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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

ในทุกเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ จะมีงานระดับจังหวัด
งานหนึ่ง ชื่องานอวยพรเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่คริสเตียนทั้งจังหวัด      
จะมารวมกันที่ใจกลางของเมืองคือข่วงประตูท่าแพ พวกเรามานมัสการ
สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันด้วยความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกั น ทูลอธิษฐาน
วิงวอนพระเจ้าทรงเมตตาอวยพระพรเมืองเชียงใหม่ที่เราอาศัย 

ส้าหรับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และก้าลังใช้หนังสือ QT 
เล่มนี้อยู่นั้น ผมอยากหนุนใจให้ อธิษฐานเผื่อเมือง หรือ จังหวัดที่เรา
อาศัยอยู่นั้น  ทูลขอพระเจ้าทรงเมตตาอว ยพรเมืองที่เราอยู่  เหมือนกับ
พวกเราที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถท้าได้ซึ่งจะส่งผลต่อฝ่ายวิญญาณ ตามที่เขียน
ไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่ 24 ข้อ 7-10 ที่กล่าวว่า 

 ประตเูมืองเอ๋ย  จงยกหวัของเจ้าข้ึน  บานประตนิูรนัดรเ์อ๋ย  
จงยกข้ึนเถิด  เพือ่กษตัริยผ์ูท้รงพระสิริจะได้เสดจ็เข้ามา 

 กษตัริยผ์ูท้รงพระสิรินัน้คือผูใ้ด  คือพระเจ้า  ผูเ้ข้มแขง็และ
ทรงอานุภาพ  พระเจ้าผูท้รงอานุภาพในสงคราม 

 ประตเูมืองเอ๋ย  จงยกหวัของเจ้าข้ึนเถิด  บานประตนิูรนัดรเ์อ๋ย  
จงยกข้ึนเถิด  เพือ่กษตัริยผ์ูท้รงพระสิริจะเสดจ็เข้ามา 

 กษตัริยผ์ูท้รงพระสิรินัน้คือผูใ้ ด  คือพระเจ้าจอมโยธา  
พระองคท์รงเป็นกษตัริยผ์ูท้รงพระสิริ 
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ให้เราไปที่ใจกลางของเมืองของเรา เช่น ที่เชียงใหม่ก็คือ ข่วง
ประตูท่าแพ หรือลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ หรือ บางคนอาจจะขึ้นไป  
บนดอยสุเทพ บริเวณที่พักริมทางที่เราสามารถเห็นทั้งเมืองได้ อธิษฐาน
ประกาศพระวจนะตอนนี้ทูลเชิญพระเจ้าเสด็จเข้ามาในเมืองของเรา ให้
เราอธิษฐานประกาศออกเสียงหลาย ๆ รอบ อธิษฐานจนกระทั่งเรา
มั่นใจในจิตวิญญาณของเราว่า สิ่งนี้เป็นจริงแล้วในจิตวิญญาณของเรา 

ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระพร เดือนแห่งการอวยพรส้าหรับ
เมือง คริสตจักร ชุมชนและครอบครัวขอ งเรา ให้เราออกชื่อเมือง 
คริสตจักร ชุมชนของเราให้พระเจ้าทรงอวยพระพร ให้พระเจ้าทรงเสด็จ
มาครอบครองอย่างสมบูรณ์แบบ 

พี่น้องครับ เมื่อเราสัมพันธ์กับพระเจ้า คุยกับพระองค์ทุก ๆ วัน   
พี่น้องจะได้พบกับความอัศจรรย์ ความอิ่มเอมใจ และเข้าใจ Destiny 
ของเราชัดเจนขึ้น  ใ ห้พระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหัวใจของเรา  โดย
การท้า QT ทุกวัน และเมื่อนั้น ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือน
พระองค์มากขึ้น  

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่สัมพันธ์กับพระองค์   
ทุก ๆ วัน ผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ท้า QT ทุกคนให้ได้รับพระพรที่    
เต็มขนาดตามน้้าพระทัยของพระเจ้านะครับ 
 

    เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้าเป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป   
ยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ มี
การเตรียมตัวเช่น ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6.00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกเพราะจะท าให้เราง่วงในตอนเช้า 
ที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้น 

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

 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร ์ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

 เป็นการอธิษฐานสั้น ๆ แค่ 1-2 นาที ขอการทรงน้า ความเข้าใจ 
และการเปิดเผยจากพระเจ้าส้าหรับการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

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

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

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

- ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท้าความเขา้ใจหนังสือเล่ม   
นั้น ๆ ก่อน จากหนังสือ “คู่มือแนะน้าพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่” 

-  ส้าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่านจากหนังสือ  
 อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสอื 

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค้าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

1.) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร 
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2.) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ 
3.) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง และมีเง่ือนไขอะไร   

ที่เราต้องท้าตาม 
4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5.) มีค้าสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6.) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท้าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจ้า 
       แต่ละเดือน เพื่อท้าความเข้าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
8. อธิษฐาน 

 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

 ยกย่อง [Adoration] เป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
 ขอบพระคุณ [Thankgiving] ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับสิ่งที่

พระเจ้าทรงกระท้าให้เรา 
 ทูลขอ [Petition] อธิษฐานส้าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา 
 วิงวอน [Intercession] อธิษฐานส้าหรับผู้อื่นและความต้องการ

ของผู้อื่น 
 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ          

ขอพระองค์ทรงยกโทษ 
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 ส้าหรับหัวข้อทั้งหมดนี้ เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ  
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อ
ในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมี
ภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง 
หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน้า 

 
9. จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค้าทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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1 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  ค้าสรรเสริญพระองค์อยู่ท่ีปากข้าพเจ้า
เรื่อยไป  2 จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  ให้คนท่ีเสงี่ ยมเจียมตัวได้ฟัง
และยินดี 3 เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า  ให้เราสรรเสริญพระ
นามของพระองค์ด้วยกัน  4 ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า  และพระองค์ทรงตอบ
ข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวท้ังสิ้นของข้าพเจ้า 5 เขาทั้งหลาย
เพ่งดูพระองค์  และเบิกบาน  เพื่อหน้ าตาของเขาจะไม่ต้องอาย  6 คนจนคนนี้
ร้องทูล  และพระเจ้าทรงฟัง  และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากล้าบาก
ท้ังสิ้นของเขา  7 ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่าย  ล้อมบรรดาผู้ท่ีเกรงกลัว
พระองค์  และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด  8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า  พระเจ้า
ประเสริฐคนท่ีลี้ภัยอยู่ ในพระองค์ก็เป็นสุข  9 ท่านวิสุทธิชนท้ังหลายของ
พระองค์  จงย้าเกรงพระเจ้าเพราะผู้ท่ีย้าเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน  10 เหล่า
สิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย  แต่บรรดาผู้ท่ีแสวงพระเจ้า  ไม่ขาดของดี
ใดๆ 11 บุตรชายท้ังหลายเอ๋ย  มาเถิด  มาฟังเรา  เราจะสอนเจ้าถึงความเกรง
กลัวพระเจ้า 12 มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิต  และรักวันคืนท้ังหลาย  เพื่อเขา
จะได้เห็นของดี  13 จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว  และอย่าให้ริมฝีปากพูด
เป็นอุบายล่อลวง  14 จงหนีการชั่ว  และกระท้าการดี  แสวงสันติภาพ  และ
ติดตามไป  15 พระเนตรของพระเจ้า  เห็นคนชอบธรรม  และพระก รรณของ
พระองค์สดับค้าอ้อนวอนของเขา  16 แต่พระพักตร์ของพระเจ้า  ตั้งต่อสู้คน
ท้ังหลายท่ีท้าการชั่ว  เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17 เมื่อคน
ชอบธรรมร้องทูลขอ  พระเจ้าทรงสดับ  และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากล้าบากท้ังสิ้นของเขา  18 พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ท่ีจิ ตใจฟกช้้า  และทรงช่วย  
ผู้ท่ีจิตใจส้านึกผิด  
19 คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง   
แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด  
20 พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมด  ไม่หักสักซี่เดียว  
21 ความชั่วจะสังหารคนอธรรม   
และบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกปรับโทษ  
22 พระเจ้าทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์   
ผู้ที่เข้าลี้ภัยในพระองค์  ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะถูกปรับโทษ 



N O V E M B E R  | 8 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 16:16-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-18  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:19 “คนชอบธรรมนัน้ถกูข่ม
ใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรง
ช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด” 

อ่านพระธรรม กิจการ 16:16-40 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านเรียนรู้เรื่องการเผชิญความ
ยากล้าบากอย่างไรบ้างจากประสบ- 
การณ์ของเปาโลในพระธรรม
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17,18     สิ่งที่ทาสหญิงพูด
เป็นความจริงแต่ว่าเธอรู้ความจริง
นี้จากผี ท้าไมผีจึงประกาศความ
จริงเกี่ยวกับเปาโล และท้าไม
เปาโลถึงหงุดหงิด   

 หากเปาโลยอมรับค้าพูดของผี
ก็จะกลับกลายเป็นว่าข่าว
ประเสริฐนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับ
กิจการของผีร้าย ซึ่งท้าให้ข่ าว
ประเสริฐเรื่องพระคริสต์เสียหาย 
ความจริงกับสิ่งที่มาจากวิญญาณ
ชั่วไม่อาจน้ามาปนกันได้ 
 

ข้อ 38                     คนสัญชาติโรมัน     
มีสิทธิพิเศษบางอย่าง   ผู้มีอ้านาจ
ในเมืองฟีลิปปีตกใจเพราะการโบย  
คนสัญชาติโรมันนั้นผิดกฎหมาย
นอกจากนี้พลเมืองโรมันทุกคน      
มี สิทธิท่ีจะได้รับการไต่สวน      
อย่างยุติธรรม ซึ่งเปาโลกับสิลาส
ไม่ได้รับ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 30,31 ชื่อเสียงของเปาโลและ
สิลาสเป็นที่รู้จักดีในฟีลิปปี เมื่อ
พัศดีเข้าใจสภาพที่แท้จริงและสิ่ง
ที่ส้าคัญในชีวิตเขา เขาก็เอาชีวิต
เข้าเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งค้าตอบ  
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 จุดหลักของข่าวประเสริฐเรื่อง
ความรอดของคริสเตียนนั้นเข้าใจ
ง่ายๆ คือ จงเชื่อในองค์พระเยซู
คริสต์ แล้วท่านจะได้รับความรอด 
(รม.10:9 1คร.12:3; อฟ.2:8, 9; 
ฟป.2:11)  
 เมื่อเรายอมรับพระเยซูเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าและมอบชีวิตของเรา
ไว้กับพระองค์ เราจะได้ รับความ
รอดอย่างแน่นอน  
 หากเรายังไม่เชื่อว่าพระเยซู    
จะช่วยเราให้รอดได้ จงต้อนรับ
พระองค์อย่างเร็วที่สุด ชีวิตของ
เราจะได้เต็มด้วยความชื่นชมยินดี
เช่นเดียวกับชีวิตของพัศดีคนนี้ 
(16:34) 
 เราได้รับเชื่อพระเยซูคริสต์   
จริง ๆ แล้วหรือยัง คือยอมรับ   
พระเยซูคริสต์เป็ นองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา และ มอบชีวิตของเรา
ให้กับพระองค์ 
 
 
 

 อะไรในชีวิตเราที่แสดงว่า   
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ?________________ 
_________________________ 
 อะไรในชีวิตเราที่บอกว่า เรา
มอบชีวิตของเราให้กับองค์     
พระเยซู ?__________________ 
_________________________ 
 ข้อ 31-34 เปาโลกับสิลาสให้
ความส้าคัญกับสถาบันครอบครัว
มากพวกเขาจึงเสนอความรอด
ให้แก่ทุกคนในบ้านของพัศดี ทั้ง
ครอบครัวและคนรับใช้ แต่คน
ทั้งหมดในบ้านของพัศดีไม่ได้รอด
เพราะความเชื่อของพัศดี พวกเขา
แต่ละคนต้องเชื่อในองค์พระเยซู -
คริสต์เช่นเดียวกับพัศดีจึงจะได้รับ
ความรอด ซึ่งทุกคนในบ้านก็เชื่อ
และได้รับความรอด  

จงอธิษฐานให้พระเจ้าใช้เรา
เพ่ือน าความรอดไปถึง
ครอบครวัของเราเช่นกนั 
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 ครอบครัวของเราทุกคนรับเชื่อ
พระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง?  
ถ้ายังให้อธิษฐานออกชื่อของ    
เขาทุกคนกับพระเจ้า ทูลขอพระ -
วิญญาณบริสุ ทธิ์ทรงท้างานใน
ชีวิตของพวกเขา ให้เขาสัมผัส
พระองค์___________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 เราอาจจะไม่ติดคุกฝ่ายร่างกาย 
แต่เป็นไปได้ที่บางคนหรือ
บางอย่างมีอิทธิพลเหนือเรา      
จนเสมือนว่าเราถูกขังคุกท้าให้   
เราไม่มีเสรีภาพ  
 มีอะไรที่เป็นต้นเหตุแห่งพนัธนา-
การในชีวิตของเราบ้าง?  สิ่งนั้นอาจ  
จะเป็น เนื้อหนัง ความคิดแง่ลบ 
เพื่อน เกมส์คอมพิวเตอร์   เงิน 
เกียรติยศชื่อเสียง  
 ให้เราทบทวนว่าเราเป็นใคร   
ในพระคริสต์ และอธิษฐานทูล
ขอให้พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้
เป็นไท 

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

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 17:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-18  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:19 “คนชอบธรรมนัน้ถกูข่ม
ใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรง
ช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด” 

อ่านพระธรรม กิจการ 17:1-15 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้างจากชาวเมืองเบโรอา? 
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 1,2  ธรรมศาลาเป็นที่ที่
ชาวยิวมาร่วมกันฟังค้าสอนและ
อธิษฐาน ถ้าที่ไหนมีชายชาวยิว
สิบคนก็สามารถตั้งธรรมศาลาได้  
 

 เปาโลมักจะเทศนาในธรรม -
ศาลาตราบใดที่เขาได้รับอนุญาต 
บ่อยครั้งคนที่ไม่ ใช่ยิวก็มาร่วม
นมัสการและฟังเปาโลเทศนา  
 ข้อ 5      ผู้น้าชาวยิวไม่ได้
โต้แย้งศาสนศาสตร์ของเปาโลกับ
สิลาส แต่อิจฉาที่ประชาชน      
ชื่นชอบนักเทศน์ทั้งสองที่เดินทาง
มาเทศนา  
 แรงจูงใจของผู้น้ายิว   ที่ก่อการ
จลาจลนั้นเป็นเรื่อง  ความอิจฉา
ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อรักษา  หลักข้อ
เชื่อให้บริสุทธิ์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
 ข้อ6       คริสเตียนสมัยแรก
ช่างมีชื่อเสียงดีจริงๆ ฤทธิ์อ้านาจ
ของข่าวประเสริฐได้ปฏิวัติชีวิต     
ผู้เชื่อ ขจัดสิ่งกีดขวางทางสังคม 
เปิดประตูคุกสู่อิสรภาพ น้าพา
ผู้คนให้ห่วงใยซึ่งกันและกัน   
อย่างลึกซึ้ง และป ลุกเร้าใจให้  
พวกเขานมัสการพระเจ้า  
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 โลกของเราต้องการการ    
เปลี่ยน แปลงแบบหน้ามือเป็น  
หลังมือ ข่าวประเสริฐไม่ใช่
โครงการปรับปรุงความประพฤติ
และสนับสนุนให้ท้าการดี แต่เป็น
การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีพลัง  

จงกล้าหาญและถามพระเจ้าว่า
เราจะช่วยแพร่กระจาย 

ข่าวประเสริฐในโลกของเรา 
ได้อย่างไรบา้ง 

 ให้เราเอาจริงเอาจังกับการ
ประกาศพระกิตติคุณ ให้เราตั้งเป้า 
กับตัวเองที่จะประกาศ และเป็น   
พี่เลี้ยงเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่  ใครคือ    
ผู้ที่เราตั้งใจจะประกาศกับเขา ? 
ให้เขียนรายชื่อ และอธิษฐานเผื่อ
เขา ______________________
_________________________ 
 ข้อ 11 เราประเมินค้าเทศนา
และค้าสอนต่างๆ ด้วยวิธีใด ? 
ชาวเบโรอาเปิดพระคัมภีร์ค้นหา
ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ได้ฟังมานั้น
สอดคล้องกับความจริงหรือไม่  

