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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี เป็นเดือนที่คริสตจักรต่าง ๆ จะ
มีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานคริสตมาส เช่นจัดงาน
ประกาศ ใหญ่บ้างเล็กบ้าง หรืองานคริสตมาสภายในกันเอง การร้อง -
เพลงอวยพรตามบ้านในคืนวันที่ 24  หรือคริสตมาสภายในครอบครัว 
แล้วก็มาถึงวันส่งท้ายปี วันที่ 31 ธันวาคม บางแห่งก็จัดงานขอบพระคุณ 
พระเจ้า มีการนับถอยหลัง (Count Down) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ผมคิดถึงต้นปี 2011 ที่พระเจ้า
ทรงน าให้ผมเขียนบทเฝ้าเดี่ยว QT นี้ หลังจากที่ผมกลับมาจากการ
สัมนาการสร้ างสาวกที่ประเทศเกาหลี  QT เล่มแรกออกในเดือน
กุมภาพันธ์ เริ่ มต้นที่พระธรรมมัทธิว และ  ตอนเดือนธันวาคมปี 2010 
ครบปี เราม ีQT 11 เดือนแล้ว พี่น้องครับ 11 เดือนที่พี่น้องในคริสตจักร
พันธกิจเชียงใหม่ได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันเป็นระบบเหมือนกันทั้งคริสตจักร 
และก็มีคริสตจักรอื่นๆ อีกที่ได้ใช้บทเฝ้าเดี่ยวนี้ด้วย พี่น้องได้รับพระพร
อะไรบ้างครับ? 

ส าหรับส่วนตัวผมนั้น ผมได้เฝ้าเดี่ยวล่วงหน้าพี่น้องไป 2 เดือน
กล่าวคือ ผมเฝ้าเดี่ยว ท า QT แสวงหาพระเจ้า อ่านและศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้า แล้วหลังจากนั้นก็เขียนบทเฝ้าเดี่ยวนี้ออกมา ผมท่อง แ ละ 
ภาวนาข้อพระคัมภีร์ทุกบททุกข้อที่ผมได้หนุนใจให้พี่น้องท่อง ส่วนตัว
ผมได้รับพระพร เห็นการทรงน าของพระเจ้าทั้งในคริสตจักร ใน
ครอบครัว และในชีวิตส่วนตัว ผมเห็นพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจ
เชียงใหม่โตขึ้น ผมรู้ได้โดยฟังค าพยานที่พี่น้องเหล่านี้ตอบสนองปั ญหา
ต่าง ๆ เมื่ อก่อนนั้นมักจะใช้ อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองตอบโต้ไป   
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แต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไป  คือใช้หลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่ได้
เฝ้าเดี่ยวและจากข้อพระคัมภีร์ที่ท่องนั้น 

ทุกวันจันทร์ตอนเช้าที่ผมเฝ้าเดี่ยว เมื่อนิ่ง ๆ กับพระเจ้า ผมรู้สึก
ขอบพระคุณพระองค์ที่พี่น้องในคริสตจักรเติบโตขึ้น ปัญหาหลายอย่างที่
จุกจิกลดลง เพราะพี่น้องสมาชิกทั้งหลายให้พระวจนะของพระเจ้า
ครอบครองชีวิต พวกเขาได้น้อมน าความคิดให้อยู่ภายใต้พระคริสต์ เมื่อ
คิดถึงพี่น้องหลาย ๆ คนที่เติบโตขึ้นผมน้ าตาไหลเพราะซาบซึ้งกับ
พระคุณของพระเจ้า  และฤทธิ์เดชของพระวจนะพร้ อมกับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่ทรงกระท างานในตัวของผู้เชื่อเหล่านี้ 

พี่น้องครับ ให้เรานิ่ง ๆ กับพระเจ้า นับพระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเราตลอดปีนี้ พิจารณาดูว่า ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็น
อย่างไรบ้าง ? เราได้สัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นขนาดไหน ? ในปีนี้ เรา  
ได้ยินเสีย งพระเจ้าอย่างไรบ้าง ? ให้เราอธิษฐานขอการทรงน าจาก    
พระเจ้าในปีที่จะถึงนี้ว่า พระเจ้าทรงมีอะไรบ้างส าหรับเราที่จะถวาย
เกียรติแด่พระองค์ มีอะไรที่พระเจ้าจะใช้เราส าหรับอาณาจักรของ     
พระเจ้า ? และมีอะไรที่เราจะสามารถท าได้เ พื่อท าให้พระองค์ทรง       
พอพระทัย และทรงยิ้มกับเรา?  

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน ให้ปีใหม่ 2012 นี้จะเป็น
ปีแห่งการโปรดปราน ปีที่เราจะสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น ได้ยินเสียง
พระเจ้าชัดเจนขึ้น เพื่อจะด าเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระสุรเสียงนั้น เข้าใกล้
เป้าหมาย Destiny ที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้ส าหรับเรา 

Merry Christmas 2011 และ Happy New Year 2012 ครับ 
 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม ่
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจา้ด้วยก็ได้ 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 วันกับพระบดิา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

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

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวนัเอง 
 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 ให้ท าความเข้าใจหนังสือเล่ม   
นั้น ๆ ก่อน จากหนังสือ “คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่” 

-  ส าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่านจากหนังสือ  
 อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 
“365 วันกับพระบิดา” 

-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  
1.) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร 



ธันวาคม  | 5 

2.) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ 
3.) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง และมีเง่ือนไขอะไร   

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

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

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
8. อธิษฐาน 

 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

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

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

 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ          
ขอพระองค์ทรงยกโทษ 
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 ส าหรับหัวข้อทั้งหมดนี้ เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ  
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อ
ในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมี
ภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง 
หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
9. จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค าทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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วันที่ 1 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 6 
อธิษ ฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-6  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:1  “ข้าแต่องคพ์ระผู้ -   
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่ทัง้แผน่ดินโลก
พระองคผ์ูซึ้ง่พระสิริของ  
พระองค์ ในฟ้าสวรรคไ์ด้ รบั  
ค าแซ่ซ้องสาธกุาร” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 6 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้สอน เราเรื่องการ
เชื่อฟังและการท าตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า แม้จะอยู่ในสภาพที่
ขัดแย้งอย่างไรบ้าง?__________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 14-25         ล าดับพงศ์พันธุ์
ถูกยกมากล่าวถึงในที่นี้เพื่อยืนยัน
พงศ์พันธุ์ของโมเสสและอาโรน 
ล าดับพงศ์พันธุ์นี้เป็นหลักฐาน
อ้างอิง เพิ่มสิทธิอ านาจ ตลอดจน
แสดงให้เห็นประวัติครอบครัว 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
ข้อ 6-8   พระสัญญาของพระเจ้า
ในพระธรรมตอนนี้ส าเร็จทุก -
ประการเมื่อชาวฮีบรูออกจาก
อียิปต์ พระองค์ทรงปลดปล่อย
พวกเขาจากการเป็นทาส ทรง  
เป็นพระเจ้าของพวกเขา  และทรง
รับพวกเขาเป็นประชากรของ
พระองค์  จากนั้นก็ทรงน าพวก
เขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 การช่วยกู้ชาวฮีบรูจา กการ  
เป็นทาสเป็นภาพเล็งถึงความรอด 
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 ส าหรับเราทุกคนเมื่อพระเจ้า
ทรงไถ่เราจากความบาป พระองค์
ทรงปลดปล่อยเรา ทรงยอมรับเรา 
และทรงเป็นพระเจ้าของเรา 
จากนั้นพระองค์ทรงน าเราไปสู่
ชีวิตใหม่ เมื่อเราติดตามพระองค์ 
 เรารู้ว่า เราได้รับความรอด
เพราะเราได้รับชีวิตใหม่ ซึ่งเป็ น
ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะ
รังเกียจความบาป อยากจะมีความ- 
สัมพันธ์กับพระเจ้า กับพี่น้อง และ
อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ 
 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่?  
เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อ    
รับความรอด?______________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 10-12   การน าพระวจนะของ
พระเจ้าไปพูดกับฟาโรห์ในขณะที่
ประชากรของพระเจ้าเองยังไม่
ค่อยเชื่อคงเป็นเรื่องยากมาก
ส าหรับโมเสส แม้ในที่สุดชาวฮีบรู
จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงส่งโมเสสมา 
 

 แต่ช่วงหนึ่งโมเสสก็คงรู้สึก  
โดดเดี่ยว อย่างไรก็ตามโมเสส
เชื่อฟังพระเจ้าและผลที่เกิดขึ้น     
ก็ยิ่งใหญ่จริงๆ 

จงจ าไว้ว่าใครๆ กเ็ช่ือฟังพระเจ้า 
ถ้างานนัน้ง่ายและมีคนคอย
สนับสนุน แต่เม่ือโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเรจ็ดเูลือนราง  
คนท่ีมีความเช่ือท่ีมัน่คงเท่านัน้

จึงจะเช่ือพระเจ้า 

 มีบางครั้งหรือไม่ ที่เราต้อง    
ยืนหยัดแบบโมเสส  และเมื่อเรา
ยืนหยัด เราจึงได้เห็ นความส าเร็จ
ที่พระเจ้าประทานให้?________ 
_________________________
_________________________ 
 จงให้ประสบการณ์การที่เรา      
ยืนหยัดกับพระเจ้าเช่นนี้หนุนใจ
และเป็นตัวอย่างเพื่อให้เรา       
ยืนหยัดในอนาคต จนเห็นความ  
ส าเร็จที่พระเจ้าทรงให้กับเรา 
_________________________
___________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรอดและชีวิตใหม่ที่พระเจ้า
ประทานกับเรา  เพื่อเราจะมีชีวิต
ที่มีคุณค่าและถวายเกียรติแด่
พระองค์ได้ตลอดไป 
 ทูลขอให้เราใกล้ชิดกับการ -  
ทรงสถิตของพระองค์เรื่อยไป   
ทูลขอที่เ ราจะมีความไวต่อบาป
และกลับใจอย่างรวดเร็ว เพื่อเรา
จะเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ปราศจาก
มลทินให้สมกับเป็นที่ทรงสถิต   
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

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

__ 
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วันที่ 2 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-6  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:1  “ข้าแต่ องคพ์ระผู้ -    
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่ทัง้แผน่ดินโลก
พระองคผ์ูซึ้ง่พระสิริของ  
พระองค์ ในฟ้าสวรรคไ์ด้รบั    
ค าแซ่ซ้องสาธกุาร” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 7 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านคิดว่าท่านสามารถพึ่งพิง   
การอัศจรรย์ได้ทุกเรื่องหรือไม่  ? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11 พ่อมดและนักเล่นอาคม
เหล่านี้ท าการอัศจรรย์เลียนแบบ
โมเสสได้อย่างไร ?  คนเหล่านี้ใช้
มายากลหรือภาพลวงตา บางคน
อาจใช้ฤทธิ์อ านาจของซาตาน  
เนื่องจากในศาสนาของพวกเขา   
มีการบูชาเทพเจ้าในนรก   
 แต่ที่น่าหัวเราะก็คือ เมื่อพวก
เขาสร้างภัยพิบัติเลียนแบบโมเสส 
สถานการณ์กลับยิ่งแย่ลงกว่าเดิม  
 ถ้านักเล่นอาคมมีฤทธิ์อ านาจ
เหมือนพระเจ้า พวกเขาน่าจะ
ก าจัดภัยพิบัติได้ ไม่ใช่เพิ่มภั ย-
พิบัติให้มากขึ้น 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
ข้อ 1 2  พระเจ้าทรงท าการ
อัศจรรย์โดยเปลี่ยนไม้เท้าของ
อาโรนเป็นงู และนักเล่นอาคมของ
ฟาโรห์ก็ท าได้เหมือนกันโดยใช้
มายากลหรือคาถาอาคม   
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 แม้การอัศจรรย์จะช่วยให้     
เราเชื่อ แต่การพึ่งพาการอัศจรรย์
เพียงอย่างเดียวนั้นอันตราย   
 ซาตานเลียนแบบงานบางอย่าง
ของพระเจ้าได้และท าให้คนไขว้เขว  
 ฟาโรห์จดจ่อที่การอัศจรรย์
มากกว่าเนื้อหาของพระวจนะ   
เราหลีกเล่ียงความผิดพลาด
เช่นน้ีได้โดยให้พระวจนะของ
พระเจ้าเป็นพืน้ฐานความเช่ือ
ของเรา ไม่มีการอศัจรรยใ์ด
จากพระเจ้าจะขดัแย้งกบั 
ค าสอนแห่งพระวจนะของ

พระองค ์

ข้อ 17  พระเจ้าทรงท าให้น้ าใน
แม่น้ าไนล์กลายเป็นเลือดเพื่อ
แสดงให้ฟาโรห์เห็นว่าพระองค์
เป็นผู้ใด  
 เราเคยอยากเห็นการอัศจรรย์
เพื่อจะได้ม่ันใจในพระเจ้าบ้าง
หรือไม่ ?  พระเจ้าประทานการ
อัศจรรย์แห่งชีวิตนิรันดร์แก่เรา
ผ่านทางความเชื่อในพระองค์ ซึ่ ง
ฟาโรห์ไม่มี   

