็จไปกับ
เขาและจะทรงดูแลเขา  
 

เม่ือสถานการณ์หรือ 
ส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ  
ท าให้เรากลวั  
จงจ าไว้ว่า 

ความกลวัเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่ถ้าเรากลวัจนท าอะไรไม่ถกู

กแ็สดงว่าเราไม่เช่ือว่า 
พระเจ้าทรงดแูลเราได้ 
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การตอบสนอง 
 เรามีความเชื่อในพระเจ้ามาก
ขนาดไหน? 
 ผมไม่ได้หมายความว่า เรามี
ปริมาณความเชื่อมากขนาดไหน 
แต่เป็นคุณภาพของความเชื่อ คือ
เชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
 

เพราะพระเจ้าทรงย่ิงใหญ่  
แม้เราเช่ือเพียงเลก็น้อย 

กส็มัฤทธ์ิผลและ 
เม่ือมีพระเจ้าท่ีย่ิงใหญ่ 
เรากไ็ม่ต้องกลวัส่ิงใด 

 

 เรามีความกลัวอะไรในชีวิต
หรือไม่ มอบสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าดี
ไหมครับ?_________________  
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากให้เรา  
ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถจัด
เวลาเข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันได้
อย่างสัตย์ซื่อ เพื่อเราจะรู้จัก
พระองค์มากขึ้น และเพื่อเราจะมี
ความเชื่อในพระองค์มากขึ้น 
 ทูลขอการทรงสถิตของพระเจ้า
อยู่กับเราทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยวท า 
QT นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอ น-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________
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วันที่ 20 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 47 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์ วันนี้ สดุดี 
34 : 5  ‚เขาทัง้หลายเพ่งดู
พระองค ์ และเบิกบาน  เพือ่
หน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 47  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 และ
การตอบสนอง จากข้อ 1-6  
ความซื่อสัตย์ของโยเซฟมีผล    
ต่อทั้งครอบครัวของเขา  
 ตอนที่โยเซฟถูกขังอยู่ในบ่อน้ า
และในคุก โยเซฟคงคิดถึงอนาคต
ของเขา  

 แต่แทนที่เขาจะหมดหวัง เขา
กลับเชื่อฟังพระเจ้าอย่ างซื่อสัตย์
และท าสิ่งที่ถูกต้อง 
 ในที่นี้เราได้เห็นผลที่น่าตื่นเต้น 
เราอาจจะไม่ ได้เห็นผลของความ
เชื่อของเราเสมอไป แต่เรามั่นใจ
ได้ว่าพระเจ้าทรงอวยพรความ -
ซื่อสัตย์นั้น 

พระเจ้าทรงเป็น 
พระเจ้าท่ีเราไว้ใจได้ 

ในความสตัยซ่ื์อของพระองค์ 

 ในชีวิตของเราขณะนี้มีอะไร    
ที่ดูเหมือนมืดมน ไม่มีทางออก 
ให้เราไว้วางใจพระเจ้าส าหรับ
สถานการณ์นั้น ๆ  ?__________ 
_________________________ 
 
ข้อคิดประการท่ี 2 และ
การตอบสนองจากข้อ 29-31  
การวางมือไว้ที่หว่างขาเป็น
เครื่องหมายการท าสัญญาเหมือน
การจับมือในปัจจุบัน  
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 ยาโคบให้  โยเซฟสัญญาว่าจะ
ฝังเขาในบ้านเกิด  
 เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมี
การเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ค าพูดของคนจึงมีน้ าหนัก
พอๆกับสัญญาที่เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในปัจจุบัน  
 ทุกวันนี้คนชอบพูดกันว่า “ฉัน
ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ” แต่
คนของพระเจ้าต้องพูดความจริง 
จงให้ค าพูดของเราเชื่อถือได้
เหมือนสัญญาที่เขียนเป็นลาย -
ลักษณ์อักษร 
 ให้เราทบทวนชีวิตของเรา
โดยเฉพาะ เรื่องค าพูด เราพูด
ความจริงหรือไม่ ค าพูดของเรา
เชื่อถือได้เสมอหรือไม่?________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 มอบสถานการณ์มืดมนในชีวิต
ของเราให้กับพระเจ้า  
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
สถานการณ์นั้น แม้เราจะไม่เข้าใจ
ทั้งหมดว่าท าไมสิ่ งนั้นเกิดขึ้น     
กับเรา แต่เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ทรงรักเราเสมอ 
เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
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วันที่ 21 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 48 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 5  ‚เขาทัง้หลายเพ่งดู
พระองค ์ และเบิกบาน   เพือ่
หน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย‛ 

อ่าน พระธรรมปฐมกาล 48  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดประการท่ี 1 จาก  
ข้อ 11      ยาโคบคิดว่าโยเซฟ
ตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่โยเซฟถูก
ขายไปเป็นทาส เขาคร่ าครวญ
อย่างสิ้นหวัง (37 :30 ) ในที่สุด  
พระเจ้าไม่เพียงแต่วางแผนให้
ยาโคบได้บุตรชายคืนมาเท่านั้น 
แต่ยังได้หลานด้วย  

ไม่มีสถานการณ์ใดท่ีเลวร้าย
จนพระเจ้าไม่อาจช่วยได้ 

 ยาโคบได้บุตรชายคืน โยบได้
ครอบครัวใหม่ (โยบ 42:10-17) 
มารีย์ได้ลาซารัสซึ่งเป็น น้องชาย
กลับคืนมา (ยน .11 :1-44 ) เรา
ยังคงมีหวังเพราะเราเป็นของ  
พระเจ้าที่รักเรา  
 เราไม่มีวันรู้ว่าพระองค์จะทรง
พลิกสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังให้
กลายเป็นดีได้อย่างไร 
  