 จงเอาสิ่งที่ได้ฟังมาเปรียบ  
เทียบกับพระคัมภีร์เสมอ คนที่
เทศน์หรือสอนอย่างถูกต้องจะ   
ไม่มีวันพูดขัดแย้งกับพระคั มภีร์
หรือยกเหตุผลมาหักล้างสิ่งที่อยู่
ในพระวจนะพระเจ้า 
 เราไม่เพียงประกาศข่าวประเสริฐ
เท่านั้น แต่เราต้องเติบโตกับ   
พระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ 
เหมือนกับชาวเมืองเบโรอา        
ที่ค้นหาความจริงในพระวจนะนั้น 
 ส้าหรับเรา อย่างน้อยให้เรา
ตั้งใจเข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภี ร์
ในคริสตจักร และเฝ้าเดี่ยวทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อคนที่เราตั้งใจจะ
ประกาศพระกิตติคุณให้เขา ทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรด
ท้างานในใจ และทูลขอโอกาสที่
เราจะประกาศอย่างเหมาะสมด้วย 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสร้างใจ
ของเราให้เป็นดินดีที่จะรับพระ
วจนะของพระเจ้ าและเกิดผล 60 
เท่า 100 เท่า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

วันที ่3 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 17:16 - 34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-18  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:19 “คนชอบธรรมนั้นถกูข่ม
ใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรง
ช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด” 

อ่านพระธรรม กิจการ 17:16-34 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับพระลักษณะ
ของพระเจ้า ?_______________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18           พวกเอปิคูเ รียนกับ
พวกสโตอิกเป็นพวกปรัชญาสอง
ส้านักที่เด่นๆ ในวัฒนธรรมกรีก  
 พวกเอปิคูเรียนเชื่อว่าเป้า - 
หมายหลักของชีวิตคือการหา
ความสุขสนุกสนานใส่ตัว  
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 ส่วนพวกสโตอิกจะตรงกันข้าม 
คือให้ความคิดอยู่เหนืออารมณ์ 
พยายามด้ารงชีวิตสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและเหตุผล ข่มความ
ปรารถนาที่จะหาความสนุกเพลิด- 
เพลิน พวกนี้จึงเคร่งวินัยมาก 
 ข้อ19 ครั้งหนึ่งสภาหรือศาล 
(ซึ่งในที่นี้เรียกว่าสภาอาเรโอ
ปากัส ) ประชุมกันบนเนินเขา
เตี้ยๆ ในกรุงเอเธนส์ใกล้กับอะ -
โครโพลิส (นครป้อมสร้างบนเนิน
หินราบสูง) ขณะที่เปาโลยืนอยู่บน
เนินเขานี้ พูดถึงพระเจ้าเที่ยงแท้
เพียงองค์เดียวผู้ฟังก็สามารถมอง
ลงไปยังเมืองเบื้องล่างและเห็น  
รูปเคารพมากมายของเทพเจ้า
ทั้งหลายที่เปาโลรู้ว่าไร้คุณค่า 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
 ข้อ 22  เปาโลพร้อมที่จะพูดกับ
ผู้ฟังกลุ่มนี้ เขามาจากทาร์ซัสซึ่ง
เป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งหนึ่ง 
ได้รับการฝึกฝน และมีความรู้ที่จะ
น้าเสนอความเชื่ออย่างแจ่มแจ้ง
และน่าเชื่อถือ  

 เปาโลเคยเป็นธรรมาจารย์  
เป็นลูกศิษย์ของกามาลิเอล ผู้รู้    
ที่เป็นเลิศในยุคนั้น และได้ใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่ใคร่ครวญหาเหตุผล
เกี่ยวกับพระคัมภีร์มาแล้ว 
 ความเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้น
ยังไม่พอที่จะเทศนาสั่งสอ น เรา
ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเปาโล 
ยิ่งเรารู้พระคัมภีร์มากเท่าใด รู้
ความหมายและรู้ว่าจะน้ามาใช้กับ
ชีวิตเราอย่างไร ค้าพูดของเราก็จะ
ยิ่งน่าเชื่อถือ  
 แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเราต้องคอยจนกว่าจะพร้อม
แล้วจึงจะประกาศข่าวประเสริฐ 
เราควรเริ่มท้าเท่าที่รู้แต่ต้อง
ขวนขวายให้รู้มากขึ้น เพื่อจะไป
ให้ถึงคนจ้านวนมากขึ้น สามารถ
ตอบค้าถามและข้อโต้แย้งได้   
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้เราเอาเปาโลเป็นตวัอย่าง
การเป็นคริสเตียนท่ีเกิดผลคือ 
มีทัง้ความเช่ือ และ ความเข้าใจ
ในพระวจนะ ดงันัน้ เราต้อง
เตรียมตวัทัง้สองด้านน้ี 
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 เราใช้เวลาต่อวั นนานเท่าไรที่
จะพัฒนาความเข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้า ?_______________ 
_________________________ 
 ข้อ 32- 34  ผู้ฟังมีปฏิกิริยา
ต่างๆ กันต่อค้าปราศรัยของ    
เปาโล บางคนหัวเราะเยาะ บางคน 
ถามหาข้อมูลเพิ่มเติม และบางคน
ก็รับเชื่อ  
 อย่าลังเลที่จะบอกคนอื่นเรื่อง
พระคริสต์เพี ยงเพราะกลัวว่าบาง
คนจะไม่ เชื่อ และอย่าคาดหวังว่า
เมื่อ เรา เป็นพยานจะได้รับการ
ตอบสนองในเชิงบวกจากผู้ฟังทุก
คน ถึงแม้จะมีคนเชื่อไม่กี่คนก็ยัง
คุ้มค่ากับการลงแรง 
 เราได้ก้าลังใจส้าหรับการ
ประกาศมาจากไหน เราอาจ   
เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน และ    
ขอพระเจ้าเปิดโอกาสแก่เรา     
ให้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้ส้าหรับการ
ประกาศพระกิตติคุณ 
 
 

อธิษฐาน 
 เหมือนที่เราอธิษฐานเมื่อวานนี้ 
ให้เราอธิษฐานอีกครั้งเผื่อคนที่เรา
ตั้งใจจะประกาศพระกิตติคุณกับ
เขา ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงโปรดท้างานในใจ และทูลขอ
โอกาสที่เราจะประกาศอย่าง
เหมาะสมด้วย 
 อธิษฐานขอความ เข้าใจจาก
พระเจ้าทุกครั้งที่เราท้า QT และ
ศึกษาพระวจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 18:1-17 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :20  “พระองคท์รงรกัษา
กระดกูเขาไว้ทัง้หมด  ไม่หกั  
สกัซีเ่ดียว” 

อ่านพระธรรม กิจการ 18:1-17 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้าง?_________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 1 โครินธ์เป็นศูนย์กลางทาง
การค้าและการเมืองของกรีซ มี
ความส้าคัญยิ่งกว่าเอเธนส์เสียอีก 
นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องความ
ชั่วช้าผิดศีลธรรม  
 เมืองนี้มีวิหารของอะโฟรไดท์
เทวีแห่งความรักและสงครามอยู่
บนเนินเขาลูกใหญ่หลังเมือง  

 การบูชาเทวีองค์นี้เป็นที่นิยม
กันแพร่หลาย พวกเขาจะถวาย
เงินและร่วมเพศกับโสเภณีชาย 
หญิงประจ้าวิหาร  
 เปาโลพบว่าเมืองโครินธ์เป็น
เมืองที่ท้าทายในการประกาศข่าว
ประเสริฐและมีโอกาสเปิดกว้างใน
การท้าพันธกิจ  
 ภายหลังเปาโลเขียนจดหมาย
หลายฉบับถึงคริสตจักรโคริ นธ์ 
ส่วนหนึ่งพูดถึงปัญหาเรื่องการผิด
ศีลธรรม พระธรรม 1 และ 2 โค
รินธ์เป็นสองฉบับในบรรดา
จดหมายของเปาโล 
 ข้อ 14-16 นี่เป็นการตัดสินคดี
ครั้งส้าคัญที่ส่งผลต่อการแพร่  
กระจายของข่าวประเสริฐใน
จักรวรรดิโรมัน กฎหมายโรมันให้
การรับรองศาสนายิวแล้ว ตราบใด
ที่มองว่าคริสเตีย นเป็นนิกายหนึ่ง
ในศาสนายิว คริสเตียนก็ปลอดภัย 
และศาลจะไม่รับฟ้องเรื่องนี้ แต่ถ้า
อ้างว่าเป็นศาสนาใหม่ ก็จะถือว่า
ผิดกฎหมายโรมันได้โดยง่าย  
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 ในที่นี้กัลลิโอกล่าวว่า “เราไม่
เขา้ใจศพัทแ์สงประเดน็ยบิย่อยใน
เรือ่ง ศาสนศาสตรข์องพวกท่าน 
ดงันัน้พวกท่านจงไปจดัการเรือ่งนี้
กนัเอาเอง เราจะไมยุ่่งเกีย่วดว้ย” 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10  พระเยซูคริสต์ทรงบอก
เปาโลในนิมิตว่าคนของพระองค์
ในโครินธ์นั้นมีมาก บางครั้งขณะ  
ที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือแปลกแยก
จากคนอื่น 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็น
แต่ความชั่วร้ายรอบตัวเราและเรา
ถูกข่มเหง แต่บ่อยครั้งที่ยังมีคน
อื่นๆ รอบตัวเราและในชุมชนของ
เราที่ติดตามพระคริสต์เช่นกัน จง
อธิษฐานให้พระเจ้าน้าเราไปพบ
กับผู้เชื่อคนอื่น ๆ 
 ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เป็น
ลูกของพระเจ้า เราควรมีจุดยืนที่
ถวายพระสิริแด่พระเจ้า เราต้อง
ตระหนักว่า เราอยู่ในสงครามฝ่าย
วิญญาณที่ ซาตานมันพยายาม
โจมตีเราเสมอ  

 แต่ไม่ต้องกลัว เพราะซาตาน
มันท้าอะไรเราไม่ได้ เพราะพระเจ้า
ทรงอยู่ฝ่ายเรา 

ดงันัน้ ให้เราเลือกท่ีจะท า 
ให้พระเจ้าพอพระทยัมากกว่า 
ท่ีจะยอมแพ้สถานการณ์รอบ ๆ 
ด้านท่ีกดดนั ให้เราพึ่งพระเจ้า 

ทูลขอสติปัญญา 
ท่ีเราจะเผชิญได้อย่างดี 

การตอบสนอง 
 สังคมที่เราอยู่ในขณะนี้มี อะไร 
บ้างที่ต่อต้านการเป็นคริสเตียน  
ของเรา และเราตอบสนองอย่างไร
บ้าง ?_____________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 เผื่อคนที่ต่อต้านงานของ     
พระเจ้า อธิษฐานผูกมัดอ้านาจมืด
ที่อยู่เบ้ืองหลังการต่อต้านนี้ใน
พระนามของพระเยซู 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามี
โอกาสท้าดีกับคนที่ขัดแย้งกับ  
การที่เราเป็นคริสเตียน อธิษฐาน
อวยพรเขาให้เขาได้มีโอกาส   
สัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 18:18-28 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :20  “พระองคท์รงรกัษา
กระดกูเขาไว้ทัง้หมด  ไม่หกั  
สกัซีเ่ดียว” 

อ่านพระธรรม กิจการ 18:18-28 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้าง ?_________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
 ข้อ 18            การสาบานตน
ในที่นี้อาจจะเป็นการปฏิญาณ  
เป็นนาศีร์ชั่วคราว ซึ่งสิ้นสุดลง
โดยการโกนศีรษะ ถ วายเส้นผม
เป็นเครื่องบูชา (กดว.6:18) 
 ข้อ 24-26     อปอลโลเคยฟัง
แต่สิ่งที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาพูด
เกี่ยวกับพระเยซู (ดู ลก.3:1-18) 
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ฉะนั้นเรื่องที่เขาประกาศจึงไม่
ครบถ้วน  
 ยอห์นเน้นการกลับใจจากบาป
อันเป็นก้าวแรกของการเชื่อใน
พระคริสต์ แต่ที่ครบถ้วนคือการ
กลับใจจากบาปแล้วเชื่อในพระคริสต์  
 อปอลโลไม่รู้เรื่องชีวิตของ   
พระเยซู การถูกตรึงกางเขนและ
การเป็นขึ้นจากตายของพระองค์  
ทั้งไม่รู้เรื่องการเสด็จมาของ    
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปริสสิลลา
กับอาควิลลาจึงได้อธิบายเรื่อง
หนทางแห่งความรอดแก่เขา 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 27,28 อปอลโลมาจากเมือง 
อเล็กซานเดรียในอียิปต์ เป็นเมือง
ส้าคัญอันดับสองของจักรวรรดิ
โรมันและเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัย 
อปอลโลเป็นผู้รู้ นักพูด และนักโต้  
วาที หลังจากความรู้เกี่ยวกับ   
พระคริสต์ของเขาสมบูรณ์ขึ้นแล้ว 
พระเจ้าก็ทรงใช้ของประทาน
ต่างๆ ของเขามาเสริมก้าลังและ
ให้ก้าลังใจคริสตจักรให้เข้มแข็ง  
 

 เหตุผลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง 
อปอลโลให้เหตุผลโน้มน้าวหลาย
คนในกรีซมาเชื่อพระคริสต์  
 เมื่อเราหันมาหาพระคริสต์เรา
ไม่จ้าเป็นต้องเลิกคิดถึงเหตุผล 
ถ้าเรามีความสามารถด้านการ   
ใช้เหตุผลหรือการโต้แย้งก็จงใช้     
สิ่งเหล่านี้น้าคนอื่นมาหาพระเจ้า 

อะไรคือความสามารถของเรา
ท่ีมีอยู่ เราไม่จ าเป็นต้อง 

ท้ิงไปเสีย แต่น าส่ิงนัน้มาใช้ 
ในการรบัใช้พระเจ้า 

 เช่น กีฬา ดนตรี ธุรกิจ การท้า
ขนม การจัดดอกไม้  
 อะไรคือความสามารถที่เราจะ
สามารถน้ามารับใช้พระเจ้าได้ ? 
_________________________
_________________________ 
 งานรับใช้พระเจ้าหรือเป็น
มิชชันนารีไม่ได้มีแต่ความ     
ทุกข์ยากอุปสรรคกีดขวาง และ
ความเหน็ดเหนื่อยไปเสียทั้งหมด  
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 บทที่ 18 แสดงถึงชัยชนะใน
เมืองส้าคัญๆ ยิ่งกว่านั้นยังมีผู้ น้า
ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น เช่น ปริสสิลลา 
อาควิลลา และอปอลโล จงชื่นชม
ยินดีในชัยชนะที่พร ะคริสต์น้ามา 
และอย่าให้ภยันตรายต่างๆ ท้าให้
คิดในแง่ลบตลอดเวลา 
 มีอะไรบ้างที่เป็นชัยชนะที่เรามี
ในการรับใช้พระเจ้า พระเจ้าได้น้า
ให้เราดูแลใคร หรือ น้าใครมาเชื่อ
พระเจ้าหรือไม่? นี่คือความชื่นชม
ยินดีที่พระเจ้าได้ทรงหนุนใจเรา 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ
ความสามารถ (คือ.............. .......) 
ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา และ
เราขอมอบความสามารถนี้ให้  
พระเจ้าทรงใช้ส้าหรับอาณาจักร
ของพระองค์   
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทาน
ความส้าเร็จให้กับเราในการรับใช้  
(ความส้าเร็จนั้นคือ.....................) 
ขอให้สิ่งนี้เป็นการถวายเกียรติ  
แด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :20  “พระองคท์รงรกัษา
กระดกูเขาไว้ทั ้ งหมด  ไม่หกั  
สกัซีเ่ดียว” 

อ่านพระธรรม กิจการ 19 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่องการรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์?_________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 2-4      บัพติศมาของยอห์น
เป็นสัญ ลักษณ์ของการกลับใจ  
จากบาปเท่านั้น ไม่ใช่สัญลักษณ์
ของชีวิตใหม่ในพระคริสต์  
 

 ผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสเหมือน  
กับอปอลโล (18:24-26) คือต้อง
เรียนรู้เรื่องข่าวประเสริฐและ   
พันธกิจของพระเยซูคริสต์
เพิ่มเติม พวกเขาเชื่อว่าพระเยซู
เป็นพระมาซีฮา แต่ไม่เข้าใจ
ความส้าคัญของก ารสิ้นพระชนม์
และการคืนพระชนม์ของพระเยซู 
ตลอดจน พระราชกิจของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ ์ 
 การเป็นคริสเตียนต้องประกอบ  
ด้วยการหันจากบาป (การกลับใจ) 
และหันมาหาพระเยซู (ความเชื่อ ) 
ดังนั้น “ผู้เชื่อ ” เหล่านี้จึงยังไม่
สมบูรณ์ 
 ข้อ 27 เดเมสตริอัสใช้ความ
โลภของเพื่อนร่วมอาชีพเ ป็น
เครื่องมือในการก่อความวุ่นวาย 
แล้วอ้างเรื่องความรักชาติกับ
ความจงรักภักดีต่อศาสนามา    
บังหน้า ผู้ก่อจลาจลมองไม่เห็น
แรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวที่อยู่เบ้ืองหลัง 
แต่กลับมอง ว่าตนเองเป็นวีรบุรุษ    
ที่ท้าเพื่อชาติและศาสนา 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 6 เมื่อเปาโลวางมือบน
สาวกเหล่านี้ พวกเขาก็ได้รับพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์เหมือนสาวก  
กลุ่มแรกในวันเพ็นเทคอสต์ ทั้งยัง
มีหมายส้าคัญภายนอกปรากฏ    
ให้ เห็นถึงการสถิตอยู่ของพระ -
วิญญาณด้วย  สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นกัน
เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาบนคน
ต่างชาติที่ไม่ใช่ยิว (10.45-47) 
 ในที่ นี้หมายส้าคัญของการรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือการพูด
ภาษาแปลก ๆ และการพยากรณ์ 
 ถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นั้น ชีวิตของเราก็จะ
เปลี่ยนแปลงด้วย   จนคนอื่นจะ
สัมผัสได้อย่างแน่นอน คือ จะมีผล
ของพระวิญญาณบริสุ ทธิ์แสดง
ออกมาอย่างชัดเจน (กท.5:22-23) 
 เราเต็มล้นด้วยพ ระวิญญาณ
บริสุทธิ์หรือไม่ และเรารู้ได้อย่างไร 
ว่าเราเต็มล้น ?______________ 
_________________________
_________________________ 