 นี่เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
อย่างเงียบๆ แม้ตอนนี้จะยังไม่
ชัดเจน  แต่การอัศจรรย์นี้ก็แปลก
ประหลาดมหัศจรรย์พอๆ กับน้ า  
ที่เปลี่ยนเป็นเลือด  
 เราอาจจะอยากเห็นการ
อัศจรรย์ที่น่าตื่นเต้นจนมองข้าม
การอัศจรรย์ที่ลี้ลับกว่านั้นที่    
พระเจ้าทรงท าอยู่ทุกวัน  

ให้เราไว้วางใจพระเจ้า   
ในทุกสถานการณ์  

และตระหนักว่า พระเจ้า 
ทรงครอบครองอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 คิดถึงความรอบรู้ของพระเจ้า 
ความรัก ความเมตตา ความ
กรุณา ความยุติธรรมของพระองค์  
และสรรเสริญพระเจ้าส าหรับ    
พระลักษณะเหล่านี้ของพระองค์ 
 มอบความยากล าบาก ปัญหาที่
เราเผชิญอยู่ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรก็ตาม โดยตระหนักถึง
พระลักษณะของพระเจ้าที่เราได้
สรรเสริญ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23:1-6  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:1  “ข้าแต่องคพ์ระผู้ -    
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่ทัง้แผน่ดินโลก
พระองคผ์ูซึ้ง่พระสิริของ  
พระองค์ ในฟ้าสวรรคไ์ด้รบั    
ค าแซ่ซ้องสาธกุาร” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 8 ช้า ๆ 
3 รอบ  
จากการตอบสนองของฟาโรห์     
ในพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติบาป
ของมนุษย์อะไรบ้าง?_________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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 เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 26         สัตว์ที่ชาวอิสราเอล
จะถวายเป็นเครื่ องบูชาเป็นสัตว์ที่
ชาวอียิปต์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ การท า
เช่นนี้อาจท าให้ชาวอียิปต์ไม่พอใจ 
โมเสสจึงกังวลว่าจะเกิดปฏิกิริยา
รุนแรงถ้าถวายเครื่องบูชาใกล้ชาว
อียิปต์ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
ข้อ 15  ฟาโรห์ถูกเตือนหลายครั้ง
แต่ก็ยังคงไม่เชื่อฟังพระเจ้า ใจเขา
แข็งกระด้างขึ้นเมื่อภัยพิบัติแต่ละ
ครั้งยุติลง  ความด้ือดึงของฟาโรห์
ท าให้ตัวเขาเองและคนทั้งประเทศ
เดือดร้อน  

การยืนหยัดเป็นสิ่งที่ดี  แต่ความ
ดื้อรั้น คือการเอาตนเองเป็น

ศูนย์กลาง การดื้อดึงต่อพระเจ้าก็
คือการไม่เชื่อฟัง 

 จงหลีกเลี่ยงการไม่เชื่อฟัง 
เพราะผลที่ตา มมาอาจกระทบ    
คนอื่นด้วย 

 มีอะไรหรือไม่ที่เราด้ือดึง เอา
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ? เราต้อง
ระวังเพราะผลร้ายนั้นไม่เพียงแต่
กระทบเราเท่านั้น แต่กระทบคน
อื่นด้วย___________________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 19  บางคนคิดว่า “ถ้าได้เห็น
การอั ศจรรย์แล้วจะเชื่อพระเจ้า ” 
และพระเจ้าก็ทรงให้โอกาสนั้นแก่
ฟาโรห์  
 เมื่อฝูงริ้นรังควานทั่วอียิปต์ 
นักเล่นอาคม เองก็ยอมรับว่านี่คือ
การกระท าขอ งพระเจ้า (นิ้วพระ
หัตถ์ของพระเจ้า ) แต่ฟาโรห์ยัง  
ไม่ยอมเชื่อ เขาดื้อดึง ความด้ือดึงนี้ 
ท าให้คนมองไม่เห็นความจริง  
 เมื่อเรา ก าจัดความด้ือดึง
ออกไป เราอาจแปลกใจที่ได้เห็น
พระราชกิจของพระเจ้ามากมาย
ในชีวิตเรา  
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ข้อ 25- 29  ฟาโรห์ต้องการ
ประนีประนอม เขาอนุญาตให้ชาว
ฮีบรูถวายเครื่องบูชาได้แต่ต้องไป
ไม่ไกล  อย่างไรก็ตามเง่ือนไข
ของพระเจ้ายังคงเดิม นั่นคือชาว
ฮีบรูต้องออกจากอียิปต์  
 บางคนแนะน า ให้ผู้เชื่อประนี -
ประนอมและเชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระเจ้าเพียงบางส่วน  แต่ 

การทุ่มเทชีวิตและการเช่ือฟัง 
พระเจ้าเป็นส่ิงท่ีต่อรองไม่ได้  
การเช่ือฟังพระเจ้าจะท า 
อย่างคร่ึงๆ กลางๆ ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
และให้เรามอบชีวิตของเรากับ
พระองค์ทั้งหมด 
 คิดถึงชีวิตของเรา ทูลขอให้
พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราตาม  
น้ าพระทัยของพระองค์ เพื่อให้
แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________ 
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วันที่ 4 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:2 “โดยปากของเดก็อ่อน
และทารก  พระองคท์รงตัง้ป้อม
ปราการเพราะคู่อริของพระองค ์ 
เพือ่ระงบัยบัยัง้ศตัรแูละผูก้ระท า
การแก้แค้น” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 9 ช้า ๆ 
3 รอบ  
จากกรณีของฟาโรห์ ในพระธรรม
ตอนนี้  ท่านได้เห็นผล ร้าย ของ
การไม่ยอมกลับใจอย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1   นี่เป็นครั้งที่ 5 ที่พระเจ้า
ทรงส่งโมเสสไปบอกฟาโรห์ว่า 
“จงปล่อยประชากรของเราไป ” 
โมเสสคงเหนื่อยหน่ายและท้อใจ 
แต่เขาก็ยังเชื่อฟัง  
 เราเคยเผชิญความขัดแย้ง
ซ้ าๆซากๆ หรือไม่ ? อย่ายอมแพ้
ถ้าเรารู้ว่าอะไรถูกต้อง เราก็ควรท า
สิ่งนั้น  แล้วเราจะได้รับรางวัลจาก
การยืนหยัดเช่นเดียวกับโมเสส 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง    ข้อ 12 
พระเจ้าทรงให้โอกาสฟาโรห์หลาย
ครั้งเพื่อให้ฟังค าเตือนของโมเสส 
แต่ในที่สุดดูเหมือนพระเจ้าจะตรัส
ว่า “ก็ได้ฟาโร ห์ ท าตามใจตัวเอง
เถิด ”  และใจของฟาโรห์ก็แข็ง
กระด้างอย่างถาวร  
 พระเจ้าทรงจงใจท าให้ใจของ
ฟาโรห์แข็งกระด้างและควบคุม
การตัดสินใจของฟาโรห์อย่างนั้น
หรือ ? ค าตอบคือ ไม่ใช่ !  
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 พระเจ้าเพียงย้ าให้เห็นว่า
ฟาโรห์ตัดสินใจเลือกชีวิตที่
ต่อต้านพระเจ้าเอง   
 ในท านองเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิต
ต่อต้านพระเจ้ามาตลอด เราอาจ
หาทางกลับไปหาพระเจ้าไม่ได้อีก  

อย่ารีรอท่ีจะกลบัใจ 
มาหาพระเจ้า จงกลบัใจทนัที

ขณะท่ีเรายงัมีโอกาส 
ถ้าเราเพิกเฉยต่อพระสรุเสียง
ของพระเจ้าไปเรื่อยๆ  ในท่ีสดุ

เราจะไม่ได้ยินอีกเลย 

 มีอะไรหรือไม่ที่เราตามใจ
ตัวเอง และไม่ยอมน้ าพร ะทัยของ
พระเจ้า?__________________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 27-34  หลังจากฟาโรห์สัญญา
จะปล่อยประชากรไป เขาก็ผิด
สัญญาทันทีและน าปัญหามาให้
แผ่นดินมากยิ่งขึ้น  การท าเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่าฟาโรห์ไม่ได้    
กลับใจจริงๆ  
 

 ถ้าเราเสแสร้งท าเป็ นกลับใจ 
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับตัวเรา
เองและผู้อื่น 
 ให้เราทบทวนตัวเองว่า เรา
กลับใจจากบาปจริง ๆ หรือไม่?  
 ไม่เพียงแต่การกลับใจในตอน
แรกเพื่อรับความรอด แต่เราต้อง
กลับใจในทุกครั้งที่เราสารภาพ
ความผิดพลาดของเรากับพระเจ้า
นั้น 
 เรากลับใจจากบาปที่เราท า    
แต่ละครั้งจริง ๆ หรือไม่?______ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 คิดถึงความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้าว่าดีหรือไม่ เราสามารถที่
จะอธิษฐานคุยกับพระเจ้าได้อย่าง
สนิทใจหรือไม่ ? 
 ถ้าไม่ อะไรคือสาเหตุ ? ให้เรา
ทบทวนและใช้เวลากับพระเจ้า
อย่างจริง ๆ จัง ๆ ถ้ามีความบาป
ให้เราสารภาพ และกลับใจจริง ๆ 
เพื่อจะไม่มีอะไรขวางกั้นความ - 
สัมพันธ์นี้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 5 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:2 “โดยปากของเดก็อ่อน
และทารก  พระองคท์รงตัง้ป้อม
ปราการเพราะคู่อริของพระองค ์ 
เพือ่ระงบัยบัยัง้ศตัรแูละผูก้ระท า
การแก้แค้น” 

อ่านพระธรรม อพยพ 10 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้  เราได้เรียนรู้
ถึงการเป็นบรรพบุรุษแห่งความ
เชื่อที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับ
ลูกหลานอย่างไรบ้าง?________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27,28     ท าไมฟาโรห์จึงลังเล
ที่จะปล่อยชาวฮีบรูไป?  
 ชาวฮีบรูเป็นทาสที่ชาวอียิป ต์
ได้แรงงานมาเปล่าๆ และเป็น
ผู้สร้างเมืองส าคัญหลายเมือง  ใน
ฐานะผู้น าของอียิปต์ ฟาโรห์จึง   
ไม่ยอมปล่อยทรัพยากรอันมีค่า   
นี้หลุดไปง่าย ๆ  
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากข้อ 2      พระเจ้าทรงบอกให้
โมเสสเล่าประสบการณ์เรื่องการ
อัศจรรย์กับฟาโรห์ให้ลูกหลาน
ของเขาฟัง   
 โมเสสได้เล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่
จริงๆ  เขามีชีวิตอยู่ในเรื่องราวอัน
ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร ์ 
และได้เป็นพยานในเหตุการณ์ที่
น้อยคนจะเคยเห็น  
 
 
 

 เราเองก็ควรเหล่าให้ลูกหลาน
ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงท าใน
อดีตของเรา  และช่วยให้พวกเขา
มองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงท าอยู่ใน
ปัจจุบัน   
 จุดหักเหในชีวิตเราที่พระเจ้า
ทรงเข้ามาแทรกแซงคืออะไร ?  
พระเจ้าทรงท าอะไรเพื่อเราใน
ปัจจุบัน ลูกหลานของเราจะสร้าง
ความเชื่อบนพื้นฐานเรื่องราว   
ของเรา 
 เรามีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้
ลูกหลานของเราฟังถึงความ -
ยิ่งใหญ่หรือการช่วยกู้ของพระเจ้า
ส าหรับชี วิตของเราหรือไม่ เรื่อง
นั้นคืออะไร?_______________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



D E C E M B E R  | 20 

อธิษฐาน 
 เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะน า
ลูกหลานของเราให้เดินชีวิตไปกับ
พระเจ้า  เราพร้อมหรือไม่? 
ความหมายคือ เรามีประสบการณ์
หรือค าพยานที่จะเล่าหรือไม่? 
 ให้เราอธิษฐานขอประสบการณ์
จากพระเจ้าส าหรับชีวิตของเราที่
เราจะสามารถแบ่งปันและหนุนใจ
ให้คนรุ่นถัดไป ลูกหลานของเรา
โตขึ้นกับพระองค์ด้วยความม่ันใจ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 6 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:2 “โดยปากของเดก็อ่อน
และทารก  พระองคท์รงตัง้ป้อม
ปราการเพราะคู่อริของพระองค ์ 
เพือ่ระงบัยบัยัง้ศตัรแูละผูก้ระท า
การแก้แค้น” 