ข้อ 15     ยาโคบกล่าวถึงพระเจ้า
ในฐานะผู้ที่เลี้ยงเขามาตลอดชีวิต 
ยิ่งยาโคบอายุมากขึ้น  เขาก็ยิ่ง
เห็นชัดว่าเขาต้องพึ่งพาพระเจ้า  
 ท่าทีของยาโคบเปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัดหากเทียบกับตอนที่เขา
เป็นหนุ่มเจ้าเล่ห์และไม่ซื่อ  
 ถ้าอยากมีท่าทีแบบยาโคบ จง
ให้พระเจ้าน าเราในขณะที่เราต้อง
วางใจการจัดเตรียมและการดูแล
ของพระองค์  
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เม่ือเราตระหนักว่า 
พระเจ้าทรงเป็นผูป้ระทาน 

ส่ิงท่ีดีทุกอย่างแก่เรา  
เรากจ็ะไม่ไขว่คว้าด้วยตวัเอง 

การตอบสนอง 
ขณะนี้เรามีสถานการณ์อะไรบ้าง
ในชีวิตที่สิ้นหวัง?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ให้ตัวอย่างของยาโคบท าให้เรา
มีก าลังในการไว้วางใจในพระเจ้า
แม้ว่าสถานการณ์จะดูแย่ แต่พระ
เจ้าสามารถพลิกได้ และเพราะ
พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานของดี
ทุกอย่างกับเรา เราจึงไม่ต้อง
กระเสือกกระสนด้วยล าพังเราเอง  
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญยกย่องพระนามหนึ่ง
ของพระเจ้าคือ พระยะโฮวาห์ -
ยิเรห์ [Jehovah -jireh] พระเจ้าผู้ -
ทรงจัดเตรียม 
 มอบสถานะการณ์ที่ยากของ
เรากับพระเจ้า และไว้วางใจใน
พระองค์ว่า พระองค์ทรงรักเราจะ
ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีส าหรับเรา
เสมอ และขอบพระคุณพระเจ้า  
แม้เราจะอยู่ในสถาน การณ์ที่      
แย่นั้นก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 22 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 49 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:6 ‚คนจนคนน้ีร้องทูล  และ
พระเจ้าทรงฟัง  และทรงช่วย
เขาให้พ้นจากความยากล าบาก
ทัง้ส้ินของเขา‛ 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 49  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4 ลูกชายหัวปีควรเป็นผู้ได้รับ
มรดกสองเท่า แต่รูเบนเสียสิทธิ
พิเศษนี้ไปเพราะเขาเป็นคนโลเล
และไว้ใจไม่ได้  

 โดยเฉพาะในวัยหนุ่ม  เขาถึง
ขั้นหลับนอนกับภรรยาน้ อยคน
หนึ่งของบิดา ยาโคบจึงไม่อาจ   
ยกสิทธิ์บุตรหัวปีให้แก่บุตรชาย    
ที่ไม่ให้เกียรติบิดาได้ 
 
ข้อ 22 โยเซฟมีชีวิตที่เกิดผลมาก
จริงๆ ดูได้จากผู้กล้าหาญหลาย
คนมาจากเชื้อสายของเขา  เช่น  
โยชูวาผู้น าอิสราเอลเข้าสู่ดินแดน
แห่งพันธสัญญา (ยชว . 1:10,11) 
และผู้วินิจฉัยห ลายคนของ
อิสราเอล เช่น เดโบราห์ กิเดโอน 
และเยฟธาห์ (วนฉ.4:4; 6:11,12; 
11:11) 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 23,24      ข้อพระคัมภีร์
สองข้อนี้กล่าวสรรเสริญพระเจ้า    
ที่ทรงช่วยโยเซฟให้รอดจากศัตรู
ที่มาโจมตีเขา  
 หลายครั้งเราต่อสู้ด้วยตัวเอง
โดยที่เราได้ ลืมไปว่าพระเ จ้าทรง
ช่วยเราได้   
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 ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับคน
ด้วยอาวุธหรือต่อสู้กับพลังอ านาจ
ฝ่ายจิตวิญญาณ โยเซฟใกล้ชิด
พระเจ้ามากยิ่งขึ้นในยามยาก  
ล าบาก   
 การวางใจพระเจ้านั้นแสดงถึง
ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ เราวางใจ
พระองค์ในยามที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือถูกข่มเหงได้หรือไม่  

การต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณเช่นน้ี
อาศยัความร่วมมือระหว่าง 
คนท่ีกล้าหาญและซ่ือสตัย์ 
กบัพระเจ้าผูท้รงฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนอง 
ขณะนี้เรามีสถานการณ์อะไรบ้าง
ในชีวิตที่ยาก ?______________ 
_________________________
_________________________ 
 อย่าลืมว่า พระเจ้าทรงช่วยได้ 
และเป็นโอ กาสที่ดีที่เราจะทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า และ
ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
และที่ส าคัญก็คือเป็นโอกาสที่เรา
จะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น 
 และอย่าลืมว่า การที่เรา
ไว้วางใจพระเจ้านั้น แสดงว่า เรา
มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
สถานการณ์ที่ยากในชีวิตของเรา 
เพื่อเราจะสามารถเห็นความช่วย
กู้ของพระเจ้าในสิ่งที่ยากนั้น  
 มอบสถานการณ์ที่ยากของ   
เรานั้นกับพระเจ้า ให้คิดถึงชีวิต
ของโยเซฟที่ไว้วางใจพระเจ้า และ
สุดท้ายเขาได้เห็นผลของ        
การที่เขาเชื่อไว้วางใจในพระเจ้า  
ที่ยิ่งใหญ่นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 23 กันยายน 2011  
ปฐมกาล บทที่ 50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:6 ‚คนจนคนน้ีร้องทูล  และ
พระเจ้าทรงฟัง  และทรงช่วย
เขาให้พ้นจากความยากล าบาก
ทัง้ส้ินของเขา‛ 