 ข้อ18,19       เอเฟซัสเป็น
ศูนย์กลางของมนต์ด้าและคาถา  
อาคม ผู้คนแสวงหาคาถาวิเศษที่
จะท้าให้มั่งมี ศรีสุข และประสบ -
ความส้าเร็จในชีวิตสมรส  
 ไสยศาสตร์และการทรงเจ้า   
เข้าผีเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป 
พระเจ้าทรงห้ามการกระท้าดังกล่าว 
อย่างชัดเจน (ฉธบ .18:9-13) เรา
จะติดตามพระคริสต์พร้อมกับ
ยึดถือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้  
 ถ้าเราเข้าไปลิ้มลองสิ่งเหล่านี้ก็
จะติดกับได้โดยง่ายเพราะซาตานมี
ฤทธิ์อ้านาจมาก แต่พระเจ้ าทรงมี
ฤทธิ์อ้านาจยิ่งใหญ่กว่า (1ยน.4:4; 
วว.20:10)  

ถ้าเราเข้าไปเก่ียวยุ่งเก่ียวกบั
ไสยศาสตร ์ จงเรียนรู้บทเรียน

จากชาวเอเฟซสั  
ก าจดัส่ิงท่ีชกัน าเราเข้าไป
พวัพนักบัส่ิงเหล่าน้ีเสีย 

ให้หมดส้ิน 
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 มีอะไรที่เป็นมนต์ ด้า ไสย
ศาสตร์ หรือประตูบาปที่เปิดให้
ซาตานท้างานในชีวิตเราหรือไม่ ? 
เช่น บาปเรื่องเพศ ไสยศาสตร์  
รูปเคารพ การกราบไหว้บูชา
บรรพบุรุษ การดูดวงชะตา
ราศี_____________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สารภาพบาปที่เราเข้าไป
เกี่ยวข้อง ปิดประตูบาปนั้น ขอ
พระโลหิตของพระเยซู คริสต์    
ทรงช้าระเรา 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ทรงเสด็จมาครอบครองชีวิตของ
เราอย่างเต็มล้น จนกระทั่งเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา มี
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์      
มีของประทานคือการพูดภาษา
แปลก ๆ และของประทานอื่น ๆ 
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานย กย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-20 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:21  “ความชัว่จะสงัหารคน
อธรรม  และบรรดาผูที้เ่กลียด
ชงัคนชอบธรรมจะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 20 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
หัวใจข องการเป็นผู้เลี้ยงของ
เปาโลอย่างไรบ้าง ?__________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
 ข้อ 34  เปาโลเป็นช่างท้าเต็นท์
และเขาก็ท้างานเลี้ยงตัวเองด้วย
อาชีพนี้ เปาโลไม่ได้ท้างานเพราะ
อยากร่้ารวยแต่เพื่อจะได้ไม่ต้อง
พึ่งพาใคร เขาเลี้ ยงตัวเองและ
เลี้ยงคนที่ร่วมงานกับเขา 

 ข้อ 35  ค้าตรัสนี้ของพระเยซู
ไม่มีบันทึกในพระกิตติคุณทั้งสี่ 
เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนพระกิตติคุณ
ไม่ได้บันทึกค้าตรัสทั้งหมดของ
พระเยซู(ยน.21:25) อัครทูตคงจะ
บอกเล่าค้าตรัสนี้ต่อ ๆ กันมา 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 24 เรามักจะรู้สึกว่าชีวิต
ล้มเหลวถ้าไม่ได้ตักตวงสิ่งดีๆ ไว้
เช่นการเป็นที่ยอมรับ ความสนุก - 
สนาน เงินทอง ความส้าเร็จ  
แต่เปาโลมองว่าชีวิตไม่มีค่าเลย

หากไม่ได้ใช้เพ่ือ 
พระราชกิจของพระเจ้า ส่ิงท่ีเขา 
ทุ่มเทลงไปในชีวิตนัน้ส าคญักว่า 
ส่ิงท่ีตกัตวงจากชีวิตมากนัก 

 ส้าหรั บเราอะไรส้าคัญกว่ากัน 
สิ่งที่ตักตวงได้จากชีวิตหรือสิ่งที่
ทุ่มเทในชีวิต? 
 แล้วอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าใน
ชีวิตของเรา ?_______________ 
_________________________ 
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 และเราท้าอะไรบ้างส้าหรับ     
สิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่านั้น? 
 ข้อ31 ,36- 38   ความสัมพันธ์
ระหว่างเปาโลกับกับผู้ เชื่อเหล่านี้
เป็นแบบอย่างอันงดงามของ
สามัคคีธรรมคริสเตียน เปาโล
ห่วงใยและรักพวกเขา ถึงกับร่้าไห้
อธิษฐานเมื่อพวกเขาขัดสน ฝ่าย  
ผู้เชื่อก็ตอบสนองด้วยความรัก 
ห่วงใยเปาโล เสียใจที่เปาโลต้อง
จากไป พวกเขาอธิษฐานด้วยกัน 
ปลอบใจกัน  
 เราก็เหมือนเปาโลที่สามารถ
สร้างความสัม พันธ์ท่ีดีกับคริส -
เตียนคนอื่นๆ โดยการแบ่งปัน 
ห่วงใยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข และ
อธิษฐานด้วยกัน เราจะมีคนอื่นๆ
อยู่รอบข้างก็ต่อเมื่อเราทุ่มเท    
ตัวเราเองให้คนอื่น ๆ  
 ความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้อง
ในคริสตจักรเป็นแบบเปาโล
หรือไม่ ? ให้เราตั้งใจสร้างความ  
สัมพันธ์กับพี่น้ องตามตัวอย่าง
ในตอนนี้ __________________ 
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ - 
ปัญญาให้เราสร้างสัมพันธ์กับ     
พี่น้องในคริสตจักรเพื่อเป็นการ
ส้าแดงชุมชนของพระคริสต์ให้   
คนทั้งหลายได้เห็นและสัมผัสได้ 
 เปาโลรับใช้พระ เจ้าด้วย และ
ท้างานไปด้วยโดยการเย็บเต็นท์ 
ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถ     
จัดเวลารับใช้พระเจ้าได้พร้อม ๆ 
กับการท้างานส่วนตัวของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 21:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-20 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:21  “ความชัว่จะสงัหารคน
อธรรม  และบรรดาผูที้เ่กลียด
ชงัคนชอบธรรมจะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 21:1-16 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในสภาพที่ถูกกดขี่ข่มเหงนั้น   
ท่านเรียนรู้หัวใจของการเป็นผู้   
รับใช้ของเปาโลอย่างไรบ้าง ใน
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 4 เปาโลไม่เชื่อฟังพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์โดยการไปเยรูซาเล็มอย่าง
นั้นหรือ? คงไม่ใช่ แต่น่าจะเป็นว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนผู้เชื่อ
เหล่านี้ให้รู้ถึงความทุกข์ยากที่
เปาโลต้องเผชิญในเยรูซาเล็ม  
 

 แล้วพวกเขาก็สรุปว่าเปาโล   
ไม่ควรไปเพราะมีอันตราย 21:10-
12 ก็สนับสนุนแนวคิดนี้ เมื่อผู้เชื่อ
ในท้องถิ่นได้ยินว่าเปาโลจะถูกจับ
ส่งให้พวกโรมัน พวกเขาก็ทัดทาน
ไม่ให้เปาโลเดินทางต่อไป 
 ข้อ 9  เห็นได้ชัดว่าของประทาน 
ในการเผยพระวจนะนั้นประทาน
ให้ทั้งหญิงและชาย ผู้หญิงมี
บทบาทส้าคัญในพระราชกิจของ
พระเจ้า (กจ.2:17; ฟป.4:3 ) 
ผู้หญิงคนอื่นๆ ท่ีเผยพระวจนะ
ได้แก่     มิเรียม (อพย.15:20)   
เดโบราห์ (วนฉ .4:4)   ฮุลดาห์ 
(2พกษ .22:14) โนอัดยาห์ (นหม .
6:14)    ภรรยาของอิสยาห์ (อสย.
8:3)    และอันนา (ลก.2:36-38) 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 13,14            เปาโลรู้ว่า
ท่านจะต้องถูกขังคุกที่เยรูซาเล็ม 
มิตรสหายต่างอ้อนวอนไม่ให้ไปที่
นั่น แต่ท่านรู้ว่าต้องไปเพราะเป็น
พระประสงค์ของพระเจ้า  
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 ไม่มีใครอยากเผชิญความ
ล้าบากหรือทนทุกข์ แต่สาวก      
ผู้ซื่อสัตย์ย่อมประสงค์จะให้     
พระเจ้าพอพระทัยเหนือสิ่งอื่นใด  

ความประสงคข์องเราท่ีจะ 
ให้พระเจ้าพอพระทยันัน้ 

ควรอยู่เหนือความต้องการท่ี
จะหลีกเล่ียงความยากล าบาก 

และการทนทุกข ์

 เมื่อเราต้องการท้าตามพระ -
ประสงค์ของพระเจ้าจริงๆ เราต้อง
ยอมรับทุกอย่างที่ตามมาแม้แต่
ความเจ็บปวด แล้วเราจะพูดได้
อย่างเปาโลว่า “ขอให้เป็นไปตาม
พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 
 ในการที่เราด้าเนินชีวิตคริส -
เตียน หรื อ ในการรับใช้ของเรา
นั้น เราเคยเผชิญกับการต่อต้าน 
อยากทิ้ง อยากหลีกเลี่ยงการรับ -
ใช้หรือการเป็นคริสเตียนหรือไม่ 
สิ่งนั้นคืออะไร?______________ 
_________________________ 
 จงให้ชีวิตและการตัดสินใจของ
เปาโลแม้รู้แน่ว่าจะเผชิญกับความ
ล้าบากก็ยินดีเพื่อพระประสงค์
ของพระเจ้าจะส้าเร็จ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอน้้าพระทัยของพระเจ้า  
จะครอบครองชีวิตของเราใน     
ทุกส่วน แม้ว่าจะยากล้าบากก็ยัง
จะยินดีที่จะกระท้าตาม 
 ทูลขอก้าลังที่มาจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถ
เผชิญทุกอย่างได้เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 21:17-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-20 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34:21  “ความชัว่จะสงัหารคน
อธรรม  และบรรดาผูที้เ่กลียด
ชงัคนชอบธรรมจะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 21:17-40 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เห็น
อันตรายของการพูดใส่ร้ายว่ามี  
ผลรุนแรงและท้าลายงานพระเจ้า
อย่างไรบ้าง ?_______________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 40         เปาโลน่าจะพูดเป็น
ภาษาอารเมค ซึ่งเป็นภาษาหลัก
ของชาวยิวในแถบปาเลสไตน์  
 
 

 เขาพูดภาษานี้ไม่เพียงเพื่อ
สื่อสารกับคนฟังด้วยภาษาของ
พวกเขาเท่านั้น แต่ยังแสดงให้   
เห็นว่า เขาเป็นคนยิวที่เคร่ง -  
ศาสนา เคารพนับถือบทบัญญัติ
และ ธรรมเนียมยิว เปาโลพูดภาษา
กรีกกับเจ้าหน้าที่โรมันและพูด
ภาษาอารเมคกับพวกยิว  
 การรับใช ้   พระเจ้าในหมู่คน  
ให้เกิดผลสูงสุดจะต้องใช้ภาษา  
ของคนเหล่านั้น 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 21 สภาเยรูซาเล็ม (กจ.15) 
มีมติคลี่คลายเรื่องการเข้าสุหนัต
ของผู้เชื่อชาวต่างชาติแล้ว แต่
ปรากฏมีข่าวลือกันว่าเปาโล     
ท้าเกินเลยกว่ามติออกมา คือ
ถึงกับห้ามชาวยิวไม่ให้ท้าสุหนัต
ให้ลูกหลานของตน  
 แต่นี่ไม่ใช่ความจริง ดังนั้น
เปาโลจึงยินดีปฏิบัติตามธรรม -
เนียมยิวเพื่อแสดงว่าเขาไ ม่ได้
ต่อต้านมติของสภาและยังคง
ด้าเนินชีวิตตามแบบยิว  
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บางครัง้เราต้องยอมท า 
มาก กว่าท่ีก าหนดไว้เพ่ือจะได้
ไม่ผิดใจกบัคนอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือการผิดใจนัน้จะ
เป็นอปุสรรคต่องานพระเจ้า 

 ข้อ 23,24 ชายสี่คนนี้ได้สาบาน
ตัวทางศาสนา เนื่องจากเปาโลจะ
ร่วมสาบานตัวกับคนเห ล่านี้ด้วย 
(เพราะเขาจะต้องจ่ายค่าธรรม -
เนียมให้) เปาโลจึงร่วมพิธีช้าระตัว
เพื่อจะเข้าไปในพระวิหาร (กดว .
6:9-20 ) เปาโลยอมปฎิบัติตาม
ธรรมเนียมยิวเพื่อรักษาความสงบ
ในคริสตจักรเยรูซาเล็ม แม้ว่า
เปาโลจะเป็นคนแน่วแน่จริงจังแต่
เขาก็เต็มใจจะออมชอมในจุดท่ี
ไม่ใช่สาระส้าคัญ และยินดีเป็นทุก
สิ่งส้าหรับทุกคนเพื่อจะชนะใจคน 
(1 คร.9:19-23)  
 บ่อยครั้งที่คริสตจักรแตกแยก
เพราะขัดแย้งกันในประเด็นที่    
ไม่ส้าคัญหรือธรรมเนียมเล็กๆ  
น้อยๆ  เราต้องเป็นหมือนเปาโล 

คือ ม่ันคงในหลักข้อเชื่อส้าคัญๆ 
ของคริสเตียนแต่ยืดหยุ่นในเรื่องที่
ไม่ส้าคัญ 
 แน่นอนว่าไม่มีใครฝืนความเชื่อ
ของตนได้ แต่บางครั้งเราต้องยอม
ฟังซึ่งกันและกันเพื่อเห็นกับข่าว
ประเสริฐ 
 ข้อ 28,29        คนเหล่านี้รู้ว่า
งานของเปาโลในเอเชียเกิดผลดี 
จึงวางแผนจะท้าให้เปาโลเสีย
ชื่อเสียงเพื่อบั่นทอนงานของท่าน  
 เมื่อเราได้ยินใครกล่าวโทษ
บรรดาผู้รับใช้พระเจ้า จงระวังให้ดี
เพราะอาจจะมีใครต้องการขัดขวาง
งานที่พวกเขาท้า จงเปิดใจให้กว้าง
และอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้เหล่านั้น 
พวกเขาจะได้รับการเสริมก้าลัง   
จากการสนับสนุนของเรา 
 จากชีวิตการรับใช้ของเปาโลใน
พระธรรมตอนนี้ เราได้เรียนรู้เรื่อง
การไม่ผิดใจกับผู้อื่น การยืดหยุ่น
ในเรื่ องที่ไม่ส้าคัญ และ การเปิด
ใจกว้างรับความเห็นของคนอื่น 
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  ขณะนี้เราก้าลังเผชิญเรื่อง
อะไรหรือไม่ และเราจะแก้ ไข
สถานการณ์โดยประยุกต์สิ่งที่   
เราได้รับจากพระธรรมตอนนี้
อย่างไรบ้าง ?______________ 
________________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า   
ที่เราจะฉลาดในการประกาศข่าว -
ประเสริฐท่ามกลางการต่อต้านได้ 
 ออกชื่ออธิษฐานเผื่อผู้สนใจ
เรื่องพระเจ้า ให้ตาใจของเขา  
สว่างขึ้นที่จะพบกับความรอด     
ในพระเยซูคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิง วอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-21 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 : 22 “พระเจ้าทรงไถ่ชีวิต       
ผูร้บัใช้ของพระ องค ์ ผูที้เ่ข้า    
ล้ีภยัในพระองค ์ ไม่มีสกั      
คนหนึง่ทีจ่ะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 22 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ ท่านได้จับ
หลักการการกล่าวค้าพยานของ 
อ. เปาโล อย่างไรบ้าง ?_______ 
_________________________
______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 25-28       ค้าถามของเปาโล
ท้าให้เจ้าหน้าที่หยุดชะงัก เพราะ
ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้เฆ่ียน
คนสัญชาติโรมันจนกว่าจะพิสูจน์
ได้ว่าท้าผิดจริง  