อ่านพระธรรม อพยพ 11 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ประสบการณ์การดื้อดึ งของ
ฟาโรห์สอนอะไรเราบ้าง ?______ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
จากข้อ 10     พระเจ้าทรงท าให้
ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างและ
บังคับให้เขาท าผิดหรือ?   
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 ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ 10 ประการ 
โมเสสและอาโรนได้บอก แล้วว่า
พระเจ้าจะทรงท าอะไรถ้าฟาโรห์
ไม่ยอมปล่อยประชาชนไป  แต่ค า
เตือนนี้ยิ่งท าให้ฟาโรห์ดื้อดึง และ
ท าใจของตนให้แข็งกระด้าง การ
ท าเช่นนี้เป็นการต่อต้านทั้ง     
พระเจ้าและผู้สื่อสารของพระองค์   
 ตลอดช่วงภัยพิบัติ 6 ประการ
แรก ใจของฟาโรห์ดื้อดึงมากขึ้น
เรื่อยๆ จนในที่ สุด พระเจ้าจึงต้อง
พิพากษาโทษ  
 ไม่ช้าก็เร็วคนชั่วจะถูกลงโทษ
เพราะบาปของเขา  
 เมื่อฟาโรห์ไม่กลับใจอย่าง
แน่นอนแล้ว พระเจ้าจึงตอกย้ า
การตัดสินใจที่หยิ่งผยองของ
ฟาโรห์โดยให้เขาได้รับผลอัน
เจ็บปวดจากการกระท าของเขาเอง  
 พระเจ้าไม่ได้บังคับฟาโรห์     
ให้ปฏิเสธพระองค์ แต่ ประทาน
โอกาสให้ฟาโรห์กลับใจหลายต่อ
หลายครั้ง   
 

 ในพระธรรมเอเสเคียล 33:11 
พระเจ้าตรัสว่า ”เราไม่อยากให้
คนชัว่ต้องตาย” 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
จากข้อ 9,10   เราคงสงสัยว่า
ท าไมฟาโรห์ช่างโง่เขลาที่ไม่ยอม
ฟังโมเสสทั้งๆที่เห็นฤทธิ์อ านาจ
อันมหัศจรรย์ของพระเจ้าแล้ว   
 ฟาโรห์ตัดสินใจนานแล้วตั้งแต่
ก่อนเกิดภัยพิบัติ  ฟาโรห์ไม่เชื่อ
ว่าจะมีใครยิ่งใหญ่กว่าตนเอง 
ความไม่เชื่ออย่างดื้อรั้นนี้เอง     
ท าให้ใจแข็งกระด้างจนแม้แต่
หายนะอันร้ายแรงก็ไม่สามารถท า
ให้ใจอ่อนลงได้  
 ในที่สุดการสูญเสียราชบุตร   
ซึ่งเป็นหายนะร้ายแรงที่สุดก็
ผลักดันให้ฟ าโรห์ยอมรับสิทธิ -
อ านาจของพระเจ้า ถึงกระนั้น
ฟาโรห์ก็ต้องการให้พระเจ้า
ออกไปและไม่ยอมให้พระเจ้า
ปกครองประเทศของเขา  
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เราไม่ควรรอให้หายนะร้ายแรง 
ผลกัดนัเราเข้าหาพระเจ้า แต่
เราต้องเปิดใจและความคิด
ของเราต่อพระองคท์นัที 

การตอบสนอง 
 การดื้อดึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวและ
น าเราไปสู่ภัยพิบัติด้วยความตั้งใจ
แบบไม่รู้ตัว เราเองต้องระวังเรื่อง
นี้ให้ดี ให้เราเอาเรื่องราวของ
ฟาโรห์เป็นแบบอย่างที่เราไม่ต้อง
ตกลงสู่ความหายนะ 
 เราอาจจะไม่ได้ดื้อดึงสุดโต่ง
แบบฟาโรห์ แต่มีเรื่องอะไรหรือไม่
ที่เราไม่เชื่อฟัง ?____________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สืบเนื่องจากข้อคิดในการเฝ้า
เดี่ยววันนี้ มีอะไรที่เราไม่เชื่อฟัง
พระเจ้าหรือไม่? มีเรื่องอะไรที่เรา
ท าตามใจตัวเองโดยไม่ถูกต้อง
ตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราไว้ ให้
เรากลับใจ และทูลขอก าลังจาก
พระเจ้าที่จะด าเนินชีวิตตาม
พระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
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วันที่ 7 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 12:1-28 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:3 “เมือ่ข้าพระองคม์องดู
ฟ้าสวรรคอ์นัเป็นฝีพระหตัถ์
ของพระองค ์ ดวงจนัทรแ์ละ
ดวงดาวซึง่พระองคไ์ด้ทรง
สถาปนาไว้” 

อ่านพระธรรม อพยพ 12:1-28 
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมต อนนี้ ท่านเรียนรู้
ถึงการที่พระเจ้าทรงรักษาพระ -
สัญญาของพระองค์อย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 6-11  เทศกาลปัสกาเป็น
วันหยุดประจ าปีเพื่อระลึกถึงคืน   
ที่พระเจ้า “ทรงผ่าน” บ้านของชาว
อิสราเอลไป ชาวฮีบรูท าตามพระ -
บัญชาของพระเจ้าโดยทาเลือด  
ลูกแกะบนวงกบประตูบ้านของ
พวกเขา คืนนั้นบุตรหัวปีของทุก
ครอบครัวที่ไม่มีเลือดทาบนวงกบ
ประตูถูกฆ่าตายหมด  
 ลูกแกะต้องถูกฆ่าเพื่ อเอา  
เลือด มาปกป้องพวกเขา  เล็งถึง   
พระโลหิตของพระคริสต์ พระเมษ -
โปดกของพระเจ้า ผู้ทรงหลั่งพระ -
โลหิตเพื่อความบาปของทุกคน  
 ชาวอิสราเอลรับประทานเนื้อ
แกะย่าง ผักรสขม และขนมปัง   
ไม่ใส่เชื้อกันในบ้าน   
 ขนมปังไม่ใส่เชื้อนั้นท าได้เร็ว
เพราะไม่ต้องคอยให้แป้งขึ้นฟู 
ดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมจะออก
เดินทางได้ทุกเวลา ส่วนผักรสขม
เป็นเครื่องหมายของความขมขื่น
จากการเป็นทาส 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
จากข้อ 11   การสวมชุดเดินทาง
ขณะกินเลี้ยงปัสกาเป็นเครื่อง - 
หมายแสดงความเชื่อของชาวฮีบรู 
แม้จะยังไม่มีเสรีภาพแต่พวกเขา   
ก็เตรียมตัวพร้อม เพราะพ ระเจ้า
ตรัสว่าพระองค์จะทรงน าพวกเขา
ออกจากอียิปต์  

การเตรียมพร้อม 
เป็นการแสดงความเช่ือ  

ไม่ว่าพระสญัญาของพระเจ้า 
จะดเูป็นไปไม่ได้เพียงใด  
การเตรียมตวัพร้อมรบั 
พระสญัญานัน้กแ็สดงถึง 
ความเช่ือของเราด้วย 

การตอบสนอง 
 พระเจ้าทรงกระท าตามพระ -
สัญญาที่ทรงมีต่อเราเสมอ 
พระองค์ทรงรักษาทุกค าสัญญา    
ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ แม้ใน
ความรู้สึกของเราจะคิดว่าล่าช้า   
ก็ตาม แต่พระองค์ทรงตอบ     
ตามเวลาของพระองค์  

 ที่ส าคัญก็คือ เราทราบพร ะ- 
สัญญา น้ าพระทัย และเวลาของ
พระองค์หรือไม่? 
 ในฐานะที่เราเป็นลูกของ
พระองค์ มีพระสัญญาอะไรบ้าง   
ในพระค ริสตธรรมคัมภีร์ที่ยัง     
ไม่ส าเร็จในชีวิตของเรา ?______ 
_________________________
_________________________ 
 ให้เราแสวงหาพระเจ้าในการ
เฝ้าเดี่ยว ฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ และทูลขอให้พระสัญญา
นั้น ๆ ส าเร็จในชีวิตของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 สืบเนื่องจากข้อคิดในการ     
เฝ้าเดี่ยววันนี้ มีอะไรที่เราไม่ ?   
เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ ? มีเรื่อง
อะไรที่เราท าตามใจตัวเองโดย    
ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่พระคัมภีร์     
สอนเราไว้ ให้เรากลับใจ และทูล
ขอก าลังจากพระเจ้าที่จะด าเนิน
ชีวิตตามพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 12:29-50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:3 “เมือ่ข้าพระองคม์องดู
ฟ้าสวรรคอ์นัเป็นฝีพระหตัถ์
ของพระองค ์ ดวง จนัทรแ์ละ
ดวงดาวซึง่พระองคไ์ด้ทรง
สถาปนาไว้” 

อ่านพระธรรม อพยพ 12:29-50 
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้
เรียนรู้เรื่องขอบเขตการอดทน
ของพระเจ้าส าหรับเรื่องความ    
ไม่เชื่อฟังของฟาโรห์อย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ จาก
ข้อ 37,38       จ านวนคนทั้งหมด
ที่ออกมาจากอียิปต์มีประมาณ     
2 ล้านคน “ชนชาติอืน่ๆเป็น
จ านวนมาก” อาจเป็นชาวอียิปต์
และคนชาติอื่นๆ ท่ีเข้ามารวม  
กลุ่มกับชาวฮีบรูเพราะได้เห็นพระ-
ราชกิจของพระเจ้าและตัดสินใจ
ออกจากอียิปต์พร้อมพวกเขา 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ  
29,30        บุตรหัวปีทุกคนของ
ชาวอียิปต์ตาย แต่บุตรของชาว
อิสราเอลรอดชีวิตเนื่องจากมี  
เลือดลูกแกะทาบนวงกบประตู
บ้านของพวกเขา แล้วเรื่องราว
การไถ่ซึ่งเป็นหัวใจส าคั ญของ  
พระคัมภีร์ก็เริ่มต้นขึ้น 
 การไถ่ หมายถึง “ซื้อกลับมา ”
หรือ”ปลดปล่อยจากการเป็นเชลย
โดยจ่ายค่าไถ่ ” วิธีหนึ่งในการซื้อ
ทาสกลับมาก็คือให้ราคาเท่าเทียม
กับทาสนั้นหรือแพงกว่า  

 พระเจ้าทรงซื้อเรากลับมาด้วย
วิธีนี้ พระองค์ทรงให้พระบุตรของ
พระองค์เองแลกเปลี่ยนกับเรา 
 ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้า    
ทรงยอมรับเครื่องบูชาที่เป็น
สัญลักษณ์ เนื่องจากพระเยซู     
ยังไม่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชา  
พระเจ้าจึงทรงยอมรับชีวิตของ
สัตว์แทนชีวิตของคนบาป  
 เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์
ทรงสละชีวิตอันบริสุทธิ์ของ
พระองค์แทนชีวิตที่เต็มไปด้วย
บาปของเรา พระอ งค์ทรงรับโทษ
บาปที่เราควรได้รับ  
 ด้วยวิธีนี้พระเยซูทรงไถ่เราจาก
อ านาจบาปและน าเรากลับคืนสู่
พระเจ้า  การถวายพระองค์เอง
เป็นเครื่องบูชาท าให้เราไม่ต้อง
ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาอีกต่อไป 
เราต้องตระหนักว่าหากเรา
ต้องการเป็นอิสระจากผลของ
บาปเราต้องจ่ายราคาสงูทีเดียว 
แต่เราไม่ต้องท าเช่นนัน้แล้ว 
เพราะพระเยซูคริสตท์รงไถ่ 
เราแล้ว ด้วยการส้ินพระชนม์

บนไม้กางเขน 
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 ส่วนที่เราต้องท าคือวางใจใน
พระองค์และยอมรับของขวัญแห่ง
ชีวิตนิรันดร์จากพระองค์ ความบาป   
ของเราได้รับการชดใช้แล้วและ
หนทางสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
ก็ได้รับการจัดเตรียมไวแ้ล้ว 
 เราถูกบาปอะไรพันธนาการอยู่ 
เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ ? เราไม่
ต้องกลัวเลย เราไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายราคาส าหรับบาปนั้น เพราะ
พระเยซูทรงจ่ายแทนเรา สิ่งที่เรา
ต้องท าคือกลับใจใหม่จากบาป  
นั้น ๆ อย่างจริงจัง  
 อีกประการที่เราต้องกระท าคือ 
กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ 
ใหม่อย่างจริงจังในการเฝ้าเดี่ยว
ทุกวัน อธิษฐานพูดคุยกับพระองค์ 
นมัสการพระองค์ ใช้เวลากับ
พระองค์อย่างตั้งใจ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สืบเนื่องจากข้อคิดในการ     
เฝ้าเดี่ยววันนี้ มีบาปอะไรที่เรา
ต้องสารภาพหรือไม่ ? ให้เราใช้
เวลานี้สงบเงียบกับพระเจ้า 
สารภาพกับพระองค์ ให้คิ ดถึง  
การที่พระเยซูต้องจ่ายราคาที่  
แพงคือเท่ากับชีวิตของพระองค์ 
 อธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับ
พระองค์ว่า เราเสียใจในความ
บาปนั้น และเราตั้งใจที่จะกลับใจ 
ตัดสินใจไม่กลับไปในความบาป
นั้นอีก และทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับเราที่
จะชนะบาปนั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
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วันที่ 9 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-2 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:3 “เมือ่ข้าพระองคม์องดู
ฟ้าสวรรคอ์นัเป็นฝีพระหตัถ์
ของพระองค ์ ดวงจนัทรแ์ละ
ดวงดาวซึง่พระองคไ์ด้ทรง
สถาปนาไว้” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 13 ช้า ๆ 
3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ เราได้เห็น
ความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อ  
ชนชาติของพระองค์อย่างไรบ้าง? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 12-14   “จงไถ่บตุรหวัปี
ทัง้หลาย ”  หมายความว่า
อย่างไร?  