อ่านพระธรรมปฐมกาล 50  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 26    พระธรรมปฐมกาลได้
บรรยายชีวิตคนส าคัญมากมาย    
ที่ได้ด าเนินชีวิตกับพระเจ้า ไม่ว่า
จะเป็นชายหรือหญิง บางครั้ง  
พวกเขาก็ประสบความส าเร็จ   
และหลายครั้งก็ล้มเหลว  
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 แต่เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลาย
อย่างจากการอ่านชีวประวัติของ
คนเหล่านี้  
 พวก เขาได้แรงบันดาลใจและ
ความกล้าหาญเช่นนี้จากที่ไหน  
พวกเขามีแรงบันดาลใจและความ
กล้าหาญเมื่อตระหนักว่าพระเจ้า
ทรงอยู่กับพวกเขาแม้ว่าพวกเขา
จะบกพร่อง  
 ความจริงข้อนี้ควรท าให้เรา
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า พึ่งพาพระองค์
และใช้ศักยภาพที่พระองค์ ได้
ประทานแก่เรา 
 

ข้อคิดและตอบสนอ งจาก
พระธรรมตอนน้ี  ในข้อ 5  
โยเซฟได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเขา
เป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ใน
ฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของฟาโรห์ 
เนื่องจากโยเซฟมีประวัติดี ฟาโรห์
จึงมั่นใจว่าเขาจะกลับ มาที่อียิปต์
หลังจาก ได้ฝังศพบิดาที่คานาอัน
เสร็จแล้วตามที่เขาสัญญาไว้ 
 

 เมื่อเราพิสูจ น์ให้คนอื่นเห็นว่า
เราเป็นคนที่ไว้ใจได้  สิ ทธิพิเศษ
และเสรีภาพก็มักจะตามมา  

ในการสร้างความไว้วางใจ 
ต้องใช้เวลา  

เราจึงต้องฉวยทุกโอกาส 
เพ่ือพิสูจน์ว่าเราเป็นคนท่ีไว้ใจได้ 

แม้แต่ในเร่ืองเลก็ๆน้อย ๆ 

 ให้เราเลียนแบบโยเซฟในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ลอง
พิจาร ณาตัวเราเองในเรื่องของ
ความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ว่า 
เราน่าเชื่อถือและไว้ใจได้หรือไม่ 
เพราะสิ่งนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะ
เห็นผล 
ข้อคิดและตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 20  
พระเจ้าทรงท าให้เรื่องร้ายกลาย  
เป็นดีได้ ไม่ว่าพวกพี่ชายจะ
วางแผนท าร้ายโยเซฟ ภรรยาของ
โปทิฟาร์จะกล่าวหาเขา พนักงาน
เชิญจอกเสวยจะลืมเขา หรือจะ
เกิดการกันดารอาหารอีก 7 ปี  
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 ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของ
โยเซฟสอนให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรง
เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้
ส าหรับผู้ที่วางใจในพระองค์  
 เราวางใจพระเจ้าพอที่จะรอ
คอยให้พระองค์ทรงเปลี่ยน     
เรื่องร้ายให้กลายเป็นดีไหม? 
 เราสามารถวางใจพระเจ้าได้
เหมือนโยเซฟ เพราะพระองค์ทรงมี
อ านาจควบคุมคนที่คิดร้ายให้เกิด  
ผลตามที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ 
 ขณะนี้เรามีเรื่องร้ายอะไรบ้าง
ในชีวิตของเรา ถ้าเราเดินชีวิตไป
กับพระเจ้า สัตย์ซื่อและถูกต้อง 
เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย ตอนนี้ 
เพียงแต่ไว้ว างใจในความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้า และนิ่งสงบกับ
พระองค์ และรอคอยค าตอบที่มา
จากพระองค์ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
  ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างเรา
มาตามแบบพระฉายของพระองค์   
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ ให้พระองค์ทรงใช้ชีวิต
ของเราเพื่อส าแดงพระฉายของ
พระองค์มากขึ้น เพื่อน าคนรอบ
ข้างเรามารู้จักและรับเชื่อใน
พระองค์ ให้ชีวิตของเราเป็น
เหมือนโยเซฟที่เป็นพระพรต่อ    
พี่น้องในครอบครัวของตนและ   
ต่อประเทศชาติ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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เข้าใจพระธรรมกิจการ  

 
ข้อมูลส ำคัญ 
จุดประสงค์ : เพื่อเล่าเรื่องที่ถูกต้องและเที่ยงตรง เกี่ยวกับก าเนิดและ
การเติบโตของคริสตจักร 
ผู้เขียน : ลูกา (แพทย์ชาวต่างชาติ) 
เขียนถึง : เธโอฟีลัส และทุกคนที่รักพระเจ้า 
ช่วงเวลาที่เขียน : ระหว่าง ค.ศ. 63 กับ 70 
เบื้องหลัง : พระธรรมกิจการเชื่อมโยงชีวิตของพระคริสต์เจ้ากับชีวิต
ของคริสตจักร เชื่อมโยงระหว่างพระกิตติคุณกับจดหมายฝากต่าง ๆ 
ข้อพระคัมภีร์หลัก : ‚แต่ท่านทัง้หลายจะได้รบัพระราชทานฤทธิเ์ดช  
เมือ่พระวิญญาณบริสทุธิจ์ะเสดจ็มาเหนือท่าน และท่านทัง้หลายจะ
เป็นพยานฝ่ายเราในกรงุเยรซูาเลม็  ทัว่แคว้นยเูดีย  แคว้นสะมาเรีย  
และจนถึงทีส่ดุปลายแผน่ดินโลก" (1:8) 

ลูกาเขียนพระธรรมกิจการฯขึ้น  เป็นเ รื่องราวต่อเนื่องจาก         
พระกิตติคุณ พระธรรมกิจการฯจึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์คริสตจักร      
สมัยแรกที่เที่ยงตรง ทั้งยังเป็นหนังสือทางศาสนศาสตร์ด้วย  

มีบทเรียนและตัวอย่างอันอมตะที่แสดงถึงพระราชกิจของ        
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ในคริสตจักร การจัด องค์กร 
ความหมายของพระคุณ ตลอดจนบัญญัติ แห่งความรัก  