 เปาโลมีสัญชาติโรมันโดย
ก้าเนิด ในขณะที่นายพันต้อง    
ซื้อสัญชาติ การซื้อสัญชาติเป็น   
สิ่งที่ท้ากันทั่วไป และเป็นแหล่ง
รายได้ที่ดีอันหนึ่งของรัฐบาลโรมัน 
แต่สัญชาติที่ซื้อมาถือว่าด้อยกว่า
สัญชาติโดยก้าเนิด 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 3 เปาโลกล่าวว่าครั้งหนึ่ง
เขาก็ร้อนรนเพื่อพระเจ้าเหมือน   
ผู้ที่ต่อต้านเขาในเวลานี้ เปาโล
ก้าลังยอมรับว่าพวกเขามีแรงจูงใจ
ที่บริสุทธิ์ที่จะฆ่ าเปาโล และตัว
เปาโลเองในสมัยก่อนก็คงจะท้า
แบบเดียวกัน   
 เปาโลพยายามเสมอที่จะหาจุด
ร่วมซึ่งท้าให้เขาเข้าถึงผู้ฟังก่อน
จะหันไปกล่าวปกป้องความเชื่อ
อย่างเต็มที่  
เม่ือเราเป็นพยานเพ่ือพระคริสต ์
ก่อนอ่ืนจงแสดงตวัเป็นพวกเดียว 
กบัผูฟั้ง พวกเขาจะยอมรบัฟัง
เรามากขึน้เม่ือรูสึ้กว่ามีอะไร
บางอย่างท่ีเหมือนกบัเรา 
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 คิดถึงเพื่อนหรือญาติมิตรของ
เราที่เราอธิษฐานเผื่อเขามานาน
เพื่อเขาจะได้รู้จักพระเจ้า แต่ก็ไม่
มีโอกาสเลย ลองคิดดูว่า อะไรคือ
จุดร่วมที่ท้าให้เราสามารถเปิด
ประเด็นเรื่องของพระเจ้าได้ เพื่อ
เราจะก้าวไปสู่การประกาศข่าว
ประเสริฐ?_________________ 
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 30         พระเจ้าทรงใช้การ
ข่มเหงเปิดโอกาสให้เปาโลได้เป็น
พยานตอนนี้แม้แต่ศัตรูก็เปิดเวที
ให้ท่านกล่าวกับสภาแซนเฮดริน  
ทั้งสภา(สภาของชาวยิว)  
 ถ้าเราไวต่อการทรงน้าของ    
พระวิญญาณ เราจะสังเก ตเห็น
โอกาสที่จะแบ่งปันความเชื่อได้มาก
ขึ้นแม้จะอยู่ท่าม กลางการต่อต้าน
อย่างรุนแรง 
 มีครั้งไหนหรือไม่ ที่ ดูเหมือน
บรรยากาศไม่สามารถเป็นพยาน
เรื่องพระเจ้าเลย แต่พระเจ้าก็
เปิดทางให้เราท้าได้?_________  
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูล เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
เต็มล้นชีวิตของเราตลอด เพื่อเรา
จะสามารถมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง
เพื่อน้าคนมารู้จักพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2011 
สดุดี บทที่ 53 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-21  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
34 :22  “พระเจ้าทรงไถ่ชีวิต      
ผูร้บัใช้ของพระองค ์ ผูที้เ่ข้า    
ล้ีภยัในพระอง ค ์ ไม่มีสกั      
คนหนึง่ทีจ่ะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 53 ช้า ๆ 3 
รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1 สดุดีบทนี้ใกล้เคียงกับสดุดี 
14 คือประกาศความโง่เขลาของ  
ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า(ดู รม.3:10)  
 ผู้คนอาจปฏิเสธพระเจ้าเพื่อ
ปกปิดบาปของตนเอง จะได้มี
ข้ออ้างที่จะท้าบาปต่อไป หรือ
มิฉะนั้นก็ปฏิเสธองค์ตุลาการ     
เพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษา 
 

  “คนโง”่ นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ 
เพราะคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า   
และไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนมี
การศึกษาสูง  แต่คนโง่คือคนที่
ปฏิเสธพระเจ้า   ผู้เดียวที่ทรงช่วย
เขาให้รอดได้ 
 ข้อ 4 เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง
ส้าหรับคนชั่วที่ไม่ยอมกลับใจ เขา
คิดว่าตัวเขาเองสามารถจัดการทุก
อย่างได้ ความหยิ่งได้ครอบครอง  
ชีวิตของเขา เขาไม่คิดที่จะขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลย 
และเมื่อมาถึงจุดสุดท้ายของชีวิต 
เมื่อนั้นก็สายเกินไปเสียแล้ว เขา
เป็นคนโง่ที่โง่สมกับความคิดของ
ตัวเอง 
การตอบสนอง 
 ความบาปท้าให้เราไม่สามารถ
เข้าถึงพระเจ้าได้ มีแต่พระเจ้า
เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ นี่เป็น
พระคุณซ้อนพระคุณส้าหรับชีวิต
ของเรา อย่าให้ความหยิ่ง มาปิดบัง 
เราจากพระคุณของพระเจ้า  
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 เพราะพระองค์ทรงค อยท่าเรา
อยู่เหมือนพ่อที่รอคอยบุตรน้อยที่
หลงหายกลับมา 
 อย่าให้ซาตานหลอกลวงเรา 
พระเจ้าทรงเตรียมเสื้อคลุม แหวน 
งานเลี้ยงต้อนรับเราอยู่ เพียงแต่
ให้เราลุกขึ้นกลับมาหาพระองค์ 
 มีอะไรบ้างที่เราถูกซาตาน
หลอกไม่ให้เรากลับมาหาพระเจ้า? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงคอยท่าเราอยู่ และให้โอกาส
เราเสมอ แม้เราจะโง่เขลาเพียงไร
ก็ตาม 
 สรรเสริญพระเจ้าส้าหรับ     
พระนามของพระเจ้าที่สะท้อนถึง
พระลักษณะของพระองค์คือ   
พระเยโฮวาห์ชิ ดคานู (Jehovah-
tsidkenu) พระเจ้าทรงเป็นความ - 
ชอบธรรมของเรา และ  พระเยโฮ -
วาห์  มาคาเดช (Jehovah-
makaddesh) พระเจ้าทรงตั้งเรา
เป็นผู้บริสุทธิ์ ให้เรายกย่อง     
พระนาม 2 พระนามนี้ของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 12 พฤศจิกายน 2011 
สดุดี บทที่ 54 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-21  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
34 :22  “พระเจ้าทรงไถ่ชีวิต      
ผูร้บัใช้ของพระองค ์ ผูที้เ่ข้า    
ล้ีภยัในพระองค ์ ไม่มีสกั      
คนหนึง่ทีจ่ะถกูปรบัโทษ” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 54 ช้า ๆ 3 
รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_______________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี ้ 
 ข้อ 3,4 ดาวิดประพันธ์สดุดี
หลายบทโดยใช้รูปแบบเดียวกัน
กับสองข้อนี้ คือเคลื่อนจากการ
อธิษฐานไปสู่การสรรเสริญ ดาวิด
กล้าเข้าไปหาพระเจ้า เพื่อระบาย
ความรู้สึกและบอกพระองค์ถึง
ความต้องการที่แท้จริงของท่าน  
 

 ด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณของ    
ดาวิดจึงได้รับการยกชูขึ้นท่าน   
จึงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็น  
พระผู้ช่วย ผู้ปกป้อง และเพื่อน
ของท่าน 
 ข้อ 5 เมื่อดาวิดทูลขอพระเจ้า
ทรงให้ความชั่วคืนสนองศัตรู  
ท่านมีความม่ันใจตามพระสัญญา
ของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิต 
26:27 ซึ่งเตือนว่าคนที่สร้างความ
เดือดร้อนจะได้รับความเดือนร้อน  

ส่ิงท่ีเราตัง้ใจท ากบัคนอ่ืน   
อาจย้อนกลบัมาหาตวัเราเอง 
การเป็นคนท่ีซ่ือสตัยแ์ละ

ตรงไปตรงมาต่อหน้าพระเจ้า
และต่อหน้าคนอ่ืนๆ นัน้ 

ท าได้ง่ายกว่า ไม่ยุ่งยาก และ
ปลอดภยักว่าในระยะยาว 

การตอบสนอง 
 ให้ดาวิดเป็นตัวอย่างส้าหรับ
เรา คือกล้าเข้ามาหาพระองค์ใ น
สภาพที่เราเป็น  ระบายความรู้สึก
ของเรา คุยกับพระองค์ เพราะนี่ 
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คือการ เฝ้าเดี่ยวอย่างแท้จริง คือ   
ที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์  
ทุก ๆ วัน 
 มีอะไร ที่เรารู้สึกหนัก อยู่ในใจ    
อึดอัด หรือ ไม่มีทางออก ให้เรา
บอกกับพระเจ้าได้ บางครั้งถึง
ขนาดว่า เราไม่รู้จะพูดอะไร ทูล
ขออะไร ในสภาพเช่นนี้ เรา
สามารถอธิษฐานเป็นภาษา     
พระวิญญาณ หรือ ภาษาแปลก ๆ 
กับพระองค์ได้ เพราะเป็นการ
อธิษฐานอ อกจากใจของเราต่อ
พระเจ้า (1คร.14:14)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานส้าหรับศัตรูหรือ      
คนที่ก้าลังมุ่งร้าย หรือท้าให้เรา
เดือดร้อน มอบไว้กับพระเจ้าให้
พระเจ้าทรงจัดการ 
 ทูลขอสติปัญญาที่มาจาก    
พระเจ้าในการแก้ไขและเผชิญ
สถานการณ์ที่ยากล้าบากที่เรา
ก้าลังเผชิญอยู่นี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2011 
สดุดี บทที่ 55 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-22  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 : 1  “พระเจ้าทรงเล้ียงดู
ข้าพเจ้าดจุเล้ียงแกะ  ข้าพเจ้า
จะไม่ขดัสน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 55 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีตอนน้ี 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
 สดุดีบทนี้น่าจะเขียนขึ้นในช่วง
ที่อับซาโลมกบฏและอาหิโธเฟล
ทรยศ (2ซมอ . 15-17) บางคน
กล่าวว่าสดุดี 55:12-14 พยากรณ์ 
ถึงพระมาซีฮาเนื่องจากบรรยาย
ถึงยูดาสที่ทรยศต่อพระเยซู (มธ.
26:14-16,20-25) 
 

ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี ้และการตอบสนอง 
 ข้อ 12-14 ไม่มีอะไรเจ็ บปวด
ไปกว่าการถูกเพื่อนท้าร้าย  
 มีบางครั้งที่เพื่อนอาจพูดกับเรา
ตรงๆด้วยความรักเพื่อจะช่วยเรา 
แต่ ต่างจาก การถูกเพื่อนทรยศ   
ซึ่ง เป็นความเจ็บปวดที่สาหัส 
ดังเช่นในกรณีของดาวิด   
 เพื่อนแท้จะยังอยู่ เคียงข้างเรา
แม้ในยามทุกข์ยาก และช่วยน้ามา
ซึ่งการเยียวยารักษา ความรัก 
การยอมรับ และความเข้าใจ  
 เราเองเป็นเพื่อนแบบไหน ? 
อย่าทรยศคนที่เรารัก 
 เราเคยมีประสบการณ์แบบดาวิด 
หรือไม่ เราอาจจะรู้สึกเจ็บปวด แต่
ในขณะเดียวกันความเจ็บปวด
สามารถน้าให้เกิดผลดีได้ เพราะ
เป็นการพิสูจน์ว่า เพื่อนคนนี้เป็น
เพื่อนที่แท้จริงของเรา หรือเป็น
เพื่อนที่มาหาผลประโยชน์จากเรา? 
มอบสถานการณ์น้ีให้กบัพระเจ้า 
และตอบสนองอย่างถกูต้อง 
อย่าขมข่ืน หรือแก้แค้น  

ให้เรายืนหยดัอย่างชอบธรรม 
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 ให้เอาเหตุการณ์ที่พระเยซู -
คริสต์ถูกทรยศเป็นแบบอย่าง 
เพราะนี่เป็นก ารตอบสนองที่ดี
ที่สุด และเมื่อเวลาผ่านไป เราจะ
เห็นผลดีและถูกต้องที่เราท้าเช่นนี้ 
 ข้อ 14 การอธิษฐานตอนเย็น 
ตอนเช้า และตอนเที่ยงเป็นวิธีการ
อันยอดเยี่ยมที่ท้าให้เราจัดล้าดับ
ความส้าคัญได้อย่างถูกต้องตลอด
วัน ดาเนียลใช้วิธีนี้ (ดนล .6:10) 
เปโตรก็เช่นกัน (กจ . 10:9,10)   
ค้าอธิษฐานของคนของพระเจ้ามี  
พลังต่อต้านความชั่วร้ายบนโลกนี้ 
 ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า  
เหมือนที่ดาวิดท้าคือ วันละหลาย ๆ 
รอบ ระบายความรู้สึกและอารมณ์
ของเรากับพระเจ้า พระองค์จะทรง
ตอบเราอย่างแนน่อน 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระนามหนึ่ง
ของพระเจ้าคือ พระเยโฮวาห์    
ชาโลม (Jehovah - shalom)   
พระเจ้าทรงเป็นสันติสุขของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้เราจะรู้สึก
เจ็บปวดหรือยากล้าบาก เราก็จะ
ไว้วางใจพระเจ้าเสมอ และเราจะ
ไม่ยอมที่จะท้าบาปต่อพระเจ้าเลย 
แม้จะล้าบากขนาดไหนก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2011 
สดุดี บทที่ 56 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-22  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 : 1  “พระเจ้าทรงเล้ียงดู
ข้าพเจ้าดจุเล้ียงแกะ  ข้าพเจ้า
จะไม่ขดัสน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 56 ช้า ๆ     
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีตอนนี ้
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
 สดุดีบทนี้อาจเขียนขึ้นใน     
ช่วงเดียวกันกับสดุดี 34 คือช่วงที่
ดาวิดหนีซาอูลเข้าไปในดินแดน   
ฟีลิสเตียดาวิดต้องแกล้งเป็นบ้า
ต่อหน้าอาคีชเมื่อข้าราชบริพาร
บางคนเริ่มระแวงสงสัยเขา(1ซมอ.
21:10-15) 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี  
 ข้อ 3,4      ในพระคัมภีร์ฉบับ
อมตธรรมร่วมสมัยแปลตอนนี้ว่า 
“มนุษยที์ต้่องตายจะท าอะไร
ข้าพเจ้าได้เล่า?”  
 เนื้อหนังและมนุษย์จะท้า
อันตรายเราได้สักแค่ ไหน พวก   
เขาอาจท้าให้เราเจ็บปวด  ทุกข์ -
ทรมาน หรือตาย แต่ไม่มีใครแย่ง
ชิงจิตวิญญาณของเราหรือชีวิต
หลังความตายไปจากเราได้  
 แล้วเราท้าอันตรา ยตัวเองได้   
แค่ไหน เลวร้ายที่สุดเราก็ปฏิเสธ  
พระเจ้าและสูญเสียชีวิตนิรันดร์ไป  
 พระเยซูตรัสว่า “อย่ากลวัผูที้ ่  
ฆ่าได้แต่กาย  แต่ไม่มีอ านาจที ่
จะฆ่าจิตวิญญาณ ” (มธ.10:28) 
แต่เราควรเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรง
ครอบครองทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า 
 ข้อ 8           แม้ในยามที่ เรา
โศกเศร้าที่สุด พระเจ้าก็ยังทรง
ห่วงใย พระเยซูทรงย้้าว่าพระเจ้า
ทรงเข้าใจเราอย่างลึกซึ้ง พระองค์
ทรงรู้กระทั่งจ้านวนเส้นผมบน
ศีรษะของเรา (มธ.10:30)  
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เรามกัโอนเอนไปมาระหว่าง
ความเช่ือและความกลวั เม่ือเรา
ท้อใจและรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ 
จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกปัญหา 
และเหน็น ้าตาทุกหยดของเรา 