 ในคืนที่ชาวอิสราเอลหนีออก  
มาจากอียิปต์ พระเจ้าทรงไว้ชีวิต
บุตรหัวปีของทุกบ้านที่มีเลือด    
ทาวงกบประตู  เนื่องจากพระเจ้า
ทรงให้ชีวิตบุตรหัวปี  พวกเขา    
จึงเป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่าง   
ชอบธรรม  
 แต่พระเจ้าทรงบัญชาให้ชาว
อิสราเอลซื้อบุตรของพวกเขาคืน
จากพระองค์  พิธีนี้มีจุดประสงค์ 3 
ประการคือ (1) เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงช่วยชีวิต
บุตรชายของพวกเขาจากความ
ตาย  และให้หลุดพ้นจากการเป็น
ทาส (2) แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ทรงให้คุณค่าชีวิตมนุษย์อย่างสูง
ตรงข้ามกับบรรดาพระต่างชาติซึ่ง
คนที่กราบไหว้เชื่อว่าต้องการ
มนุษย์เป็นเครื่องบูชา (3) เล็งถึง
วันที่พระเยซูคริสต์จะทรงซื้อเรา
คืนโดยไถ่บาปทั้งหมดของเราใน
ครั้งเดียว 
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ข้อคิด และการตอบสนอง
จาก พระธรรมตอนน้ี  ข้อ  
17,18  สิ่งที่ดูดีที่สุดในสายตาของ
เราอาจไม่ใช่วิถีทางที่พระเจ้าทรง
เลือกเสมอไป  
 แทนที่พระองค์จะ ทรงน า
อิสราเอลตรงออกจากอียิปต์ ไป     
สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พระ -
เจ้าทรงน าพวกเขาเดินทางอ้อม
ไปไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับ
ชาวฟีลิสเตีย  
 ถ้าพระเจ้าไม่ทรงน าเราไปสู่
จุดหมายด้วยทางที่สั้นที่สุด  ก็
อย่าบ่นหรือต่อต้าน จงติดตาม
พระองค์อย่างเต็มใจและวางใจ   
ให้พระองค์น าเราผ่านอุปสรรค    
ที่มองไม่เห็นไปได้อย่างปลอดภัย  

พระเจ้าทรงเหน็จดุหมาย
ปลายทางของเราตัง้แต่

จดุเร่ิมต้น  และทรงรู้ด้วยว่า
ทางใดปลอดภยัและดีท่ีสดุ 

 
 

 ข้อ 21,22  พระเจ้าทรงน าชาว
ฮีบรูด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง  
เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรง
สถิตกับพวกเขาในการเดินทาง    
สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาทั้ง
กลางวันและกลางคืน  
 พระเจ้าประทานอะไรให้เรา
เพื่อให้เราม่ันใจ ? พระคัมภีร์
นั่นเอง  
 ชาวอิสราเอลไม่มีพระคัมภีร์ใน
เวลานั้น จงยึดพระวจนะของพระ-
เจ้าไว้เพื่อเราจะมั่นใจในการทรง
สถิตอยู่ของพระเจ้า เราพึ่งพาพระ
วจนะของพระเจ้าได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนเพื่อเราจะได้รู้ว่า
พระองค์ทรงอยู่กับเราและช่วยเรา
ขณะเดินทาง เหมือนที่ชาวฮีบรู
พึ่งพาเสาเมฆและเสาเพลิง 
 ขณะนี้มีเป้าหมาย อะไรบ้าง      
ที่เราก าลังด าเนินไป ? อาจจะเป็น
การท างาน การเรียน คู่ครอง การ
รับใช้ ให้เราไว้วางใจการทรงน า
ของพระเจ้า 
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 โดยตระหนักว่า พระองค์ทรง
เห็นจุดหมายปลายทางของเรา
อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว และให้
เราติดสนิทกับพระเจ้า เข้าใจน้ า
พระทัยของพระองค์โดยการท า 
QT และฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ แล้วเราก็จะ ไม่ผิดหวัง
อย่างแน่นอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความห่วงใยที่พระองค์  
ทรงมีต่อเราเสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่
สภาพอย่างไรก็ตาม 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
การทรงน าของพระองค์ในชีวิต
ของเรามาโดยตลอด 
 ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้
ตระหนักเสมอถึงความส าคัญของ
การเฝ้าเดี่ยว (QT) และสามารถ
จัดเวลาได้อย่างสม่ าเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
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วันที่ 10 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:4 “มนุษยเ์ป็นผูใ้ดเล่า  
ซึง่พระองคท์รงระลึกถึงเขา   
และบตุรของมนุษยเ์ป็นใครเล่า
ซึง่พระองคท์รงเยีย่มเขา” 

อ่านพระธรรม อพยพ 14 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านได้เรียนรู้พระลักษณะอะไร
ของพระเจ้าบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________
_______________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 27,28  เราไม่พบหลักฐาน
เกี่ยวกับการอพยพอันยิ่งใหญ่นี้   
ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ทั้งนี้
เพราะโดยทั่วไปฟาโรห์จะไม่บันทึก 
ความพ่ายแพ้ของตน  

 นอกจากนี้พวกเขายังลบชื่อคน
ทรยศและศัตรูทางการเมืองออก
ด้วย  ฟาโรห์คงตั้งใจจะไม่บันทึก
ว่ากองทัพอันเกรียงไกรของเขาถูก
ท าลาย เพราะไล่ตามทาสที่หนีไป  
 เนื่องจากชาวอียิปต์ไม่ได้
บันทึกเรื่องการอพยพ หรือยังไม่มี
การค้นพบบันทึกนั้น เราจึงไม่
สามารถระบุเวลาที่แน่นอนของ
เหตุการณ์นี้ได้ 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
และการตอบสนอง 
ข้อ 10,11   ชาวอิสราเอลตกอยู่  
ในวงล้อมของทะเลและกองทัพ
อียิปต์ซึ่งพร้อมจะบดขยี้พวกเขา  
 พวกเขาคิ ดว่านี่คือวาระ  
สุดท้ายทั้งๆ  ที่ชาวอิสราเอลได้
เห็นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของ  
พระเจ้าที่น าพวกเขาออกจาก
อียิปต์แล้ว แต่พวกเขากลับ
หวาดกลัว คร่ าครวญและท้อแท้   
 ความเชื่อวางใจในพระเจ้าของ
พวกเขาหายไปไหน? 
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 อิสราเอลต้องเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า     
ว่าพระเจ้ าทรงจัดเตรียมเพื่อพวก
เขาได้ พระเจ้าทรงเก็บตัวอย่าง
เหล่านี้ไว้ในพระคัมภีร์เพื่อให้เรา
เรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์ตั้งแต่
แรก  

เม่ือเราจดจ่อท่ีความซ่ือสตัย์ 
ในอดีตของพระเจ้า เราจะ
เผชิญวิกฤติได้อย่างมัน่ใจ
แทนท่ีจะบน่ด้วยความกลวั 

 ในส่วนตัวเรามีตัวอย่างการ
ช่วยกู้ขอ งพระเจ้าอะไรบ้างที่  
หนุนใจให้เรารู้ถึงความสัตย์ซื่อ
ของพระองค์?_______________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 15  พระเจ้าทรงบอกให้โมเสส
หยุดอธิษฐานและลงมือท างาน  
 การอธิษฐานเป็นสิ่งส าคัญใน
ชีวิตของเราแต่เราก็ต้องมีเวลาลง
มือท าด้วย   
 

 บาง ครั้งเรารู้ว่าต้องท า อะไร  
แต่เราก็ยังอธิษฐานขอการทรงน า
ต่อไปเพื่อยืดเวลาลงมือท าออกไป
อีก ถ้าเรารู้ว่าควรท าอะไรก็แสดง
ว่าถึงเวลาลงมือท าแล้ว 
 มีเรื่องอะไรที่เราอธิษฐานต่อ
พระเจ้าหรือไม่ ? แน่นอนพระเจ้า
ทรงฟังค าอธิษฐานนั้น และตอนนี้ 
พระเจ้าจะให้เราท าอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ หรือไม่ ? อย่าเพียงแต่
อธิษฐาน แต่ให้เราตอบสนองต่อ
สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราด้วย 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า ส าหรับความ
สัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อเรา    
อยู่เสมออย่างมิ ได้ขาด ซึ่งท าให้
เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้   
ในทุกสถานการณ์ของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
การช่วยกู้ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
อยู่เสมอ ให้เราขอบพระคุณ    
พระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงส าหรับ  
สิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 11 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 58 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ 
สดุดี 8:4 “มนุษยเ์ป็นผูใ้ดเล่า  
ซึง่พระองคท์รงระลึกถึงเขา  
และบตุรของมนุษยเ์ป็นใครเล่า
ซึง่พระองคท์รงเยีย่มเขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 58 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีตอนน้ี 
ข้อ 1 เป็นต้นไป     สดุดีบทนี้
เรียกว่าบทสาปแช่ง (ดูค าอธิบาย
ใน 35:1 เป็นต้นไป ) เป็นการร้อง
ขอความยุติธรรมที่หนักแน่น และ
เอาจริงเอาจังจนดูเผินๆ เหมือน
การเรียกร้องให้แก้แค้น  
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 เรื่องความยุติธรรมนั้นถูก
กล่าวถึงบ่อยครั้งในพันธสัญญา
เดิม นอกจากนี้ความยุติธรรมยัง
เป็นหัวข้อส าคัญในพระธรรมสดุดี 
แต่น่าเศร้าที่ผู้พิพากษาและนักปก- 
ครองหลายคนในสมัยโบราณใช้
ความยุติธรรมตามใจตนเอง พวก
เขามีสิทธิอ านาจสูงสุด ไม่ต้องราย- 
งานใคร และออกกฎหมายได้เอง  
 เมื่อผู้พิพากษาในโลกนี้ทุจริต 
ชีวิตก็สิ้นหวังที่จะได้รับความ
ยุติธรรม แต่พระเจ้าทรงรักความ
ยุติธรรม คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะ
พบความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ใน
นิรันดร์กาล 
ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี้ ข้อ 11 เราหวังว่าบรรดา
ผู้น าประเทศจะเที่ยงตรงและ
ยุติธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับคน
ทั่วไป แต่เมื่อผู้น าไม่เที่ยงตรงและ
ไม่ยุติธรรม ประชาชนก็เดือดร้อน 
คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง 
นักการเมืองยึดอ านาจจากประชาชน  

ศีลธรรมของชนทั้งชาติเสื่อม    
ถอยลง และไม่มีใครสนพระเจ้า  
 เมื่ อความชอบธรรมมีชัยใน
ที่สุด “คนชอบธรรมจะเปรม
ปรีดิ ์” (58:10) วันหนึ่งเราแต่ละ
คนต้องรับผิดชอบการกระท าของ
ตนอย่างแน่นอนและพระเจ้าจะ
ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรม 
ระวังอย่าเข้าข้างความอยุติธรรม 
มิฉะนั้นเราจะต้องเผชิญหน้ากับ
พระพิโรธขององค์ตุลาการแน่นอน 
การตอบสนอง 
 เราอ าจจะไม่ใช่ผู้น าประเทศ 
หรือผู้น าหน่วยงาน แต่สิ่งที่เรา
ต้องรับผิดชอบคือครอบครัวของเรา 
คริสตจักรของเรา และตัวเราเอง 
 เราต้องถามตัวเองว่า ในวันสุด- 
ท้ายเราต้องยืนจ าเพาะพระพักตร์
ของพระเจ้าเพื่อรายงานตัวเรา 
ไม่ใช่เรื่องความรอด เพราะเมื่อเรา
เชื่อพระเยซูคริสต์เราได้ ไปสวรรค์
เรียบร้อยแล้ว แต่เราต้องรายงาน
เรื่องความรับผิดชอบของเรา  
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 เรามั่นใจหรือไม่ ? เรายุติธรรม
เหมือนที่พระธรรมสดุดีตอนนี้
กล่าวไว้หรือไม่?____________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระทัยของ  
พระบิดาให้อยู่ในชีวิตของเรา  
 อธิษฐานทูลขอความเข้าใจ  
พระวจนะเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวทุกวัน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
ทรงน าเราที่เราจะรับ เข้าใจ และ
ด าเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงน า
เรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 12 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 59 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:4 “มนุษยเ์ป็นผูใ้ดเล่า   
ซึง่พระองคท์รงระลึกถึงเขา  
และบตุรของมนุษยเ์ป็นใครเล่า
ซึง่พระองคท์รงเยีย่มเขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ  59 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี้  ข้อ 7,8 คนชั่วสาปแช่ง
พระเจ้าราวกับพระองค์ไม่ได้ยิน
และไม่ตอบโต้ แต่พระเจ้าทรง  
เย้ยหยันพวกเขา คนชั่ว ด าเนิน
ชีวิตราวกับว่าพระเจ้ามองไม่เห็น 