ยิ่งกว่านั้นพระธรรมกิจการฯยังเป็นงานเขียนที่ปกป้องข่าว-
ประเสริฐ เป็นพยานยืนยันว่าค ากล่าวอ้างและพระสัญญาของ           
พระเยซูคริสต์นั้นเป็นความจริง 
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พระธรรมกิจการฯเริ่มจากการที่พระเจ้า
ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิล์งมาตามพระสัญญา 
และการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู -
คริสต์ก็เริ่มต้นขึ้น การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
โดยการดลใจของพระวิญญาณนั้นเริ่มต้นที่กรุง
เยรูซาเล็มแล้วจึงแผ่ออกไปถึงกรุงโรม ครอบคลุม 
เกือบทั่วทั้งจักรวรรดิโรมัน  

แรกเริ่มนั้น  ข่าวประเสริฐไปถึงชาวยิวก่อน แต่ชน ชาติยิวไม่
ยอมรับ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รับข่าวประเสริฐด้วยความยินดี  

แต่การที่ชาวยิวส่วนใหญ่ปฏิเสธข่าวประเสริฐท าให้มีการประกาศ
ข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนการของ
พระเยซู คือ  ข่าวประเสริฐจะต้องเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มไปทั่วยูเดีย 
สะมาเรีย จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (1:8) 

 เรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระธรรมกิจการฯก็ด าเนินไปตาม
แผนนี้ การประกาศข่าวประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม 
(บทที่ 1-7) ไปถึงยูเดียและสะมาเรีย (บทที่ 8 เป็นต้นไป) จนถึงประเทศ
ต่าง ๆ ไกลออกไป (11:19; 13:4 จนจบพระธรรมกิจการฯ ) ครึ่งหลัง  
ของพระธรรมเล่มนี้มุ่งบันทึกการเดินทางประกาศของเปาโลในดินแดน   
ต่าง ๆ เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลัก  

เปาโลกับผู้ร่วมทางน าข่าวประเสริฐไปถึงพวกยิวก่อนแล้วจึง
ประกาศแก่คนต่างชาติ มีชาวยิวบางคนรับเชื่อและชาวต่างชาติจ านวน
มากรับข่ าวประเสริฐด้วยความชื่นชมยินดี คริสตจักรใหม่ ๆ เกิดขึ้น
หลายแห่ง และผู้เชื่อใหม่ทั้งหลายก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียน 
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ขณะที่เราอ่านพระธรรมกิจการฯ ลองจินตนาการว่าเราเป็นหนึ่งใน
บรรดาสาวก ร่วมรับรู้ความรู้สึกของพวกเขาขณะที่ได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และร่วมปลาบปลื้มกับพวกเขาเมื่อได้เห็นคนนับพันตอบรับข่าว
ประเสริฐ รับรู้ถึงการอุทิศตนของพวกเขาที่ทุ่มเทความสามารถและ
ทรัพย์สินทั้งสิ้นเพื่อพระเยซูคริสต์  

ขณะที่เราอ่าน จงพิจารณาถึงความกล้าหาญของผู้เชื่อในศตวรรษ
แรกที่เกิดจากการทรงน าของพระวิญญาณ แม้คนเหล่านี้จะต้อง ทนทุกข์
ทรมานและเผชิญหน้ากับความตาย แต่พวกเขาก็ยังใช้ทุกโอกาสบอก
เล่าเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาซึ่งถูกตรึงตายบนกางเขนและ
ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จากนั้นขอให้เราตัดสินใจที่จะเป็นคนของพระเจ้า
ตามแบบฉบับของคนเหล่านี้ในศตวรรษที่ 21 
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วันที่ 24 กันยายน 2011  
กิจการ บทที่ 1:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:6 ‚คนจนคนน้ีร้องทูล  และ
พระเจ้าทรงฟัง  และทรงช่วย
เขาให้พ้นจากความยากล าบาก
ทัง้ส้ินของเขา‛ 

อ่านพระธรรมตอนน้ี ช้า ๆ  
3 รอบ 
พระธรรมต อนนี้ช่วยให้เราได้
เข้าใจการวางแผนอย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
ตลอดเวลาหลายปีที่พระเยซูทรง  
ท าพันธกิจในโลกนี้ เหล่าสาวก ก็
สงสัยเรื่องอาณาจักรของพระองค์
อยู่เสมอ เมื่อไรอาณาจักรของ
พระองค์จะมาถึง พวกเข าจะมี
บทบาทอะไรในอาณาจักรนั้น  

 มุมมองตามประเพณีดั้งเดิม
เชื่อกันว่าพระมาซีฮาจะเป็น       
ผู้พิชิตโลกนี้ด้วยการปลดปล่อย
อิสราเอลจากอ านาจของจักรวรรดิ
โรมัน แต่อาณาจักรที่พระเยซู    
พูดถึงนั้นเป็นอาณาจักรฝ่าย
วิญญาณ ซึ่งสถาปนาขึ้นในจิตใจ
และชีวิตของผู้เชื่อ (ลก.17:21)  
 การสถิตอยู่ของพระเจ้าและ
ฤทธิ์อ านาจของพระองค์คงอยู่ใน
ผู้เชื่อโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 8  พระเยซูทรงก าชับให้
สาวกเป็นพยานเรื่องพระองค์แก่
คนทุกชนชาติ (มธ.28:19, 20) แต่
ทรงบอกให้พวกเขาคอยรับพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ก่อน (ลก.24:49)  
 พระเ จ้าทรงมีงานส าคัญให้   
เราท าเพื่อพระองค์ และเราต้อง
ท างานนั้นด้วยฤทธิ์เดชของ     
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เรามักจะ
ลงมือท างานไปเลยทั้ง ๆ ที่เป็น
การล้ าหน้าพระเจ้า  
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 บางครั้งการรอคอยก็เป็นส่วน
หนึ่งในแผนการของพระเจ้า  
 เรารอคอยและฟังพระบัญชา
ของพระเจ้าอย่างครบถ้วน หรือเรา
วิ่งล้ าหน้าแผนการของพระองค์ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
ถ้าจะท างานอย่างมีประสิทธิผล 