การตอบสนอง 
 เราสามารถมั่นใจได้ว่า พระเจ้า
ยังทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ ขณะนี้มี
อะไรหรือไม่ที่เรายังเครียดและ
วิตกอยู่? ให้เราไว้วางใจพระเจ้า 
 สิ่งหนึ่งที่เราท้าได้เหมือนที่
กษัตริย์ดาวิดกระท้าคือในข้อ 10 
ที่กล่าวว่า  “ในพระเจ้าผูซึ้ง่ข้า
พระองคส์รรเสริญพระวจนะ
ของพระองค ์ ในพระเป็นเจ้า  
ผูซึ้ง่ข้าพระองคส์รรเสริญ    
พระวจนะของพระองค์ ”  คือให้
เราดูจากพระวจนะของพระเจ้า 
แล้วภาวนาตามพระวจนะนั้น  
 การท้าเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้  
เรามั่นใจ แต่เป็นการประกาศ  
พระวจนะซึ่งมีฤทธิ์อ้านาจเข้าไป
ในสถานการณ์ชีวิตจริ งของเรา
และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย  
 

 ลองทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่เรา
ท่องไปในแต่ละวันที่เราท้า QT 
นั้น ข้อไหนที่ตรงกับสถานการณ์
ท่านที่สุด?_________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าที่เราได้จากการตอบสนอง
ในวันนี้ อธิษฐานหลาย ๆ รอบ 
จนเราสัมผัสว่าพระวจนะตอนนี้
แตะต้องใจของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเป็น
พระบิดาของเรา ที่ทรงห่วงใยเรา 
ตอบค้าอธิษฐานของเรา ดลใจเรา 
และตรัสกับเราโดยพระวจนะของ
พระองค์ในทุก ๆ วันที่เราเข้าเฝ้า
พระองค์นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2011 
สดุดี บทที่ 57 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34:1-22  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 : 1  “พระเจ้าทรงเล้ียงดู
ข้าพเจ้าดจุเล้ียงแกะ  ข้าพเจ้า
จะไม่ขดัสน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 57 ช้า ๆ    
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไ รกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีตอนน้ี 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
 สดุดีบทนี้อาจเขียนขึ้นในช่วงที่
ดาวิดหนีจากซาอูลไปซ่อนตัวอยู่
ในถ้้า (1ซมอ.22-24) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี  
 ข้อ 4  บางครั้ง เราอาจอยู่
ท่ามกลางคนที่ชอบนินทาหรือ
วิพากษ์วิจารณ์เรา  
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 การท้าร้ายกันด้วยค้าพูดนั้น
เจ็บปวดพอๆ กับการทารุณทาง
กาย เราไม่ควรตอบโต้ด้วยค้าพูดที่
น่ารังเกียจ แต่ควรท้าเหมือนดาวิด 
คือน้าปัญหาของเราไปหาพระเจ้า 
 ข้อ 7 ดาวิดมีความเชื่อมั่นคง
ในพระเจ้า ตรงข้ามกับศัตรูที่
โกหกและคุยโวโอ้อวด  
 เมื่อเราถูกโจมตีด้วยค้าพูด  
ทางที่ดีที่สุดก็คือนิ่งเงียบและ
สรรเสริญพระเจ้า เราต้องตระหนัก
ว่าเรามั่นใจในความรักและความ
ซื่อสัตย์ของพระเจ้าได้ (57:10)  

เวลาตกทุกขไ์ด้ยาก 
อย่าจบัเจ่าอยู่กบัการสงสาร
ตวัเองหรือออกไปแก้แค้น 
แต่จงเงยหน้าขึน้หาพระเจ้า 

การตอบสนอง 
 ให้เราปลุกจิตวิญญาณของเรา
ขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้า แม้จิตใจ 
ความรู้สึกของเราจะอ่อนเปลี้ย 
ท้อแท้ ไม่อยากท้าอะไรเลย  
 

 สิ่งแรกที่เราควรท้าคือ สั่งให้  
จิตวิญญาณของเราสรรเสริญ   
พระเจ้า เมื่อนั้น เราจะเห็นการ
ตอบสนองที่อัศจรรย์เกิดขึ้น    
อย่างแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

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

_____________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าที่เราได้จากการตอบสนอง
ในวันนี้ อธิษฐานหลาย ๆ รอบ 
จนเราสัมผัสว่าพระวจนะตอนนี้
แตะต้องใจของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเป็น
พระบิดาของเรา ที่ทรงห่วงใยเรา 
ตอบค้าอธิษฐานของเรา ดลใจเรา 
และตรัสกับเราโดยพระวจนะของ
พระองค์ ในทุก ๆ วันที่เราเข้าเฝ้า
พระองค์นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 23:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 :2“พระองคท์รงกระท าให้
ข้าพเจ้านอนลงทีทุ่่งหญ้า   
เขียวสด  พระองค์ ทรงน า
ข้าพเจ้าไปริมน ้ าแดนสงบ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 23:1-11 
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้  พระเจ้าตรัส
อะไรกับท่านบ้างเกี่ยวกับเรื่อง  
การเป็นพยานหรือการที่จะต้อง
ตอบสนองคนที่ต่อต้านเรา? 
_________________________
_________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 6-8 
 ทั้งสะดูสีและฟาริสีต่างเป็นผู้น้า
ศาสนา แต่พวกเขามีความเชื่อที่
แตกต่างกันมาก  
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 ขณะที่พวกฟาริสีเชื่อในการ
เป็นขึ้นจากตายฝ่ายร่างกาย แต่
พวกสะดูสีไม่เชื่อ เพราะสะดูสียึด
มั่นเฉพาะพระธรรมปฐมกาลถึง
เฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งไม่มีตอนใด
สอนเรื่อง การเป็นขึ้นจากตาย
โดยตรง ค้าพูดของเปาโลท้าให้
การโต้แย้งเบี่ยงเบนจากกรณีของ
เปาโลเองไปเป็นความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงในเรื่องการเป็นขึ้น
จากตาย สภายิวจึงแตกแยกกัน 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 2-5                  โจเซฟัส 
นักประวัติศาสตร์ผู้เป็นที่นับถือ  
ในศตวรรษแรกบรรยายว่า       
อานาเนียเป็นคนหยาบช้า ละโมบ 
และอารมณ์ร้อน  
 เปาโลเดือดดาลเพราะอานาเนีย
สั่งการผิดกฎหมาย คือละเมิด
กฎหมายยิว เหมาเอาว่าเปาโลมี
ความผิดและสั่งลงโทษโดย     
ไม่ได้ไต่สวน (ดู ฉธบ. 19:15)  

 เปาโลไม่ยอมรับว่าอานาเนีย
เป็นมหาปุโรหิต อาจจะเป็นเพราะ
อานาเนียสั่งการละเมิดบทบัญญัติ
ซึ่งเขาได้ปฏิญาณตนเป็นตัวแทน  
 ในฐานะคริสเตียนเราเองก็เป็น
ตัวแทนพระคริสต์ เมื่อคนรอบข้าง
พูดว่า “ฉนัไมรู่ว้่าคุณเป็นครสิ -
เตยีน” ก็เท่ากับเราล้มเหลวในการ
เป็นตัวแทนของพระองค์อย่างที่ควร
จะเป็น เราไม่เพียงเป็นสาวกของ
พระคริสต์ แต่ เรายังเป็นตัวแทน   
ของพระองค์ต่อคนอื่นๆ ด้วย 
 คนรู้จักเราว่าเราเป็นคริสเตียน
หรือไม่ ? เราไม่จ้าเป็นที่ต้องพูด
ด้วยค้าพูดของเราเลยว่า เราเป็น
สาวกของพระเจ้า เพราะการ
กระท้า ความคิด การแสดงออก
ของเราจะส้าแดงเอง  และการ
ส้าแดงนี้จะเสียงดังและมีน้้าหนัก
มากกว่าค้าพูดของเราเสียอีก 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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 ข้อ 6-8 การที่เปาโลเกิดหยั่งรู้
ขึ้นทันทีทันใดว่าสภานั้นประกอบ  
ด้วยสะดูสีและฟาริสีผสมกัน เป็น
ตัวอย่างของฤทธิ์เดชที่พระเยซู
ทรงสัญญาจะประทานแก่ผู้เชื่อ 
(มก.13:9-11)  
พระเจ้าทรงช่วยเราเม่ือตกอยู่

ในสถานการณ์คบัขนั 
เพราะความเช่ือ  

เราควรเป็นเหมือนเปาโลคือ
พร้อมท่ีจะเป็นพยานเสมอ  
พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะให้ 

ฤทธ์ิอ านาจแก่เรา 
ท่ีจะพดูอย่างกล้าหาญ 

 คิดถึงคนที่เรามีภาระใจอยาก  
จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับเขา 
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  
 ดูตัวอย่าง ของเปาโลที่พึ่งพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยาน  
เขียนรายชื่อของคน ๆ นั้น และ
เริ่มอธิษฐานเผื่อเขา __________ 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่ง ให้เราทูลมอบชีวิต
ของเราให้กับพระเจ้าทั้งหมด ทูล
ขอการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะสามารถ
ท้าการในชีวิตของเราได้อย่างเต็ม
ขนาด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 23:12-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 :2“พระองคท์รงกระท าให้
ข้าพเจ้านอนลงทีทุ่่งหญ้า   
เขียวสด  พระองคท์รงน า
ข้าพเจ้าไปริมน ้ าแดนสงบ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 23:12-35 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
_________________________
______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 16    นี่เป็นเพียงที่เดียวใน
พระคัมภีร์ที่อ้างถึงครอบครัว   
ของเปาโล   นักวิชาการบางคน
เชื่อว่าครอบครัวของเปาโลอาจจะ
ไม่ยอมรับที่ท่านมาเป็นคริสเตียน  

 เปาโลเองก็เขียนว่าท่านได้สูญ - 
เสียหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระ
คริสต์ (ฟป.3:8)   
 หลานของเปาโลสามารถเข้าไป
พบท่านได้แม้จะถูกควบคุมตัวไว้ 
เนื่องจากญาติพี่น้องและเพื่อนๆ 
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหานักโทษ
โรมันได้เพื่อน้าอาหารและสิ่งที่
จ้าเป็นไปให้ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 16-22  เรามักจะมองข้าม
เด็กๆ เพราะถือว่าพวกเขายังไม่
โตพอที่จะท้าอะไรเพื่อพระเจ้าได้
มายมากนัก แต่เด็กชายคนหนึ่งมี
บทบาทส้าคัญในการปกป้องชีวิต
เปาโล  พระเจ้าสามารถใช้คน   
ทุกวัยที่ยอมให้พระองค์ทรงใช้ 
 พระเยซูทรงแสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเด็กๆ มีความส้าคัญ 
(มธ.18:2-6) เราให้ความส้าคัญแก่
เด็กๆเหมือนกับที่พระเจ้าให้
ความส้าคัญแก่พวกเขาหรือไม่ ? 
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 มีเด็กกี่คนที่อยู่ใกล้เราหรืออยู่
ในสายสัมพันธ์ของเรา ให้เราตั้งใจ
คุยกับเขา หนุนใจเขาให้ศึกษา  
พระวจนะและสามัคคีธรรมกับ      
พี่น้องในคริสตจักร หรืออาจจะ    
ให้ของขวัญกับเขาในโอกาส    
พิเศษต่าง  ๆ 
 ข้อ 23-24 นายพันโรมันสั่งให้
พาเปาโลไปซีซารียา เยรูซาเล็ม
เป็นที่ตั้งรัฐบาลยิว แต่กองบัญชา - 
การโรมันส้าหรับเขตนั้นตั้งอยู่ที่
เมืองซีซารียา  
 พระเจ้าทรงท้าการอัศจรรย์
จริงๆ พระองค์มีวิถีทางมากม าย 
ที่จะน้าเปาโลไปซีซารียา แต่
พระองค์กลับเลือกใช้กองทัพ  
โรมันช่วยท่านจากเง้ือมมือศัตรู  
ทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของเรา 

ทางของเราจ ากดั 
แต่ทางของพระเจ้าไม่จ ากดั 
อย่าจ ากดัพระเจ้าโดยขอให้
พระองคต์อบค าอธิษฐาน 

ตามวิถีทางของเรา 

 เมื่อพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์
เข้ามา ผลที่ เกิดขึ้นจะมากกว่า
และดีกว่าที่เราจะคาดคิดได้ 
 เรามีความต้องการอะไร และ
ก้าลังทูลขอต่อพระองค์ เราได้ทูล
ขอให้เป็นไปตามน้้าพระทัยของ
พระองค์ หรือเราก้าหนดให้
พระองค์ตอบตามที่ใจต้องการ   
สิ่งที่เราควรจะท้าคือแสวงหา     
น้้าพระทัยพระเจ้า และอธิษฐาน
ให้เป็นไปตามน้้าพระทัยของ
พระองค์?________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบความต้องการ
ของเราให้กับพระเจ้า  
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรารู้ถึง  
น้้าพระทัยของพระองค์ในเรื่อง    
ที่เราต้องการนั้น  
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคน     
มีหัวใจปรารถนาจะ ใกล้ชิด
พระองค์ จนกลายเป็นธรรมชาติ
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 :2“พระองคท์รง กระท าให้
ข้าพเจ้านอนลงทีทุ่่งหญ้า    
เขียวสด  พระองคท์รงน า
ข้าพเจ้าไปริมน ้ าแดนสงบ” 

อ่านพระธรรม กิจการ 24 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 1         มหาปุโรหิตอานาเนีย 
ทนายเทอร์ทูลลัส และผู้น้าชาวยิว
คนอื่นๆ เดินทางไกลถึงเกือบ  
ร้อยกิโลเมตรมาที่ศูนย์กลางการ
ปกครองโรมันเพื่อฟ้องร้องเปาโล
ด้วยข้อหาเท็จ  
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 แผนฆาตกรรมของพวกเขา
ล้มเหลว (23:12-15)  แต่พวกเขา
ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะฆ่า
เปาโล นี่เป็นการพยายามฆ่าโดย
ตั้งใจและไตร่ตรองไว้ก่อน 
 ข้อ2 เป็นต้นไป เทอร์ทูลลัส
เป็นนักพูดที่เรียกมาเป็นทนาย
กล่าวโทษเปาโลต่อผู้ว่าการโรมัน 
เขากล่าวโทษเปาโล 3 ประการ 
คือ (1) สร้างปัญหาและก่อจลาจล
ในหมู่ชาวยิวทั่วโลก (2) เป็นหนึ่ง
ในแกนน้าลัทธิที่ผิดกฎหมาย
โรมัน (3) ท้าให้พระวิหารเป็น
มลทิน ผู้น้า ทางศาสนาหวังว่า    
ค้ากล่าวโทษดังกล่าวจะโน้มน้าว
ให้เฟลิกส์สั่งประหารเปาโลเสีย
เพื่อรักษาความสงบในปาเลสไตน์ 
 ข้อ 27 ชาวยิวเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศและผู้น้าทางการเมือง
ก็ต้องการอนุโลมตามชาวยิว 
เพราะหน้าที่ของพวกเขาคือรักษา
ความสงบ ดูเหมือนเปาโลจะถูก
มองว่าเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดปัญหา 

ในหมู่ชาวยิวทุกหนทุกแห่งที่เขา
ไปถึง การขังเปาโลไว้ในคุกถึง 2 
ปี ท้าให้เฟลิกส์มีความสัมพันธ์อัน
ดีกับชาวยิวตลอดเวลาที่เขาด้ารง
ต้าแหน่ง 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 25 เปาโลพูดจ้ีใจด้าเฟลิกส์
และท้าให้เฟลิกส์กลัว  
 เฟลิกส์ ก็เหมือนเฮโร ดอันที -
พาส คือแย่งภรรยาของคนอื่นมา
เป็นของตน (มก.6:17,18)   
 ค้าพูดของเปาโลน่าสนใจดี
จนกระทั่งท่านเริ่มเน้นเรื่อง 
“ความชอบธรรม การควบคุมตน 
และการพิพากษาที่จะมาถึง”  
 หลายคนยินดีจะสนทนา 
อภิปรายเรื่องข่าวประเสริฐ ตราบ
เท่าที่เราไม่ไปแตะชีวิตส่วนตัว
ของเขามากนัก เพร าะบางคนจะ
ต่อต้านหรือหนีไปเลย แต่ข่าว
ประเสริฐเป็นฤทธิ์อ้านาจของ    
พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต  
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ข่าวประเสริฐจะไม่เกิดผล
จนกว่าหลกัการหรือ 
หลกัข้อเช่ือนัน้น าไปสู่ 
การเปล่ียนแปลงชีวิต 

  ถ้าเราเป็นพยานกับใครแล้ว
เขาต่อต้านหรือวิ่งหนี ก็แสดงว่า
ข่าวประเสริฐเข้าถึงชี วิตเขาเป็น
การส่วนตัวแล้ว 
 ดังนั้นเมื่อเราเป็นพยาน เรา
ต้องพูดเรื่องข่าวประเสริฐ แต่เรา
ต้องมีวิธีการที่จะช่วยประคองคน
ที่เราประกาศอยู่นั้นให้เขาไม่รู้สึก
ว่าถูกปรักปร้า และ ให้เขาสัมผัส
ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า  
ให้เรามี ค้าพูดที่เหมาะสมในการ
ประกาศพระกิตติคุณ 
 อธิษฐานเผื่อคนที่เราก้าลัง
ประกาศอยู่นั้นให้ตาใจของเขา
เปิดออกเพื่อเขาจะรับข่าว -
ประเสริฐด้วยความยินดี 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

