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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

ค าถามหนึ่งที่ผมถามสมาชิกคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่          
ผมเป็นศิษยาภิบาลนั้นว่า “ท่านให้อะไรคือความส าคัญที่ 1 ในชีวิตของ
ท่าน ? ” ให้บอกเพียงประการเดียว ถ้าจะขยายความก็คือ “อะไรเป็น     
สิ่งส าคัญที่สุดของชีวิตของท่านในโลกนี้ที่ท่านจะลง ทุน ?”  ค าถามนี้  
มันไม่ใช่เป็นค าถามที่ง่ายเลย และเมื่อเราดูจากชีวิตของโมเสสหรือ 
กษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้าทรงใช้อย่างมากนั้น เราจะเห็นว่า การเข้าเฝ้า
พระเจ้า การแสวงพระพกัตรข์องพระองคนั์น้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุ
ในชีวิตของท่านทัง้สองน้ี และเมื่อเราดูจากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์
ก็เช่นกัน แม้พระองค์ทรงมี ภารกิจมากมาย แต่พระองค์ก็จะใช้เวลากับ
การเข้าเฝ้าพระบิดาอย่างมากและอย่างสม่ าเสมอด้วย 

พี่น้องครับ ท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ว่า การท่ีเราใช้เวลาส่วนตวั
พบพระเจ้านัน้จะเป็นความส าคญัอนัดบัหน่ึงในชีวิตของเรา การเฝ้า
เดี่ยวหรือการท า QT นั้น เป็นการที่เราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าได้เป็นอย่างดี ผมได้เขียนบทเฝ้าเดี่ยว QT นี้มาแล้ว 9 เดือน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2011 เป็นต้นมานั้น ส่วนตัวผมที่ไม่เพียงแต่    
เขียน QT เท่านั้น แต่ผมท า QT ด้วย ข้อพระคัมภีร์ที่ผมใช้นั้นจะล่วงหน้า
พี่น้องไปก่อนประมาณ 2 เดือนคือ ท า QT ส่วนตัวก่อน  แสวงหาพระเจ้า
ก่อน และผม ก็น าสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าใน เวลาส่วนตัวของผมนั้น    
กลั่นออกมาเขียนเป็นบท QT ที่พี่น้องก าลังใช้อยู่นี ้
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Charles R. Swindoll  ผู้อ านวยการและอาจารย์ Dallas 
Theological Seminary ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านว่า 

“ถา้เรามทีศันะทีต่ื้นเกีย่วกบัพระเจา้ ชวีติของเรากจ็ะตื้นดว้ย  
[A shallow view of God  leads to a shallow life.] 
ถา้เราปฏบิตัต่ิอพระเจา้อย่างผวิเผนิ ชวีติของเรากจ็ะผวิเผนิดว้ย  
[Treat God superficially, and you become superficial.] 
แต่ถา้เราเอาจรงิเอาจงั เคารพย าเกรงพระเจา้อย่างจรงิจงั   
ชวีติฝา่ยวญิญาณของเราจะหยัง่รากลงลงลกึมากขึน้  
[But hold God in profoundest respect, and it is  
remarkable how deep the roots of your spiritual life grow.]” 
พี่น้องเห็นด้วยหรือไม่ ? 
9 เดือนที่ผ่านมาที่เรา จริงจังกับ  QT มากขึ้น เรารู้ตัวหรือไม่ว่า 

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะหยั่งรากลึกลงมา กขึ้น  เราเติบโตฝ่าย
วิญญาณมากขึ้น 

ขอพระเจ้าทรงให้เราได้เข้าใจความล้ า ลึกฝ่ายวิญญาณ จนกระทั่ง
เราเติบโตเป็นผู้ให ญ่มากขึ้นเหมือนพระธรรมเอเฟซัส 4:13-14 ที่กล่าว
ว่า “...จนกว่าเราจะโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่ คือเตม็ถึงขนาดความ
ไพบลูยข์องพระคริสต ์เพือ่เราจะไม่เป็นเดก็อีกต่อไป  ถกูซดัไปซดั
มาและหนัไปเหมาด้วยลมปากแห่งค าสัง่สอนทุกอย่าง  และด้วย
เล่หก์ลของมนุษยต์ามอบุายฉลาดอนัเป็นการล่อลวง...” 

ให้เรารื่นรมย์กับการเข้าเฝ้าพระเจ้าในเดือนตุลาคมนี้นะครับ 
 

    เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
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การเฝ้าเดี่ยว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้ าเป็นการส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป    
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
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2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 

 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

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

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

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

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

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

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

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

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

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
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8. อธิษฐาน 

 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

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

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

 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ           
ขอพระองค์ทรงยกโทษ 

 ส าหรับหัวข้อทั้ง หมดนี้ 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 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 4:1-22 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรง น า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-8  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:9 “ท่านวิสทุธิชนทัง้หลาย
ของพระองค ์ จงย าเกรงพระเจ้า
เพราะผูที้ย่  าเกรงพระองค์      
ไม่ขาดแคลน” 

อ่านพระธรรม กิจการ 4:1-22 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 13 สภารู้ว่าเปโตรกับยอห์น
เป็นคนไร้การศึกษา พวกเขาจึง
อัศจรรย์ใจที่การใช้ชีวิตอยู่        
กับพระเยซูท าให้ทั้งสอง คนนี้
เปลี่ยนแปลงไปมาก  

 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปย่อ ม   
เป็นพยานอย่างดีถึงฤทธิ์เดช    
ขององค์พระเยซู  

ค าพยานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ 
อย่างหน่ึงของเรากคื็อชีวิต 

และทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตัง้แต่เรามาเช่ือพระเยซู 

 

ข้อ 20 บางครั้งเรากลัวที่จะบอก
คนอื่นเรื่องความเชื่อของเราใน
พระคริสต์เพราะคิดว่าคนอื่นๆ จะ
อึดอัดใจหรือไม่เห็นด้วย แต่เปโตร 
และยอห์นกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า
จนนิ่งเงียบไม่ได้ ทั้งๆที่ถูกข่มขู่  
 ถ้าความกล้าหาญในการเป็น
พยานของเราเริ่มถดถอย จง
อธิษฐานขอให้ความกล้าของเรา
เพิ่มพูนขึ้น และนึกถึงพระสัญญา
ที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “เหตดุงันัน้
ทุกคนทีจ่ะรบัเราต่อหน้ามนุษย ์ 
เรา จะรบัผูนั้น้ต่อพระพกัตร์
พระบิดาของเราผูท้รงสถิตใน
สวรรค”์ (มธ.10:32) 
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การตอบสนอง 
 การเป็นพยานและการประกาศ
ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นเรื่อง
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจนเรา      
อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องการเปลี่ยน - 
แปลงนั้นให้กับคนรอบข้าง 
 และการที่ชีวิตเราจะเปลี่ยน - 
แปลงนั้ น ไม่ใช่ เพราะ ตัวของเรา
เอง แต่เป็นผลและฤทธิ์ของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระท าใน
ชีวิตของเรา เหมือนที่พระองค์
ทรงกระท าในพระธรรมกิจการ   
บทที่ 2 กับเหล่าสาวกนั้น 
 ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปขนาด
ไหน อะไรบ้าง ?_____________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ครอบครองชีวิตของเรา
อย่างเต็มขนาด เหมือนกับการที่
เราได้ไหลไปกับกระแสน้ าขอ ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิด
หัวใจของเราให้เห็นอุปสรรคที่
ขัดขวางการครอบ ครองของ
พระองค์ในชีวิตของเรา เพื่อเราจะ
ได้น้อมน าความคิดและชีวิตของ
เราให้มาอยู่ใต้พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 2 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 4:23-37 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-8  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:9 “ท่านวิสทุธิชนทัง้หลาย
ของพระองค ์ จงย าเกรงพระเจ้า
เพราะผูที้ย่  าเกรงพระองค์      
ไม่ขาดแคลน” 

อ่านพระธรรม  กิจการ 4:23-37 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 32-35   คริสตจักรสมัยแรก
สามารถแบ่งปันข้าวของและ
ทรัพย์สมบัติได้เพราะมีความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่ายวิญญาณ 
ซึ่งเกิดจากการที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงท างานในชีวิตของ     
ผู้เชื่อและผ่านผู้เชื่อ  

 วิถีชีวิตเช่นนี้แตกต่างจากลัทธิ
คอมมิวนิสต์เพราะว่า (1) เป็นการ
แบ่งปันด้วยความเต็มใจ (2) ไม่ได้
ให้ทุกอย่างเป็นของกลาง ทั้งหมด 
แต่แบ่งปันเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  
(3) ไม่ ได้เป็นเง่ือนไขของการ  
เป็นสมาชิกคริสตจักร  
 ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
และความใจกว้างฝ่ายวิญญาณ
ของผู้เชื่อสมัยนั้นดึงดูดคนอื่นๆ 
เข้ามาในคริสตจักร  
 พระคัมภีร์ไม่ได้ก าหนดว่าควร
จัดโครงสร้างองค์กรอย่างไร 
เพียงแต่มอบหลักการส าคัญ       
ให้เราปฏิบัติตาม 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 24-30      จงสังเกตว่าผู้เชื่อ
เหล่านี้อธิษฐานอย่างไร ? 
 ก่อนอื่นพวกเขาสรรเสริญพระเจ้า 
จากนั้นเขาบอกปัญหากับพระเจ้า
อย่างเจาะจง และขอให้พระองค์ทรง
ช่วย พวกเขาไม่ได้อธิษฐานขอให้
พระเจ้าขจัดปัญหาออกไป แต่ขอให้
ทรงช่วยจัดการกับปัญหา  
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 นี่เป็นแบบอย่าง การอธิษฐาน
ส าหรับเรา เราอาจอธิษฐานทูล
ขอให้พระเจ้าขจัดปัญหาออกไป  
และพระองค์ก็อาจจะท าเช่นนั้น 
แต่เราต้องตระหนักว่าบ่อยครั้ง
พระเจ้าปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้น 
แล้วประทานก าลังและความกล้า
หาญให้เราจัดการกับปัญหาได้ 
 

ข้อ 29-31       ความกล้าหาญ
ไม่ใช่ความหุนหันพลันแล่น    
อย่างไม่ยั้งคิด ความกล้าหาญต้อง
อาศัยก าลังใจที่จะบากบั่นท าสิ่งที่
เรารู้ว่าถูกต้องแม้ในขณะที่กลัว   
 เราจะกล้าขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร ? 
เช่นเดียวกับเหล่าสาวก เรา ต้อง
อธิษฐานร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ 
เพื่อขอให้มีความกล้าหาญ  
 เราสามารถเสริมสร้างความ   
กล้าหาญของเราได้โดย  
(1) อธิษฐานขอฤทธิ์เดชพระ -
วิญญาณบริสุทธ์ เพื่อพระองค์จะ
ประทานความกล้าหาญแก่เรา  

(2) คอยมองหาโอกาสที่จะพูดเรื่อง
พระคริสต์ในครอบครัวของเราหรือ
ในละแวกบ้าน (3) ตระหนักว่าการ
ถูกปฏิเสธ ความอึดอัดใจ และ
ความอับอาย ไม่ใช่การถูกกดขี่    
ข่มเหงเสมอไป (4) เริ่มในที่ ที่เรา 
อยู่ โดยเริ่มมีความกล้าหาญใน     
สิ่งเล็กๆ น้อย ๆ ก่อน 
 

การตอบสนอง 
 เมื่อเราเผชิญปัญหา เราสามารถ
อธิษฐานกับพระเจ้าได้ แต่เราต้อง
ทราบก่อนว่าจะอธิษฐานอย่างไร? 
 สิ่งที่ส าคัญคือเราต้องฟังพระ -  
สุรเสียงของพระเจ้าว่า พระองค์
ทรงมีน้ าพระทัยอย่างไรในปัญหา
นั้น เช่นจะใ ห้ปัญหาหมดไป หรือ
จะให้เรามีสติปัญญาในการแก้ไข
ปัญหา หรือ พระเจ้าก าลังสอน
อะไรเรา? 
 ขณะนี้ เราก าลังเผชิญปัญหา
อะไรอยู่ และพระเจ้ามีน้ าพระทัย
อะไรในปัญหานี้?____________ 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
การที่เรามีพ ระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็น
พ่อของเรา ผู้เป็นยะโฮวาห์ยิเรห์ 
(พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม ) และ
อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ที่
ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตของ
เราเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 5:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-8  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:9 “ท่านวิสทุธิชนทัง้หลาย
ของพระองค ์ จงย าเกรงพระเจ้า 
เพราะผูที้ย่  าเกร งพระองค์       
ไม่ขาดแคลน” 

อ่านพระธรรม กิจการ 5:1-16 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
เป็นต้นไป       บาปของอานาเนีย
กับสัปฟีราไม่ใช่ความตระหนี่หรื อ
การเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นของ
ตัวเอง พวกเขามีสิทธิเลือกได้ว่า
จะขายที่ดินหรือไม่ และจะถวาย
เงินสักเท่าใด  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 บาปของเขาคือโกหกหลอกลวง
พระเจ้าและคนของพระเจ้า โดย
เขาเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ แต่บอกว่า
ให้เงินทั้งหมด  ท าให้ดูเหมือนว่า
ตัวเองใจกว้างกว่าความเป็นจริง  
 การกระ ท าเช่นนี้ถูกพิพากษา
โทษอย่างรุนแรงเพราะความ       
ไม่ซื่อสัตย์และความโลภบ่อน
ท าลายคริสตจักร กีดกันไม่ให้   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การโกหกทุกชนิดเป็นสิ่งไม่ดี 
และเมื่อเราหลอกลวงพระเจ้า และ
ประชากรของพระองค์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากั บพระ
เจ้า เราก็ท าลายการเป็นพยาน
ของเราเพื่อพระคริสต์ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 3   แม้พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเสด็จมาแล้ว แต่ผู้เชื่อก็ยังต้อง
เผชิญกับการทดลองของมาร  
 แม้ว่าพระคริสต์จะเอาชนะมาร
ซาตานแล้วที่ไม้กางเขน แต่ซาตาน  

ก็ยังพยายามอย่างแข็งขันที่จะท า
ให้ผู้ เชื่อสะดุดเช่นเดียวกับที่เป็น  
อยู่ทุกวันนี้ (อฟ.6:12 ; 1เปโตร 5:8)  
 ซาตานจะพ้ายแพ้อย่างย่อยยับ
แน่นอน แต่เราต้องรอจนวัน
สุดท้ายเมื่อพระคริ สต์เสด็จ  
กลับมาพิพากษาโลก (วว.20:10) 
 

การตอบสนอง 
 ส าหรับคริสเตียนแล้วเราต้อง
ตระหนักว่า เราอยู่ในสงครามฝ่าย
วิญญาณ ซาตานพยา ยามโจมตี
เรา เราต้องระวังตัวเสมอ  
 แม้ซาตานไม่มีสิทธิ์ท าอะไรเรา
ได้ แต่ซาตานก็พยายามท าให้เรา
เชื่อค าโกหก หรือพยายามทดลอง 
หรือหลอกลวงเรา หรือกล่าวโทษ
เรา เพื่อว่าเมื่อเราหลงเชื่อเราก็จะ
เพลี่ยงพล้ าได้ 
 ที่ผ่านมา เราระวังระไวในการ
ด าเนินชีวิตหรือไม่ ?__________ 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ
พระเยซูค ริสต์ที่สอนเราใน      
พระธรรมมัทธิว 6:13 ที่กล่าวว่า 
“และขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้า
ไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย .... ” ขอพระเจ้า
ทรงปกป้องเราให้พ้นจากซาตาน 
ให้เรารู้ถึงก ลอุบายของมัน เพื่อ
เราจะต่อต้านมันได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 5:17-42 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-9  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:10  “เหล่าสิงหห์นุ่ม     
ยงัขาดแคลนและหิวโหย      
แต่บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า    
ไม่ขาดของดีใดๆ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 5:17-42 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่ านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 17,18 เหล่าอัครทูตมีฤทธิ์เดช
ที่จะท าการอัศจรรย์ กล้าหาญใน
การเทศนาสั่งสอน และพระเจ้า
สถิตอยู่ในชีวิตของเขา  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 ถึงกระนั้นพวกเขาก็หนีไม่พ้น
จากการข่มเหงและความเกลียดชัง 
พวกเขาถูกผู้น าชุมชนจับขังคุก  
ถูกเฆ่ียนตี และถูกใส่ร้ายป้ายสี  
 