เราจ าเป็นต้องท าตาม 
ก าหนด เวลาของพระเจ้า 

และรบัฤทธ์ิเดชจากพระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบสนอง 

 การรอคอยพระเจ้าเป็นเรื่อง ที่
ส าคัญในอาณาจักรของพระเจ้า 
เราต้องไม่รีบเร่งโดยเฉพาะเมื่อ
ต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ยิ่ งถ้า
เป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
แล้ว เรายิ่งต้องแสวงหาพระเจ้า
อย่างเต็มที ่
 ในช่วงนี้ เราต้องตัดสินใจเรื่อง
อะไรบ้าง ?_________________ 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราฝึกฝนที่จะรอคอยและ  
ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า จน
กลายเป็นธรรมชาติในชีวิตของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 

 



S E P T E M B E R  | 66 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า  ที่เรา     
ไม่ต้องด าเนินชีวิตในโลกนี้อย่าง
ไร้ทิศทาง เพราะเมื่อเราอธิษฐาน
ทูลขอการทรงน า พระเจ้าก็จะ
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์
ให้กับเราทราบ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามี
ชีวิตที่นิ่งกับพระองค์ สัมพันธ์
สนิทกับพระองค์เ สมอ เพื่อเราจะ
มีชีวิตที่ด าเนินตามน้ าพระทัย
พระองค์ได้ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 25 กันยายน 2011  
กิจการ บทที่ 1:12-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :7 ‚ทูตสวรรคข์องพระเจ้า  
ได้ตัง้ค่าย  ล้อมบรรดาผูที้ ่  
เกรงกลวัพระองค ์ และช่วย  
เขาทัง้หลายให้รอด‛ 

อ่านพระธรรมตอนน้ี ช้า ๆ  
3 รอบ 
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13            พรรคชาตินิยม  
อาจหมายถึงกลุ่มการเมืองหัว-
รุนแรงของชาวยิวซึ่งต้องการ     
ใช้ก าลังโค่นล้มรัฐบาลโรมัน 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 12,13 เมื่อพระคริสต์เสด็จสู่
สวรรค์แล้ว เหล่าสาวกก็กลับกรุง
เยรูซาเล็มทันที และร่วมกัน
ประชุมอธิษฐาน  
 พระเยซูตรัสว่าอีกไม่กี่วั น   
พวกเขาจะได้รับบัพติส มาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉะนั้น พวก
เขาจึงเฝ้าคอยและอธิษฐานอยู่  
 เมื่อเราเผชิญภารกิจยุ่งยาก 
การตัดสินใจครั้งส าคัญ หรือใน
สถานการณ์ที่สับสน อย่างเพิ่งรีบ
ลงมือท าอะไรหรือคิดว่าทุกอย่าง
จะคลี่คลายไปเอง  
 สิ่งแรกที่เราควรท าคืออธิษฐาน
ขอฤทธิ์เด ชและการทรงน าจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์  
 

ข้อ 15- 26 นี่เป็นการประชุม
คริสตจักรครั้งแรก สาวก 11 คน
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 120 คน  
 ประเด็นหลักที่ประชุมกันคือ
การแต่งตั้งอีกคนหนึ่งเป็นสาวก 
หรือที่บัดนี้เรียกกันว่าอัครทูต  

 ขณะที่เหล่าอัครทูตเฝ้ารอคอย 
พวกเขาก็ท าเท่าที่ เขาจะท าได้คือ
อธิษฐาน แสวงหาการทรงน าของ
พระเจ้า และพยายามจัดระบบ
องค์กรให้เป็นรูปเป็นร่าง  
การรอคอยพระเจ้า ไม่ได้หมายถึง

การนัง่เฉยๆไม่ท าอะไร  
เราต้องท าเท่าท่ีเราจะท าได้  
โดยท่ีเราไม่ว่ิงน าหน้าพระเจ้า 

ข้อ 21-25 เหล่าอัครทูตต้องเลือก
คนมาแทนยูดาส อิสคาริโอท  
 พวกเขาก าหน ดเกณฑ์ใน    
การเลือกอย่างเจาะจง เมื่อได้    
“ผู้เข้ารอบสุดท้าย ” แล้ว เหล่า   
อัครทูตก็อธิษฐานขอการทรงน า
จากพระเจ้า  
 นี่นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรา
เมื่อต้องตัดสินใจครั้งส าคัญ ๆ เรา
ต้องก าหนดเกณฑ์ที่สอดคล้อง  
กับพระคัมภีร์ พินิจพิจารณาดู
ทางเลือกต่าง ๆ แล้วอธิษฐานข อ
สติปัญญาและการทรงน าให้
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด 
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ตอบสนอง 
 เมื่อวานนี้เราได้คิดถึงเรื่องที่เรา
ต้องตัดสินใจ  
 ส าหรับวันนี้ พระธรรมตอนนี้
ได้ให้เราเข้าใจการรอคอยนั้น เรา
ต้องท าในสิ่งที่เราท าได้ ดังนั้น 
ส าหรับเรื่องที่เราต้องตัดสินใจนั้น 
เราได้เริ่มท าอะไรไปบ้าง?  
 อย่าง น้อยก็คือ การอธิษฐาน
อย่างจริงจังและเต็มที่  
 ขอสติปัญญา ขอการทรงน า 
ขอฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ  
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอสติปัญญา ขอการทรงน า 
ขอฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ 
ส าหรับเรื่องที่เราต้องตัดสินใจ
ในช่วงนี้ 
 มอบสิ่งที่เร าต้องตัดสินใจนั้น
กับพระเจ้า ทูลขอการเปิดเผยจาก
พระเจ้าส าหรับขั้นตอนต่อไปที่เรา
ต้องกระท า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 26 กันยายน 2011 
กิจการ บทที่ 2:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-6  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :7 ‚ทูตสวรรคข์องพระเจ้า  
ได้ตัง้ค่าย  ล้อมบรรดาผูที้ ่  
เกรงกลวัพระองค ์ และช่วย  
เขาทัง้หลายให้รอด‛ 