____________ 
______________________________________________________

_______________________________________ 
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วันที่ 19 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 25:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 : 3 “ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณ    
ของข้าพเจ้า  พระองคท์รงน า
ข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม  
เพราะเหน็แก่พระนามของ
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม กิจการ 25:1-12 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 1-9 
 แม้เวลาจะผ่านไปถึงสองปี แต่
บรรดาผู้น้าชาวยิวยังหาช่องทาง
จะฆ่าเปาโลอยู่ พวกเขาพยายาม
อ้อนวอนเฟสทัสให้ส่งเปาโลไป  
ไต่สวนที่เยรูซาเล็ม (เพื่อจะดักฆ่า 

เปาโลระหว่างทาง ) แต่พระเจ้าก็
ท้าลายแผนการร้ายของพวกเขา
อีกครั้ง 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 10,11  ชาวโรมันทุกคนมี
สิทธิ์ถวายฎีกาถึ งซีซาร์ ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าซีซาร์เองจะเป็นผู้
พิพากษา แต่หมายความว่าศาล
สูงสุดของจักรวรรดิจะเป็นผู้
พิพากษา  
 เฟสทัสมองว่าการถวายฎีกา
เป็นหนทางพาเปาโลออกนอก
ประเทศและท้าให้พวกยิวสงบลง 
แต่เปาโลต้องการไปโรมเพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐ (รม.1:10)  
และท่านรู้ว่าการถวายฎี กาจะท้า
ให้เาได้ไปกรุงโรม ไปในฐานะ
นักโทษก็ยังดีกว่าไม่ได้ไป 
 เราได้เห็นถึงหัวใจของเปาโลที่
รับมาจากพระทัยของพระเจ้า
หรือไม่ ที่ห่วงคนบาป และอยาก
พูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟัง ไม่ว่า
ตนเองจะอยู่ในสภาพใดก็ตามก็
ขอให้พวกเขาได้รับข่าวประเสริฐ 
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 ข้อ 11     เปาโลรู้ว่าตนเองเ ป็น  
ผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้ท้าผิดตามข้อ
กล่าวหาสามารถถวายฎีกาต่อ
องค์จักรพรรดิ ท่านรู้ว่าตนมีสิทธิ์
ในฐานะพลเมืองโรมันและในฐานะ
ผู้บริสุทธิ์ เปาโลปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองโรมันที่ดี ท่านจึงมีโอกาส
ขอความคุ้มครองจากทางโรมัน  
ช่ือเสียงดีและจิตส านึกชอบนัน้
เกิดจากด าเนินชีวิตกบัพระเจ้า 
ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้เราไร้ผิด 

ต่อหน้าพระเจ้า แต่ยงัไร้ต าหนิ
ต่อหน้าชาวโลกด้วย 

 การประกาศข่าวประเสริฐ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูล แต่เป็น
เรื่องการส้าแดงชีวิตของข่าว
ประเสริฐนั้นด้วย เปาโลเกรงว่า 
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชีวิตของ
ตนเองจะเป็นตัวขัดขวางการที่ คน
ที่ได้ยินข่าวประเสริฐนั้นจะยอมรับ
ข่าวประเสริฐ ดังนั้นท่านจึงต้องการ  
ไม่ให้มีที่ติต่อหน้าชาวโลกด้วย 
 
 

 ส้าหรับเราเองนั้น การที่ เรา    
พูดเรื่องข่าวประเสริฐ อย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอ แต่ชีวิตเราต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข่าว
ประเสริฐด้วย 
 ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะข่าว
ประเสริฐแล้วหรือยัง?_________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระทัยของพระเจ้า
หล่อหลอมหัวใจเราให้เป็นเหมือน
พระองค์ มีความรู้สึก ความห่วงใย
แบบพระองค์ 
 ทูลขอให้ข่าวประเสริฐพลิกฟื้น
ชีวิตของเรา ให้เปลี่ยนแปลง
เหมือนพระเยซูคริสต์ขึ้นทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอ บพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
______________________ 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทท่ี 25:13-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23 : 3 “ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณ    
ของข้าพเจ้า  พระองคท์รงน า
ข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม  
เพราะเหน็แก่พระนามของ
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม กิจการ 25:13-27
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 19           แม้เฟสทัสจะรู้
เรื่องคริสเตียนเพียงเล็กน้อย แต่
เขาก็เข้าใจว่าการคืนพระชนม์เป็น
หัวใจของความเชื่อคริสเตียน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง  ในข้อ 
23 เป็นต้นไป      เปาโลอยู่ในคุก 
แต่ท่านใช้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้
เกิดผลดีที่สุด นายทหารและผู้น้า
คนส้าคัญๆ ของเมืองต่างมาร่วม
ฟังคดีนี้พร้อมกับอากริปปา  เปาโล 
มองว่านี่เป็นโอกาสที่จะประกาศ
ข่าวประเสริฐให้คนเหล่านี้ฟัง  
 ส้าหรับเรา แทนที่จะบ่น ต่อว่า   
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ลองหาโอกาส
รับใช้พระเจ้าและบอกเรื่องพระองค์
ให้คนอื่นๆ รู้  โอกาสอาจจะแฝงเข้า
มาท่ามกลางปัญหาของเราก็ได ้
 อีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นหัวใจของ
เปาโลที่เป็นห่วงจิตวิญญาณของ   
คนที่ไม่รอด แม้คนกลุ่มนี้จะต่อต้าน
ท่านก็ตาม เปาโลก็หาโอกาสที่จะ
แบ่งปันข่าวประเสริฐเสมอ 
 และอีกประการเราได้เห็นถึงการ
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ ายวิญญาณของเปาโล
ที่ไม่บ่น หรือต่อว่า พระเจ้า แม้ว่า
ตัวเองจะอยู่ในสภาพการณ์ที่แย ่
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 กลับมาดูที่ตัวเราเอง เมื่อเรา
อยู่ในสภาพที่ตกต่้า และถูกใส่ร้าย
อย่างไม่ยุติธรรม เราตอบสนอง
อย่างไร มีเหตุการณ์อะไรหรือไม่
ที่เราต้องเผชิญและเราเผชิญ
อย่างไร?__________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 จงให้การยืนหยัดของเปาโลนี้
เป็นแบบอย่างและหนุนใจให้เรา
มั่นคงและเติบโตกับพระเจ้าเถิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า 
จนเหมือนที่บางคนพูดว่า ให้จังหวะ
การเต้นของหัวใจของเราเป็นจังหวะ
เดียวกันกับของพระเจ้า 
 ขอพระเจ้าตรัสกับเราทุกครั้งที่
เราเฝ้าเดี่ยว ท้า QT กับพระองค ์
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
23 : 3 “ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณ    
ของข้าพเจ้า  พระองคท์รงน า
ข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม  
เพราะเหน็แก่พระนามของ
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม กิจการ 26 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 14                   “ประตกั”  
เป็นเห ล็กแหลมคมที่ใช้ต้อน      
ฝูงสัตว์ “ซึง่เจ้าถีบประตกักเ็จบ็
ตวัเจ้าเอง” คือ “เจ้ามีแต่จะท้าให้
ตัวเองเจ็บตัว” 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 24   เปาโลเสี่ยงชีวิตเพื่อ
ประกาศเรื่องราวที่ชาวยิวรับไม่ได้
และเป็นเรื่องเหลือเชื่อส้าหรับคน
ต่างชาติ พระเยซูเคยได้รับ
ปฏิกิริย าโต้ตอบแบบเดียวกัน 
(มก.3:21; ยน.10:20)  
 ส้าหรับจิตใจที่ยึดมั่นในทางโลก
และวัตถุนิยมย่อมเห็นว่าเป็นการ
เสียสติที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่ออะไร    
ที่ดูเล็กน้อยเหลือเกิน แต่เมื่อเรา
ติดตามพระคริสต์ เราจะพบว่า
ทรัพย์สินชั่วคราวในโลกนี้ดู    
น้อยนิดเมื่อเทียบกับบ้าเหน็จ    
ชั่วนิรันดร์แม้เพียงเล็กน้อยที่สุด 
 ข้อ 28,29 ถ้อยค้าของเปาโล
เผยให้เห็นว่าท่านห่วงใยความ
รอดของคนแปลกหน้าเหล่านี้มาก
ยิ่งกว่าอิสรภาพของตนเอง  
จงทูลขอพระเจ้าช่วยให้เรา 
ร้อนรนเหมือนเปาโลท่ีอยาก
เหน็คนอ่ืนมาถึงพระเจ้า ให้เรา

มีความปรารถนาน้ีอย่าง     
แรงกล้าจนมองข้าม 
ปัญหาของตนเอง 
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การตอบสนอง 
 เราประหลาดใจหรือไม่ว่า 
ท้าไมเปาโลจึงทุ่มเททั้งชีวิตนี้
ให้กับการประกาศพระกิตติคุณ 
แท้จริงแล้วเพราะเปาโลมอบ   
หมดทั้งชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์     
อันเนื่องมาจากการเผชิญหน้า    
กับพระเจ้าในระหว่างทางที่ไป   
ยังเมืองดามัสกัส จึงท้าให้ท่า น
ทุ่มเทเช่นนี้ 
 เช่นเดียวกันกับเราที่เป็น    
คริสเตียน ประสบการณ์การ
เผชิญหน้ากับพระเจ้านั้นจะ
เปลี่ยนแปลงเราอย่างสิ้นเชิง 
 เราเคยมีประสบการณ์การ
เผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือไม่ ? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้เราเริ่มต้นด้วยการมีความ -  
สัมพันธ์กับพระเจ้าทุก ๆ วัน  ใน
การท้า QT และจากจุดนี้เราจะมี
ประสบการณ์การเผชิญหน้ากับ
พระเจ้าอย่างแน่นอน 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงปกป้องเวลา  
ของเราในการจะเข้าเฝ้าพระองค์
อย่างสม่้าเสมอทุก ๆ วัน จนเรา
สัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึ้งขึ้น  
เรื่อย ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______ 
_______________________________________________________
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:4“แม้ข้าพระองคจ์ะเดินไป
ตามหบุเขาเงามจัจรุาช  ข้า -
พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใดๆ  
เพราะพระองคท์รงสถิตกบัข้า
พระองค ์ คทาและธารพระกร
ของพระองคเ์ล้าโลมข้าพระองค์” 

อ่านพระธรรม กิจการ 27 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ?___________ 
_________________________
________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 21      เหตุใดเปาโลจึงพูด   
กับลูกเรืออย่างนี้ เปาโลไม่ได้ว่า
กล่าวซ้้าเติมพวกเขา แต่เตือนให้
ระลึกว่าท่านได้ท้านายไว้แล้ว  
โดยการทรงน้าของพระเจ้าว่าจะ 

เกิดปัญหาเช่นนี้ พวกเขายอมฟัง
เปาโลในเวลาต่อมา (27 :30-32) 
และได้รอดชีวิตในที่สุด 
 ข้อ 42,43 ถ้านักโทษหนี พวก
ทหารจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต โดย
สัญชาติญาณ พวกเขาจึงคิดจะฆ่า
นักโทษเสียก่อนไม่ให้หนี แต่นาย
ร้อยยูเลียสประทับใจเปาโลและไม่
อยากให้เปาโลเสียชีวิต  
 ยูเลียสเป็นนายทหารชั้ นสูง 
ดังนั้นเขาจึงสามารถตัดสินใจได้ 
เปาโลก็มีชีวิตรอดไปรับใช้พระเจ้า
ในโรมและค้าท้านายของเปาโล
ที่ว่าจะ ไม่มีใครเสียชีวิตก็เป็นจริง 
(27:22) 
 
การตอบสนอง 
 ในที่นี้เราได้เห็นถึงการที่คน   
ไม่ยอมเชื่อฟังการเผยพระวจนะ 
และผลที่เกิดขึ้นก็เป็นภัยพิบัติ 
 แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เห็น
ท่าทีและการตอบสนองของเปาโล
ต่อการที่คนไม่เชื่อฟังค้าเผย    
พระวจนะที่เป็นลักษณะของ
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 
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 และอีกประการที่เราเห็นคือ
ชีวิตที่ส้าแดงของเปาโลท้าให้  
นายร้อยยูเลียสเห็น และเป็นเหตุ
ให้เปาโลรอดชีวิตไปได้ 
 

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา     
เป็นผูใ้หญ่ขนาดไหน? 

ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา
เติบโตกบัพระองค์ ทุก ๆ วนั
จนคนอ่ืน ๆ สามารถสมัผสัได้ 

ซ่ึงจะดีทัง้ต่อตวัเราเอง  
และต่อพนัธกิจ 

การรบัใช้พระเจ้าด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ส้าหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ    
ของเราที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน      
พระคริสต์ และเติบโตขึ้นทุก ๆ 
วันจนคนรอบข้างสัมผัสได้ 
 ส้าหรับแต่ละวันของเราที่จะมี
เวลากับพระวจนะ การเฝ้าเดี่ยว 
เพื่อเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน  
พระคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______ 
_______________________________________________________

______________________________________ 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 28:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:4“แม้ข้าพระองคจ์ะเดินไป
ตามหบุเขาเงามจัจรุาช  ข้า -
พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใดๆ  
เพราะพระองคท์รงสถิตกบัข้า
พระองค ์ คทาและธารพระกร
ของพระองคเ์ล้าโลมข้าพระองค์” 

อ่านพระธรรม กิจการ 28:1-16 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3  
 พระเจ้ าทรงสัญญาว่าเปาโล   
จะเดินทางโดยปลอดภัย (27: 23-
25) พระองค์จะไม่ปล่อยให้ทะเล    
หรือ  งูพิษมากีดขวางผู้รับใช้    
ของพระองค์  

 งูที่กัดเปาโลแม้มีพิษแต่ก็      
ไม่อาจท้าอันตรายเปาโลได้ ชีวิต
ของ เราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า    
จะอยู่หรือตายตามก้าหนดเวลา   
ของพระองค์ พระเจ้ ายังมีงานให้   
เปาโลท้า 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-8 เปาโลยังคงรับใช้ผู้อื่นแม้
จะอยู่ในฐานะนักโทษเรือแตก มี
คนจ้านวนมากที่ได้รับการสัมผัส
ชีวิตในการเดินทางครั้งนี้ ไม่น่า
แปลกใจเลยที่ข่าวประเสริฐแพร่
ออกไปอย่างรวดเร็ว 
 

การตอบสนอง 
 เราจะเห็นว่า เปาโลมีชีวิตอยู่
เพื่ออาณาจักรพระเจ้า และเพื่อ
พระเจ้าอย่างแท้จริง แม้ในขณะที่
เป็นนักโทษเปาโลก็ยังรับใช้ผู้อื่น
เสมอ  
 ให้เรากลับมาดูชีวิตของเราใน
การรับใช้พระเจ้าที่หลายครั้งเรา
รอให้เราพร้อมเสียก่อน เราจึงจะ
รับใช้ เช่นรอให้มีเวลาก่อน เรียน
จบก่อน มีเงินก่อน ให้ลูกโตก่อน  
แต่นี่ไม่ใช่เปาโล 
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พระเจ้าก าลงัสอนเราว่า  
ให้เรารบัใช้พระองค์ 

จากสภาพท่ีเราเป็นอยู่ไม่ว่า 
จะอยู่ในสภาพบวกหรือลบ 

พร้อมหรือไม่พร้อม  
เรากค็วรเอาเปาโล 
เป็นแบบอย่าง 

 เราจะเริ่มต้นอยู่เพื่ออาณาจักร
พระเจ้า หรือรับใช้พระเจ้าได้
อย่างไร ?__________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอประสบการณ์กับพระเจ้า  
ทุก ๆ วันในชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะมีแรงผลักในชีวิตที่มาจาก
พระองค์ 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีชีวิต   
อยู่ด้วยเป้าห มายชีวิตอันดับ 1    
ที่พระเจ้าก้าหนดให้เรา ไม่ใช่
เป้าหมายอันดับ 2 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

____________ 
______________________________________________________

_______________________________________ 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2011 
กิจการ บทที่ 28:17-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:4“แม้ข้าพระองคจ์ะเดินไป
ตามหบุเขาเงามจัจรุาช  ข้า -
พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใดๆ  
เพราะพระองคท์รงสถิตกบัข้า
พระองค ์ คทาและธารพระก ร
ของพระองคเ์ล้าโลมข้าพระองค์” 

อ่านพระธรรม กิจการ 28:17-30 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 30 ขณะที่เปาโลถูกกักบริเวณ
นั้น ท่านไม่เพียงได้พูดคุยกั บ
ข้าราชการยิวเท่านั้น แต่ยังได้
เขียนจดหมายฉบับที่เรียกว่า
จดหมายฝากจากคุก ถึงคริสตจักร 