ความเช่ือในพระเจ้า 
ไม่ได้ท าให้ปัญหาหมดไป แต่
ท าให้ปัญหาดนู่ากลวัน้อยลง 
เพราะเราจะมีมมุมองท่ีถกูต้อง 

 
 เราไม่อาจคาดหวังให้ทุกคน
ตอบสนองอย่างดีเมื่อเราบอกเล่า
สิ่งที่ทรงพลังอย่าง ความเชื่อของ
เราในพระคริสต์ บางคนจะริษยา 
บางคนตกใจ บางคนรู้สึกว่าถูก
คุกคาม จงเตรียมใจให้พร้อมที่จะ
เผชิญปฏิกิริยาด้านลบบางอย่าง  
 แต่จงจ าไว้ว่าเราต้องใส่ใจใน
ปฏิกิริยาของพระเจ้า มากกว่า
ปฏิกิริยาของมนุษย์ (ดู 5:29) 
 
 

ข้อ 29           พวกอัครทูตรู้ว่า
อะไรส าคัญเป็นอันดับแรก ขณะที่
เราต้องพยายามอยู่อย่างสงบสุข
กับทุกคน(รม.12:18)  
 แต่บางครั้งคริสเตียนก็ต้อง
ขัดแย้งกับโลกและผู้มีอ านาจ   
ของโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
(ยน.15:18)  
 ในบางสถานการณ์เราไม่
สามารถเชื่อฟังทั้งพระเจ้าและ
มนุษย์พร้อมๆ  กันได้ เมื่อนั้นเรา
ต้องเชื่อฟังพ ระเจ้าและเชื่อมั่นใน
พระวจนะของพระองค์ 
 จงให้ค าตรัสของพระเยซูเป็น
ก าลังใจส าหรับเรา  “ "ท่าน
ทัง้หลายจะเป็นสขุ  เมือ่คน
ทัง้หลายจะเกลียดชงัท่าน  และ
จะไล่ท่านออกจากพวกเขา  
และจะประณามท่าน  และจะ
เหยียดชือ่ของท่านว่าเป็นคน
ชัว่ช้า  เพราะท่านเหน็แก่บตุร
มนุษย”์  (ลก.6:22) 
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ตอบสนอง 
 เราสนใจความรู้สึกของพระเจ้า
หรือความรู้สึกของมนุษย์มากกว่า
กัน?  และเรารู้สึกย าเกรงพระเจ้า 
หรือ รู้สึกกลัวมนุษย์มากกว่ากัน? 
_________________________
_________________________ 
 ให้การตอบสนองของเหล่า   
อัครสาวกเป็นแบบอย่าง แก่ เรา   
ในการด าเนินชีวิตและ การใช้ชีวิต
ในโลกนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า      
ที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ครอบครอง
ทุกสิ่ง และอยู่เหนือสถานการณ์
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือ
ยากก็ตาม 
 อธิษฐานพระวจนะใน สดุดี 
91:1-2 ที่ว่า “ผูที้ ่อาศยัอยู่ณ ที ่
ก าบงัขององคผ์ูส้งูสดุ  ผูอ้ยู่ใน
ร่มเงาของผูท้รงมหิทธิฤทธิ ์ จะ
ทูลพระเจ้าว่า  "ทีล้ี่ภยัของข้า
พระองคแ์ละป้อมปราการของข้า
พระองค ์ พระเจ้าของข้าพระองค ์ 
ผูที้ข่้าพระองคไ์ว้วางใจ" 
 สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรง
เป็นที่ก าบัง ที่ลี้ภัย ป้อมปราการ
ของเรา ที่เราสามารถไว้ใจพระองค์
ได้ในทุกสถานการณ์   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 5 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-9  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:10  “เหล่าสิงหห์นุ่ม     
ยงัขาดแคลนและหิวโหย      
แต่บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า    
ไม่ขาดของดีใดๆ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 6 
 ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจา ก
พระธรรมตอนนี้? ___________ 
_________________________
_________________________ 

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 3         คริสตจักรสมัยแรก
ไม่ได้ถือว่าภารกิจด้านบริหาร    
เป็นเรื่องเล็กน้อย 
 

 จงสังเกตดูคุณสมบัติของผู้ที่ดูแล
เรื่องการแจกอาหารคือ เต็มด้วย
พระวิญญาณบ ริสุทธิ์และมี
สติปัญญา  
 คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบใหญ่
หลวงและต้องท างานกับผู้คนนั้น
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้  
 เราต้องหาคนมีสติปัญญาและ
เป็นผู้ใหญ่ด้านจิตวิญญาณมาเป็น
ผู้น าคริสตจักร 
 
ข้อ 4       พวกอัครทูตจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังได้อย่าง
ถูกต้อง คือไม่ละเลยการ เทศนา  
สั่งสอนพระวจนะ 
 เพราะภาระที่หนักด้านการ
บริหาร ศิษยาภิบาลไม่ควรพยายาม 
ท าทุกสิ่งทุกอย่างเองและสมาชิก     
ก็ไม่ควรคาดหวัง ให้ศิษยาภิบาล  
ท าเช่นนั้น งานของคริสตจักรควร
กระจายกันท าในหมู่สมาชิก 
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ข้อ 7           พระวจนะพระเจ้า
แพร่ออกไปเหมือนระลอกคลื่น    
ในสระที่ขยายวงกว้างออกไปจาก
จุดศูนย์กลาง  
 ทุกวันนี้การเผยแผ่ข่าวประเสริฐ
ก็คงยังด าเนินไปในลักษณะเดียวกัน 
เราไม่จ าเป็นต้องลุกขึ้นมาพลิก
โลกด้วยตัวคนเดียว การเป็นส่วน
หนึ่งของคลื่นก็เพียงพอแล้ว  

จงออกไปสมัผสัคนเหล่านัน้ท่ี
อยู่รอบตวัเรา และคนเหล่านัน้
จะสมัผสัคนรอบตวัเขาต่อๆไป 

จนในท่ีสดุทุกคน 
จะสมัผสัได้ถึงกระบวนการน้ี   
อย่าคิดว่าบทบาทของเรานัน้

ไม่มีความหมายหรือ 
ไม่มีความส าคญั 

 
 
 
 
 

ตอบสนอง 
 อะไรคือบทบาทและของ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์     
ที่พระเจ้าก าหนดให้กับเรา? 
 ถ้าเราเป็นผู้น า ในการพัฒนา
ตัวเราเอง  ให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่าย
วิญญาณ  เราต้องพึ่งพระเจ้าโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์  ขยัน -
ขันแข็งพัฒนาตัวเองให้มีความ
เข้าใจในงานที่พระเจ้ามอบหมาย
ให้กับเรา 
 ถ้าเราเป็นสมาชิก อย่าให้เรา
คิดว่า เราจะต้องท าคนเดียว แต่
ให้เราอยู่ในกระแสคลื่นของ      
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์
ทรงกระท าในคริสตจักร เพื่อเรา
จะสามารถสัมผัสคนอื่น ๆ ให้เขา
ได้รับความรอดได้ 

 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
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 เราคือใคร ? และเราต้อง
รับผิดชอบอะไรบ้าง?_________ 
_________________________
_________________________ 
 ให้พี่น้องและบรรดาอัครทูตใน  
พระธรรมตอนนี้เป็นแบบอย่าง
ให้กับเราในการมีชีวิตอยู่เพื่อ
อาณาจักรพระองค์ได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้ชีวิตของเรา
ตอบสนองต่อน้ าพระทัยของ
พระองค์ ไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิก 
หรือ ผู้น า เราจะรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะ
มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

วันที่ 6 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 7:1-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-9  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:10  “เหล่าสิงหห์นุ่ม     
ยงัขาดแคลน และหิวโหย      
แต่บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า    
ไม่ขาดของดีใดๆ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 7:1-29 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 2 
เป็นต้นไป  
 สเทเฟนลุกขึ้นป ราศรัยยาว
เหยียดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อิสราเอลกับพระเจ้า  
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 เขายกประวัติศาสตร์ใน     
พันธสัญญาเดิมเพื่อแสดงให้    
เห็นว่าชาวยิวได้ปฏิเสธถ้อยค า
ของพระเจ้าและปฏิเสธผู้เผย   
พระวจนะของพระองค์เสมอมา 
นอกจากนั้นสภานี้ยังได้ปฏิเสธ
พระมาซีฮาพระบุตรพระเจ้าด้วย  
 สเทเฟนกล่า วในสามประเด็น
หลักคือ (1) ประวัติศาสตร์อิสราเอล
เป็นประวัติศาสตร์การท าพระราช-
กิจของพระเจ้าในโลกนี ้(2) มนุษย์
นมัสการพระเจ้ามานานแล้วก่อน
จะมีพระวิหาร เพราะพระเจ้าไม่ได้
ประทับอยู่ในพระวิหาร (3) การ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการกบฏ
และปฏิเสธพระเจ้าของอิสราเอล 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี   
ในข้อ 17             การที่สเทเฟน  
ทบทวนประวัติศาสตร์ของชาว    
ยิวกลายเป็นค าพยานที่ชัดเจนถึง
ความซื่อสัตย์และการครอบครอง
สูงสุดของพระเจ้า 

แม้ว่าชนชาติของพระองค์ 
จะล้มเหลวครัง้แล้วครัง้เล่า

หรือเหตกุารณ์ใน
ประวติัศาสตรจ์ะเปล่ียนแปลง

ไปอย่างไร แผนการของ 
พระเจ้ายงัคงด าเนินต่อไป 

 เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่
สับสนวุ่นวาย จงจ าไว้ว่า  
(1) พระเจ้าทรงครอบครองเหนือ
ทุกสิ่ง และไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือการ
คาดการณ์ของพระองค์ (2) โลกนี้
ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง โลกนี้จะ
ล่วงเลยไ ป แต่พระเจ้าทรงเป็น        
นิรันดร์  (3) พระเจ้าทรงยุติธรรม 
พระองค์จะทรงลงโทษคนชั่วและ
ประทานบ าเหน็จแก่ผู้ที่ซื่อสัตย์  
(4) พระเจ้าประสงค์จะใช้เราแต่ -    
ละคน (เช่นเดียวกับโยเซฟ โมเสส 
และสเทเฟน ) เพื่อสร้างความ
แตกต่างบนโลกใบนี้ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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ตอบสนอง 
 ให้เราพิจารณาชีวิตของเรา  
จากตัวอย่างของสเทเฟน เรา
ทราบหรือไม่ว่า พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้เราสร้างความแตกต่าง
อะไรในโลกนี้ และขณะนี้เราได้
กระท าในสิ่งที่เป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าไปแล้วแค่ไหน 
อย่างไร?__________________ 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ถ้าเราไม่ชัด เจนว่า พระเจ้า
ต้องการให้เราท าอะไรส าหรับ
อาณาจักรของพระองค์ ให้เรา
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์   
ให้เราทราบ   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 

วันที่ 7 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 7:30-60 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-10  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:11  “บตุรชาย ทัง้หลายเอ๋ย  
มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอน
เจ้าถึงความเกรงกลวัพระเจ้า” 

อ่านพระธรรม กิจการ 7:30-60 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 38  สเทเฟนเรียกประชากร
อิสราเอลในถิ่ นทุรกันดารโดยใช้   
ค าว่า “ เอกเคลเซีย ” (แปลว่า 
“ชุมนุมชน ”) ค านี้ในภาษาเดิม
แปลว่า “ผู้ที่ถูกเรียกออกมา”  
 คริสเตียนในยุคแรกใช้ค าเดียว  
กันนี้เรียกชุมชนของพวกเขา  
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 สเทเฟนต้องการชี้ว่าบทบัญญัต ิ
ที่พระเจ้าประทานผ่านโมเสสนั้น
เป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญา  
 อิสราเอล เป็นป ระชากรของ   
พระเจ้าได้โดยผ่านการเชื่อฟัง แต่
เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง (7:39) 
พวกเขาละเมิดพันธสัญญาและ
สละสิทธิ์ในการเป็นประชากรที่
พระเจ้าทรงเลือก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ใน
ข้อ 55-58        สเทเฟนได้เห็น
พระเกียรติสิริของพระเจ้า และได้เห็น
พระเยซูผู้เป็นพระมาซีฮาประทั บ 
อยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์พระเจ้า  
 ค ากล่าวของ สเทเฟนคล้าย
คลึงกับค าตรัสของพระเยซูต่อ
หน้าสภา (มธ.26:64; มก.14:62; 
ลก .22 :69 ) นิมิตของสเทเฟน
ยืนยันค ากล่าวอ้างของพระเยซู
และท าให้ผู้น าชาวยิวเป็นเดือด
เป็นแค้นเพราะพวกเขาเป็นผู้
ลงโทษประหารชีวิตพระเยซูด้วย
โทษฐานหมิ่นประมาทพระเจ้า พวก
เขาทนฟังสเทเฟนต่อไปไม่ได้ จึง
ลากสเทเฟนออกไปสังหาร  

 อาจจะไม่มีใครมาฆ่าเราเมื่อเรา
เป็นพยานเกี่ยวกับพระคริสต์ แต่
ผู้คนจะแสดงออกให้รู้ว่าพวกเขา
ไม่ต้องการฟังความจริง และ
บ่อยครั้งพวกเขาจะพยายามปิด
ปากเรา จงถวายเกียรติแด่พระ -
เจ้าด้วยค าพูดและด้วยการกร ะท า
ของเราต่อไป  
 แม้หลายคนหันมาเป็นปฏิปักษ์
ต่อเราและข่าวประเสริฐที่เรา
ประกาศ แต่บางคนจะหันมาหา
พระคริสต์ อย่าลืมว่าความตาย
ของสเทเฟนส่งผลอย่างลึกซึ้ง    
ต่อเซาโล ผู้ซึ่งภายหลังกลายเป็น
มิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ของโลก 
แม้แต่คนที่ต่อต้านเราก็อาจจะหัน
มาหาพระคริสต์ได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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ตอบสนอง 
 ให้เรายืนหยัดที่จะเป็นพยาน
เพื่อพระเยซูคริสต์ แม้ว่าจะมี
หลายคนไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่
อาจจะมีบางคนที่สังเกตชีวิตของ
เราแล้วได้ตัดสินใจเชื่อพระเยซู -
คริสต์และเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้  
 การยืนหยัดในยุคปัจจุบัน
อาจจะไม่ใช่การพูดค าพยาน แต่
เป็น การที่เรามีจุดยืนที่เข้มแข็ง 
เช่นการที่เราปฏิเสธไม่ดื่มสุรา ไม่
ดูภาพสกปรก ไม่สูบบุหรี่ ไม่ไป
เที่ยวแบบที่เพื่อนเราชักชวน ไม่
พูดนินทา ไม่ผสมโรงกับวงสนทนา 
ที่พูดวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ยั้งคิด 
 เรากล้าที่จะยืนหยัดเช่นนี้
หรือไม่?___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เรามีชีวิตที่เป็นพยานเพื่อ
พระเจ้าในสังคมได้  
 ให้เรามีชีวิตที่ย าเกรงพระเจ้า 
เพื่อว่าชีวิตที่ส าแดงของเรานั้นจะ
สามารถน าบางคน (ที่อาจจะเป็น
แบบ อ.เปาโล) มารู้จักกับพระเจ้า
และรับใช้พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
__ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

____________ 
______________________________________________________

_______________________________________ 
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วันที่ 8 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 8:1-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-10  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:11  “บตุรชาย ทัง้หลายเอ๋ย  
มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอน
เจ้าถึงความเกรงกลวัพระเจ้า” 