และจะไม่ลงโทษ แต่พระเจ้าทรง
เฝ้าดูอย่างอดกลั้นจนกว่าการ
กระท าเหล่านั้นจะกล่าวโทษพวก
เขาเอง  

ในฐานะผูเ้ช่ือเราต้องระวงัท่ีจะ
ไม่ท าอะไรโง่เขลาเหมือนคนชัว่ 
เราต้องจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงได้ยิน 
และทรงเหน็ทุกส่ิงท่ีเราท า 

ข้อ 10 คนที่ครั้งหนึ่งเคยรักดาวิด
กลับกลายเป็นอิจฉาริษยาจน  
ออกตามล่าหมายจะเอาชีวิตดาวิด
ให้ได้ เพื่อนที่ดาวิดไว้ใจรวมทั้ง
ลูกชายของดาวิดเองต่างพากัน
ต่อต้านท่าน  
 ความรักเปลี่ยนไปได้อย่าง
ง่ายดายจริงๆ แต่ดาวิดรู้ว่าความ
รักที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง  “ความรกัมั ่นคง
ของพระองคด์ ารงเป็นนิตย์ ” 
(100:5)  พระเจ้าทรงเมตตาคนที่
วางใจในพระองค์ตลอดกาล     
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเมตตา
ดาวิด  
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เม่ือความรกัของคนอ่ืนหมดไป
หรือท าให้เราผิดหวงั เรายงัคง

พกัพิงในความรกัมัน่คง 
ของพระเจ้าได ้

การตอบสนอง 
 ขณะนี้ เราได้เผชิญ หรือ ก าลัง
เผชิญกับคนที่ต่อต้านเรา ไม่เห็น
ด้วยกับเรา หรือไม่ ? และยิ่งกว่า  
นั้นเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียน 
เขายิ่งแง่ลบกับเรามากขึ้น 
_________________________
_________________________ 
 ให้พระธรรมตอนนี้หนุนใจเรา 
ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ามีอยู่
กับเราตลอดไป ม่ันคงไว้ ไม่ต้อ ง
หวั่นไหว เพราะเราสามารถพักพิง
ในพระองค์ได้ตลอดไป 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรง    
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 
พระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
ดังนั้น เราจึงสามารถไว้วางใจใน
พระองค์ได้เสมอและตลอดไป  
 ใช้เว ลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________



D E C E M B E R  | 38 

วันที่ 13 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 60 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:5 “เพราะพระองคท์รง
สร้างเขาให้ต า่กว่าพระเจ้า แต่
หน่อยเดียว และสวมศกัดิศ์รี  
กบัเกียรติให้แก่เขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 60 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้ างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด จากพระธรรมสดุดี
ตอนนี้  ข้อ 3-4 พระเจ้า
ประทานถ้วยแห่งการพิพากษา  
แก่ประชาชนแทนที่จะเป็นเหล้า
องุ่นแห่งพระพร  
 

 วัตถุประสงค์ของการที่พระเจ้า
ทรงปล่อยประชากรของพระองค์ก็
เพื่อเขาจะได้กลับมาหาพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่เป็นพระพร
และหนุนใจคือ ส าหรับคน ที่เกรง-
กลัวพระเจ้านั้น ในพระคัมภีร์ฉบับ
อมตะธรรมร่วมสมัยได้แปลไว้ดังนี้ 
“พระองคจ์ะทรงโปรดชธูงข้ึน
คลีอ่อกต้านธนู” 
 

ข้อ 6-10 พระเจ้าตรัสว่าเมือง
ต่างๆ และอาณาจักรอิสราเอล
เป็นของพระองค์ และพระเจ้าทรง
รู้อนาคตของชนทุกชาติ  
 เมื่อเรารู้สึกว่าโลกอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของเรา เมื่อนั้นเรา
ต้องเตือนตัวเองว่าพระเจ้าทรง
เป็นเจ้าของเมืองทั้งหลาย และ
ทรงรู้อนาคตของทุกประเทศ  

พระเจ้ายงัทรงครอบครองอยู่
เหนือทุกส่ิง เราจะได้รบัชยัชนะ

ในพระเจ้าและมีชยัชนะ 
ผา่นทางพระองค์ 
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การตอบสนอง 
 เราต้องยอมรับว่า แม้เราจะ
พยายามสุดความสามารถแล้ว    
ก็ตาม เราไม่สามารถควบคุม     
ทุกอย่างได้  พระเจ้าเท่านั้นที่   
ทรงกระท าได้  
 ขณะนี้มี เรื่อง อะไรบ้างที่เรา
หนักใจ และรู้ว่าเกินขอบเขตและ
ความสามารถที่เราจะดูแลได้ ให้
เรามอบเรื่องนี้ให้กั บพระเจ้าดี
หรือไม่?___________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ที่พระองค์ทรงน าเราให้มารู้จัก  
และเชื่อไว้วางใจในพระองค์  เมื่อ
เรามีพระเจ้าแล้วเราก็นอนหลับ
สบาย  เพราะพระองค์ทรงควบคุม
สถานการณ์ทุกสิ่งในชีวิตของเรา
ได้ทั้งหมด 
 ยกย่องพระเจ้าตามพระนาม
ของพระองค์คือ ยะโฮวาห์ ชาโลม 
(Jehovah Shalom) พระเจ้าทรง
เป็นสันติสุขของเรา  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 14 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 61 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:5 “เพราะพระองคท์รง
สร้างเขาให้ต า่กว่าพระเจ้าแต่
หน่อยเดียว  และสวมศกัดิศ์รี
กบัเกียรติให้แก่เขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 61 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เบื้องหลังสดุดีบทน้ี  
ดาวิดคงเขียนสดุดีบทนี้ขณะที่
ท่านจ าเป็นต้องหนี เมื่ออับซาโลม
กบฏ (2ซมอ .15-18) หรือในช่วง  
ที่ดาวิดเพิ่งหนีรอดจากซาอูลที่  
พยายามตามล่าท่านมาได้อย่าง
หวุดหวิด ขณะที่ท่านซ่อนตัวอยู่
ในถิ่นทุรกันดาร 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีตอนนี้ 
ข้อ 1,2 ดาวิดคงอยู่ไกลบ้านขณะ
เขียนสดุดีบทนี้ แต่พระเจ้าไม่ทรง
ถูกจ ากัดด้วยสถานที่  
 แม้เราจะอยู่ท่ามกลางคน  
แปลกหน้าหรือสิ่งแวดล้อมที่     
ไม่คุ้นเคย พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้ง
เรา “ศิลาทีส่งูกว่า” จะเป็นที่ราบ
ที่ปลอดภัยส าหรับการลี้ภัย      
 พระเจ้าผู้ทรงมี พละก าลังเหนือ  
ทุกสิ่งนั้นทรงอยู่กับเรา 

ดงันัน้ เม่ือเราอยู่ในสภาพท่ี  
ไม่มัน่คง เหน่ือยอ่อน ท้อแท้ 
ให้เราอธิษฐานพระเจ้าโดย    
ใช้สดดีุบทน้ี กจ็ะท าให้เรา    

ฟ้ืนช่ืนขึน้ได้ เพราะพระเจ้าทรง
เป็นท่ีก าบงัและท่ีล้ีภยัของเรา 

ข้อ 8              ดาวิดปฏิญาณว่า
จะสรร เสริญพระเจ้าทุกวัน ดาวิด
ไม่เคยหยุดสรรเสริญพระเจ้า     
ไม่ว่าชีวิตของท่านจะดีหรือร้าย  
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 เรามีเรื่องจะสรรเสริญพระเจ้า   
ได้ในแต่ละวันหรือไม่?  
 เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า ใจเรา
จะไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวน     
ในแต่ละวัน แต่จะสามารถสงบ     
นิ่งได ้การที่เราสรรเสริญพระเจา้ได้ 
แม้จะอยู่ในสภาพที่กดดัน แสดง   
ว่า เรามีความไว้วางใจ และมีความ
เชื่อมั่นในพระเจ้า 
 ไม่เพียงเราจะได้รับค าตอบ
เท่านั้น แต่สภาพเช่นนี้เป็นการฝึก
เราให้นิ่งสงบกับพระเจ้าด้วย ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อทั้ง จิตวิญญาณ 
ร่างกาย จิตใจเราทั้งหมด และเมื่อ
เป็นเช่นนี้ เราก็จะไม่ แก่เกินวัย 
เราจะมีร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
ที่แข็งแรงที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมี
ความสุข และรับใช้พระเจ้าอย่าง
ชื่นชม ท่านอยากเป็นเช่นนี้
หรือไม่ ?__________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน มอบสถานการณ์   
ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือเลว ไม่ว่า     
จะปลอดโปร่งหรือกดดัน มอบใ ห้ 
กับพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงจัดการ 
 ให้อธิษฐานแบบที่ดาวิดกระท า
คือ สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าปัญหา
ที่เรามีนั้นคืออะไร เปลี่ยนค าทูลขอ 
ในปัญหาให้เป็นการสรรเสริญและ
ยกย่องถึงคุณความดีและความรัก
มั่นคงของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
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วันที่ 15 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 62 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:5 “เพราะพระองคท์รง
สร้างเขาให้ต า่กว่าพระเจ้า  แต่
หน่อยเดียว  และสวมศกัดิศ์รี
กบัเกียรติให้แก่เขา” 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 62 ช้า ๆ  
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้?_________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบส นอง 
จากพระธรรมสดุดีตอนนี้  
ข้อ 3-6 ดาวิดระบายความรู้สึกต่อ
พระเจ้าและยืนยันความเชื่อของ
ตนอีกครั้ง การอธิษฐานช่วยให้
ความตึงเครียดทางอารมณ์ผ่อน
คลายลงได้  
 

 การวางใจว่าพระเจ้าทรงเป็น
พระศิลา ความรอดและป้อมปราการ 
ของเรา (62:2) จะเปลี่ยนมุมมอง
ชีวิตของเราทั้งหมด  
 เราจะไม่ขุ่นเคืองอีกต่อไปเมื่อ
ถูกคนอื่นท าร้าย เมื่อเราพักพิงใน
พระก าลังของพระเจ้าจะไม่มีอะไร
ท าให้เราสั่นคลอนได้ 
 เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราอธิษฐาน
พระเจ้า พระเจ้าไม่เพียงตอบ    
ค าอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่   
การอธิษฐานช่วยเราในเรื่อง   
จิตใจด้วยคือไม่ตึงเครียด การ
อธิษฐานเปลี่ยนมุมมองของเรา  
ให้เราสามารถสงบนิ่งได้ 

เราจะสงบน่ิงต่อสถานการณ์ได้   
กต่็อเม่ือเราสามารถ 
สงบน่ิงกบัพระเจ้า 

 ดังนั้น ให้เราเรียนรู้ที่จะสงบนิ่ง
กับพระเจ้า และอธิษฐานต่อ
พระองค์ด้วยความเชื่อไว้วางใจ   
ในพระองค์เสมอ 
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ข้อ 9-12  เรามักถูกทดลองให้
ประเมินคนจาก เกียรติยศ อ านาจ 
ความม่ังคั่ง หรือต าแหน่ง เราอาจ
คิดว่าคนที่มีสิ่งเหล่านี้ คือคนที่มี
ชีวิตก้าวหน้า แต่เมื่อประเมินด้วย
มาตรฐานของพระเจ้า คนเหล่านี้
เป็นเพียง “ลมหายใจวูบหนึ่ง ” 
เท่านั้น  
 แล้วอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้
คุณค่าเมื่อพระองค์ทรงประเมินเรา 
นั่นคือการว างใจพระเจ้าและการ  
รับใช้พระองค์ (62:12) ความม่ังคั่ง 
เกียรติยศ อ านาจ หรือต าแหน่ง
ไม่ได้ท าให้เรามีค่าขึ้นในสายพระ -
เนตรพระเจ้า แต่การรับใช้พระองค์
อย่างซื่อสัตย์มีค่านิรันดร ์
 จากพระธรรมตอนนี้ เราสามารถ
ขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้า
ได้ ส าหรับคุณค่าที่เรามีในชีวิต 
ไม่ใช่ที่อ านาจ เงินทอง ความ -
สามารถ  แต่อยู่ที่การที่เราเป็น  
บุตรของพระองค์ ไว้วางใจพระองค์ 
และปรนนิบัติพระองค์ต่างหาก  
 
 