เอเฟซัส โคโลสี และฟีลิปปี 
ตลอดจนจดหมายส่วนตัว เช่น 
จดหมายฝากถึงฟีเลโมน   
 ลูกาอยู่กับเปาโลที่โรม (2ทธ .
4:11)   ทิโมธีก็ไปเยี่ยมเปาโล
บ่อยๆ (ฟป.1:1; คส.1:1; ฟม.
1:13) และมีส่ว นร่วมกับผู้เชื่อใน
กรุงโรม 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17- 20  เปาโลปรารถนาจะ
เทศนาข่าวประเสริฐในกรุงโรม   
และในที่สุดท่านก็มาถึงกรุงโรมใน
สภาพนักโทษ เพิ่งรอดจากเรือแตก 
และผ่านการไต่สวนมาหลายครั้ง  
 แม้เปาโลอาจคิดว่ามีหนทางที่
ง่ายกว่านี้ แต่ท่านก็รู้ว่าพระเจ้าได้
ทรงอวยพรอย่างยิ่งที่ให้ท่านได้มา
พบพี่น้องผู้เชื่อในกรุงโรม และมี
โอกาสประกาศข่าวประเสริฐแก่
ชาวยิวและคนต่างชาติในมหานคร
นี้ เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าทรงท้าให้
เกิดผลดีส้าหรับท่าน (รม.8:28)  
 เราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้า
จะทรงท้าอย่างเดียวกันส้าหรับเรา  
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พระองคอ์าจจะ 
ไม่ได้ให้เราสะดวกสบาย 
หรือมัน่คงปลอดภยั 

แต่พระองคจ์ะให้เรามีโอกาส
ท าพระราชกิจของพระองค์ 

การตอบสนอง 
 เปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อและเพราะ
พระเจ้าอย่างแท้จริง เป้าหมาย
การประกาศจนสุดปลายแผ่นดิน
โลกของเปาโลนั้นไม่เสื่อมคลาย  
 เพราะกรุงโรมคือเป้าหมายของ
เปาโล ไม่ว่าจะโดยสภาพใด ที่จะ
มายังกรุงโรม เปาโลก็ไม่เคยบ่น
หรือต่อว่าพระเจ้าเลย 
 เรายินดีติดตามเป้าหมาย    
หรือ Destiny ที่พระเจ้าให้กับเรา
ขนาดไหน? จงให้ชีวิตของเปาโล
เป็นแบบอย่างส้าหรับเราในการ
ด้าเนินชีวิตอย่างคุ้มค่าขณะที่   
เรายังอยู่ในโลกนี้ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจน    
ในของประทานของเราเพื่อเราจะ
รับใช้พระองค์ตามของประทาน   
ที่พระเจ้าประทานกับเรานั้น 

 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจน    
ในเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อ     
เราจะด้าเนินชีวิตไปมั่นคงเพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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ข้อมลูส าคญั  
 จดุประสงค์  : เพื่อบันทึกเหตุการณ์ปลดปล่อยอิสราเอลออกจาก
อียิปต์และตั้งเป็นชนชาติ  
 ผูเ้ขียน : โมเสส 
 ช่วงเวลาท่ีเขียน  : 1450-1410  ก่อน ค .ศ. ใกล้เคียงกับพระธรรม
ปฐมกาล  
 สถานท่ีเขียน  : ขณะที่อิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นกันดารบริเวณ
แหลมซีนาย 
 เบือ้งหลงั : ประชากรของ   พระเจ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่โปรดปราน
ในดินแดนอียิปต์ บัดนี้     ตกเป็นทาส พระเจ้าก้าลังจะปลดปล่อย พวก
เขาให้เป็นอิสระ   
 ข้อพระคมัภีรห์ลกั  : (3:7,10)  พระเจ้าตรสัว่า  "เราเหน็ความ
ทุกขข์องประชากรของเราทีอ่ยู่ในประเทศอียิปตแ์ล้ว  เราได้ยิน
เสียงร้องของเขา  เพราะการกดขีข่องพวกนายงาน  เรารู้ถึงความ
ทุกขร้์อนต่างๆ  ของเขา...เราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห ์ เพือ่จะได้พา
ประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต"์   

สี่ร้อยปีหลังจากที่โยเซฟน้าครอบครัวของเขาเข้าไปอยู่ในอียิปต์ 
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมทวีจ้านวนขึ้นจนมากกว่าสองล้านคน ฟาโรห์องค์
ใหม่ของอียิปต์เห็นว่าชาวฮีบรูเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่าง     น่ากลัว ฟาโรห์จึง
เกณฑ์พวกเขาไปเป็นทาสเพื่อจะรักษาฐานอ้านาจของตน แต่การท้า
เช่นนี้กลับกลายเป็นความผิดพลาดมหันต์ เพราะพระเจ้าเสด็จมาช่วยกู้
ประชากรของพระองค์ 

เหตุการณ์ที่น่าประหลาดมากมายเกิดขึ้นกับเด็กชายชาวฮีบรูที่    
ชื่อโมเสสเขากลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งในวังของฟาโรห์และจากนั้นก็
กลายเป็นคนจรจัดในถิ่นกันดาร พระเจ้าทรงเสด็จมาพบโมเสสโดย
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ปรากฏเป็นเปลวลุกโชนในพุ่มไม้ หลังจากโมเสสได้สนทนากับพระเจ้า 
เขาก็ยอม กลับไปอียิปต์เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์จากการ
เป็นทาส ฟาโรห์ต้องเผชิญภัยพิบัติหลายอย่าง เขาผิดสัญญาครั้งแล้ว
ครั้งเล่า แต่ในที่สุดอิสราเอลก็รอดจากเง้ือมมือของฟาโรห์มาได้ 

การเคลื่อนย้ายประช าชนจ้านวนมหาศาลเป็นเรื่องยาก แต่พวก
เขาก็เดินทางออกมาจากอียิปต์ ผ่านทะเลแดง และเข้าสู่ถิ่นกันดาร
ภายใต้การน้าของโมเสสและเสาเมฆกับเสาเพลิงแม้ว่าพระเจ้าจะทรง
ส้าแดงความรักและฤทธิ์อ้านาจของพระองค์เรื่อยๆ แต่ประชากรเหล่านี้
ก็ยังบ่นและโหยหาวันเวลาเก่าๆ ในอียิปต์ พระเจ้ าทรงจัดเตรียมอาหาร
และสถานนมัสการเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการฝ่ายร่างกายและ   
ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา แต่พระองค์ก็ทรงลงโทษเมื่อพวกเขา     
ไม่เชื่อฟังหรือขาดความเชื่อด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นพระเจ้าประทาน
บทบัญญัติให้กับโมเสสที่ภูเขาซีนาย 

พระเจ้าทรงต้องการที่จะน้า เราเหมือนที่น้าโมเสสและชนชาติ
อิสราเอลด้วยเช่นกัน พระองค์ก้าลังเตรียมเราเพื่อท้างานบางอย่าง
เหมือนที่พระองค์ทรงเตรียมโมเสสหรือไม่ ? พระองค์จะทรงอยู่กับเรา      
จงเชื่อฟังและติดตามพระองค์  

พระองค์ก้าลังช่วยเราให้พ้นจากศัตรูหรือจากการทดลองหรือไม่ ? 
จงวางใจในพระองค์และท้าตามที่พระองค์ตรัส  

เรารู้มาตรฐานการด้าเนินชีวิตที่พระองค์วางไว้หรือไม่ ?   
จงอ่าน ศึกษา และเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์  

พระองค์ก้าลังเรียกเราไปสู่การนมัสการที่แท้จริงหรือไม่ ?  
จงแสวงหาการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ทั้งในชีวิตของเรา ในบ้าน     
ของเรา และในพระกายของผู้เชื่อ  

พระธรรมอพยพเป็นเรื่องราวการทรงน้าของพระเจ้า จงอ่านด้วย   
ใจมุ่งมั่นที่จะติดตามพระเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะน้าเราไปในทิศทางใด 
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วันที่ 25 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:5“พระองคท์รงเตรียมส ารบั
ให้ข้าพระองค ์ ต่อหน้าต่อตา
ศตัรขูองข้าพระองค ์ พระองค์
ทรงเจิมศีรษะข้าพระองคด้์วย
น ้ ามนั  ขนัน ้ าของข้าพระองค์  
กล้็นอยู่” 

อ่านพระธรรม อพยพ บทท่ี 1 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอ ะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?___________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 17- 21 นางผดุงครรภ์ไว้
ชีวิตเด็กฮีบรูหลายคนโดยฝ่าฝืน
ค้าสั่งของฟาโรห์  

 ความวางใจในพระเจ้าท้าให้  
พวกเธอกล้ายืนหยัดท้าสิ่งที่ถูกต้อง 
การไม่เชื่อฟังคนที่มีอ้านาจใน
สถานการณ์นี้ถือว่าถูกต้อง   
 พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อฟัง
คนที่สั่งให้เราผ่าฝืนกฎของพระเจ้า
หรือพระวจนะของพระองค์  
 พระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมาย
ของคนที่ยอมพลีชีวิตเพื่อเชื่อฟัง
พระเจ้าหรือช่วยผู้อื่นให้รอด  
เอสเธอร์กับโมรเดคัย (อสธ .3:2; 
4:13-16) และชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก (ดนล .3:16-18) เป็น
คนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่
ถูกต้อง  
 คนทั้งชาติ อาจสูญสิ้นศีลธรรม  
(การเหยียดผิ ว ระบบทาส ความ
โหดร้ายในคุก ) ดังนั้นการท้าตาม
คนหมู่มากหรือผู้มีอ้านาจปกครอง
ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เมื่อ
เราถูกสั่งให้ฝ่าฝืนพระวจนะของ
พระเจ้า เราต้อง “เชื่อฟังพระ เจ้า
ยิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กจ.5:29) 
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 ข้อ 19-21 พระเจ้าทรงอวยพร
นางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูที่โกหก
ฟาโรห์หรือ?  
 การโกหกอาจจะไม่ใช่วิธีท่ีดี
ที่สุดในการตอบฟาโรห์ พระเจ้า
ทรงอวยพรไม่ใช่เพราะพวกเธอ
โกหก แต่เพราะพวกเธอช่วยชีวิต
เด็กที่ไร้เดียงสาให้รอด  
 อย่างไรก็ตามนางผดุงค รรภ์
ได้รับพรก็เพราะพวกเธอไม่ยอม    
ฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าที่อยู่เหนือ   
กฎของมนุษย์ คือห้ามฆ่าชีวิตที่
บริสุทธิ ์
 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12 ชาวอียิปต์พยายามท้าลาย
ก้าลังชาวฮีบรูโดยเกณฑ์พวกเขา
ให้เป็นทาสและทารุณพวกเขา แต่
ชาว ฮีบรูกลับทวีจ้านวนและ
เข้มแข็งขึ้น  
 เมื่อ เราเผชิญกับความยาก  
ล้าบากหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่    
เป็นธรรม เราอาจอยากยอมแพ้  
 

 แต่ความยากล้าบากท้าให้    
เราเข็มแข็งขึ้นและหล่อหลอม
อุปนิสัยของเราเพื่อเตรียมตัวเรา
ส้าหรับอนาคต  
 เราไม่อาจมีชัยชนะได้หากไม่
ผ่านความยากล้าบาก  

จงซ่ือสตัยต่์อพระเจ้าในยาม
ทุกขย์าก เพราะสถานการณ์ 
ท่ีเลวร้ายท่ีสดุสามารถท าให้
เราเป็นคนท่ีดีขึน้กว่าเดิมได้ 

การตอบสนอง 
 ขณะนี้ เราก้าลังเผชิญกับความ
ยากล้าบาก ความไม่ยุติธรรม การ
เข้าใจผิดอะไรหรือไม่?________ 
_________________________
________________________ 
 อย่าท้อใจ จงให้เหตุการณ์ของ
คนฮีบรูนี้หนุนใจเร า สองสิ่งจาก
พระธรรมตอนนี้ที่ช่วยเราคือ  
(1) พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา แม้
จะดูเหมือนว่าพระองค์ช้า ซึ่งนั่น
ไม่จริง และในเหตุการณ์เหล่านี้จะ 
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มีบางสิ่งที่เสริมสร้างและเป็น   
พระพรเสมอ และ (2) ดูตัวอย่าง
ของนางผดุงครรภ์ที่ไม่ยอมฝ่าฝืน
กฏของพระเจ้า แม้วิธีการโกหก
ของเธออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง 
แต่เพราะความรักที่มีต่อพระเจ้า
และการเชื่อฟังพระองค์ส้าคัญกว่า
ชีวิตของเธอเอง 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงช่วยเราเราให้
สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์    
ชีวิตที่เราก้าลังเผชิญอยู่นี้ด้วย
สติปัญญาของพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอพระเจ้าให้เราติดสนิทกับ
พระองค์  ในการเฝ้าเดี่ยวทุกวัน 
เพราะในยอห์นบทที่ 15 บอกเรา
ว่า เราเกิดผลเพราะติดสนิทกับ
พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

________________________________________ 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 2:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-4  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:5 “พระองคท์รงเตรียมส ารบั
ให้ข้าพระองค ์ ต่อหน้าต่อตา
ศตัรขูองข้าพระองค ์ พระอ งค์
ทรงเจิมศีรษะข้าพระองคด้์วย
น ้ ามนั  ขนัน ้ าของข้าพระองค์  
กล้็นอยู่” 

อ่านพระธรรม อพยพ   
บทท่ี 2:1-10 ช้า ๆ 3 รอบ  
ถ้าท่านเป็นมิเรียมและแม่บอกให้
ติดตามน้องไปตามแม่น้้าไนล์ 
ท่านกล้าจะท้าเช่นนี้หรือไม่ ? และ 
เมื่อท่านต้องเจอเจ้าหญิงท่านกล้า
ที่จะเสนอความเห็นแบบนี้
หรือไม่?__________________ 
_________________________
_______________________ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 7-8 มิเรียมซึ่งเป็นพี่สาว
ของทารกน้อยเห็นว่าพระธิดาของ
ฟาโรห์พบโมเสสแล้ว เธอจึงอาสา
หาแม่นม (มารดาของเธอ ) มา
ดูแลทารกนั้น  
 พระคัมภีร์ไม่ได้บอก ว่ามิเรียม
กลัวที่จะเข้าหาเจ้าหญิงอียิปต์และ
ไม่ได้บอกว่าเจ้าหญิงสงสัยว่าเธอ
เป็นเด็กหญิงชาวฮีบรูหรือไม่ แต่
เพราะความกล้าหาญของมิเรียม
และมารดา ครอบครัวของพวก
เขาจึงได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง 
 

โอกาสอาจมาถึง 
ในเวลาท่ีเราไม่คาดฝนั 
 อย่าปล่อยให้ความกลวั 
ท าให้เราพลาดโอกาสไป  
จงต่ืนตวัส าหรบัโอกาส 
ท่ีพระเจ้าประทานให้เรา 
และใช้โอกาสนัน้ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
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 เราเคยมีบทเรียนที่เราต้อง
พลาดโอกาสที่ดีเพราะเรากลัว
หรือไม่?__________________ 
 ให้ประสบการณ์ของมิเรียม 
เป็นตัวอย่างให้เรามีความกล้า 
เพื่อจะไม่พลาดพระพรและการ
ทรงน้าส้าหรับสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้
จัดเตรียมให้กับเรา 
 สิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้เราไม่พลาด
ก็คือการที่เราชัดเจนในการทรงน้า
ของพระเจ้า ได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์อย่างชัดเจน ดังนั้น เราควร
จะฝึกที่จะฟังพระสุรเสียงของ    
พระเจ้า ซึ่งวิธีหนึ่งคือการที่เรา    
จะท้า QT เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 
 ข้อ 9 มารดาของโมเสสได้บุตร
กลับคืนมา เธอท้าสิ่งที่กล้าหาญ
โดยช่วยชีวิตและซ่อนบุตรของเธอ
ไว้  การท้าเช่นนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของแผนการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้
ประชากรของพระองค์จากอียิปต์  
 พระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจาก
เรามากมายเพื่อให้แผนการของ
พระองค์ส้าเร็จในชีวิตของเรา  
 

 เราอาจจะท้าอะไรไม่ได้เลย   
ถ้าเอาแต่จดจ่ออยู่กับสถานการณ์
ที่ยากล้าบากและดูเหมือนเกิน
ก้าลังมนุษย์  
 แต่การจดจ่อที่พระเจ้าและ   
ฤทธิ์อ้านาจของพระองค์จะช่วย  
ให้เราเห็นทางออก เพียงเท่านี้
พระเจ้าก็ทรงเริ่มท้างานในเราได้ 
 ขณะนี้เราจดจ่ออยู่ที่ไหน 
ปัญหา หรือที่พระเจ้า?________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าประทานความกล้า    
ที่เราจะติดตามน้้าพระทัยของ  
พระเจ้าเหมือนมิเรียม 
 ขอพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่      
จะชัดเจนในพระสุรเสียงของ
พระองค์ในทุก ๆ วัน และให้เรา   
มีประสบการณ์การฟังเสียงของ
พระองค์จนเราสามารถมั่นใจว่า  
นี่คือพระสุรเสียงของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 2:11-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:5 “พระองคท์รงเตรียมส ารบั
ให้ข้าพระองค ์ ต่อหน้าต่อตา
ศตัรขูองข้าพระองค ์ พระองค์
ทรงเจิมศีรษะข้าพระองคด้์วย
น ้ ามนั  ขนัน ้ าของข้าพระองค์  
กล้็นอยู่” 