อ่านพระธรรม กิจการ 8:1-25 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9-11 ในสมัยคริสตจักรยุคแรก 
มีพ่อมดหมอผีและนักเล่นอาคม
มากมายและมีอิทธิพลมาก พวก
เขาท าการอัศจรรย์ รักษาโรค ขับผี 
และท านายทายทักโชคชะตาราศี 
การอัศจรรย์ของพวกเขาอาจมา  

จากฤทธิ์อ านาจของซาตาน (มธ.
24:24: 2 ธส 2:9)  
 ซีโมนเป็นนักอาคมที่ท าการ
อัศจรรย์มากมายจนบางคนถึงกับ  
คิดว่าเขาเป็นพระมาซีฮา แต่อ านาจ
ของเขาไม่ได้มาจากพระเจ้า 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
ประการท่ี 1  ในข้อ 4  
 การข่มเหงบีบบังคับ ให้ผู้เชื่อ
ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนในเยรูซา-
เล็มและเขาก็ได้น าข่าวประเสริฐ
ออกไปพร้อมๆกับพวกเขาด้วย  
 บ่อยครั้งเราต้องตกอยู่ในสภาพ
ที่อึดอัดก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง  
ไม่มีใครอยากล าบาก แต่ความ
ยากล าบากก็ไม่ได้สูญเปล่า 
เพราะพระเจ้าสามารถท างาน  
ผ่านความเจ็บปวดของเราได้  

ครัง้ต่อไปท่ีเราจะบน่ 
เรื่องสถานการณ์อนั

ยากล าบากหรือปวดร้าวใจ 
 จงหยดุคิดว่าพระเจ้าก าลงั
เตรียมเราไว้ส าหรบัภารกิจ

พิเศษอะไรหรือไม่ 
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 ลองทบทวนประสบการณ์ชีวิต
ที่ผ่านมาของเรา มีหรือไม่ที่ความ
ยากล าบากกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้า
ก าลังจัดเตรียมเราส าหรับพันธกิจ
บางอย่าง?_________________ 
_________________________
_________________________ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
ประการท่ี 2  ในข้อ 15-17  
 นักวิชาการจ านวนมากเชื่อว่า
พระเจ้าเลือกที่จะประทานพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์
เพื่อเป็นหมายส าคัญของเหตุ - 
การณ์พิเศษในประวัติศาสตร์  
 ในที่นี้ก็คือการประกาศข่าว
ประเสริฐในสะมาเรียโดยผ่านการ
เทศนาอันเกิดผลและทรงพลังของ
บรรดาผู้เชื่อเหล่านี้  
 โดยทั่วไปแล้วพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาสถิตกับผู้เชื่อ
เมื่อตอนกลับใจใหม่ ซึ่งเราถือว่านี่
ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษด้วย 

 และการเทพระวิญญาณเช่นนี้ก็
เกิดขึ้นอีกครั้งกับโครเนลิอัสและ
ครอบครัว (10:44-47) ซึ่งเป็นหมาย 
ส าคัญว่าคนต่างชาติที่ไม่ไ ด้เข้า
สุหนัตก็สามารถรับข่าวประเสริฐได้ 
 การที่คริสเตียนยุคแรกนี้เต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น
เป็นกุญแจส าคัญในการที่เขามี
ชีวิตกล้าหาญและรับใช้พระเจ้าได้
อย่างเกิดผลและมีพลังอย่าง
อัศจรรย์ 
 ท่านมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ ?______ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เทพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ลงมาสวมทับเราให้เต็มล้น
อยู่เสมอ เพื่อเราจะสามารถมีชีวิต
ที่เกิดผล 
 ทูลขอการทรงช าระจากพระเจ้า
ให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อไม่เป็น
ก าแพงขวางกั้นความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 8:26-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-10  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:11  “บตุรชาย ทัง้หลายเอ๋ย  
มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอน
เจ้าถึงความเกรงกลวัพระเจ้า” 

อ่านพระธรรม กิจการ 8:26-40 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27      เอธิโอเปียอยู่ในทวี ป
แอฟริกา และอยู่ใต้ประเทศอียิปต์ 
เห็นได้ชัดว่าขันทีนั้นอุทิศตนเพื่อ
พระเจ้า เพราะเขาเดินทางมาไกล
เพื่อจะนมัสการที่เยรูซาเล็ม  
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 ชาวยิวเคยติดต่อกับเอธิโอเปีย 
(เดิมคือคูช) ในสมัยโบราณ (สดด.
68:31; ยรม.38:7) ดังนั้นชายคนนี้
อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่กลับใจ
มานับถือศาสนายิว  
 เนื่องจากเขาเป็นผู้ดูแลท้อง  
พระคลังแห่งเอธิโอเปีย การกลับใจ
ของเขาจึงน าคริสต์ศาสนาเข้าไป
ถึงกลุ่มผู้มีอ านาจในรัฐบาลอีก
ประเทศหนึ่ง นี่คือจุดเริ่มต้นของ
การเป็นพยาน “จนถึงสุดปลาย
แผ่นดินโลก” (1:8) อิสยาห์ท านาย
ไว้ว่าคนต่างช าติและขันทีก็จะ
ได้รับพร (อสย.56:3-5) 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 29-35     ฟีลิปไปพบชาว
เอธิโอเปียที่ก าลังอ่านพระคัมภีร์
อยู่ เขาจึงใช้โอกาสนี้อธิบายข่าว
ประเสริฐโดยถามขันที่ผู้นี้ว่าเข้าใจ
สิ่งที่ก าลังอ่านหรือไม่  
 ฟีลิป (1) ท าตามการทรงน า
ของพระวิญญาณ (2) เริ่มพูดคุย
จากจุดที่ชายผู้นั้นก าลังดื่มด่ ากับ 

ค าพยากรณ์ของอิสยาห์และ (3) 
อธิบายว่าชีวิตพระเยซูคริสต์
ส าเร็จตรงกับค าพยากรณ์ของ   
อิสยาห์อย่างไรบ้าง  

เม่ือเราประกาศข่าวประเสริฐ 
เราควรเร่ิมต้นพดูในจดุท่ี 
ผูฟั้งก าลงัสนใจอยู่ แล้วน า 
ข่าวประเสริฐมาน าเสนอใน
แง่มมุท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ 

ข้อ 30,31  ขันทีผู้นี้ขอร้องให้ฟีลิป 
อธิบายพระคัมภีร์ตอนที่เขาไม่
เข้าใจ  
 เมื่อเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์ เรา
ควรขอให้คนอื่นช่วยอธิบายอย่า
ปล่อยให้ความเย่อหยิ่งกลายเป็น
อุปสรรคขัดขวางเราในการท า
ความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 
การตอบสนอง 
 เมื่อเราประกาศพระกิตติ คุณ  
เราไม่เพียงพึ่งการ ทรงน าจาก    
พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเราต้อง
ใช้สติปัญญาในการประกาศด้วย  



ตุลาคม  | 29 

 ให้เราคิดถึง ญาติ มิตรของเรา
ที่ยังไม่พบความรอดว่ามีใคร
บ้าง?_____________________ 
_________________________
_________________________ 
 ให้การกระท าของฟีลิปเป็น
แบบอย่างกับเราในการแบ่งปัน
ความรอดให้กับญาติมิตรนั้น 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อญาติมิตรของเราที่
ยังไม่พบความรอด อธิษฐานออก
ชื่อของเขาทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท างานในชีวิตของเขา 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรง
เปิดทางให้เรามีโอกาสแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐให้กับเขาได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

_ 
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วันที ่10 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 9:1-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-11  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:12 “มนุษยค์นใดผูป้รารถนา
ชีวิต  และรกัวนัคืนทัง้หลาย  
เพือ่เขาจะได้เหน็ของดี” 

อ่านพระธรรม กิจการ 9:1-22 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_______________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3-5  เปาโลเรียกประสบการณ์
นี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน  
พระคริสต์ (1คร.9:1; 15:8; กท.
1:15,16) พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
ศูนย์กลางแห่งประสบการณ์อัน
แสนวิเศษนี้  

 เปาโลไม่ได้เห็นนิมิต แต่เขา
เห็นพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นจากตาย 
(9:17) เปาโลยอมรับว่าพระเยซู
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า สารภาพ
บาปของตน ถวายชีวิตของเขาให้
พระเยซู และตั้งปณิธานที่จะเชื่อฟัง
พระองค์  
การกลบัใจท่ีแท้จริงเกิดจาก

การเผชิญหน้ากบั 
พระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวั 
และน าไปสู่ชีวิตใหม่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์สนิทกบัพระองค์ 

ข้อ 13,14    เมื่อพระเจ้าตรัสบอก
อานาเนียว่าเซาโล กลับใจมาเชื่อ
พระเยซู อานาเนียคงตอบพระเจ้า
ว่า “พระเจ้าข้า คงไม่ใช่เซาโลแน่ 
คนอย่างเขาไม่มีวันมาเป็นคริส -
เตียน” เพราะเซาโลตามเข่นฆ่าผู้
เชื่อมาก่อน  
 เราพอจะเข้าใจความรู้สึกของ
อานาเนีย แต่ถึงเขาจะรู้สึกอย่าง
นั้น อานาเนียก็ยังเชื่อฟังพระเจ้า
และไปอธิษฐานเพื่อเซาโล  
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 เราต้องไม่จ ากดัพระเจ้า  
พระองค์สามารถท าได้ทุกอย่าง  
เราก็ต้องเชื่อฟังและท าตามการ
ทรงน าของพระเจ้า แม้พระองค์จะ
น าไปหาคนที่ดื้อรั้นหรือไปใน
สถานที่ที่ยากล าบากก็ตาม 
 

การตอบสนอง 
 เรามั่นใจหรือไม่ว่า เรากลับใจ
อย่างแท้จริง นั่นคือ สารภาพบาป
ของตัวเอง ถวายชีวิตให้กบัพระเยซู
คริสต์ ตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ 
แบบที่เซาโลกระท า และเมื่อเป็น
เช่นนี้ เราจะมีประสบการณ์กับ    
พระเจ้าอย่างแน่นอน 
 เรากลับใจจริงหรือไม่ และเรามี
ประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วหรือ
ยัง ?______________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ชีวิตที่สัมพั นธ์กับพระเจ้าเป็น
เรื่องปกติธรรมดาส าหรับคริสเตียน- 
แท้ทุกคน และจะท าให้ ชีวิตของ
เรานั้นมีคุณค่า มีความหมายอย่าง
เต็มที่ และสิ่งนี้จะมาจากการกลับ
ใจที่แท้จริงของเรา 
 ทูลขอการยกโทษจากพระเจ้า 
และ ทูลขอชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับ
พระเจ้าทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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วันที่ 11 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-11  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:12 “มนุษยค์นใดผูป้รารถนา
ชีวิต  และรกัวนัคืนทัง้หลาย  
เพือ่เขาจะได้เหน็ของดี” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 43  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 3    “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ” คือภูเขา 
ศิโยนในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น
เมืองที่ดาวิดสถาปนาขึ้นเป็นเมือง
หลวงของอิสราเอล พระวิหารถูก
สร้างขึ้นที่นั่น เพื่อเป็นสถานที่ให้
ประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้ าด้วยการ
นมัสการและการอธิษฐาน 

ข้อคิด จากข้อ 3,4 
 ผู้เขียนสดุดีทูลขอให้พระเจ้า
ทรงส่งความสว่างและความจริง
ของพระองค์ ลงมา และน าเขาไป
ยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือพระวิหาร
เพื่อเขาจะพบพระองค์ได้  
 ความจริงของพระเจ้า (ดู 1 ยน.
2:27 ) ช่วยให้เราเดินในทางที่   
ถูกต้อง และความสว่างของพระเจ้า 
(ดู 1 ยน.1:5) ช่วยให้เราเห็นทาง
นั้นชัดเจน  

ถ้าเรารู้สึกว่าตกอยู่ใน 
ความมืดมนและความไม่แน่นอน  

จงเดินในความสว่างและ 
ความจริงของพระเจ้า  
พระองคจ์ะทรงน าเราไป 

 

การตอบสนอง 
 ทบทวน ว่า ในชีวิตมีอะไรที่      
ไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ ? เช่น 
พระเจ้าทรงสัญญาสั นติสุขกับเรา 
แต่ท ามเราไม่มีสันติสุข ? เราต้อง
หาสาเหตุ โดย ต้องอาศัยความ
สว่างของพระเจ้าคือ ความจริงจาก
พระวจนะของพระองค์ให้ค าตอบ
กับเรา 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอความจริงของพระเจ้า
เปิดเผยชีวิตของเรา   และให้เรา
น าทุกประเด็นที่พระเจ้าเปิดเผย
นั้นมาอธิษฐานต่อพระองค์ เพื่อ
เราจะด าเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ
เพื่อเป็นพระพร ส าหรับตัวเราและ
อาณาจักรของพระองค์ได้ 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราไว้กับ
พระเจ้า ให้ชีวิตของเราอยู่ใน     
น้ าพระทัยของพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 44 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-11  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:12 “มนุษยค์นใดผูป้รารถนา
ชีวิต  และรกัวนัคืนทัง้หลาย  
เพือ่เขาจะได้เหน็ของดี” 

อ่านพระธรรมสดดีุ 44 ช้า  ๆ3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
จากข้อ 9-22     อิสราเอลพ่ายแพ้
ทั้งๆที่พวกเขาวางใจ (44 :17 ) 
และเชื่อฟังพระเจ้า ( 44 :18 ) 
ผู้เขียนสดุดีไม่เข้าใจว่าท าไม   
พระเจ้าถึงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้น แต่เขาก็ยังหวังว่าจะได้  
รับค าตอบ (44:17-22)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 แม้ผู้เขียนจะรู้สึกว่าเขาไม่ควร
ต้องทนทุกข์ แต่เขาก็รู้เหตุผลที่
แท้จริงว่าเขาทนทุกข์เพราะเขา
อุทิศชีวิตแด่พระเจ้า  
 เปาโลอ้างถึงค าโอดครวญ ใน 
พระธรรมตอนนี้ (รม .8:36) เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเราต้องพร้อมจะ
เผชิญความตายเพื่อพระคริสต์เสมอ  

ดงันัน้การทนทุกขข์องเรา 
จึงไม่ใช่การลงโทษ  
แต่เป็นการต่อสู้ 

เพ่ือแสดงความจงรกัภกัดี 

ข้อคิดจากพระธรรมบทน้ี 
 ข้อ 6,7                 เราวางใจ
ใครหรือวางใจสิ่งใด มีแต่พร ะเจ้า
เท่านั้นที่ไว้วางใจได้ พระองค์จะ
ไม่มีวันท าให้เราผิดหวัง 
 ข้อ 23-25 ถ้อยค าของผู้เขียน
สดุดีชี้ให้เห็นว่าเขาไม่เชื่อว่าพระ -
เจ้าทรงทอดทิ้งเขา พระเจ้ายังทรง
ควบคุมทุกสิ่งได้ แต่ดูเหมือน
พระองค์ทรงหลับอยู่และผู้เขียนก็
สงสัยว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  

 ในพันธสัญญาใหม่เหล่าสาวกก็
สงสัยว่า ท าไมพระเยซูทรงหลับ
ในขณะที่พวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เมื่อเกิด
พายุ (มก.4:35-41)  
 ในทั้งสองกรณี พระเจ้าทรง
พร้อมจะช่วยแต่พระองค์ทรง
ต้องการให้สาวกของพระองค์เชื่อ
วางใจเสียก่อน 
 