 ดังนั้นอย่าให้ซาตาน หรือโลก
หลอกลวงและกดเราลง ให้เราเชิด
หน้าของเราขึ้นมองไปที่พระบิดา
ของเราในสวรรค์ และกล่าวว่า 
“ฉันเป็นบุตรของพระเจ้า แ ละ
พระองค์ทรงรักฉัน”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์ 
บนไม้กางเขนไถ่บาปของเรา และ
ทรงรับเราให้เป็นบุตรของพระองค ์
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนในของประทาน  ความ - 
สามารถเพื่อเราจะสามารถน า     
สิ่งนี้รับใช้พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:6 “พระองคท์รงมอบอ านาจ
ให้ครอบครองบรรดาพระหตัถ -
กิจของพระองค ์ พระองคท์รงให้
สิง่ทัง้ปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 15 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ให้ท่านเอาบทเพลงการช่วยกู้นี้
เป็นแบบอย่างในการขอบพระคุณ
พระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือ
และตอบค าอธิษฐานของท่าน 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
และการตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป     ดนตรีเป็น
ส่วนส าคัญในการนมัสการและ
การเฉลิมฉลองของอิสราเอล    
การร้อง เพลงแสดงออกถึง  
ความรักและ การขอบคุณ  
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 และเป็นวิธีการที่ สร้างสรรค์ใน
การถ่ายทอดประเพณี ด้วยค าพูด  
 บางคนกล่าวว่าบทเพลงของ
โมเสสเป็นบทเพลงเก่าแก่ที่สุด   
ในโลกที่ถูกบันทึกไว้ เพลงนี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง  
ชัยชนะของพระเจ้า ช่วยยกชูใจ
และเสียงของประชาชนขึ้นไปสู่
พระเจ้า พวกเขาร้องเพลงด้วย
ความชื่นชมยิ นดีหลังจากได้รับ
การช่วยกู้จากมหันตภัย 
 การร้องเพลงสดุดีและเพลง
สรรเสริญพระเจ้าเป็นวิธีท่ีดีที่จะ
ผ่อนคลาย สรรเสริญ และขอบ - 
พระคุณเมื่อเราผ่านปัญหามาได้ 
 ให้เราฝึกร้องเพลงนมัสการ  
พระเจ้า เพราะไม่เพียงว่าเราจะ  
ได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า แต่
บทเพลงนั้นช่วยให้จิตใจและ
ร่างกายเราผ่อนคลายด้วย 
 
 
 
 

 ข้อ 26  พระเจ้าทรงสัญญาว่า
ถ้าประชาชนเชื่อฟังพระองค์   
พวกเขาจะปลอดภัยจากโรค -
ระบาดในอียิปต์  
 ประชาชน ไม่รู้เลยว่ากฎทาง
ศีลธรรมที่พระเจ้าประทานนั้น     
ก็เพื่อช่วยให้พวกเขาปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บด้วย เช่น การ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโสเภณีท าให้       
ไม่เป็นกามโรค   
 บทบัญญัติของพระเจ้ามักมีไว้
เพื่อปกป้องเราจากอันตราย  
 ทั้งชายและหญิงเป็นสิ่งทรง
สร้างที่ ซับซ้อน ชีวิตด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ และจิตวิญญาณของเรา
เกี่ยวพันกัน  แม้แต่การแพทย์
สมัยใหม่ก็ยังยอมรับบทบัญญัติ
เหล่านี้ ถ้าเราต้องการให้พระเจ้า
ทรงดูแล เราต้องยอมรับการชี้แนะ
ของพระองค์ในการด าเนินชีวิต 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ดงันัน้เราจึงควรท่องจ า และ
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 

 ท่ีจะท าให้เราได้รู้ถึง 
วิธีการด าเนินชีวิต และเม่ือนัน้  

เราจะประสบความส าเรจ็ 
อย่างแท้จริงและยัง่ยืน 

 
อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานโดยใช้พระธรรม
อพยพบทที่ 15 :1-18 นี้ยกย่อง  
และนมัสการพระเจ้า โดยคิดถึง
การช่วยกู้ที่พระเจ้าทรงปลดปล่อย 
เราจากปัญหาและความกดดัน    
ที่ผ่านมา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:6 “พระองคท์รงมอบอ านาจให้
ครอบครองบรรดาพระหตัถกิจ -
ของพระองค ์ พระองคท์รงให้  
สิง่ทัง้ปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 16 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านได้เรียนรู้พระลักษณะ      
ของพระเจ้า อะไรบ้างที่มีต่อคน
อิสราเอลที่ขี้บ่นนั้น?__________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 32      ชาวฮีบรูใส่มานาไว้ใน
ไหพิเศษเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้
ระลึกถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า
ส าหรับพวกเขาในถิ่นกันดาร  
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 คริสเตียนใช้สั ญลักษณ์ในการ
นมัสการมาโดยตลอด เราใช้ของ
พิเศษเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึง
พระราชกิจของพระเจ้า  

ในการนมสัการ  
สญัลกัษณ์ช่วยเราได้ 
แต่เราต้องไม่นมสัการ

สญัลกัษณ์นัน้ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
และการตอบสนอง  
ข้อ 2        ประชาชนบ่นอีกแล้ว 
เมื่อชาวอิสราเอลเผชิญอันตราย 
คว ามขาดแคลน และความไม่
สะดวกสบาย พวกเขาบ่นอย่าง   
ขมขื่นและ อยากกลับไปอียิปต์    
แต่พระเจ้าทรง จัดเตรียมสิ่ง   
จ าเป็นให้พวกเขา 
 เหมือนทุกครั้ง สถานการณ์
ยุ่งยากมักน าไปสู่ความตึงเครียด 
การบ่นจึงเป็นเรื่องธรรมดา  ชาว -
อิสราเอลไม่ได้ต้องการกลับไป
อียิปต์จริงๆ เพียงแต่ต้องการชีวิต
ที่สะดวกสบายขึ้นเท่านั้น ในช่วง
ที่เครียดพวกเขาหาสาเหตุของ  
 

ความเครียดไม่พบ (ในกรณีนี้คือ 
การขาดความวางใจในพระเจ้า ) 
พวกเขาคิดแต่ว่าท าอย่างไรจึงจะ
หายเครียดได้เร็วที่สุดเท่านั้น 

เม่ือเราเครียด จงต่อต้าน 
การทดลองท่ีล่อลวงให้เรา 

หนีปัญหาให้เรว็ท่ีสดุ  
แต่จงจดจ่อท่ีฤทธ์ิอ านาจและ
สติปัญญาของพระเจ้าท่ีจะช่วย

เราจดัการกบัสาเหตขุอง
ความเครียด 

 เราเป็นเหมือนคนอิสราเอล
หรือไม่ คือ ตอบสนองความตึง -
เครียดด้วยการบ่น ? 
 ให้เรากลับใจ และเรียนรู้ใน   
การไว้วางใจพระเจ้าส าหรับ
สถานการณ์ทุกข์ยากล าบากนั้น   
 ขณะนี้เรามีสถานการณ์ย าก 
ล าบากอะไรบ้าง และเราจะแสดง
การไว้วางใจพระเจ้าในสถาน - 
การณ์เช่นนี้ได้อย่างไร? 
_________________________
_________________________ 
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 ข้อ 23 ท าไมชาวอิสราเอล     
จึงถูกห้ามไม่ให้ท างานวันสะบาโต
กระทั่งหุงหาอาหารก็ไม่ได้? 
 พระเจ้าทรงรู้ว่ากิจวัตรประจ า - 
วันอันยุ่งเหยิ งดึงประชาชนออก
จากการนมัสการพระองค์  
 ตารางเวลาของเรามักเต็มไป
ด้วยงาน หน้าที่ในครอบครัว และ
การพักผ่อนจนไม่มีเวลาเหลือ  
เพื่อนมัสการพระเจ้า จงแบ่งเวลา
ไว้ส าหรับพระเจ้าด้วย 
 เราแบ่งเวลาให้พระเจ้าตอน
ไหนบ้าง ? เพราะนี่จะเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ และ
จิตวิญญาณของเรา 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของ    
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีที่เรา  
ได้ท่องผ่านมา และ มอบปัญหา 
ความยากล าบากที่กดดันเรานั้น
กับพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับปัญหานี้ และทูลขอให้เรา
เข้าใจว่าท าไมจึงมีสถานก ารณ์นี้
เกิดขึ้นกับเรา  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
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วันที่ 18 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 17 
อธิษฐา นสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:6 “พระองคท์รงมอบอ านาจให้
ครอบครองบรรดาพระหตัถกิจ -
ของพระองค ์ พระองคท์รงให้  
สิง่ทัง้ปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 17 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ถ้าท่านเป็น โมเสสที่เจอการบ่น
ของคนอิสราเอลที่เป็นผู้ตาม ท่าน
จะรู้สึกอย่างไรบ้าง และท่านจะ
ตอบสนองการบ่นแบบที่โมเสส
กระท าหรือไม่ หรือท่านจะตอบ  
สนองอย่างไร?______________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8   ชาวอามาเลขเป็นเชื้อสาย
ของอามาเลขซึ่งเป็นหลานของ   
เอซาว คนเหล่านี้เป็นชนเผ่า
เร่ร่อนที่โหดร้าย อาศัยอยู่ใน
บริเวณถิ่นกันดารใกล้ทะเลตาย 
พวกเขาด ารงชีพโดยการปล้น - 
สะดมชุมชนอื่นๆ และฆ่าคนเพื่อ
ความสนุกสนาน การดูหมิ่นที่
ร้ายแรงอย่างหนึ่งในวัฒนธรรม
ของชาวอิสราเอลคือการเรียกคน
ว่า “เพื่อนของอามาเลข”  
 เมื่อชาวอิสราเอลเข้าสู่บริเวณ
นั้น ชาวอามาเลขเห็นว่าเป็น
โอกาสทองที่ได้ทั้งความสนุกและ
ผลประโยชน์ แต่พวกเขาคิดผิด
มหันต์ เพราะชา วอิสราเอลเป็น
ประชากรที่พระเจ้าทรงน า  
 การที่ทาสชาวอิสราเอลมีชัย
เหนือชนชาติที่กระหายสงคราม   
นี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขา
ตามที่ทรงสัญญา 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 2 
ประชาชนบ่นเรื่องปัญหาของพวก
เขาอีกแทนที่จะอธิษฐาน  
 บางปัญหาแก้ได้โดยการใคร่ -
ครวญหรือล าดับความส าคัญของ
เราเสียใหม่ บางปัญหาแก้ได้โดย
การปรึกษาหารือ แต่บางปัญหา
แก้ได้โดยการอธิษฐานเท่านั้น  
 เราควรพยายามตั้งใจอธิษฐาน
เมื่อรู้สึกอยากบ่น เพราะการบ่น   
มีแต่จะเพิ่มความเครียดให้เรา
เท่านั้น  

การอธิษฐานท าให้ความคิด
และอารมณ์ของเราสงบลงและ
เตรียมเราให้พร้อมท่ีจะฟัง 

 ดังนั้น เราควรป้องกันการบ่น
โดยการให้การอธิษฐานเป็นวิถี
ชีวิตของเรา ซึ่งก็กลับมาสู่ความ - 
ส าคัญของ QT  และสิ่งที่เราต้อง
เตือนตัวเองเสมอก็คือ วันนี้ เรา
เฝ้าเดี่ยวแล้วหรือยัง ? 

 และอีกประการหนึ่งคือ เรา    
จัดเวลาการ เฝ้าเดี่ยวและเรา   
สม่ าเสมอกับการเฝ้าเดี่ยวของเรา
หรือไม่? 
 ถ้าไม่ ก็ให้เราตั้งใจจริง  ๆ 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 10- 13 อาโรนและเฮอร์อยู่
เคียงข้างโมเสสและช่วยชูแขน
ของท่านขึ้นเพื่อให้ชาวอิสราเอลมี
ชัยเหนือชาวอามาเลข  

เราจ าเป็นต้อง “ชมืูอ”  
ผูน้ าฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
เช่นกนั การช่วยแบง่เบาภาระ

การให้ก าลงัใจหรือ 
อธิษฐานเผือ่จะท าให้ผูน้ าฝ่าย 

จิตวิญญาณมีใจท างาน 

 เราได้ให้ก าลังใจกับผู้น าเรา
หรือไม่ ? และเราได้อธิษฐานเผื่อ
ผู้น าของเราหรือไม่ ? เพื่อเราจะ
สามารถมีชัยเหนือศัตรูของเราได้ 
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 วันอาทิตย์นี้ ให้เราท าบางอย่าง
กับผู้น าของเรา อาจเป็นการบอก
ขอบคุณเขาที่เป็นพระพรส าหรับ
เรา หรือเขียนการ์ดขอบคุณ หรือ 
สิ่งอื่นที่เรารู้สึกว่าเหมาะสม   
 เราจะท าอะไรเพื่อหนุนใจผู้น า
ครับ?____________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าในคริสตจักร
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นทีมศิษยาภิ -
บาล หัวหน้าเซลล์ พี่เลี้ยง หรือ 
ผู้น าในครอบครัวเรา คือ พ่อ แม่ 
หรือพี่ของเรา  อวยพรพวกเขา 
ทูลขอพระเจ้าทรงน าชีวิตของเขา
โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์    
กับพระเจ้าอย่างสนิทสนม เพื่อ
เขาเหล่านี้จะได้รับการทรงน า  
จากพระเจ้าที่จะเป็นผู้น าตาม    
น้ าพระทัยของพระองค์เพื่อน า      
ลูกแกะของพระองค์อย่างช่ าชอง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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วันที่ 19 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:7 “คือฝงูแกะและฝงูววั
ทัง้ส้ิน  ทัง้สตัวป่์าด้วย” 