อ่าน พระธรรม กิจการ 2:1-13 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้บอกเราเรื่อง
ประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์
อย่างไรบ้าง ?______________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 3,4            เหตุการณ์นี้
เป็นจริงตามค าพูดของยอห์น      
ผู้ให้บั พติศมา (ลก .3:16 ) ที่ว่า  
พระเยซูจะให้บัพติศมาด้วยไฟ
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 นอกจากนี้ยังส าเร็จตามค า-
พยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะ     
โยเอล (ยอล .2:28 ,29 ) เกี่ยวกับ
การเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา 
 เหตุใดจึงเป็นเปลวไฟรูปร่าง
คล้ายลิ้น? ลิ้นเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ค าพูดและการสื่อสารข่าวประเสริฐ  
 ไฟเป็นสัญลักษณ์ของการ
ประทับอยู่ของพระเจ้า ซึ่งช าระให้
บริสุทธิ์ เผาผลาญสิ่งต่างๆ ท่ีไม่
พึงประสงค์ในชีวิตให้หมดสิ้นไป 
และจุดไฟในดวงใจเราเพื่อจุด
ประกายในชีวิตผู้อื่น  
 บนภูเขาซีนาย พระเจ้าทรงยืนยัน
บทบัญญัติในพันธสัญญาเดิมด้วย
ไฟจากสวรรค์ (อพย .19:16-18)  
ในวันเพ็นเทคอสต์พระเจ้าทรง
ยืนยันพระราชกิจของพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์โดยไฟเช่นกัน  
 บนภูเขาซีนายไฟลงมาเพียงที่
เดียว แต่ในวันเพ็นเทคอสต์ไฟลง
มาเหนือผู้เชื่อจ านวนมาก 
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 เป็นสัญลักษณ์ว่าบัดนี้พระเจ้า
ประทับอยู่กับทุกคนที่เชื่อวางใจ
ในพระองค์ 
 พระเจ้าทรงส าแดงการประทั บ
อยู่ด้วยกับผู้เชื่อกลุ่มนี้อย่างน่า   
ตื่นตาตื่นใจ ลมพายุกึกก้อง ไฟ 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 เราอยากให้พระเจ้าส าแดง
พระองค์แก่เราในลักษณะที่เด่นชัด
อย่างนี้ไหม?  
 พระองค์อาจจะท าเช่นนั้น แต่
อย่าบีบบังคับพระเจ้าให้ท าตามที่
เราคาดหวัง  
 ในพระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 
19:10-13 เอลียาห์ก็ปรารถนาการ
สื่อสารกับพระเจ้าเช่นกัน มีลม
พายุกล้า แผ่นดินไหว และในที่สุด
ก็มีไฟ แต่พระเจ้ากลับตรัสกับเขา
ด้วยเสียงกระซิบเบาๆ   
 
 
 
 

พระเจ้าอาจจะท าพระราชกิจ 
ในชีวิตเราอย่างน่าท่ึง หรือ
พระองคอ์าจจะตรสัด้วย 
พระสรุเสียงแผว่เบา  
จงเฝ้าคอยฟังอยู่เสมอ 

อย่างอดทน 

การตอบสนอง 
 ตอนนี้ เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรง
สถิตอยู่กับเราหรือไม่ ? 
 และจนถึงบัดนี้ เราเพียงเข้าใจ
พระเจ้าหรือรู้จักพระองค์ เรามี
ประสบการณ์กับพระเจ้าวันต่อวัน
หรือไม่ ? เราได้ยินพระสุรเสียง
ของพระเจ้าเป็นประจ าหรือไม่ ? 
เมื่อเรามีปัญหาเราคุยกับพระเจ้า
ทูลถามพระองค์หรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงกระท า
การของพระองค์ตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ในชีวิตของเรา เพื่อ
เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์
เสมอ 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราอย่างเต็มล้น
ทุก ๆ วัน เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ ทุก ๆ วัน
เช่นกัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 27 กันยายน 2011 
กิจการ บทที่ 2:14-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-6  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:7 ‚ทูตสวรรคข์องพระเจ้าได้
ตัง้ค่าย  ล้อมบรรดาผูที้เ่กรง
กลวัพระองค ์ และช่วยเขา
ทัง้หลายให้รอด‛ 

อ่านพระธรรม กิจการ 2:14-28 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านเรียน รู้อะไรบ้างจากค ากล่าว
ของเปโตรในพระธรรมตอนนี้? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 16-21   สิ่งที่พระธรรมโยเอล 
2:28 ,29 กล่าวถึงไม่ได้เกิดขึ้น
ครบทั้งหมดในเช้าวันนั้น  
 ค าว่า ‚ ในวาระสดุท้าย ‛ 
หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการ
เสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์กับ
ครั้งที่สอง ดังนั้นจึงอาจพูดได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป” 
 ส่วนค าว่า ‚ก่อนถึงวนัให ญ่
นัน้ คือวนัใหญ่ยิง่ของพระเจ้า ‛ 
(2:20 ) หมายถึงตลอดยุคคริส-
เตียน แม้แต่โมเสสก็ยังอยากให้
พระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลง
มาให้คนทั่วโลก ทั้ง ชาย หญิง 
บุตรชาย บุตรสาว คนยิว คน
ต่างชาติ บัดนี้ทุกคนสามารถรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ นี่นับเป็น
การปฏิวัติความคิดทีเดียวส าหรับ
ชาวยิวในศตรวรรษแรก 
 
 
 