การตอบสนอง 
 ทบทวนในชีวิตมีอะไรบ้างที่ดู
เหมือนว่า พระเจ้าทรงช้า หลับอยู่ 
ไม่ตอบค าอธิษฐานของเราเสียที 
จากพระธรรมตอนนี้ เราจะเห็นว่า 
แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้นเลย พระเจ้า
ทรงพร้อมที่จะช่วย แต่พระองค์
ทรงมีบทเรียนหรือมีบางสิ่งที่จะ
สอนเรา 
 ลองคิดดวู่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง
ที่ดูเหมือนพระเจ้าทรงช้า แต่
พระองค์ก าลังสอนบทเรียนบา ง- 
อย่างให้กับเรา บทเรียนอะไรที่เรา
เรียนรู้?___________________ 
_________________________
_________________________ 



ตุลาคม  | 35 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงครอบครองอยู่แม้ว่า
เราจะไม่เข้าใจก็ตาม 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ที่
ทรงมีต่อเ รา ช่วยกู้เรา ตอบค า -
อธิษฐานของเราตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ ไม่ใช่ตามใจเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-12  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:13 “จงระวงัล้ินของเจ้าจาก
ความชัว่  และอย่าให้ริมฝีปาก
พดูเป็นอบุายล่อลวง” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 45  
ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านได้เห็น ภาพความสัมพันธ์
ระหว่างคริสตจักรกับพระเยซู -
คริสต์อย่างไรจากพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี
จากข้อ 1 เป็นต้นไป 
 นี่เป็นบทสดุดีพระมาซีฮาเพราะ
มีการพยากรณ์ถึงความสัมพันธ์ใน
อนาคตระหว่างพระ มาซีฮากับ
คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของผู้เชื่อ  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 45:2 แสดงถึงพระพรมากมาย
ที่พระเจ้าประทานแก่พระมาซีฮา 
และ 45:6-8 ก็เป็นจริงในพระคริสต ์
(ฮบ.1:8, 9)  
 ในพระธรรมวิวรณ์ 19:7,8; 21:9; 
22:17 คริสตจักรถูกเปรียบเทียบ
ว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ 
 

ข้อคิด จากข้อ 13-17 
 บทกวีที่ไพเราะตอนนี้บรรยาย
ถึงเจ้าสาวของพระคริสต์คือ
คริสตจักร พร้อมกับพระพรอัน
ยิ่งใหญ่เมื่อคริสตจักรได้เป็น   
หนึ่งเดียวกับพระคริสต์ชั่วนิรันดร์ 
(ดู วว.19:6-8; 21:2) 
 

การตอบสนอง 
 คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคาร แต่
คือเราที่เป็นคริสเตียน เป็นกลุ่ม
คนที่ถูกเรียกออกมาจากโลกนี้  
และที่น่าคิดคือ ไม่ใช่คน ๆ เดียว 
แต่เป็นหลาย ๆ คน   
 คน 1 คน ไม่สามารถเป็น
คริสตจักรได้ ดังนั้นเราเองต้อง
เป็นของกลุ่มคนคือเป็นของ
คริสตจักร  
 

 และเมื่อเราที่เป็นคริสตจักร
ผูกพันกับพระคริสต์ เป็นหนึ่ง
เดียวกับพระองค์แล้วเราจะได้   
รับพระพรอย่างมากมายตาม   
พระสัญญานี้ 
 เราได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสต -
จักรแล้วหรือยัง และเราได้ผูกพัน
กับพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้งแล้ว
หรือยัง เพื่อพระพรจะมายังเรา
และขยายไปยังคนอื่นได้?______ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรด
อวยพระพร คริสตจักรของ
พระองค์ให้มีความสัมพันธ์กับ
พระองค์อย่างแนบแน่นเพื่อ
คริสตจักรจะเป็นท่อพระพรไปยัง
ชุมชนที่อยู่รอบข้างได้ 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเองที่จะมี
ความผูกพันกับคริสตจักร มีส่วน
ร่วมรับใช้ในคริสตจักรตามของ -
ประทานที่พระเจ้าประทานกับเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 14 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-12  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:13 “จงระวงัล้ินของเจ้าจาก
ความชัว่  และอย่าให้ริมฝีปาก
พดูเป็นอบุายล่อลวง” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 46  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดี 
บทท่ี 46-48 
 สดุดีบทที่ 46-48 เป็นบทเพลง
สรรเสริญ เฉลิมฉลองการช่วยกู้
จากเหล่าศัตรู สดุดี 46 อาจเขียน
ขึ้นตอนที่กองทัพอัสซีเรียบุ ก
โจมตีกรุงเยรูซาเล็มและล้อมเมือง
ไว้ (2 พกษ18:13-19:37) 
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ข้อคิดจากพระธรรมบทนี้ 
 ข้อ 1-3 ปัจจุบันนี้หลายคนกลัว
ว่าภูเขาหรือเมืองจะถล่มลงไปใน
ทะเลอย่างกะทันหันเนื่องจาก
ระเบิดนิวเคลียร์ แต่ผู้เขียนสดุดี
กล่าวว่าแม้โลกจะสูญสิ้นไปเราก็
ไม่จ าเป็นต้องกลัว แม้ผู้เขียนจะ
เผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ แต่เขา
ก็ยังแสดงความม่ันใจว่าพระเจ้า
ทรงช่วยเขาให้รอดได้ 
 การเผชิญกับจุดจบของโลก
โดยไม่หวั่นไหวนั้นเป็นเรื่องยาก 
แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจน
ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา
ไม่ว่าความหายนะนั้นจะใหญ่
หลวงเพียงใด พระเจ้าไม่ใช่แค่ที่
พักชั่วคราว แต่พระองค์ทรงเป็น   
ที่ลี้ภัยนิรันดร์และก าลังของเรา    
ในทุกสถานการณ์ 
 ข้อ10              สงครามและ
การท าลายล้างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เช่นเดียวกับชัยชนะของ
พระเจ้าที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
ในเวลานั้นทุกคนจะยืนสงบต่อ
หน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์  

 เราเองก็ค วรนิ่งสงบในเวลานี้
เพื่อถวายเกียรติด้วยความย าเกรง
แด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อ านาจและ
เปี่ยมด้วยบารมี จงใช้เวลาในแต่ -
ละวันเพื่อนิ่งสงบและสรรเสริญ
พระเจ้า 
การตอบสนอง 
 ขณะนี้ เราก าลังเผชิญวิกฤต - 
การณ์อะไรในชีวิตบ้าง________ 
_________________________
_________________________ 
 วิกฤตการณ์นี้เหมือนกับเป็น
สงครามในชีวิตของเรา  
 พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าชีวิตของ
เราจะไม่มีปัญหา แต่พระองค์ทรง
สัญญาว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา 
 

ให้เราเรียนรู้ท่ีจะ 
น่ิงสงบกบัพระเจ้า พกัพิง 

ในความย่ิงใหญ่ของพระองค ์ 
และมอบปัญหาของเราให้
พระองคท์รงช่วยเหลือเรา 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบวิกฤติในชีวิตของ
เรากับพระองค์ ทูลพระเจ้าขอ
พระองค์ทรงช่วยเราในวิกฤตินี้ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน เรื่อง
ความสัมพันธ์ เรื่องการทดลอง 
เรื่องการเรียน หรือการท างาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสอน
เราเรื่องการนิ่งสงบจ าเพาะพระ
เจ้า จนกระทั่งการนิ่งสงบ นั้นเป็น
วิถีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _______________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 47 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-12  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:13 “จงระวงัล้ินของเจ้าจาก
ความชัว่  และอย่าให้ริมฝีปาก
พดูเป็นอบุายล่อลวง” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 47  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมสดดีุบทน้ี  
 ข้อ 2  พระเยโฮวาห์ผู้สูงสุดนั้น
น่าครั่นคร้ามเกินค าบรรยาย แต่
ผู้เขียนสดุดีก็ยังพยายามบรรยาย
ถึงพระองค์   

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 ในท านองเดียวกันเราก็ไม่ควร
หยุดพูดเรื่องพระเจ้า แม้เราไม่อาจ
อธบิายเรื่องพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ 
แต่เราสามารถบอกคนอื่นถึงสิ่งที่   
พระองค์ทรงท าเพื่อเราได้  

อย่าให้ความเข้าใจ 
ท่ีจ ากดัของเราใน 

ความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า 
หยดุยัง้เราจากการบอกคนอ่ืน
ถึงส่ิงท่ีเรารู้เก่ียวกบัพระองค์ 

 พระเจ้าได้ท าอะไรกับเราบ้าง 
ให้เราจดบันทึกไว้เพื่อเราจะ
สามารถ น ามาเป็นพยานได้ เช่น 
ทรงรักษาโรคของเรา ทรงช่วยเรา
ให้ได้งานที่ตรงกับความชอบและ
ความสามารถของเรา 
 ยกตัวอย่าง 1 เรื่องที่พระเจ้า
ทรงกระท าในชีวิตของเราคือ  
_________________________
_________________________ 
 ข้อ9 อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ
ของชนชาติอิสราเอล บางครั้ง  
พระคั มภีร์ก็เรียกพระเจ้าองค์   
เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวว่า   
“พระเจ้าของอับราฮัม ” (อพย.3:6; 
1พกษ.18:36)  

 ในฝ่ายวิญญาณ  พระสัญญาที่
พระเจ้าทรงให้ไว้กับอับราฮัมนั้น
ครอบคลุมถึงทุกคนที่เชื่อพระเจ้า 
ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาว  
ต่างชาติ (รม.4:11, 12; กท.3:7-9) 
ดังนั้นพระเจ้าของอับราฮัมจึงเป็น
พระเจ้าของเราด้วย 
 ดังนั้น พระสัญญาของพระเจ้า
ที่มีต่ออับราฮัมก็ตกทอดมาถึง   
เราด้วยเช่นกัน  เราสามารถจะ
เรียกร้อง ตามพระสัญญานั้นได้
เช่นใน ปฐก.12:2-3 ที่กล่าวว่า  
“ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่  
เราจะอวยพรแก่เจ้า  จะให้เจ้า
มีชือ่เสียงใหญ่โต เลือ่งลือไป  
แล้วเจ้าจะช่วยให้ผูอื้น่ได้รบัพร  
เราจะอ านวยพรแก่คนทีอ่วย
พรเจ้า  เราจะสาปคนทีแ่ช่งเจ้า  
บรรดาเผา่พนัธุ์ทัว่โลกจะได้พร
เพราะเจ้า" 
 เราสามารถเรียกร้องพระสัญญา 
นี้ได้ คือ เราจะช่วยให้ผู้อื่นได้       
รับพร  เพราะเราเป็นลูกหลานของ
อับราฮัมฝ่ายวิญญาณ 
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การตอบสนอง 
 ให้เราเรียนรู้ที่จะสรรเสริญ    
พระเจ้าจากพระลักษณะของ
พระองค์ในสดุดีบทนี้  
 ลองหาดูซิว่ามีพระลักษณะและ
พระราชกิจอะไรของพระเจ้าบ้างที่
เราสามารถสรรเสริญพระองค์ได้
จากสดุดีบทนี้?______________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็น  พระเจ้าสูงสุด 
เป็นมหาราชาเหนือแผ่นดินโลก  
(ข้อ2) ทรงปราบประชาชาติ (ข้อ 
3)  ทรงเลือกมรดกให้เรา (ข้อ 4)  
ทรงครอบครองนานาประชาชาติ 
(ข้อ 8) 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเ จาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 16 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 9:23-43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-13  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:14  “จงหนีการชัว่  และ
กระท าการดี  แสวงสนัติภาพ  
และติดตามไป” 

อ่านพระธรรม กิจการ 9:23-43 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 23 
 พระธรรมกาลาเทีย 1:17, 18  
กล่าวว่าเปาโลออกเดินทางจาก
ดามัสกัสไปอาระเบีย  ซึ่งเป็นถิ่น
กันดารทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ดามัสกัส เขาอาศัยอยู่ที่นั่น 3 ปี  

 แต่ไม่แน่ชัดว่าช่วงสามปีนั้น  
อยู่ระหว่างข้อ 22 กับ 23 หรือ
ระหว่างข้อ 25 กับ 26   
 นักตีความบางคนกล่าวว่า 
“ หลายวัน ” อาจจะหมายถึง
ช่วงเวลายาวนาน พวกเขาเสนอ
ความเห็นว่าเมื่อเปาโลกลับไป
ดามัสกัส ผู้ว่าการ ภายใต้อ านาจ
ของอาเรทัสสั่งให้จับกุมเปาโล 
(2คร . 11 :32 ) ทั้งนี้เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล
ชาวยิว  
 นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าที่
เปาโลหนีออกจากดามัสกัสตอน
กลางคืนนั้นเกิดขึ้นขณะอยู่ใน
ดามัสกัสครั้งแรกหลังจากที่เขา
กลับใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวก    
ฟาริสีก าลังเดือดดาล เพราะเปาโล
เอาใจออกห่างจากพวกเขา เปาโล
คงจะหนีไปอาระเบียเพื่อให้ผู้น า
ทางศาสนายิวคลายความโกรธลง
เสียก่อน พร้อมกันนั้นเปาโลก็ใช้
เวลาอยู่ตามล าพังกับพระเจ้า  
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 แต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดก็ตาม 
ช่วงเวลาระหว่างการกลับใจของ
เปาโล (9:3-6) กับการเดินทางไป
เยรูซาเล็ ม (9:26) น่าจะห่างกัน
อย่างน้อย 3 ปี 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
 ข้อ 26-27 ชื่อเสียงในวงสังคม
เปลี่ยนแปลงได้ยาก และในหมู่  
คริสเตียนเปาโลก็มีชื่อเสียง
กระฉ่อนในทางลบ แต่บารนาบัส
ซึ่งเป็นชาวยิวที่กลับใจคนหนึ่ง 
(ถูกกล่าวถึงใน 4:36) กลายเป็น
สะพานประสานคว ามเข้าใจ
ระหว่างเปาโลกับเหล่าอัครทูต  

คริสเตียนใหม่มกัต้องการคนท่ี
คอยค า้จนุอยู่เคียงข้าง ให้

ก าลงัใจ สัง่สอน และแนะน าให้
รู้จกัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ  จงหา

หนทางช่วยผูเ้ช่ือใหม่อย่างเช่น
ท่ีบารนาบสัได้ช่วยเหลือเซาโล 

 ใครคือผู้เชื่อใหม่ที่เราดูแล  ให้
เราช่วยเขาอย่างเต็มที่  ซึ่งไม่แน่ 
เขาอาจจะเป็นเปาโลในยุคเราก็ได้ 
และเราก็เป็นบารนาบัสที่สนับ - 
สนุนให้มีผู้รับใช้อีกคนหนึ่งขึ้นมา 
 
 ข้อ 36-42       ชีวิตของโดรคัส  
มีอิทธิพลที่ดีต่อชุมชนโดยการ 
ประกอบคุณงามความดีและช่วย - 
เหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอด้วยการ
เย็บเสื้อผ้าต่างๆให้ (9:39)  
 เมื่อนางเสียชีวิตคนที่นางเคย
ช่วยไว้ก็มาร้องไห้ไว้อาลัยกันจน
เต็มห้อง เมื่อนางเป็นขึ้นมาอีก
ข่าวก็แพร่ไปทั้งเมือง  
 พระเจ้าทรงใช้นักเทศน์ผู้ -
ยิ่งใหญ่อย่างเปโตรและเปาโล แต่
พระองค์ก็ยังใช้คนที่มีของประทาน 
ในการแสดงความเมตตาอย่าง
โดรคัสด้วย  
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ส าหรบัเราทุกคน  
แทนท่ีจะแสวงหา 
ของประทานอ่ืนๆ  

จงใช้ของประทานท่ีพระเจ้า
ประทานให้เราแล้วอย่างเตม็ท่ี 

 มองกลับมาที่ตัวของเราเอง 
เรามีของประทานหรือความ  
สามารถอะไรที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา  เราได้ใช้ของประทาน
และความสามารถนั้นเต็มที่แล้ว
หรือยัง?___________________ 
_________________________
_________________________ 
 ให้ชีวิตของโดรคัสเป็นตัวอย่าง
เพื่อเราจะสามารถรับใช้พระเจ้า
เพื่ออาณาจักรของพระองค์ได้
อย่างเต็มขนาด 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อลูกแกะที่เราดูแล
อยู่ให้เขาเติบโตกับพระเจ้าเพื่อ
เขาจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ในพระ -
คริสต์ได้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้ใช้
ของประทานและความสามารถที่
พระเจ้าประทานให้กับเราอย่าง
เต็มที่ เพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
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วันที่ 17 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 10:1-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-13  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:14  “จงหนีการชัว่  และ
กระท าการดี  แสวงสนัติภาพ  
และติดตามไป” 