อ่านพระธรรม อพยพ 2:11-25 
ช้า ๆ 3 รอบ  
โมเสสอยู่ในสภาพที่ไม่ทราบ
อนาคตของตนเอง แต่เมื่อเขามา
เจอปัญหาแย่งน้้า เขายังมีจิตใจที่
จะช่วยคนอื่น ถ้ าท่านเป็นโมเสส 
ท่านคิดจะช่วยคนอื่นอีกหรือไม่?  
_________________________
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18   เรอูเอล ถูกเรียกอีกชื่อว่า 
เยโธร ใน 3:1 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 12- 14 โมเสสส้ารวจให้
แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นก่อนท่ านจะ
ฆ่าชาวอียิปต์ แต่ปรากฏว่ามีคน
เห็นจนได้และโมเสสต้องหนีออก
นอกประเทศ  
 บางครั้งเราคิดว่าเราหนี
ความผิดได้ถ้าไม่มีคนเห็นหรือ   
ไม่มีใครจับได้ แต่ไม่ช้าก็เร็ว
ความผิดนั้นจะตามมาทันเหมือน
ในกรณีของโมเสส แม้จะไม่มีใคร
จับได้ในชีวิตนี้ เราก็ยังต้องเผชิญ
กับพระเจ้าและ พระองค์จะทรง
ประเมินการกระท้าของเรา 
ดงันัน้ จงอย่าอยู่อย่างปกปิด 

เม่ือเราผิดพลาด 
อย่ากลวัท่ีจะน าส่ิงผิดพลาดมา
หาพระเจ้า สารภาพต่อพระองค ์

เพ่ือเราจะไม่ถกูปรกัปร า 

 

 ในชีวิตเรามีอะไรที่ก้าลัง
ปรักปร้าเราหรือไม่ ให้รีบน้าสิ่งนี้
มาสารภาพกับพระเจ้า เพื่อเราจะ
มีชีวิตที่เป็นไท?_____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 23-25       การช่วยกู้ของ
พระเจ้าไม่ได้มาในเวลาที่เรา
ต้องการเสมอไป พระเจ้าทรง
สัญญาจะน้าทาสชาวฮีบรูออก  
จากอียิปต์ (ปฐก.15:16; 46:3,4) 
ประชาชนต้องคอยเป็นเวลา    
นานกว่าพระสัญญาจะเป็นจริง    
แต่พระเจ้าก็ทรงช่วยกู้พวกเขา   
ในเวลาที่พระองค์เห็นว่าดีที่สุด   
 พระเจ้าทรงรู้ว่าเวลาไหน
เหมาะสมจะท้าอะไร  
 ถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงลืมเรา
เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก จ้าไว้ว่า
พระเจ้าทรงมีตารางเวลาที่เรามอง
ไม่เห็น 
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ดงันัน้หน้าท่ีของเราคือ
ไว้วางใจในพระองค ์ 
แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจ  
และรอคอยพระองค ์

แม้ว่าเราจะรู้สึกช้ากต็าม แต่
พระเจ้าจะให้ส่ิงท่ีดีกบัเราเสมอ
อย่างท่ีเราไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
 

อธิษฐาน 
 เปิดเผยสิ่งที่เราซุกซ่อนนั้น   
กับพระเจ้า สารภาพต่อพระองค์ 
เพื่อชีวิตเราจะเป็นไท 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระองค์
ทรงดูแลเราเสมอ พระองค์ทรง
สัตย์ซื่อ ทรงไว้ใจได้ พระองค์จะ
ทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอ   
แม้เราจะไม่เข้าใจก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-5  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:6 “แน่ทีเดียวทีค่วามดีและ
ความรกัมัน่คงจะติดตาม
ข้าพเจ้าไป  ตลอดวนัคืนชีวิต
ของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะ
อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
สืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม อพยพ 3 ช้า ๆ  
3 รอบ  
ท่านเรียนรู้จักพระเจ้าอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ?________ 
_________________________
______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 ภูเขาโฮเรบ เป็นอีกชื่อหนึ่ง
ของภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าจะ
ประทานพระบัญญัติของพระองค์
แก่ประชากร (3:12) 
 

 ข้อ 14,15 “เยโฮวาห์” มาจาก
ค้าฮีบรูที่แปลว่า “เราเป็น”  
 พระเจ้าทรงเตือนให้โมเสส
ระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์
ทรงให้ไว้กับอับราฮัม (ปฐก.12:1-
3; 15:17) อิสฮัค (ปฐก .26:2-5) 
และยาโคบ (ปฐก.28:13-15)   
 และทรงใช้พระนาม “เราเป็น ” 
เพื่อแสดงถึงพระลักษณะที่       
ไม่เปลี่ยนแปลง  
 พระองค์จะทรงท้าให้สิ่งที่ทรง
สัญญาไว้กับบรรพบุรุษคนส้าคัญ
เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ส้าเร็จ
ผ่านโมเสส 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 5,6  เมื่อพระเจ้าทรงบั ญชา 
โมเสสก็ถอดรองเท้าออกและเอา
มือปิดหน้าของตน  
 การถอดรองเท้าเป็นการแสดง
ความเคารพย้าเกรงว่าตนไม่คู่ควร
กับพระเจ้า  
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 พระเจ้าทรงเป็นเพื่อนของเรา
แต่พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้า      
ผู้ยิ่งใหญ่ของเราด้วย  การเข้าไป
หาพระองค์ด้วยท่าทีไม่จริงจัง
เท่ากับเราไม่เคารพและไม่จริ งใจ
กับพระเจ้า  
 เมื่อเรามานมัสการพระเจ้า เรา
เข้ามาแบบสบายๆ หรือมาเหมือน
ได้รับเชิญให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ ถ้า
เรามีท่าทีที่ไม่เหมาะสม จงปรับ
ท่าทีของเราให้สมกับการเข้าเฝ้า
พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ 
 เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบไหน
ครับ?____________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 18-20  ผู้น้าของอิสราเอล
จะยอมรับถ้อยค้าที่มาจากพระเจ้า
แต่ผู้น้าของอียิปต์จะปฎิเสธ
ถ้อยค้าของพระองค์  พระเจ้าทรง
รู้ว่าอนาคต ไม่ใช่เพียงหลัก
จิตวิทยาเท่านั้น ผู้เชื่อทุกคน
สามารถวางใจพระเจ้าเกี่ยวกับ
อนาคตได้เพราะพระเจ้าทรงรู้  
แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

พระเจ้าของเรานัน้ย่ิงใหญ่ 
เราสามารถฝากอนาคต 

ไว้กบัพระองคไ์ด้อย่างมัน่ใจ 

 อนาคตของเรานั้นวางไว้กับ
ใคร หรือกับอะไร ?___________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

________________________ 
____________________________________________________
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า พระองค์ทร งสัตย์ซื่อ 
ความรักมั่นคงของพระองค์      
ด้ารงเป็นนิตย์ ที่เราสามารถ    
ฝากอนาคตของเราไว้กับ    
พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-5  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:6 “แน่ทีเดียวทีค่วามดีและ
ความรกัมัน่คงจะติดตาม
ข้าพเจ้าไป  ตลอดวนัคืนชีวิต
ของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะ
อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
สืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม อพยพ 4 ช้า ๆ    
3 รอบ  
จากกรณีที่พระองค์จะประหาร
โมเสสทั้ง ๆ ที่ โมเสสก้าลังจะ    
รับใช้พระเจ้า ท่านเรียนรู้จัก    
พระเจ้าอะไรบ้าง?___________ 
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24-26             พระเจ้าก้าลัง
จะประหารโมเสสเพราะท่านไม่ให้
บุตรชายเข้าสุหนัต ท้าไมโมเสส
จึงท้าเช่นนั้น   
 โมเสสใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งในวัง    
ของฟาโรห์และอีกครึ่งหนึ่งใน   
ถิ่นกันดารมีเดียน ท่านอาจไม่
คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้า   
 โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อ       
ชาวอิสราเอลไม่ได้ปฎิบัติตาม
กฎเกณฑ์ในพันธสัญญาของ    
พระเจ้า (ปฐก.17) อย่างจริงจังมา
มากกว่า 400 ปีแล้ว   
 นอกจากนี้ภรรยาของโมเสสซึ่ง
เป็นชาวมีเดียนอาจต่อต้านการ
เข้าสุหนัตก็ได้ แต่โมเสสไม่
สามารถท้าหน้าที่ผู้ปลดปล่อย
ประชากรของพระเจ้าได้ถ้าเขาไม่
ท้าตามเง่ือนไขในพันธสัญญาของ
พระเจ้าก่อน และเง่ือนไขข้อหนึ่งก็
คือการเข้าสุหนัต  

 
 

 โมเสสและครอบครัวต้องท้า
ตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ก่อนจะเดินหน้าต่อไป   
 ตามบทบัญญัติในพันธสัญญา
เดิมนั้น การมิให้บุตรเข้าสุหนัต
หมายความว่าตนเองและครอบ - 
ครัวตัดขาดจากพรจากพร ะเจ้า  
โมเสสเรียนรู้ว่าการไม่เชื่อฟัง    
พระเจ้านั้นอันตรายกว่าการเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับฟาโรห์อียิปต์เสียอีก 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 2-4  ไม้เท้าของคนเลี้ยง
แกะโดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 1-
2 เมตร เป็นไม้ที่ปลายข้างหนึ่ง
โค้งเป็นตะขอ คนเลี้ยงแกะใช้     
ไม้เท้าเวลาเดินทาง น้าฝูงแกะ    
ตีงู และเพื่อประโยชน์อื่นๆอีก
มากมายแต่ไม้เท้าก็เป็นเพียง    
กิ่งไม้ พระเจ้าทรงใช้ไม้เท้าธรรมดา
ของคนเลี้ยงแกะที่โมเสสถืออยู่นั้น
เพื่อสอนบทเรียนส้าคัญแก่เขา  
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 บางครั้งพระเจ้าก็ทรงชอบใช้
ของธรรมดาเพื่อจุดประสงค์พิเศษ  
ของธรรมดาในชี วิตของเราคือ
อะไร เสียง ปากกา ฆ้อง ไม้กวาด 
หรือเครื่องดนตรี  

เรามกัทึกทกัเอาเองว่า 
พระเจ้าทรงใช้แต่คนท่ีมี

ความสามารถพิเศษเท่านัน้ 
แต่พระองคท์รงใช้เราท าส่ิงท่ี
เราท าได้ในแต่ละวนัด้วย 

 จงอย่าขัดขวางพระองค์ โมเสส
ไม่เคยคิดเลยว่าไม้เท้าธรรมดา
ของท่านจะมีฤทธิ์อ้านาจ เพียงใด
เมื่อกลายเป็นไม้เท้าของพระเจ้า 
 แล้วอะไรคือไม้เท้าของเราที่
พระเจ้าสามารถใช้การได้ ? จง
ยินดีมอบให้พระองค์ทรงใช้ เพื่อ
พระพรและการยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

 ข้อ 6,7        โรคเรื้อนเป็นโรคที่
น่ากลัวที่สุดใ นสมัยนั้น เนื่องจาก
รักษาไม่หายและผู้ป่วยต้องทุกข์
ทรมานมากก่อนจะตายในที่สุด  
 โมเสสได้เรียนรู้จากประสบ -
การณ์นี้ว่าพระเจ้าทรงสร้าง  
ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาใดๆก็ได้ 
ท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงฤทธา-
นุภาพสูงสุด  และพระองค์ทรง
บัญชาให้ท่านใช้ฤทธิ์อ้านาจนั้น
เพื่อน้าชาวฮีบรูออกจากอียิปต์ 
 เราเคยมีประสบการณ์ฤทธา -  
นุภาพอะไรของพระเจ้าบ้าง? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 
 ให้เราไว้วางใจพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์  

 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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อธิษฐาน 
 อีกครั้ งหนึ่งให้เราสรรเสริญ     
ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
พระองค์ทรงผูกและพระองค์    
ทรงแก้ ไม่มีอะไรที่ยากเกินไป
ส้าหรับพระองค์ และพระองค์ทรง
ยิ่งใหญ่ เราจึงสามารถจะมอบ
ถวายชีวิตของเราให้อยู่ภายใต้
พระองค์ได้อย่างสบายใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2011 
อพยพ บทที่ 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-5  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
23:6 “แน่ทีเดียวทีค่วามดีและ
ความรกัมัน่คงจะติดตาม
ข้าพเจ้าไป  ตลอดวนัคืนชีวิต
ของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะ
อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
สืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม อพยพ 5 ช้า ๆ    
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ ในสภาพ - 
การณ์ที่ยากล้าบากท่านเรียนรู้จัก
พระเจ้าอะไรบ้าง ?___________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-2      ฟาโรห์เคยชินกับการ
มีเทพเจ้ามากมาย (อียิปต์เต็มไป
ด้วยเทพเจ้า) แต่พระองค์ก็ไม่เคย
ได้ยินเรื่องพระเจ้าของอิสราเอล  
 ฟาโรห์คิดว่าพระเจ้าของทาส
ชาวฮีบรูไม่มีฤทธิ์อ้านาจอะไร 
ตอนแรกนั้น ฟาโรห์ไม่หนักใจเลย
เกี่ยวกับสิ่งที่โมเสสพูด เนื่องจาก
ยังไม่เห็นฤทธิ์อ้านาจของพระเจ้า 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
 ข้อ 15-21  ผู้คุมคนงานตกที่นั่ง
ล้าบากระหว่าง 2 ฝ่าย ตอนแรก
พวกเขาไปร้องเรียนกับฟาโรห์ 
และในที่สุดพวกเขาก็ไปเล่นงาน
โมเสส  
 เราอาจตกที่นั่ งล้าบากในที่
ท้างาน ในครอบครัว หรือใน
คริสตจักร การบ่นหรือปรักปร้า
ผู้น้าไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ในกรณี
ของผู้คุมคนงานเหล่านี้รวมทั้ง
กรณีของเราเอง พระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า  

ดงันัน้แทนท่ีจะ 
หนัไปเล่นงานผูน้ า 

เม่ือเราถกูกดดนัจาก 2 ฝ่าย 
เราควรหนัเข้าหาพระเจ้า 

เพ่ือดวู่าพระองคก์ าลงัท าส่ิงใด
ในสถานการณ์น้ี 

 ดังนั้น เมื่อเราเจอปัญหา  ไม่ว่า
จะเป็นที่ไหนก็ตาม ให้คิดถึง
สถานการณ์นี้ที่เราจะไม่บ่น หรือ
เล่นงานคนที่อยู่เหนือเรา หรือ
ผู้ร่วมงาน 
 มีเหตุการณ์ไหนหรือไม่ที่เรา
ก้าลังเผชิญอยู่ที่เราจะต้องเปลี่ยน
ท่าทีของเราในการตอบสนอง? 
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 22,23  ฟาโรห์เพิ่งเพิ่มงาน
ให้ชาวฮีบรูและโมเสสก็ประท้วง  
ว่าพระเจ้าไม่ทรงช่วยกู้ประชากร
ของพระองค์   
 โมเสสคิดว่าทุกอย่างจะได้ผล
เร็วกว่านี้และมีปัญหาน้อยกว่านี้   
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 เมื่อพระเจ้าทรงท้างาน การ     
ทนทุกข์ อุปสรรค และความยาก - 
ล้าบากก็ยังเกิดขึ้นได้  
 พระธรรมยากอบ 1 :22- 4  
สนับสนุนให้เราชื่นชนยินดีเมื่อ
เผชิญความทุกข์ยาก ปัญหาท้าให้
เราอดทนและพัฒนาลักษณะนิสัย
ของเราโดยสอนให้เรา (1) วางใจว่า 
พระเจ้าทรงท้าสิ่งที่ดีที่สุดส้าหรับ
เรา (2) พยายามถวายเกียรติแด่
พระเจ้าในทุกสถานการณ์ (3) จ้าไว้
ว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา และ 
(4) เตรียมพร้อมส้าหรับแผนการที่
พระเจ้าทรงวางไว้ให้เรา  

ให้เราไว้วางใจพระเจ้าใน 
ทุกสถานการณ์ 

และตระหนักว่า พระเจ้า 
ทรงครอบครองอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 คิดถึงความรอบรู้ของพระเจ้า 
ความรัก ความเมตตา ความ
กรุณา ความยุต ติธรรมของ
พระองค์  และสรรเสริญพระเจ้า
ส้าหรับพระลักษณะเหล่านี้ของ
พระองค์ 
 มอบความยากล้าบาก ปัญหา  
ที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรก็ตาม โดยตระหนักถึง
พระลักษณะของพระเจ้าตามที่เรา
ได้สรรเสริญพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________