ข้อคิด จากพระธรรม
ตอนนี้ ข้อ 14  เปโตรเคยเป็น
ผู้น าที่ไม่หนักแน่นมาก่อนในช่วง
ที่พระเยซูทรงท าพันธกิจในโลกนี้  
 การวางโตเป็นเหตุให้เขาต้อง
ตกต่ าลงจนถึงขั้นปฏิเสธพระเยซู
ถึงสามครั้ง(ยน.18:15-18, 25-27) 
แต่พระคริสต์ทรงยกโทษให้และ
ตั้งให้เขาเป็นผู้น าดังเดิม (ยน. 21)  
 นี่เป็นเปโตรคนใหม่ที่ถ่อมตน
แต่กล้าหาญ ความม่ันใจของเขา
มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ท า
ให้เขาเป็นนักพูดที่ฉะฉานและ
ทรงพลัง 
 เคยรู้สึกไหมว่าเราท าผิดพลาด
ร้ายแรงจนพระเจ้าคงไม่มีวันยก-
โทษหรือใช้เราอีกต่อไป? 
 ไม่ว่าเราจะท าผิดบาปอะไรไป 
พระเจ้าทรงสัญญาจะยกโทษและ
จะทรงใช้ เรา ให้ เป็นประโยชน์
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์อีก 
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การตอบสนอง 
 เราอาจจะเคยผิดพลาดหรื อ
ล้มเหลวมาก่อน  และเราก็ถอย
จากการรับใช้ไป แม้เราจะบอกว่า 
เรายังรักพระเจ้าอยู่ก็ตาม  
 อย่าให้ความรู้สึกไม่ดีนั้น
ท าลายเป้าหมายหรือ Destiny ที่
พระเจ้าทรงวางไว้กับเรา  
 ให้เราเอาเปโตรเป็นตัวอย่าง    
ที่ลุกขึ้นมาและเดินทางไปสู่ 
Destiny นั้น 

จงยอมให้พระองคอ์ภยัให้เรา
และให้เรารบัใช้พระองค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานท าลายความคิดที่มี
เหตุผลจอมปลอม ที่หลอกเราว่า 
เราไม่มีคุณค่า ท าลายความคิดที่
หลอกเราว่า เราไม่สามารถไปถึง
เป้าหมายชีวิตของเราได้  
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
ส าหรับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นจาก
ความตาย และเป็นความหวังของ
เรา เพราะความบาป หรือ ซาตาน
ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเราได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
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วันที่ 28 กันยายน 2011 
กิจการ บทที่ 2:29-47 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-6  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:7 ‚ทูตสวรรคข์องพระเจ้าได้
ตัง้ค่าย  ล้อมบรรดาผูที้เ่กรง
กลวัพระองค ์ และช่วยเขา
ทัง้หลายให้รอด‛ 

อ่านพระธรรม กิจการ 2:29-47 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของ
พี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อใหม่จาก   
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากข้อ 38,39     ถ้าเราต้องการ
จะติดตามพระคริสต์ เราต้อง 
‚กลบัใจใหม่และรบับพัติศมา‛  
 

การกลบัใจหมายถึงการหนั
จากความบาปเปล่ียนทิศทาง
ชีวิตจากความเหน็แก่ตวัและ
การกบฏต่อพระบญัญติัของ

พระเจ้า 

 ในเวลาเดียวกันเราต้องหันมา
หาพระคริสต์เพื่อพึ่งพระองค์
ส าหรับการอภัย พระเมตตา การ
ทรงน า และเป้าหมายในชีวิต  
 เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้
รอดพ้นจากบาปได้ พระ เจ้า
เท่านั้นสามารถช่วยเราได้  
 การรับบัพติศมาแสดงว่าเราอยู่
ฝ่ายพระคริสต์และชุมชนของผู้เชื่อ 
นี่คือเง่ือนไขของการเป็นสาวกและ
เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ 
 ถ้าเราอยากเป็นสาวกของ    
พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง สิ่ง
หนึ่งที่เราต้องเน้นในสังคมแบบ
ไทย ๆ ของเรานั้น คือการกลับใจ   
 ไม่เพียงแต่กลับใจจากบ าป แต่
กลับใจจากวิถีชีวิต แนวคิดที่ไม่ได้
เป็นไปตามพระคัมภีร์ด้วย 
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 เรามี วิถีชีวิต หรือ แนวคิด 
อะไรที่ต้องกลับใจหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________ 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากข้อ 47   ชุมชนคริสเตียนที่ดี
ย่อมดึงดดูคนเข้ามาหาพระคริสต์  
 คริสตจักรที่เยรูซาเล็มกระตือ-  
รือร้น ในการนมัสการและรักกัน
ฉันท์พี่น้องแล้วสิ่งเหล่านี้ก็แพร่
ไปสู่ คนอื่นๆ ด้วย  
 คริสตจักรที่ดีและรักกันจะมี
ขนาดใหญ่ขึ้น เราก าลังท าอะไร
เพื่อช่วยให้คริสตจักรเป็นที่ดึงดูด
คนเข้ามาหาพระคริสต์? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าโดย      
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิด -  
เผยให้เราเห็นว่า มีวิถีชีวิตและ
แนวความคิดอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ตามพระคัมภีร์ที่เราต้องกลับใจ
หรือไม่?  น าสิ่งนั้นมาหาพระองค์
มอบให้พระองค์ทรงจัดการ 
 ไม่เพียงเ ท่านั้นทูลขอพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์น าความคิดของ
พระคัมภีร์ให้ชัดเจนในชีวิตของ
เราเพื่อเราจะสามารถด าเนินชีวิต
ตามพระวจนะของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 29 กันยายน 2011 
กิจการ บทที่ 3:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-7  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:8 ‚ขอเชิญชิมดแูล้วจะเหน็
ว่าพระเจ้าประเสริฐ คนทีล้ี่ภยั
อยู่ในพระองคก์เ็ป็นสขุ‛ 

อ่านพระธรรม กิจการ 3:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สิ่งที่เปโตรพูดกับคนขอทานง่อย
นี้?_______________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากข้อ 5,6     ขอทานง่อยคนนี้
ขอเงิน แต่เปโตรให้สิ่งที่ดีกว่านั้น
มาก คือ ให้ขาของเขาหายเป็น
ปกติ  

 บ่อยครั้งเราขอให้พระเจ้าช่วย
แก้ปัญหาเล็กน้อย แต่พระองค์
ประสงค์จะประทานชีวิตใหม่และ
ช่วยเราแก้ปัญหาทุกอย่าง 
 เมื่อเราขอให้พระเจ้าช่วยเหลือ 
พระองค์อาจจะตรัสว่า “เรามีอะไร
ที่ดีกว่านั้นให้เจ้า”  