อ่านพระธรรม กิจการ 10:1-22 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
 “คนท่ีไม่เคยได้ยินเร่ืองพระ -
คริสตเ์ลยจะรอดไหม ?” นี่เป็น
ค าถามเกี่ยวกับความยุติธรรมของ
พระเจ้าซึ่งมักถามกันเสมอ  
 โครเนลิอัสไม่ได้เชื่อในพระคริสต์ 
แต่เขาแสวงหาพระเจ้า ย าเกรง
พระองค์ และมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

 ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งเปโตรมา  
บอกโครเนลิอัสให้รู้เรื่องพระเยซู 
เขาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
พระเจ้า “ประทานบ าเหน็จแก่
คนเหล่านัน้ทีแ่สวงหาพระองค์
อย่างจริงจงั ” (ฮบ .11:6 ฉบบั
อมตธรรมร่วมสมยั)   
 คนที่แสวงหาพระเจ้าอย่าง
จริงใจจะพบพระองค์ พระเจ้าทรง
ให้ความรู้ของโครเนลิอัสครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12   ตามบทบัญญัติของยิว 
อาหารบางชนิดรับประทานไม่ได้ 
(ดู ลนต.11) 
 บทบัญญั ติเรื่องอาหารท าให้
คนยิวต้องเสี่ยงต่อการเป็นมลทิน
เมื่อไปกินอาหารร่วมกับคน
ต่างชาติ แท้จริงแล้วชาวยิวมักจะ
มองคนต่างชาติว่าเป็น “มลทิน ” 
ด้วย    
 นิมิตของเปโตรหมายความว่า 
เราต้องไม่มองคนต่างชาติว่า      
ต่ าต้อยและจะไม่ได้รับการไถ่จาก
พระเจ้า  
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 ก่อนจะได้เห็นนิมิตนี้  เปโตรคง
คิดว่าทหารชาวโรมันไม่สามารถ
ต้อนรับพระคริสต์ได้ แต่หลังจาก
นั้นเปโตรก็เข้าใจว่าควรจะตาม     
ผู้ส่งข่าวไปยังบ้านคนต่างชาติ  
และแจ้งข่าวประเสริฐเรื่องความ
รอดในพระเยซูคริสต์ให้โครเน -
ลิอัสทราบ 
 

การตอบสนอง 
 จากกรณีของเปโตรนี้ ท าให้เรา
เห็นว่า ใจอคติ  หรือ ใจท่ีตดัสิน
ความก่อน เป็นเรื่องที่อันตราย
อย่างยิ่ง และอาจจะเป็นตัวขัด -
ขวางน้ าพระทัยของพระเจ้า และ 
อาณาจักรของพระเจ้าได้  
 เรามีอคติอะไรหรือไมท่ี่ขัดขวาง
น้ าพระทัย และอาณาจักรของ   
พระเจ้า ?__________________ 
_________________________ 
 ให้ประสบการณ์ของเปโตรเป็น
ตัวอย่ างเพื่อเราจะสามารถเปิด  
ตัวเราเองกับพระเจ้าได้อย่าง   
เต็มขนาด 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ส ารวจความคิดจิตใจของ
เราว่า มีอะไรที่เป็นอคติ หรือ การ
ที่เราตั้งความคิดของเราไว้ที่ไม่
เป็นตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 
และน าสิ่งนั้นมามอบให้พระเจ้า
ท าลายเสีย 
 อธิษฐาน มอบชีวิตความคิด  
ของเรากับพระเจ้าให้พระเจ้า   
ทรงครอบครอง และทรงใช้ตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 18 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 10:23-48 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-13  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:14  “จงหนีการชัว่  และ
กระท าการดี  แสวงสนัติภาพ  
และติดตามไป” 

อ่านพระธรรม กิจการ 10:23-48 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้า งจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 34,35   
 อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการ
เผยแผ่ข่าวประเสริฐในศตวรรษ   
ที่หนึ่งคงจะเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างชาวยิวกับคนต่างชาติ  
 

 ผู้เชื่อสมัยแ รกส่วนใหญ่เป็น
ชาวยิว ส าหรับคนเหล่านี้เพียงแค่
คิดจะติดต่อสมาคมกับคนต่างชาติ
ก็นับว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียแล้ว  
 แต่พระเจ้าตรัสบอก เปโตรให้
น าข่าวประเสริฐไปยังชาวโรมัน 
และเปโตรก็ท าตามโดยไม่ค านึง  
ถึงภูมิหลังและความรู้สึกส่วนตัว 
(ภายหลังเขาก็ต้องต่อสู้กับเรื่อง   
นี้อีก ดู กท.2:11-14)  
 พระเจ้าทรงส าแดงอย่างชัดเจน
ว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์    
นั้นมีไว้ส าหรับทุกคน เราไม่ควร
ปล่อยให้อุปสรรคใดๆ มาขวางกั้น
เราจากการเผยแผ่ข่าวประเสริฐ 
ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษา 
วัฒนธรรม อคติ สภาพภูมิศาสตร์ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือระดับ
การศึกษา 

พระเจ้าได้น าให้เราประกาศ 
พระกิตติคณุกบัใครบ้าง  

ให้เราเช่ือฟัง กระท าตามและ
ตอบสนองต่อพระมหาบญัชา 
ของพระองคด้์วยความเตม็ใจ 
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 อะไรคืออุปสรรคที่ท าให้เรา     
ไม่อยากแบ่งปันข่าวประเสริฐนั้น 
สิ่งนั้นอาจจะไม่เหมือนกรณีของ   
เปโตร แต่บางครั้งอุปสรรคนั้น
อาจจะเป็นตัวเรากไ็ด้ เช่น การไม่มี
ภาระใจ การไม่มีเวลา การผลัดวัน 
ประกันพรุ่งหรือความขี้เกียจ 
 ให้กรณีเปโตรเป็นตัวอย่าง
ส าหรับเราที่จะตอบสนองต่อพระ - 
วิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจ 
 ชนทุกชาติมีคนจิตใจกระวน
กระวายและแสวงหาพระเจ้า เขา
เหล่านี้พร้อมที่จะรับข่าวประเสริฐ 
แต่ต้องมีบางคนไปแบ่งปันกับเขา 
 การแสวงหาพระเจ้าเท่านั้น   
ไม่พอ เขาจ าเป็นต้องพบพระองค์
ด้วยแต่เขาจะหาพบได้อย่างไร
หากไม่มีใครชี้แนะให้ พระเจ้า
ก าลังขอให้เราช่วยชี้ทางให้ใคร
บางคนไปถึงพระองค์หรือไม่ ? (ดู 
รม.10:14,15) 
 เราคิดว่า พระเจ้าให้เราช่วยไป
ชี้ทางให้กับใครบ้าง ให้เรายอมต่ อ
พระเจ้า และตอบสนองต่อการ
ทรงเรียกของพระเจ้าเถิด 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเรากับ
พระเจ้าที่จะตอบสนองต่อพระองค์ 
ให้เป็นเหมือนเปโตรที่น าพระกิตต-ิ
คุณข่าวประเสริฐของพระองค์ไป
ให้คนที่พระเจ้าทรงเรียก 
 อธิษฐ านเผื่อคนที่พระเจ้า
เปิดเผย ว่า คนนี้คือคนที่ เราควร
พูดเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟัง ขอ
การทรงน ากับพระเจ้าที่เขาจะมี
เวลาให้กับเรา และ โอกาสจะเปิด
ให้เราประกาศได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 19 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-14  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:15     “พระเนตรของ
พระเจ้า  เหน็คนชอบธรรม   
และพระกรรณ  ของพระองค์
สดบัค าอ้อนวอนของเขา” 

อ่าน พระธรรม กิจการ 11  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ16      พระเยซูทรงส าแดง
อย่างเจาะจงว่าข่าวประเสริฐของ
พระองค์มาถึงทุกคน พระองค์ทรง
ประกาศข่าวประเสริฐในสะมาเรี ย 
(ยน .4:1-42) ในดินแดนเกราซา  
ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาว
กรีก (มก.5:1-20)  

และพระองค์ยังสัมผัสชีวิตของ  
ชาวโรมัน (ลก.7:1-10) อัครทูตไม่
น่าจะแปลกใจนักที่พวกเขาก็ต้อง
ท าสิ่งเดียวกัน 
 

ข้อ 22 นอกจากเยรูซาเล็มแล้ว 
เมืองอันทิโอกมีบทบาทส าคัญยิ่ง
กว่าเมืองใดๆ ในคริ สตจักรสมัย
แรก อันทิโอกเป็นเมืองใหญ่ที่สุด
ในจักรวรรดิโรมันรองจากกรุงโรม
และอเล็กซานเดรีย  
 คริสตจักรคนต่างชาติตั้งขึ้น
เป็นครั้งแรกที่อันทิโอกนี้เอง และ
ในเมืองนี้ผู้เชื่อได้รับการขนาน -
นามว่า “คริสเตียน” เป็นครั้งแรก 
(11 :26 ) ระหว่างการเดินทาง
ประกาศเปาโลได้ใช้เมืองอันทิโอก
เป็นฐาน  
 อันทิโอกเป็นศูนย์กลางการ
นมัสการลัทธิเทียมเท็จต่างๆ 
มากมาย  ที่ส่งเสริมให้มีการผิด
ประเวณีและการท าสิ่งชั่วร้าย
ต่างๆ ตามที่ปรากฏทั่วไปใน
ศาสนาต่างชาติ  
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 นอกจากนี้อันทิโอกยังเป็น
ศูนย์กลางพาณิชย์ที่ส าคัญ     
เป็นประตูสู่โลกตะวันออก จัดว่า
อันทิโอกเป็นเมืองส าคัญทั้งต่อ
จักรวรรดิโรมันและต่อคริสตจักร
สมัยแรก 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 22-26            บารนาบัส
เป็นแบบอย่าง ที่ดีว่าเราควรจะ
ช่วยผู้เชื่อใหม่อย่างไร บารนาบัส
แสดงความเชื่ออันมั่นคง ปรนนิบัต ิ
รับใช้ด้วยความยินดี เมตตา ให้
ก าลังใจ และเขาสอนบทเรียนให้  
ผู้เชื่อใหม่ ได้ รู้จักพระเจ้ามาก
ยิ่งขึ้น (ดู 9:26-30)  
 คราวหน้าเมื่อเราพบผู้เชื่อใหม่ 
จงคิดถึงบารนาบัสแล้วคิดหา
หนทางให้พวกเขาได้เติบโตขึ้น  
ในความเชื่อ 
 เราได้มีส่วนท าให้ผู้เชื่อใหม่ 
(ลูกแกะที่พระเจ้าให้ เราดูแล ) นั้น 
เติบโตอย่างไรบ้าง?__________ 
_________________________
_________________________ 

 บารนาบัสกับเซาโลอยู่สอน
เหล่าผู้เชื่อใหม่ที่เมืองอันทิโอกถึง
หนึ่งปีเต็ม แม้ทั้งสองจะสามารถ
เลือกไปประกาศที่เมืองอื่นได้  แต่
เขาเล็งเห็น ถึงความส าคัญของ     
การติดตาม ผลที่ต่อเนื่องและ    
การฝึกฝน  
 เราเคยช่วยใครให้เชื่อพระเจ้า
หรือเปล่า? จงใช้เวลาสั่งสอนและ
ให้ก าลังใจเขา หรือว่าเราเป็นผู้
เชื่อใหม่ จงอย่าลืมว่าเราเพิ่งจะ
เริ่มชีวิตคริสเตียน ความเชื่อของ
เราต้องเติบโตขึ้นโดยการเรียน
พระคัมภีร์อย่างสม่ าเสมอ 
 เราได้พัฒนาตัวเองโดยก าร  
รับการเลี้ยงดูและเข้าชั้นเรียน  
พระคัมภีร์ในคริสตจักรอย่างสม่ า - 
เสมอหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเราได้เติบโตโดย
พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น    
แค่ไหน อย่างไร ?___________ 
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุ ณพระเจ้า  
ที่เรามีโอกาสรับใช้พระองค์โดย
การเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ และขอบ - 
พระคุณพระเจ้าส าหรับพระวจนะ  
ของพระเจ้าที่ท าให้เราเติบโตขึ้น 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรารัก
พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น    
ทุก ๆ วัน และเราจะไม่ละเลย
การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า   
ทั้งโดยการเฝ้าเดี่ยว (QT) และโดย
การศึกษาพระวจนะในคริสตจักร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-14  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:15     “พระเนตรของ
พระเจ้า  เหน็คนชอบธรรม   
และพระกรรณ  ของพระองค์
สดบัค าอ้อนวอนของเขา” 

อ่าน พระธรรม กิจการ 12  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2               ยากอบกับยอห์น    
อยู่ในหมู่สาวก 12 คนที่ติดตาม
พระเยซูมาตั้งแต่ต้น ทั้งสองทูลขอ
ต าแหน่งพิเศษในอาณาจักรของ
พระองค์ (มก.10:35-40)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 พระเยซูตรัสว่าการเป็นส่วนหนึ่ง
ในอาณาจักรของพระองค์หมายถึง
การต้องทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย 
(ดื่มจากถ้วยเดียวกัน มก .10:38, 
39)  แล้วยากอบกับยอห์นก็ต้อง
ทนทุกข์จริงๆ เฮโรด ได้ประหาร  
ยากอบ และต่อมายอห์นถูกเนรเทศ 
(ดู วว.1.9) 
 
ข้อ 3 เปโตรถูกจับในช่วงเทศกาล
ขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งเป็นสัปดาห์
หลังจากปัสกา นี่เป็นยุทธ วิธีของ
เฮโรดเพราะช่วงนั้นมีชาวยิวใน
เยรูซาเล็มมากกว่าปกติ  
 เฮโรดต้องการหาคะแนนเสียง
โดยการสร้างความประทั บใจให้
ชาวยิวจ านวนมากที่สุดโดยท า
การจับกุมในเวลานั้น 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 2-11             เหตุใดพระเจ้า
จึงปล่อยให้ยากอบตาย แต่ช่วย  
ชีวิตเปโตรเอาไว้อย่างอัศจรรย์ ? 
ในชีวิตมักมีค าถามยากๆ เหล่านี้
มากมาย  

 เหตุใดเด็กคนหนึ่ง จึงพิการแต่
อีกคนหนึ่งมีพรสวรรค์ทางด้าน
กีฬา เหตุใดบางคนจึงตายเสียก่อน
จะได้ใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ? 
 เราไม่สามารถตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ในชีวิตนี้ เพราะเราไม่ได้
เห็นทุกสิ่งอย่างที่พระเจ้าทรงเห็น   
 พระเจ้าทรงเลือกที่จะยอมให้
ความชั่วร้ายอยู่ในโลกนี้ระยะหนึ่ง  
แต่เราสามารถไว้วางใจการทรง
น าของพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงสัญญาว่าวันหนึ่งความชั่วร้าย
จะถูกท าลายให้หมดสิ้นไป  
ในระหว่างน้ีเรารู้ว่าพระเจ้า 
ทรงช่วยเราในการทนทุกข์
เพ่ือให้เราเข้มแขง็ขึ้นและ 
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 

(ดูเรื่องค าถามนี้เพิ่มเติมได้จาก
ค าอธิบายในพระธรรมโยบ 1:1 
เป็นต้นไป  2:10; 3:23-26) 
 ในการด าเนินชีวิตคริสเตียน
ของเรานั้น มีหลายอย่างที่เราไม่
เข้าใจ เหมือนกับในกรณีของ    
ยากอบและเปโตร  



ตุลาคม  | 53 

 แต่เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ทรงสัตย์ซื่อและ ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 
เราจึงสามารถไว้วางใจพระองค์ได้  
 มีอะไรในชีวิตเราบ้างที่เราไม่
เข้าใจ? กระนั้นก็ดีให้เราตัดสินใจ
ที่จะเชื่อไว้วางใจพระองค์เสมอ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 5    เฮโรดวางแผนจะประหาร 
เปโตร แต่เหล่าผู้เชื่ออธิษฐานขอ  
ให้เปโตรปลอดภัย  
 การอธิษฐานอย่างจริงจังส่งผล
อย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นี้ เราเรียนรู้
จากพระคัมภีร์ว่าค าอธิษฐาน
สามารถเปลี่ยนท่าทีและเหตุการณ์
ได้ ฉะนั้นจงอธิษฐานบ่อยๆ และ
อธิษฐานด้วยความม่ันใจ 
 เราเคยเห็นพลังของการอธิษฐาน 
หรือไม่ ? และเรารู้หรือไม่ว่าการ
อธิษฐานนั้นมีพลังอย่างมหาศาล?  
 