อ่านพระธรรม อพยพ 18 ช้า ๆ 
3 รอบ  
จากตัวอย่างความสัมพันธ์ของ
โมเสสและเยโธร  พระเจ้าตรัส
อะไรกับท่านบ้างเกี่ยวกับเรื่อง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว?____ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
และการตอบสนอง  
ข้อ 8-11 โมเสสเล่าให้พ่อตาเยโธร
ฟังเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงท า 
เพื่อให้เขาเห็นว่าพระเจ้าทรง
ยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใด  
 คนที่เราเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟัง
ได้ยากที่สุดมักเป็นญาติของเราเอง 

แต่เราควรหาโอกาสบอกให้พวก -
เขารู้ว่าพระเจ้าทรงท าอะไรใน
ชีวิตของเร า เพราะเป็นอิทธิพล    
ที่ดีในชีวิตของพวกเขาได้ 
 พี่น้องของเราได้ฟังประสบ -
การณ์ที่พระเจ้าทรงกระท าในชีวิต
ของเราหรือไม่ และลึกกว่านั้นก็   
คือว่า ญาติของเราทุกคนรับเชื่อ
พระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง?  
 ให้เราเริ่มต้นวันนี้คิดถึงการ
แบ่งปันประสบการณ์ความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าให้ญาติพี่น้องของเรา 

_________________________
_________________________
________________________ 
ข้อ 13- 26 โมเสสเสียเวลาและ
พลังงานมหาศาลไปกับการฟัง    
ค าร้องทุกข์ของชาวฮีบรูจนเขา
ท างานส าคัญอื่นๆ ไม่ได้ เยโธร
แนะน าให้โมเสสมอบหมายงาน
ส่วนนี้ให้คนอื่นและทุ่มเทท า งาน 
ที่เขาท าได้เพียงคนเดียว  
 บางครั้งคนที่มีต าแหน่งที่สูงๆ 
มักรู้สึกว่ามีแต่ตนเท่านั้นที่ท างาน
ที่จ าเป็นได้ แต่คนอื่น ช่วยแบ่ง
เบาภาระบางส่วนได้  
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 การมอบหมายงานช่วยบรรเทา
ความเครียดของโมเสส เพิ่มคุณ -
ภาพการปกครอง และเตรียมพวก
เขาให้พร้อม ส าหรับการวางระบบ
การปกครองในคานาอันต่อไป  
การกระจายงานอย่างถกูต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

ของเราเองและ 
ในขณะเดียวกนักช่็วยให้ 
คนอ่ืนมีโอกาสเติบโต 

 เราต้องรับผิดชอบของประทาน
และบทบาทหน้าที่พระเจ้าทรง
มอบหมายให้กับเรา และบริหารให ้
คนอื่นรับผิดชอบส่วนของพวกเขา 
 พระเจ้าให้เรารับผิดชอบข อง
ประทานและบทบาทอะไรใน
คริสตจักรและในครอบครัวเรา  
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อญาติมิตรของเรา  
ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และอธิษฐาน
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา   
กับเราที่จะแบ่งปันพระราชกิจ   
ของพระองค์ให้เขาเหล่านั้น เพื่อ
เขาจะรับความรอด 
 อธิษฐานเผื่อน้อง ๆ หรือ  ลูก- 
หลานของเราที่รู้จักพระเจ้าแล้ว 
และอธิษฐานขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญากับเราที่จะแบ่งปัน     
พระราชกิจของพระองค์ให้เขา
เหล่านั้นเพื่อหนุนใจเขาให้เขา
เติบโตกับพระเจ้าได ้
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 20 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  8:7 “คือฝงูแกะและฝงูววั
ทัง้ส้ิน  ทัง้สตัวป่์าด้วย” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 19 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านเรียนรู้พระลักษณะของ    
พระเจ้าอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3   ภูเขาซีนาย (เรียกอีกชื่อ
ว่าภูเขาโฮเรบ ) เป็นสถานที่ทาง
ศาสนาที่ส าคัญมากแห่งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์อิสราเอล ภูเขานี้
ตั้งอยู่กลางตอนใต้ของแหลม      
ซีนายและเป็นที่ที่พระเจ้าทรง
ปรากฏแก่โมเสสในพุ่มไม้ที่      
ลุกเป็นไฟ  

 เป็นที่ที่พระเจ้าทรงท าพันธ -
สัญญากับอิสราเอล และเป็นที่ที่  
เอลียาห์ได้ยินเสียงกระซิบอัน
อ่อนโยนของพระเจ้า พระเจ้า
ประทานพระบัญญัติและแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่
ประชาชนของพระองค์ที่ภูเขานี้ 
พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการเชื่อฟัง
น ามาซึ่งพระพร (34:4-28) และ
การไม่เชื่อฟังน ามาซึ่งผลลัพธ์   
อันน่าเศร้า (34:7) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 5    ท าไมพระเจ้าทรงเลือก
อิสราเอลเป็นชนชาติของพระองค์   
 พระเจ้าทรงรู้ว่าไม่มีชนชาติใด
ในโลกดีพอจะเรียกได้ว่าเป็น
ประชากรของพระองค์ หรือเป็น 
“กรรมสิทธิ์ล้ าค่า” ของพระองค์  
 พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอล  
ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาท า แต่
พระองค์ทรงเลือกอิส ราเอลด้วย
ความรักความเมตตาของพระองค์ 
โดยไม่ได้ค านึงถึงความผิดที่ชน -
ชาตินี้ได้ท าและจะท าในอนาคต  
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พระเจ้าทรงต้องการ 
ให้มีชนชาติพิเศษในโลก 
เพ่ือให้พวกเขาแสดง 
วิถีชีวิตของพระองค ์ 

สอนพระวจนะของพระองค ์
และเป็นตวัแทนเพ่ือประกาศ

ความรอดแก่ชาวโลก 

 “ทุกประชาชาติทั่วโลก ” จะ
ได้รับพรผ่านทางพงศ์พันธุ์ของ   
อับราฮัม (ปฐก.18:18)  
 อิสยาห์พยากรณ์ไว้ว่าบรรดา
คนต่างชาติและเหล่ากษัตริย์จะมา
รู้จักพระเจ้าผ่านทางอิสราเอล 
(อสย.60:3) พระมาซีฮา พระบุตร
ที่พระเจ้าทรงเลือกจะบังเกิดมา
ทางชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรง
เลือกชนชาติหนึ่งและฝึกอบรม
พวกเข าอย่างเข้มงวด เพื่อวัน
หนึ่งข้างหน้าพวกเขาจะน าพระพร
ไปสู่ชาวโลกทั้งปวง 
 
 

การตอบสนอง  
 พระเจ้าทรงเลือกเรา เช่นเดียว  
กันกับชนชาติอิสราเอล คือเพื่อให้
ส าแดงวิถีชีวิต สอนพระวจนะและ
ประกาศความรอดให้แก่ชาวโลก 
 เราได้ตระหนักเช่นนั้นหรือไม่ ? 
แนวความคิด การด าเนินชีวิตของ
เราทุก ๆ วันนี้ ได้เป็นเช่นนี้
หรือไม่?___________________ 
________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่พระองค์ทรงเลือกเราให้เป็น
ตัวแทนของพระองค์ที่ส าแดง   
พระลักษณะของพระองค์ในโลกนี้ 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธ์
ประทับอย่างเต็มล้นในชีวิ ตของ
เราเพื่อเราจะส าแดงพระลักษณะ
ของพระองค์ได้อย่างเต็มขนาด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:7 “คือฝงูแกะและฝงูววั
ทัง้ส้ิน  ทัง้สตัวป่์าด้วย” 

อ่านพระธรรม อพยพ 20 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ้างจากพระ -
ธรรมตอนนี้?_______________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24-26    ท าไมต้องมีค าสั่ง
เฉพาะเจาะจงในการสร้างแท่น
บูชา?  ประชากรของพระเจ้าไม่มี
พระคัมภีร์และไม่มีธรรมเนียมทาง
ศาสนาให้เรียนรู้มากนัก พระเจ้า
จึงทรงเริ่มจากที่ไม่มีอะไรและ  
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สอนให้พวกเขารู้จักวิธีนมัสการ
พระองค์ พระเจ้าทรงมีค าสั่ง
เฉพาะเจาะจงในการสร้างแท่นบูชา
เพื่อควบคุมวิธีถวายเครื่องบูชา  
 พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ใช้หิน
ที่ตัดแต่งแล้วหรือท าเป็นรูปใดๆ
มาสร้างแท่นบูชา และไม่ทรง
อนุญาตให้ประชาชนตั้งแท่นบูชา
ที่ไหนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
พวกเขาตั้งศาสนาของตัวเองขึ้น 
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการของพระ -
เจ้า แต่พระองคท์รงต่อต้านการตั้ง
ศาสนาของเราเอง 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ในข้อ 
8-11 วันสะบาโตเป็นวันที่ก าหนด
ไว้เพื่อพักผ่อนและนมัสการพระ
เจ้าทรงบัญชาให้มีวันสะบาโต
เพราะมนุษย์จ าเป็น  ต้องมีเวลาที่
ไม่ต้องเร่งรีบเพื่อนมัสการและ
พักผ่อนในแต่ละสัปดาห์ พระเจ้า  
ผู้ทรงใส่ พระทัยจัดเตรียมวันพัก -
ผ่อนในแต่ละสัปดาห์ให้เรานั้นทรง
เป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆ  
 การจัดเวลาเพื่อพักผ่อนและ
นมัสการอย่างสม่ าเสมอในโลกที่ 

เร่งรีบนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ส าคัญส าหรับเรา  และท าให้จิต
วิญญาณของเราชุ่มชื่นเป็นผล
พลอยได้ ดังนั้นจงอย่าละเลยการ
จัดเตรียมของพระเจ้า 
 เราได้ตอบสนองค าแนะน าของ
พระเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่ ? ใน  
ทุก ๆ เรื่อง และในวันนี้ พระเจ้า
ได้ให้เราพักผ่อนในวันสะบาโตซึ่ง
ส าหรับ คริสเตียนเรานั้นคือวัน
อาทิตย์ ___________________
_________________________ 
 แท้จริงค าแนะน าและพระ -
บัญญัติ ของพระเจ้านั้นเป็ นมีไว้
เพื่อประโยชน์และพระพรส าหรับ
เรา แม้บางเรื่องอาจจะรู้สึกว่ายาก 
แต่นั่นคือประโยชน์และพระพรที่
แท้จริง ดังนั้นให้เราจริงจังกับค า - 
แนะน าและพระบัญญัติของพระองค์ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปิดเผยให้เราเข้าใจเบื้องหลังและ
วัตถุประสงค์ของพระบัญญั ติและ
ข้อแนะน าของพระองค์ที่ปรากฏ
ในพระคัมภีร์ เพื่อเราจะกระท า
ตามด้วยความเข้าใจ และ ด้วย
หัวใจ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างเราให้
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเพื่อเรา  
จะสามารถเข้าใจและแบ่งปันผู้อื่น  
ถึงพระบัญญัติของพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 21 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:8 “ตลอดทัง้นกในอากาศ  
ปลาในทะเล  และอะไรต่างๆ  
ทีไ่ปมาอยู่ตามทะเล” 

อ่าน พระธรรม อพยพ 21 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม 
ตอนนี้ซึ่งเป็นบทบัญญัติของ
พระองค์?_________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป     บทบัญญัติเหล่านี้
ถูกก าหนดขึ้นเพราะทุกสิ่งที่เราท า
จะมีผลตามมา เราจึงต้องคิดก่อน
ท า และพิจารณาถึงผลกระทบที่
เกิดจากการตัดสินใจของเรา  
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 จงใคร่ครวญแผนการของเรา   
ในวันนี้และพิจารณาว่าผลลัพธ์   
ในระยะยาวจะเป็นอย่างไร?  
 เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดย     
ยึดหลักบทบัญญัติเหล่านี้ และ   
ท า ทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบ  
และยุติธรรมต่อทุกคนไม่ว่า       
จะเป็นเพื่อนหรือศัตรูก็ตาม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี   
ในข้อ 24,25 “ตาแทนตา” เป็นกฎ
ที่ตั้งเป็นแนวทางในการพิพาก ษา
ไม่ได้เป็นกฎส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและไม่ได้ถือว่าการ
แก้แค้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  
 กฎนี้ท าให้ความผิดถูกลงโทษ
อย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้มี
การลงโทษที่โหดร้ายและป่าเถื่อน
เหมือนชนชาติอื่นๆ ในสมัยโบราณ  
 พระเยซูทรงใช้หลักการนี้สอน
เราไม่ให้แก้แค้น (มธ.5:38-48) ผู้
พิพากษา พ่อแม่ ครูอาจารย์ และ
คนที่ท างานกับผู้คนต้องตัดสินใจ
อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การลงวินัย
ได้ผลดี   
 