จงทูลขอส่ิงท่ีเราต้องการ  
แต่อย่าประหลาดใจ 

หากพระเจ้าจะประทาน 
ส่ิงท่ีจ าเป็นจริง ๆ แก่เรา 

 ทบทวนดูว่า เราเคยทูลขอ  
พระเจ้าเรื่องอะไรบ้าง และปรากฎ
ว่าค าตอบที่พระเจ้าตอบเรานั้น
กลับไม่ใช่สิ่งนั้นที่เราต้องการ แต่
เป็นสิ่งอื่นที่เราอาจจะไม่เข้าใจ?  
_________________________
_________________________ 
 และเมื่อเราอ่านพระธรรม
ตอนนี้แล้ว ท่านได้ค าตอบหรือไม่ 
และค าตอบนั้นคืออะไร?_______ 
_________________________
_________________________ 
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ข้อคิด และการตอบสนอง
จากข้อ 7-10  ชายที่เคยเป็นง่อย
เริ่มกระโดดโลดเต้นไปรอบๆ ด้วย
ความตื่ นเต้น เขาสรรเสริญพระ -
เจ้า คนอื่นๆ จึงประหลาดใจและ
ย าเกรงฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า  

อย่าลืมขอบคณุ 
คนท่ีช่วยเหลือเรา 

 และอย่าลืมสรรเสริญพระเจ้า
ส าหรบัการดแูลและ 

การปกป้องจากพระองค์ 

 เช่นเดียวกันให้เราทบทวนถึง
พระพร การช่วยเหลือ การช่วยกู้
จากพระเจ้า หรือจากที่พระเจ้า ใช้
พี่น้องให้มาให้กับเรา มีอะไรบ้าง
ครับ?_____________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าแล้ว
หรือยัง? 
 ถ้าเป็น พี่น้องของเราทั้งใน
คริสตจักรหรือที่อื่น หรือแม้แต่
เพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็ตาม  เรา
น่าจะไปขอบคุณเขา หรือเขียน
บัตรขอบคุณเขาโดยบอกอย่าง
เจาะจงด้วยว่าเราขอบคุณเขา
เรื่องอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า  
ที่ทรงตอบค าทูลขอของเรา  
 ให้เราระบุเจาะจง ว่าเรื่องอะไร 
เช่น ..ที่พระเจ้าทรงช่วยให้แม่ของ
ข้าพระองค์หายจากโรคปวดข้อ 
เป็นต้น 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ     
พี่น้องหลายๆ คน ที่มีส่วนในชีวิต
ของเราให้เรามีชีวิตที่ความสุข   
และความส าเร็จเช่นนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเ ฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 30 กันยายน 2011 
กิจการ บทที่ 3:11-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-7  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:8 ‚ขอเชิญชิมดแูล้วจะเหน็
ว่าพระเจ้าประเสริฐ  คนทีล้ี่ภยั
อยู่ในพระองคก์เ็ป็นสขุ‛ 

อ่านพระธรรม กิจการ 3:11-26 
ช้า ๆ 2 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกั บท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 19         ยอห์นผู้ให้บัพติศมา
เตรียมทางส าหรับพระเยซูโดย
เทศนาเรื่องการกลับใจ  
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 เมื่ออัครทู ตเชิญชวนให้คนมา
รับความรอด พวกเขาก็กล่าวถึง
การกลับใจอันเป็นการยอมรับว่า
ตัวเองท าบาป และละทิ้งบาปแล้ว
เช่นกัน  
 หลายคนอยากจะได้ประโยชน์
จากการเป็นฝ่ายพระคริสต์  แต่  
ไม่ยอมละทิ้งความบาปและไม่
ยอมรับว่าตนไม่เชื่อฟังพระเจ้า  

กญุแจสู่การอภยัโทษคือ 
ต้องยอมสารภาพความผิดบาป

และหนัเสียจาก 
ความผิดบาปนัน้ (ด ู2:38) 

 

ข้อ 19-20 เมื่อเรากลับใจ พระเจ้า
ไม่เพียงสัญญาว่าจะลบบาปของ
เราเท่านั้น แต่ยังจะประทานความ
ชุ่มชื่นฝ่ายวิญญาณให้ด้วย  
 เราต้องการความชุ่มชื่นใจ
หรือไม่? 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 การกลับใจอาจจะเจ็บปวดใน
ตอนแรกเพราะบาปบางอย่างเลิก
ได้ยาก แต่พระเจ้าจะประทาน
หนทางที่ดีกว่าดังที่พระธรรม    
โฮเชยาได้สัญญาไว้ว่า  
‚ให้เรารู้จกัให้เราพยายามรู้จกั
พระเจ้า การทีพ่ระองคเ์สดจ็
ออกกแ็น่นอนเหมือนอรณุ 
พระองคจ์ะเสดจ็มาหาเราอย่าง
ห่าฝน ดงัฝนชุ กปลายฤดทีูร่ด
พ้ืนแผน่ดิน‛ (ฮชย.6:3)  
 

การตอบสนอง 
 กา รกลับใจใหม่เป็นเรื่องที่
ส าคัญ  ซึ่งคนส่วนใหญ่ มักจะ      
ละลืมเสีย  
 เราอยากได้รับพระสัญญา    
ของพระเจ้า แต่ เราก็ไม่ได้รับ    
เพราะเราไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขที่  
พระเจ้าวางใจคือกลับใจจากบาป  
 เมื่อเรามาเชื่อพร ะเจ้านั้น เรา
กลับใจใหม่จริง ๆ หรือไม่ และ
อะไรที่แสดงว่า เรากลับใจจาก
บาปจริงๆ  
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อธิษฐาน 
 ทบทวนดูชีวิตของเราว่า เราได้  
รับพระสัญญาตามที่พระเจ้าทรง
สัญญาไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่? 
 ถ้าค าตอบ คือ “ไม่ ” เราลอง
ทบทวนดูว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่
ยังมีความบาปบางอย่างที่ซ่อนเร้น 
ในชีวิตของเราที่เราไม่รู้ตัว? 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ทรงโปรดเปิดเผยให้เรา
ทราบ เพื่อเราจะได้สารภาพบาป
นั้น และกลับใจจากบาปนั้นด้วย 
เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตที่ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ได้อย่าง
เต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________

_____ 

 