 
 
 
 
 

 มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นประเด็น
ยากส าหรับเรา ให้เราเริ่มต้น
อธิษฐานและไว้วางใจพระเจ้า
อย่างเต็มที่ส าหรับปัญหาที่มีอยู่
นั้น______________________ 
_________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้
ตระหนักและเห็นฤทธิ์เดชและพลัง
ของก ารอธิษฐาน เพื่อเราจะได้
อธิษฐานและพึ่งพาพระองค์มากขึ้น 
 อธิษฐานมอบสิ่งที่เป็นประเด็น
และปัญหาที่เราก าลังเผชิญอยู่
ขณะนี้ให้กับพระองค์ และเชื่อว่า
พระเจ้าจะประทานค าตอบให้กับ
เราในเรื่องนั้น ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 21 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 13:1-12 
อธิษฐ านสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-14  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:15     “พระเนตรของ
พระเจ้า  เหน็คนชอบธรรม   
และพระกรรณ  ของพระองค์
สดบัค าอ้อนวอนของเขา” 

อ่านพระธรรม กิจการ 13:1-12 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่าน บ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6,7  ผู้ตรวจการเป็นเจ้าหน้าที่
ชาวโรมัน ในที่นี้ท าหน้าที่เป็นผู้ว่า- 
การของเกาะ ผู้น าเช่นนี้มักมี    
นักวิทยาคมส่วนตัว  
 

 บารเยซูตระหนักดีว่าถ้าเสอร์ -
จีอัสพอลัสหันมาเชื่อพระเยซู เขา
ก็จะตกงานในไม่ช้า 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 2,3     คริสตจักรตั้งบารนาบัส
กับเปาโลให้ท างานที่พระเจ้าทรง
มอบหมายให้  
 “ตั้ง ” หมายถึงการอุทิศถวาย
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ เราเองก็ควร
อุทิศถวายศิษยาภิบาล  ผู้น า และ
ผู้รับใ ช้เต็มเวลาในคริสต จักร ไว้
เพื่อภารกิจของพวกเขา  
 นอกจากนี้เรายังสามารถถวาย
การใช้เวลา เงินทอง ตลอดจน
ความสามารถเพื่อพระราชกิจ  
ของพระเจ้า จงทูลถามพระเจ้าว่า
พระองค์ทรงประสงค์ให้เราถวาย
สิ่งใดแด่พระองค์ 
 พระเจ้าทรงใช้แต่ละคนไม่
เหมือนกัน บางคนพระเจ้าให้รับใช ้
ในการประกาศ เทศนาสั่งสอน ก็ให้ 
ท าอย่างเต็มที่ แต่บางคนพระเจ้า
ให้ท าธุรกิจ ก็ให้ท าอย่างเต็มที่ 
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แต่ต้องไม่ลืมว่าให้เราท าทุกอย่าง 
เพ่ืออาณาจกัรพระเจ้า  
ไม่ใช่เพียงเพ่ือตวัเอง 

 พระเจ้าตั้งให้เราท าอะไร และ
เราได้ท าเพื่ออาณาจักรพระเจ้า
แล้วหรือยัง?________________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 10   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
น าให้เปาโลต าหนิบารเยซูเรื่อง
ความบาปของเขา บางครั้งเรา
ต้องสุภาพ บางครั้งเราก็ต้อง
เผชิญหน้า จงขอให้พระเจ้าทรง
ช่วยส าแดงความแตกต่างให้เรา
กล้าหาญในการท าสิ่งที่ถูกต้อง 
 ลองทบทวนถึงจุดยืน แล ะการ
ตอบสนองของเราในเรื่องต่าง ๆ  
ว่าถูกต้องหรือไม?่ บางเรื่องเราต้อง
สุภาพ บางเรื่องเราต้องเผชิญหน้า  
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนในของประทาน บทบาท 
หน้าที่ของเราในอาณาจั กร      
พระเจ้าส าหรับเราว่าคืออะไร  
 และให้เราสัตย์ซื่อที่จะท าตาม  
ที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้น เพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
 อธิษฐานทู ลขอการฟื้นฟู การ
พลิกฟื้นชุมชนให้เกิดขึ้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ (จังหวัดที่เรา
อาศัยอยู่ ) และประเทศไทย และ
ทูลขอให้พระเจ้าใช้เราส าหรับ   
การพลิกฟื้นชุมชนนี้ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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วันที่ 22 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 13:13-52 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-15  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:16 “แต่พระพกัตรข์อง
พระเจ้า  ตัง้ต่อสู้คนทัง้หลายที ่
ท าการชัว่  เพือ่จะตดัอนุส รณ์
ของเขาเสียจากแผน่ดินโลก” 

อ่านพระธรรม กิจการ 13:13-52 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 อันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
เป็นคนละเมืองกับอันทิโอกใน
แคว้นซีเรียซึ่งมีคริสตจักรที่เติบโต
แล้ว (11:26)  
 

 อันทิโอกในปิสิเดียเป็นชุมชน
ทางถนนดีๆหลายสาย เป็น
ศูนย์กลางพาณิชย์ และมีพลเมือง
เชื้อสายยิวจ านวนมาก 
 ข้อ 46     เหตุใดข่าวประเสริฐ
จึงต้องไปถึงชาวยิวก่อน เพราะ
พระเจ้าวางแผนการไว้ว่าคนทั้ง
โลกจะมารู้จักพระเจ้าผ่านทาง    
ชนชาติยิว(ปฐก.12:3)  
 เปาโลเองเป็นยิวผู้รักชนชาติ
ของตน (รม.9:1-5) และพยายาม
ให้โอกาสอย่างเต็มที่เพื่อพวกเขา
จะเข้ามาร่วมประกาศความรอด
ของพระเจ้า แต่น่าเสียดายชาวยิว
จ านวนมากไม่ยอมรับพระเยซู
เป็นพระเมสสิยาห์ และพวกเขา
ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าประทานความ
รอดในพระเยซูแก่ ทุกคนที่เข้ามา
หาพระองค์ด้วยความเชื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นยิวหรือคนต่างชาติ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 23-31  เปาโลเริ่มต้นจากจุดที่
ผู้ฟังจะยอมรับได้และแนะน าให้
พวกเขารู้จักพระคริสต์  
 ในที่นี้เปาโลพูดกับชาวยิวผู้เคร่ง
ศาสนา เขาจึงเริ่มต้นจากพันธ -
สัญญา อับราฮัม ดาวิด และสิ่งที่
พวกยิวคุ้นเคย ต่อมาเมื่อเปาโลพูด
กับนักปรัชญาชาวกรีกในเอเธนส์ 
(17:22-32) เขาเริ่มต้นโดยกล่าวถึง
สิ่งที่เขาสังเกตเห็นในเมืองนั้น  
 ในทั้งสองกรณีค าเทศนาของ
เปาโลมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
และเน้นย้ าเรื่องการคืนพระชนม์ 
เมื่อเราแบ่งปันข่าวป ระเสริฐ ให้
เริ่มต้นจากสิ่งที่ผู้ฟังเข้าใจ แล้ว
เล่าเรื่องพระคริสต์กับพวกเขา 
 เมื่อเราเป็นพยานนั้น เราได้ย้ า
ที่ข่าวประเสริฐหรือไม่ ? การเป็น
พยานเป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นเพียงการ
เปิดทางความสนใจเท่านั้น อย่า
ลืมที่จะพูดเรื่องข่าวประเสริฐด้วย
เพราะข่าวประเสริฐต่างหากที่ เป็น
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะท าให้เขา
พบความรอดได้  

 ข้อ 50  แทนที่จะยอมรับความ
จริง ผู้น าชาวยิวกลับขับไล่เปาโล
กับบารนาบัสออกจากเมือง  
 เมื่อเผชิญความจริงที่ท าให้     
เราไม่สบายใจ เรามักจะหันหน ี ไม่
ยอมรับฟัง เมื่อพระวิญญาณของ
พระเจ้าชี้ให้เห็นว่าเราต้องปรับปรุง
อะไรในชีวิต เราต้องฟังพระองค์ 
มิฉะนั้นเราอาจจะผลักดันความจริง
นั้นออกไปจนไม่มีผลต่อชีวิตเราอีก 
 มีความจริงอะไรบ้างในชีวิตของ
เราที่เราต้องเผชิญและอาจจะท าให้
เราเจ็บปวด และเราจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเช่น เรื่องการตรงต่อ
เวลา เรื่องจินตนาการของเรา หรือ 
ความสัตย์ซื่อใน การเฝ้าเดี่ยว ? 
__________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผย
ความบกพร่องในชีวิตของเราให้เรา
ทราบ เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลง และ 
ท าให้พระนามของพระองค์ได้รับ
เกียรติในชีวิตของเราได้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าประทาน
โอกาสให้กับเ ราที่จะเป็นพยาน
และประกาศข่าวประเสริฐกับ
เพื่อนหรือญาติของเรา ทูลขอ
สติปัญญาจากพระเจ้าในการ
แบ่งปัน และทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท างานในชีวิตของคนที่เรา
ประกาศนั้นเพื่อเขาจะรับเชื่อได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 23 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-15  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:16 “แต่พระพกัตรข์อง
พระเจ้า  ตัง้ต่อสู้คนทัง้หลายที ่
ท าการชัว่  เพือ่จะตดัอนุสรณ์
ของเขาเสียจากแผน่ดินโลก” 

อ่าน พระธรรม กิจการ 14  
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากชีวิตของเปาโลและบารนาบัส 
ท่านคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการ
เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11,12   เทพเจ้าจูปีเตอร์ (ซุส) 
และเมอคิวร(ีเฮอร์เมส) เป็นเทพเจ้า 
ที่ชาวโรมันนิยมชมชอบ  
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 ชาวเมืองลิสตราอ้างว่าเทพเจ้า
ทั้งสองเคยมาเยือนบ้านเมืองของ
พวกเขา ตามต านานกล่าวว่าไ ม่มี
ใครต้อนรับเทพเจ้าทั้งสองนี้     
นอกจากสามีภรรยาผู้ชราคู่หนึ่ง  
ดังนั้น  ซุสกับเฮอร์เมสจึงฆ่า
ชาวเมืองทั้งหมดแล้วให้รางวัล
สามีภรรยาคู่นั้น  
 เมื่อชาวเมืองลิสตราเห็นการ  
อัศจรรย์ที่เปาโลกับบารนาบัสท าก็
คิดว่าซุสกับเฮอร์เมสกลับมาเยือน
อีกครั้ง และเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้
เกิดซ้ ารอยกับคราวก่อน พวกเขา
จึงพากันมากราบไหว้เปาโลกับ
บารนาบัสทันที 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
 ข้อ 3,4        เราอาจจะอยากท า
การอัศจรรย์ให้ทุกคนแน่ใจไปเลย
ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ -  
เป็นเจ้า แต่ในที่นี้เราเห็นว่าการ
อัศจรรย์ ไม่ได้ท าให้ทุกคนเชื่อ
เสมอไป  

 พระเจ้าทรงให้คนเหล่านี้มี
อ านาจท าการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่  
เป็น ข้อพิสูจน์ แต่ผู้คนก็ยังเห็น
แตกแยกกัน  

อย่ามวัเสียเวลาและพลงังาน
หวงัรอการอศัจรรยเ์ท่านัน้  
แต่จงหว่านเมลด็พนัธุ์แห่ง 
ข่าวประเสริฐลงในดินดีท่ีสดุ 

ด้วยวิธีการดีท่ีสดุ 
ท่ีเราสามารถท าได้ แล้วปล่อย

ให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
ทรงท าให้เขาเช่ือ 

 มีใครบ้างในสายสัมพันธ์ของ
เราที่เราเห็นว่า เขาน่าจะได้รับ
ความรอดแล้ว ให้เราหว่านเมล็ด -
พันธ์แห่งข่าวประเสริฐให้กับเขา 
ไม่ต้องรอให้มีการอัศจรรย์  แต่  
ให้อ ธิษฐานเผื่อเขาให้เขาได้รับ
ความรอด?________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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 ข้อ 18,19      ไม่กี่วันหลังจาก
ที่ชาวเมืองลิสตราคิดว่าเปาโล     
กับบารนาบัสเป็นเทพเจ้าและ
ต้องการถวายเครื่องบูชาแก่พวก
เขา ชาวเมืองก็เอาหินขว้างเปาโล
และทิ้งเขาไว้ให้เผชิญความตาย  
 นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์  
พระเยซูทรงรู้ดีว่าฝูงชนรวนเร
เพียงใด (ยน.2:24; 25)  
 เมื่อหลายคนยอมรับเรา เราก็
รู้สึกดี แต่เราไม่ควรให้ความรู้สึก
นั้นมาบดบังความคิดของเราหรือ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
เรา  
 เราไม่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อเอาใจ
คนอื่น โดยเฉพาะในด้านชีวิตฝ่าย
วิญญาณ  
 จงเป็นเหมือนพระเยซู  
 อย่าลืมว่าธรรมชาติของฝูงชน
เป็นอย่างไรและอย่าไว้วางใจ จง
ไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้น 
 

 ลองทบทวนถึงชีวิตการรับใช้
ของเราที่เราอาจจะต้องเผชิญ
ความเจ็บปวดจากคนรอบข้าง จง
ให้ประสบการณ์ของเปาโลและ
บารนาบัสเป็นแบบอย่างกับเรา  
ว่า เราจะไม่ ท้อใจจากเหตุการณ์
ความเจ็บปวดจากคนรอบ ๆ เรา 
แต่การที่เราไว้วางใจพระเจ้าก็
เพียงพอส าหรับเราแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ในความสัตย์ซื่อของพระองค์ 
เพราะแม้มนุษย์จะท าให้เราท้อใจ 
แต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นเป็น
ก าลังใจให้กับเรา 
 อธิษฐานออกชื่อค นในสาย -
สัมพันธ์ของเราที่สนใจเรื่อง     
พระเจ้าและเราก าลังเริ่มจะประกาศ
กับเขา ทูลขอพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์เปิดหัวใจของเขาออก   
เพื่อเขาจะรับข่าวประเสริฐและ   
รับความรอดในที่สุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 24 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-15  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 34:16 “แต่พระพกัตรข์อง
พระเจ้า  ตัง้ต่อสู้คนทัง้หลายที ่
ท าการชัว่  เพือ่จะตดัอนุสรณ์
ของเขาเสียจากแผน่ดินโลก” 

อ่าน พระธรรม กิจการ 15 
 ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านเรียนรู้เรื่องการจัดการกับ
ความขัดแย้งอย่างไรบ้างใน     
พระธรรมตอนนี้?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10               ถ้าบทบัญญัติ
เป็นแอกที่ชาวยิวแบกไม่ไหว  
การมีบทบัญญัติได้ช่วยพวกเขา
อย่างไร? 
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 ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 
เปาโลเขียนว่าบทบัญญัติเป็นผู้น า
ทางที่ชี้ให้เราเห็นบาปของตนเพื่อ
จะได้กลับใจมาหาพระเจ้าและ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง (ดู กท .
3 :24 ,25 ) จนกระทั่งบัดนี้การ
ประพฤติตามบทบัญญัติให้ครบ  
ถ้วนก็ยังเป็นไปไม่ได้ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2 เป็นต้นไป   จงพิจารณาดู
วิธีการคลี่คลายข้อขัดแย้งของ  
คริสตจักรในอันทิโอกและ
เยรูซาเล็ม  
(1 ) คริสตจักรในอันทิโอกส่ง
ตัวแทนไปร่วมประชุมเพื่อช่วย
คลี่คลายปัญหา (2) ตัวแทนไปพบ
ผู้น าคริสตจักรเพื่อให้รายงานแล้ว
ก าหนดวันเพื่ออภิปรายกันต่อไป  
(3) เปาโลกับบารนาบัสกล่าว
รายงาน (4) ยากอบสรุปรายงาน
และตัดสินปัญหา (5) ทุกคนถือ
ตามค าตัดสิน (6) ที่ประชุมส่ง  

จดหมายพร้อมผู้แทนกลับไป  
เมืองอันทิโอกเพื่อรายงานมติของ
ที่ประชุม 
 ข้อ 23-29 จดหมายฉบับนี้ตอบ
ปัญหาของพวกเขา และคริสเตียน
ต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวในเมือง
อันทิโอกก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง 
(15 :31 ) จดหมายนี้เขียนอย่าง
สละสลวย มีการทูลขอการทรงน า
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล ะ
อธิบายถึงสิ่งที่ต้องท า แม้ว่าผู้อ่าน
จะทราบอยู่แล้ว ซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์มาก  

ผูเ้ช่ือควรเรียนรู้ ท่ีจะระวงั
ค าพดู รวมถึงวิธีการพดูด้วย  

เน้ือหาสาระท่ีเราพดู 
อาจจะถกูต้อง แต่คนอ่ืน 

อาจจะไม่รบัฟังเราเน่ืองจาก
น ้าเสียงหรือท่าทีท่ีเราพดู 

 

 ข้อ 31        การโต้แย้งเรื่อง
การเข้าสุหนัตอาจท าให้คริสตจักร
แตกแยกได้  
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 แต่เปาโล บารนาบัสและคนยิวใน 
อันทิโอกตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
โดยขอค าปรึกษาจากอัครทูตและ
จากพระวจนะของพระเจ้า  
 เราควรคลี่คลายข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ด้วยวิธีการเดียวกันนี้ คือ
แสวงหาค าปรึกษาที่ชาญฉลาด
และยึดข้อตัดสินเป็ นเกณฑ์ อย่า
ปล่อยให้ข้อขัดแย้งแบ่งแยกเรา
จากผู้เชื่อคนอื่นๆ  
 การขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลที่สามเป็นวิธีการที่ดีในการ
คลี่คลายปัญหาและรักษาความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันไว้ 
 
การตอบสนอง 
 จากพระธรรมตอนนี้ เราได้
เรียนรู้ถึงวิธีแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งตามวิธีการจากพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
 เราเคยมีปัญหาความขัดแย้ง
กับพี่น้องคริสเตียนหรืองานใน
คริสตจักรหรือไม่? 

 ถ้ามี ที่ผ่านมาเราแก้ไขอย่างไร 
ถูกต้องตามหลักการพระวจนะ
หรือไม่?___________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ตอนนี้ เ รายังมีความขัดแย้ง
หรือปัญหาอะไรอยู่หรือไม่ ? และ
เราจะใช้หลักการจากพระวจนะ
ตอนนี้ไปแก้ไขอย่างไร?_______ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่ พระเจ้าทรงบอกให้กับ
เราจากพระธรรมตอนนี้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาที่จะสามารถแก้ไข  
ความขัดแย้งที่เรามีตามหลักการ
พระวจนะของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2011 
กิจการ บทที่ 16:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-16  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:17 “เมือ่คนชอบธรรม   ร้อง
ทูลขอ  พระเจ้าทรงสดบั  และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากล าบากทัง้ส้ินของเขา” 

อ่าน พระธรรม กิจการ 16 :1-15 
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากประสบก ารณ์ของเปาโลท่าน
เรียนรู้เรื่องการทรงน าของพระเจ้า
อย่างไรบ้างในพระธรรมตอนนี้? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 การใช้สรรพนามว่า “เรา” 
แสดงว่าลูกา  ผู้เขียนพระกิตติ คุณ 
ลูกาและพระธรรมเล่มนี้ได้ร่วม
ทางไปกับเปาโล สิลา ส และทิโมธี
ด้วย  
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 เขาเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์
ส่วนใหญ่ที่บันทึกต่อไปในพระธรรม 
เล่มนี้ 
 ข้อ 13          บนซุ้มก าแพง
นอกเมืองฟิลิปปี มีข้อความสลัก
ไว้ว่าห้ามน าศาสนาใหม่เข้ามาใน
เมือง ฉะนั้นการประชุมอธิษฐาน
จึงจัดขึ้นนอกเมืองริมฝั่งแม่น้ า 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
 ข้อ 2,3  ทิโมธีกับยูนีสมารดา
ของเขาเป็นชาวเมืองลิสตรา 
ยูนีสคงได้ฟังข่าวประเสริฐที่เปาโล
เทศนาเมื่อ ครั้งที่เขาเดินทาง
ประกาศครั้งแรก (14:6-18)  
 ทิโมธีมีมารดาเป็นยิว บิดาเป็น
กรีก ซึ่งส าหรับชาวยิวแล้วก็นับว่า
เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนชาวสะมา -
เรีย ดังนั้นเป าโลจึงขอให้ทิโมธี  
เข้าสุหนัตเพื่อลบล้างข้อต าหนิที่
อาจเกิดขึ้นในหมู่ผู้เชื่อชาวยิว  
 

 ทิโมธีไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเข้า
สุหนัต (ดังมติสภาเยรูซาเล็มใน
บทที่ 15) แต่เขาสมัครใจท าเพื่อ
จะได้ไม่มีอุปสรรคใน 
เช่นเดียวกนักบัการเป็นพยาน
เพ่ือพระคริสตนั์น้ บางครัง้ 
เราจ าเป็นต้องท าเกินกว่า 

ข้อเรียกร้องขัน้พืน้ฐานเพื่อผูฟั้ง
จะยอมรบัฟังค าพยานของเรา 

 ใครเป็นทิโมธีที่พระเจ้ามอบให้
เราดูแล อาจจะเป็นลูกฝ่ายร่างกาย 
ของเรา หรือ อาจจะเป็นลูกแกะที่
เป็นลูกฝ่ายวิญญาณของเราก็ได้ 
เราได้ดูแลเขา แนะน าเขาขนาด
ไหน เพื่อให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์?______________ 
_________________________ 
 ข้อ 6   เราไม่รู้ว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แจ้งแก่เปาโลด้วยวิธีไหน
ว่าไม่ให้ไปเอเชีย อาจจะแจ้งผ่าน
ผู้เผยพระวจนะ ให้เห็นนิมิต ให้
ความม่ันใจลึกๆ หรือโดยสภาวะ - 
การณ์อื่นๆ  
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 การจะรู้พระประสงค์ของ     
พระเจ้าไม่ได้หมายคว ามว่าเรา
ต้องได้ยินเสียงตรัสเสมอไป  
 พระเจ้าทรงน าได้หลายวิธี เมื่อ
แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า  
(1) จงส ารวจให้แน่ใจว่าแผนการ
ของเราสอดคล้องกับพระวจนะ
พระเจ้า (2) ขอค าแนะน าจากคริส- 
เตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ  
(3) ตรวจสอบแรงจูงใจว่าเรามุ่งจะ
ท าตามความปรารถนาของตนเอง
หรือท าสิ่งที่คิดว่าเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า (4) อธิษฐานขอให้
พระเจ้าเปิดทางหรือปิดทางตาม
สภาพการณ์ 
 ในการตัดสินใจในแต่ละสถาน -
การณ์นั้น เราได้พึ่งพระเจ้าและฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์อย่างไร  
ในขณะนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างที่เรา
ต้องตัดสินใจ จงพึ่ งพาและฟัง  
พร ะสุรเสียงของพระองค์ให้
ชัดเจน ?___________________ 
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อทิโมธีของเรา     
ให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน     
พระคริสต์ เพื่อเขาจะมีส่วน
ส าหรับอาณาจักรของพระเจ้าได้
ตามเป้าประสงค์ที่พระเจ้าทรง
ก าหนดให้กับเขา 
 ทูลขอพระเจ้าช่วยให้เราชัดเจน
ในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า
ในสถานการณ์ขณะนี้ที่เราก าลัง
เผชิญอยู่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 26 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 48 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-16  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:17 “เมือ่คนชอบธรรม   ร้อง
ทูลขอ  พระเจ้าทรงสดบั  และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากล าบากทัง้ส้ินของเขา” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 48  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
จากข้อ 2   ท าไมภูเขาศิโยนหรือ
กรุงเยรูซาเล็มจึงเป็น “นครแห่ง
องค์จอมราชัน ” พระวิหารตั้งอยู่ที่
กรุงเยรูซาเล็ม เ มืองนี้จึงถูกมอง
ว่าเป็นศูนย์กลางของการสถิตอยู่
ของพระเจ้าในโลกนี้  

 พระคัมภีร์ให้ภาพของเยรูซา -
เล็มว่าเป็นสถานที่ที่ผู้เชื่อจะมา
รวมกันใน “บั้นปลาย ” (อสย .2:2 
เป็นต้นไป) เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ
ของผู้เชื่อทุกคน และเป็นที่ซึ่ง   
พระเจ้าจ ะทรงประทับท่ามกลาง
พวกเขา (วว.21:2,3) 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมสดดีุบทน้ี  
 ข้อ 12,13 หลังจากที่กองทัพ
ศัตรูโจมตีเยรูซาเล็มไม่ส าเร็จ 
ประชากรในเมืองก็ออกไปส ารวจ
แนวป้องกันรอบๆ และสรรเสริญ
พระเจ้าที่สิ่งเหล่านี้ช่วยปกป้อง
พวกเขา  
 หลังจากพระเจ้าทรงน าเราผ่าน
การทดลองที่หนักหน่วงและเรา
ก าลังชื่นช มยินดี เราต้องตรวจดู
แนวป้องกันของเราให้ดีว่ารากฐาน 
ยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อในพระเจ้า ความรู้
ในพระวจนะของพระองค์ การ
สามัคคีธรรมและการอธิษฐาน 
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ร่วมกับบรรดาผู้เชื่อในพระกาย 
(อฟ. 2:20-22) เราควรสรรเสริญ
พระเจ้าผู้ทรงปกป้องเราอยู่เสมอ 
 ขณะนี้  รากฐานเรามั่นคง
หรือไม่? คือความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้าแน่นแฟ้นขนาดไหน?  
 ประการส าคัญของความสัมพันธ์
คือการรู้จักกัน ซึ่งก็โดยจากพระ -
วจนะของพระเจ้า ดังนั้น เราท า 
QT ทุกวันหรือไม่ สม่ าเสมอหรือ
เปล่า?____________________ 
 ข้อ 14   เรามักอธิษฐานขอการ
ทรงน าจากพระ เจ้าเมื่อเราต้อง
ตัดสินใจ เราจ าเป็นต้องมีทั้งเครื่อง
น าทางและผู้น าทางนั่นคือแผนที่   
ที่มีเครื่องหมายชี้ทางและเพื่อน  
ร่วมทางที่รู้จักเส้นทางอย่างดีและ
ช่วยตีความแผนที่ได้อย่างถูกต้อง  
พระคมัภีรค์ือแผนท่ีของเรา

และพระวิญญาณบริสทุธ์ิกเ็ป็น
เพ่ือนร่วมทางและผูน้ าทาง จง
ใช้แผนท่ีและพึ่งพาพระองคผ์ู้
ทรงน าทางเราในเส้นทางชีวิต 

 ขณะนี้มีอะไรบ้างที่เราต้อง
ตัดสินใจ เราได้อ่านแผนที่ชีวิต
อย่างถี่ถ้วนหรือไม่ และเราได้
ปรึกษาผู้น าทางขนาดไหน มาก
หรือน้อย ให้เราตอบด้วยความ
สัตย์ซื่อ ?__________________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอการทรงน าจาก   
พระเจ้าในทุกวันที่เฝ้าเดี่ยวให้   
เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น มี
ประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้น 
 ทูลขอการทรงน าส าหรับสิ่งที่
เราต้องตัดสินใจในช่วงนี้ ให้เรา
ชัดเจนในน้ าพระทัยของพระเจ้า 
และ ส าหรับอนาคตที่เราจะเดินไป
นั้นไม่ให้ผิดพลาด  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_______________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 27 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 49 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-16  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:17 “เมือ่คนชอบธรรม  ร้อง
ทูลขอ  พระเจ้าทรงสดบั  และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากล าบากทัง้ส้ินของเขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 49 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
จากข้อ 1 เป็นต้นไป 
 สดุดีบทนี้สะท้อนให้เห็นว่า    
ทุกสิ่งในโลกนี้ไร้ประโยชน์ ไม่ว่า
จะเป็นความร่ ารวย ความหยิ่งยโส
หรือชื่อเสียง  
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 สดุดีบทนี้มีรูปแบบการเขียน
คล้ายกับพระธรรมปัญญาจารย์
และเป็นหนึ่งในสดุดีจ านวนไม่
มากที่เขียนในเชิงแนะน าสั่งสอน
มากกว่าในเชิงสรรเสริญ 
ข้อคิด จากพระธรรม สดุดี
บทนี้ จากข้อ 10-14 
 คนรวยและคนจนเหมือนกันอยู่
อย่างหนึ่ง คือพอตายไปพวกเขาก็
ทิ้งทุกอย่างไว้ในโลก ทุกคนล้วน
ต้องตาย และเมื่อตายไปแล้ว ทั้ง
คนรวยและคนจนต่างก็ไปเข้าเฝ้า
พระเจ้ามือเปล่า ไม่มีอะไรติดตัว 
ในเวลานั้นเราจะมีทรัพย์สมบัติ    
ก็ต่อเมื่อเราได้ลงทุนไว้กั บมรดก  
นิรันดร์ เมื่อเราตาย เราแต่ละคน
คงเสียดายว่าน่าจะลงทุนน้อยกว่า
นี้ในโลกที่เราจากมา แล้วลงทุน
มากกว่านี้ในสวรรค์ที่ไปนั้น 
 การจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์
ได้นั้น เราต้องเชื่อวางใจในพระ
เจ้า มุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระองค์ 
และใช้ทรัพยากรของเราเพื่อ
อาณาจักรของพระองค์  

จงตรวจดกูารลงทุนของเรา 
เสียตัง้แต่ตอนน้ีว่าเรา 
ก าลงัลงทุนกบัท่ีใด  

จงพยายามลงทุนให้คุ้มค่าท่ีสดุ 

การตอบสนอง 
 ถ้าเราต้องกลับไปหาพระเจ้า
ตอนนี้ เราพร้อมหรือไม่?  
 ผมหมายความว่า เราได้ลงทุน
อะไร บ้างไว้กับมรดกนิรันดร์? 
 สิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองคือ 
เราเชื่อฟงัพระองค์มากน้อยแค่ไหน? 
เราใช้ของประทาน ความสามารถ 
ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นส าหรับตัวเอง หรือ 
ส าหรับอาณาจักรพระเจ้า? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน า  
และสอนเราในการลงทุนส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า 
 อธิษฐานให้เรามีสติปัญญา      
ที่จะใช้ของประทาน พรสวรรค์ 
ความสามารถ เงินทอง ครอบครัว 
และ ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นส าหรับอาณาจักร
ของพระองค์ เพื่อเป็นการลงทุน
ไว้กับมรดกนิรันดร์ในสวรรค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วัน นี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-17  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:18 “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผูที้ ่
จิตใจฟกช ้า  และทรงช่วยผูที้ ่
จิตใจส านึกผิด” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 50  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจ าก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด จากพระธรรมสดดีุบทน้ี  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 5-9 เพราะพระเจ้าทรงมี
ศีลธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น 
เมื่อคน ๆ หนึ่งท าบาปผลของ
ความบาปก็คือความตายสถาน
เดียว  
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 แต่อย่างไรก็ดีมนุษย์ส ามารถ
ถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้า        
แทนชีวิตของเขาได้ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่าเขาเชื่อในพระเจ้า     
ผู้ทรงอภัยโทษด้วยพระเมตตา  
 แต่ประชาชนเริ่มถวายเครื่อง
บูชาโดยลืมความหมายที่ส าคัญนี้  
การถวายเครื่องบูชานั้นแสดงให้รู้
ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะ
ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ แต่ตอน 
นี้เขาไม่ได้ท าการถวายด้วยใจแล้ว   
 เราเองก็อาจเป็นเช่นนี้ได้ เมื่อ
เวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมของ
คริสตจักร ถวายสิบลด อธิษฐาน 
เมื่อเราท าจนกลายเป็นความเคย
ชินหรือท าตามคนอื่นๆ แทนที่
กระท าด้วยใจรักและด้วยความ
เชื่อฟัง  

พระเจ้าทรงต้องการ 
ความชอบธรรม 

ไม่ใช่พิธีกรรมท่ีไร้ความหมาย 

 

 เราเข้าใจถึงความหมายที่
แท้จริงของการสารภาพบาป การ
เฝ้าเดี่ยว การนมัสการ และเรื่อง
ฝ่ายวิญญาณขนาดไหน ? เพราะ
เมื่อเราเข้าใจจริง ๆ และ เป็น
ตามนั้นจริง ๆ เราก็จะได้รับผล 
พระพร และพระสัญญาตามนั้น  
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 21       บางครั้งดูเหมือน
พระเจ้าทรงนิ่งอยู่ แต่พระองค์
ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือไม่
สนใจความบาป พระเจ้าเพียงแต่
ชะลอการลงโทษไว้เพื่อให้เวลาคน
กลับใจ (2ปต.3:9)  
 พระเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัยกับ
ความตายของคนชั่วร้าย แต่
พระองค์ต้องการให้เขาหันกลับ
จากความชั่ว (อสค.33:11)  
 อย่างไรก็ตามพระเจ้าจะไม่  
ทรงนิ่งเฉยตลอดไป การพิพากษา
จะมาถึงอย่างแน่นอน 



ตุลาคม  | 73 

 เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราจะตอบสนอง
อย่างไรบ้าง ? อย่าให้มี ความบาป
ขวางกั้น ระหว่างเรากับพระเจ้า  
และอย่าคิดว่า พระเจ้าไม่ทราบ 
ทางที่ดีให้ เส้นทาง การสื่อสาร
ระหว่างเรากับพระเจ้าราบรื่ นและ
ไม่มีตัวขวางกั้น?____________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดีบทที่ 139 : 
23-24 ที่กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดข องข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  
และขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร ์
 อธิษฐานเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผย
ให้กับเรา น ามาวางไว้ต่อพระ -
พักตร์พระเจ้า สารภาพ ทูลขอ
การอภัยโทษ  เพื่อจะไม่มีความ
บาปอะไรขวางกั้นระหว่างเร ากับ
พระเจ้าได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________  
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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วันที่ 29 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 51:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-17  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:18 “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผูที้ ่
จิตใจฟกช ้า  และทรงช่วยผูที้ ่
จิตใจส านึกผิด” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 51:1-9  
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี้  
ข้อ 1-7   ดาวิดเสียใจอย่างแท้จริง
ที่เขาล่วงประเวณีกับบัทเชบาและ
ฆ่าสามีของเธอเพื่อปกปิดเรื่องนี้  
ดาวิดรู้ว่าเขาท าให้คนหลายคน
ต้องเจ็บปวด แต่เพราะดาวิดกลับ
ใจจากบาป พ ระเจ้าจึงทรงเมตตา
ยกโทษให้เขา  

 ไม่มีบาปใดยิ่งใหญ่เกินกว่าที่
พระเจ้าจะทรงอภัยได้ ถ้าเรารู้สึก
ว่าไม่อาจเข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะ
เราท าผิดร้ายแรง ให้เรากลับมา
หาพระองค์ เหมือนที่ดาวิดได้
กลับมา พระเจ้าทรงอภัยให้เราได้
และจะอภัยบาปทุกอย่างที่เราท า  
 แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ าก็ไม่ได้  
ลบล้างผลของบาปเสมอไป ชีวิต
ของดาวิดและครอบครัวของเขา
ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเ พราะการ
กระท าของเขา  
(ดู 2 ซมอ.12:1-23) 
 

 ข้อ 4   แม้ดาวิดจะท าบาปกับ  
บัทเชบา แต่เขากล่าวว่าเขาท าบาป 
ต่อพระเจ้า  
 หากพิจารณาตามมาตรฐาน
ของโลก คนก็ยังยอมรับได้ที่
ผู้ใหญ่สองคนสมยอมกั นมีเพศ - 
สัมพันธ์นอกสมรสโดยไม่ได้ท า
ร้ายใคร แต่ในกรณีของดาวิดมีคน
ถูกท าร้าย ชายคนหนึ่งถูกฆ่าและ
ทารกคนหนึ่งตาย  
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 บาปทุกอย่างท าร้ายเราและ  
คนอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการ   
ท าผิดต่อพระเจ้าด้วยเพราะบาป
ทุกรูปแบบล้วนกบฏต่อการ
ด าเนินชีวิตในทางของพระองค์  

เม่ือเราถกูทดลองให้ท าบาป  
จงจ าไว้ว่าเราก าลงัจะท าบาป
ต่อพระเจ้า ความคิดน้ีอาจช่วย
ให้เรายึดเส้นทางท่ีถกูต้องไว้ 

 
 ข้อ 7 ชาวอิสราเอลในอียิปต์ใช้
กิ่งหุสบทาเลือดลูกแกะบนวงกบ
ประตูบ้าน เพื่อพวกเขาจะรอดพ้น
จากความตาย (อพย.12:22) การ
กระท านี้แสดงถึงความเชื่อของ
ชาวอิสราเอล และเป็นการยืน ยัน
ว่าพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อย
จากการเป็นทาสในอียิปต์  
 พระคัมภีร์ข้อนี้ขอให้พระเจ้า
ทรงช าระบาปและเตรียมเราให้
พร้อมจะรับใช้พระเจ้า 
 
 

การตอบสนอง 
 สิ่งที่น่าคิดคือ ความบาปที่เรา
ท านั้น เราอาจจะท ากับคนอื่น แต่
ท่าทีของดาวิดต่อการท าบาป 
เหมือนกับของโยเซฟคือ เขา
สารภา พว่าท าบาปต่อพระเจ้า 
และเพราะท่าทีแบบนี้เอง พระเจ้า
จึงทรงพอพระทัย อวยพระพรทั้ง
ดาวิดและโยเซฟ 
 เรามีท่าทีต่อบาปอย่างไรบ้าง 
บาปต่อตัวเอง คนอื่น หรือต่อ  
พระเจ้า?__________________ 
_________________________ 
 ให้เราปรับท่าทีของเราที่มีต่อ
ความบาปนั้นเหมือนกับที่ดาวิ ด
และโยเซฟมี 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราอธิษ ฐาน
คืออธิษฐานตามสดุดีบทที่ 139 : 
23-24 ที่กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระ องคห์รือไม่  
และขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร ์
 สารภาพของเราทั้งหมดต่อ
พระองค์ อย่าให้มีสิ่งใดขวางกั้น
เรากับพระเจ้า   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 51:10-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-17  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:18  “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้       
ผูที้จิ่ตใจฟกช ้า  และทร งช่วย    
ผูที้จิ่ตใจส านึกผิด” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 51:10-19 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดดีุตอนน้ี  
ข้อ 10       เนื่องจากเราเกิดมา
เป็นคนบาป (51:5) เราจึงชอบท า
ตามใจตัวเองมากกว่าท าให้พระเจ้า 
พอพระทัย ดาวิดท าตามใจตัวเอง
เมื่อเขาเอาภรรยาคนอื่นมาเป็น
ของตน  
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 เราก็ท าตามใจตัวเองเมื่อเรา  
ท าบาป เราจึงต้องทูลขอพระเจ้า
เช่นเดียวกับดาวิด คือขอให้
พระองค์ทรงช าระเราจากภายใน 
(51:7) ล้างจิตใจและจิตวิญญาณ
ของเ ราให้สะอาดพอจะรองรับ
ความคิดใหม่และความปรารถนา
ใหม่ ความประพฤติที่ถูกต้องนั้น
มาจากจิตใจและจิตวิญญาณที่
สะอาดเท่านั้น  

จงทูลขอให้พระเจ้า 
ทรงสร้างใจและจิตวิญญาณ 
ท่ีสะอาดบริสทุธ์ิแก่เรา 

 ความบาปไม่ใช่เพียงเรื่องการ
ฆ่าคน เรื่องการล่วงประเวณีแบบ
ที่ดาวิดกระท า แต่ราก ฐานของ
ความบาปคือการเห็นแก่ตัว การ
ท าตามใจตัวเอง 
 เราอาจจะไม่ได้ฆ่าคน หรือล่วง
ประเวณี แต่เราเห็นแก่ตัวหรือไม่ 
เราท าตามใจตัวเราเองหรือไม่ 
อะไรบ้าง ?_________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อ 12        เราเคยรู้สึกเฉ่ือยชา
ในความเชื่อหรือเปล่า เหมือนเรา
ท าอะไรโดยไม่มีความรู้สึก ความ
บาปนั้นแทรกเข้ามาจนเรารู้สึก
ห่างเหินจากพระเจ้า ดาวิดรู้สึก
แบบนั้น เขาท าบาปกับบัทเชบา
และเพิ่งถูกผู้เผยพระวจนะ นาธัน
ตักเตือน ดาวิดอธิษฐานว่า “ขอ
ทรงคืนความปีติยินดีในความรอด
แก่ข้าพระองค์”  
 พระเจ้าต้องการให้เราใกล้ชิด
พระองค์และได้รับชีวิตที่ครบ
บริบูรณ์ของพระองค์  แต่ความ
บาปที่เราแอบซ่อนไว้เป็นอุปสรรค
ต่อความสนิทสนมเช่นนั้น  
 จงสารภาพบาปของเรากับ  
พระเจ้า เราอาจจะต้องรับผล    
ของบาปเหมือนที่ดาวิดได้รับ แต่
พระเจ้าจะให้เราปีติยินดีใน   
ความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้ง 
 ผลของความบาปที่รุนแรง
ประการหนึ่งคือ ท าให้เราเหินห่าง
จากพระเจ้า  
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 เมื่อเราท าบาป ซาตานมันดีใจ 
เพราะมันสามารถท าให้เราอยู่  
ห่างจากพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่ง
พระพรและความส าเร็จ 
 ลองทบทวนว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่เราล้มเหลว เพราะมีความบาป
บางอย่างแทรกอยู่ ระหว่างเรากับ
พระเจ้า จึงท าให้เราไม่สามารถไป
ถึงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงให้กับเรา? 
 

ข้อแนะน า  
ในการใช้สดดีุบทท่ี 51 
 พระธรรมสดุดีบทนี้เป็นบท
สารภาพที่ช่วยเราอย่างยิ่งเมื่อเรา
ท าบาปต่อพระเจ้า ซึ่งผลที่เกิด
จากการท าบาปคือ ความรู้สึกแย่ 
อ่อนแอ ท้อแท้  ให้เรากลับมาหา
พระเจ้า  อธิษฐานสารภาพโดย
อธิษฐานตามสดุดีบทนี้หลาย ๆ 
รอบ อธิษฐานจนกระทั่งเราสัมผัส
ถึงการให้อภัยของพระเจ้าที่มี ต่อ
เรา จนความรู้สึกเราดีขึ้น เรามี
แรงมากขึ้น 
 

อธิษฐาน 
 ถ้าวันนี้ เรารู้สึกว่า มีความบาป
อะไรที่ขวางกั้นระหว่างเรากับ  
พระเจ้าอยู่ ผมหนุนใจให้อธิษฐาน
กับพระเจ้ า สารภาพกับพระองค์
โดยอ่านพระธรรมสดุดี 51 นี้อีก
ครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่อ่านเฉย ๆ 
แต่เป็นการอธิษฐานจากเนื้อหาใน
พระธรรมตอนนี้   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 31 ตุลาคม 2011 
สดุดี บทที่ 52 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-17  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:18 “พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผูที้ ่
จิตใจฟกช ้า  และทรงช่วยผูที้ ่
จิตใจส านึกผิด” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 52 ช้า ๆ 3 
รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี ้ 
ข้อ 1  สดุดีบทนี้เขียนถึงโดเอก
ชาวเอโดมผู้ทรยศต่ออาหิเมเลค
และดาวิด ต่อมาโดเอ กได้สังหาร
บรรดาปุโรหิตของพระเจ้า  
(ดู1ซมอ.21:7;22:9-23)  

 โดเอกคิดว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษ
และโอ้อวดการกระท าของตน แต่
ความจริงแล้วการกระท าของเขา
ชั่วร้ายและผิดต่อพระเจ้า  
 เรามักจะสับสนระหว่างความดี
และความส าเร็จ การที่เราสามารถ
กระท าบางสิ่งบางอย่างได้ดีหรือ
เต็มที่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นดี
เสมอไป (เช่น บางคนอาจเป็นนัก
พนันตัวยงหรือเป็นจอมโกหก)  

จงประเมินทุกส่ิงท่ีเราท า 
ด้วยกฎเกณฑ์ 

ตามพระวจนะของพระเจ้า 
ไม่ใช่ดวู่าเราท าได้ดีเพียงใด 

 ข้อ 8 เมื่อดาวิดมีพระเจ้าอยู่
เคียงข้าง เขาเปรียบตนเอง
เหมือนต้นมะกอกที่งอกงามใน
พระนิเวศขอ งพระเจ้า ต้นมะกอก
เป็นต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดต้นหนึ่ง 
นอกจากนี้ยิ่งต้นไม้งอกงามก็ยิ่งมี
อายุยืน      
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 ดาวิดเปรียบเทียบให้เห็น  
ความแตกต่างระหว่างการปกป้อง
นิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้     
ผู้รับใช้ที่ซื่ อสัตย์ของพระองค์    
กับความพินาศ นิรันดร์ที่จะมาถึง
คนชั่วร้ายอย่างฉับพลัน (52.5-7) 
การตอบสนอง 
 เราสามารถพูดได้แบบดาวิดใน
ข้อ 8-9 ได้หรือไม่ที่กล่าวว่า  ฝ่าย
ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอก
เขียวสด  ในพระนิเวศของพระ-
เจ้า  ข้าพเจ้าวางใจในความรกั
มัน่คงของพระเจ้า  เป็นนิจกาล  
ข้าพระองคจ์ะโมทนาพระคณุ
พระองคเ์ป็นนิตย ์ เพราะ
พระองคไ์ ด้ทรงกระท าเช่นนัน้  
ข้าพระองคจ์ะหวงัใจในพระ
นามของพระองค ์ เพราะเป็น
พระนามประเสริฐ  ต่อหน้า
ธรรมิกชนของพระองค”์ 
 ถ้าเป็นเช่นนี้ แสดงว่า เราโตขึ้น
ในฝ่ายวิญญาณ เพราะความหวัง
และความม่ันคงของเราอยู่ใน   
พระเจ้านั่นอง 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานพูดกับพระเจ้า
โดยอธิษฐานตามข้อ 8-9 เป็นการ
อธิษฐานประกาศ ว่า พระเจ้าเป็น
ความหวังของเรา และเราไว้วางใจ 
ในความรักมั่นคงของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________