การลงโทษสถานหนักเกินไป
นัน้ไม่ยติุธรรมและถ้าเบา
เกินไปกส็อนคนไม่ได้ผล  

จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า
ก่อนตดัสินผูใ้ด 

การตอบสนอง 
 พึงตระหนักว่า การกระท าทุก -
อย่างจะส่งผลในอนาคตอย่าง
แน่นอน ไม่ว่าดีหรือไม่ดี  
 อะไรคือเป้าหมาย หรือ 
Destiny ของชีวิตเรา ? เราได้
วางแผนอะไรบ้าง ? และเราได้
อธิษฐานปรึกษาพระเจ้า และขอ
การทรงน าจากพระเจ้าหรือไม่? 
_________________________
_________________________ 
 พระวจนะในตอนนี้ สอนไม่ให้
เราตอบแทนคนที่ท าผิดต่อเรา
รุนแรงเกินเหตุ และพระเยซูก็ยัง
ได้สอนไม่ให้เราแก้แค้น 
 ให้เราคิดถึงเพื่อน  คนที่อยู่ใต้
การดูแลของเรา น้องของเรา หรือ 
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แม้แต่พ่อแม่ของเรา อาจจะมี
บางครั้งที่เราตอบสนองต่อเขา
เหล่านี้รุนแรงเกินไป หรือ ยังขุ่น
เคืองใจอยู่โดยไม่ยอมให้อภัย  มี
หรือไม่?  
 ถ้ามีให้เรากลับใจ ยกโทษคน
เหล่านี้ และปรับชีวิตของเราให้
ถูกต้องเสีย เพื่อเป็นการปลด - 
ปล่อยทั้งคนนั้น และตัวเราเองให้
พ้นจากพันธนาการด้วย _______ 
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปิดเผยความผิดพลาดในชีวิต
ของเราเพื่อเราจะสารภาพบาปที่
พันธนาการเราต่อพระเจ้า 
 ทูลขอโลหิตของพระเยซูทรง
ช าระเราให้พ้นจากความบาปผิดที่
เราผิดพลาดไปไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานก าลั งให้กับเราเพื่อ
ด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัย      
ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยอารมณ์
ความรู้สึก และเนื้อหนัง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 23 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:8 “ตลอดทัง้นกในอากาศ  
ปลาในทะเล  และอะไรต่างๆ  
ทีไ่ปมาอยู่ตามทะเล” 

อ่านพระธรรม อพยพ 22 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ที่มีต่อชนชาติอิสราเอล? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป  กฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่
กฎหยุมหยิม แต่เป็นกรณีศึกษา
โดยน าบทบัญญัติพระเจ้ามา
ปฏิบัติจริง  
 

 พระเจ้าทรงยกสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้มาแสดงให้เห็นว่า
จะใช้บทบัญญัติของพระองค์ใน
ชีวิตประจ าวันของชาวอิสราเอล
ได้อย่างไร   
 กรณีศึกษาเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
หลายประการคือ (1) เพื่อป้องกัน
ชนชาติ (2) เพื่อบริหารชนชาติ 
และ (3) เพื่อให้ทั้งชนชาติจดจ่อ
อยู่ที่พระเจ้า   
 บทบัญญัติที่กล่าวถึงในที่นี้
ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ 
แต่เป็นตัวอย่างที่น ามาปฏิบัติได้
จริงและช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ว่าสิ่งใดเป็นพระสงค์ของพระเจ้า 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
และการตอบสนอง  ข้อ 18    
ท าไมบทบัญญัติของพระเจ้าจึง
ก าหนดบทลงโทษการเล่นคาถา -
อาคมไว้อย่างรุนแรง (ลนต.19:31; 
20:6,27, ฉธบ.18:10-12) การเล่น
อาคมมีโทษถึงตายเนื่องจากเป็น
การท าผิดต่อพระเจ้าโดยตรง  
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 การใช้อ านาจที่ชั่วร้ายนั้นฝ่าฝืน
พระบัญญัติข้อแรกที่ว่า “อย่ามี
พระเจ้าอื่นใด ” การเล่นอาคมเ ป็น
การต่อต้านพระเจ้าและสิทธิอ านาจ
ของพระองค์  ประเด็นส าคัญก็คือ
การเล่นคาถาอาคมนั้นคือการเข้า
พวกกับซาตาน แทนที่จะอยู่ฝ่าย
พระเจ้า 
 การเกี่ยวข้องกับคาถาอาคม ที่
ท ากันประจ าในสังคมไทยคือการ
ดูดวงชะตาราศี แม้แต่การอ่าน
จากหนังสือ หรือการดูลายมือ ก็
เป็นสิ่งที่อันตรายแล ะพระเจ้า    
ทรงไม่พอพระทัยด้วย 
 ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้เรา
สารภาพ กลับใจ และขอพระโลหิต
ของพระองค์ทรงช าระเรา 
 

 ข้อ 21      พระเจ้าทรงเตือน
อิสราเอลไม่ให้ปฏิบัติต่อคน -    
ต่าง ด้าว อย่างอยุติธรรม เพราะ
ชาวอิสราเอลเองก็เคยเป็นคน - 
ต่างด้าวในอียิปต์  
 การเข้าไปอยู่ในสิ่ งแวดล้อม
ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะรู้สึกโดด-
เดี่ยวและรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเรา  

 มีคนแปลกหน้าอยู่ในท้องถิ่น
ของเราบ้างไหม เช่น ผู้ลี้ภัย คนที่
ย้ายโรงเรียนมา หรือคนต่างชาติ 
จงท าความเข้าใจกับการต่อสู้    
ดิ้นรนของพวกเขาและแสดง  
ความรักของพระเจ้าด้วยความ -
เมตตาและด้วยความใจกว้าง 
 เมื่อมีคนใหม่ ผู้เยี่ยมเยือนเข้า
มาในคริสตจักรเรา เราได้ต้อนรับ
เขาอย่างอบอุ่นหรือไม่? ให้เราฝึก
ที่จะเป็นพระพรกับพี่น้องกลุ่มนี้ 
เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอ
พระทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ให้เรามีหัวใจแบบพระเยซูคริสต์ 
เพื่อว่าเราจะด าเนินชีวิตตาม
กฏเกณฑ์ของพระเจ้าไม่ใช่ที่
ตัวอักษรแต่ด้วยหัวใจที่เรารัก
พระองค์ และแสดงออกมาเป็น
การกระท า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
8:8 “ตลอดทัง้นกในอากาศ  
ปลาในทะเล  และอะไรต่างๆ  
ทีไ่ปมาอยู่ตามทะเล” 

อ่านพระธรรม อพยพ 23 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ที่มีต่อชนชาติอิสราเอล? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20,21    ทูตสวรรค์ที่ไปกับ
ชาวอิสราเอลนั้นเป็นใคร? เป็นไป
ได้ว่าทูตสวรรค์นั้นคือการส าแดง
พระองค์เองของพระเจ้า  
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 พระเจ้าทรง สถิตในทูตสวรรค์
เหมือนที่พระองค์ทรงสถิตในเสา
เมฆและเสาเพลิง (13:21, 22)  
“เขากระท าในนามของเรา ” 
หมายความว่า พระลักษณะและ
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าปรากฏใน
ทูตสวรรค์องค์นี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
และการตอบสนอง  ข้อ 1 
การปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นความ -
จริงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทร งห้าม  
อย่างเด็ดขาด การซุบซิบนินทา 
การพูดให้ร้าย และการเป็นพยาน-
เท็จบ่ันทอนครอบครัว  ท าลาย
ความร่วมมือในท้องถิ่นและท าให้
ระบบความยุติธรรมป่ันป่วน  การ
ซุบซิบนินทายังก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย  
 แม้เราจะไม่ได้เป็นคนเริ่มโกหก 
แต่ถ้าเราส่งต่อค าซุบซิบนินทาเรา
ก็ต้องรับผดิชอบ ดังนั้นอย่ากระจาย 
ข่าวลือ แต่จงหยุดข่าวลือเสีย! 
 

 เราจะเห็นว่า ข่าวลือและการ
นินทาเป็นเรื่องที่รุนแรงและ  
จริงจังที่พระเจ้าไม่พอพระทัย 
บางครั้งเราอาจจะพูดเล่นโดย    
ไม่ระวัง แต่นั่นก็อาจจะเป็นน้อง ๆ 
ของข่าวลือได้  

ให้เราตัง้ใจว่า เราจะไม่ให้
ค าพดูท่ีเป็นการนินทาไม่ว่าจะ
มากหรือน้อยออกจากเราเลย 

 ข้อ 24,25 ถ้าเราอยู่ในเตาไฟ 
เราจะถูกไฟไหม้ได้ง่าย พระเจ้า
ทรงเตือนให้ชาวอิสราเอลระวัง
เพื่อนบ้านที่ไม่มีความเชื่อและ  
การกระท าที่อาจชักน าพวกเขา
ออกจากทางของพระองค์  
 เราก็อยู่กับเพื่อนบ้านที่มี
ค่านิยมต่างจากเราอย่างสิ้นเชิง  
เราได้รับการทรงเรียกให้รักษาวิถี
ชีวิตแห่งความเชื่อของเราไว้ ซึ่ง
อาจเป็นเรื่องที่ยากล าบาก  
 โดยเฉพาะถ้าวิถีชีวิตคริสเตียน
ของเราต่างจากคนทั่วไป ชีวิตของ
เราควรแสดงให้เห็นว่าเราต้องการ 
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จะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าจะได้รับ
การยอมรับและการยกย่องจากคน
ในสังคม 
 อะไรคือค่ านิยมของเพื่อนใน
สังคมรอบข้างเราที่ไม่เป็นตาม   
น้ าพระทัยพระเจ้า เช่น การนินทา 
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบูชา
ความร่ ารวย วัตถุนิยม  
 ขอพระเจ้าช่วยเรามีก าลังและ  
มีสติปัญญาในการยืนหยัด แต่      
ไม่ต าหนิเขาเหล่านี้ เพื่อเราจะ
สามารถเป็นพยานและส าแดง  
พระคริสต์เป็นแ สงสว่างให้กับ
สังคมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอชีวิตของเราเต็มล้นด้วย  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะมี
ชีวิตตามน้ าพระทัยของพระเจ้า  
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นปรกติ
วิสัยของเรา จนคนทั้งหลายจะ
เห็นพระคริสต์ในเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วัน นี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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วันที่ 25 ธันวาคม 2011 
อพยพ บทที่ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  8 :9  “ข้าแต่องคพ์ระผู้   
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่แผน่ดินโลก” 

อ่านพระธรรม อพยพ 24 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์การ
พบพระเจ้าของผู้น าอิสราเอล? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-8    เราจ าเป็นต้องเข้าใจ
มุมมองที่พระคัมภีร์มีต่อความ
บาปและการให้อภัยเสียก่อน เรา
จึงจะเข้าใจพิธีกรรมที่ไม่ธรรมดา
ในพันธสัญญานี้  

 พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา สูง- 
สุดในจักรวาล นอกจากนี้พระองค์  
ยังทรงบริ สุทธิ์อย่างสมบูรณ์  ใน
ฐานะผู้พิพากษาสูงสุดที่บริสุทธิ์ 
พระองค์จึงทรงพิพากษาบาปและ
ตัดสินลงโทษถึงตาย ในพันธ -
สัญญาเดิมพระเจ้าทรงยอมรับ
ชีวิตของสัตว์แทนคนบาป เลือด
ของสัตว์จึงเป็นหลักฐานว่าชีวิต
หนึ่งตายแทนอีกชีวิตหนึ่ง   
 ในทางตรงกันข้ามแม้เลือดจะ
เป็นสัญลักษณ์กา รตายของสัตว์  
แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่  
รอดตายด้วย  ความตายของสัตว์
ที่น ามาซึ่งการยกโทษบาปในพันธ- 
สัญญาเดิมนั้นเป็นเพียงการ
จัดเตรียมชั่วคราวเท่านั้น และเล็ง
ถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์ในภายหน้า (ฮบ.9:9-10:24) 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ในข้อ 
9-11  เราทราบมาแล้วว่า ไม่มีใคร
สามารถเห็นพระเจ้าได้ เพราะ   
พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ เราเป็นคนบาป 
ใครที่เห็นพระเจ้าจะต้องตาย   
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 เมื่อเราดูในพระคัมภีร์เดิมนั้น 
เมื่อพระเจ้าทรงปรากฏให้กับผู้  
รับใช้ของพระองค์นั้น มักจะ
ปรากฏในรูปของทูตสวรรค์       
ไม่ว่าจะเป็นอับ ราฮัมในปฐมกาล
บทที่ 16 หรือยาโคบที่ปล้ าสู้กับ
พระเจ้าในปฐมกาลบทที่ 32  
 แต่ในตอนนี้ พระเจ้าได้ให้ผู้น า
เหล่านี้พบพระองค์ และพระองค์
ไม่ได้ท าลายพวกเขา  
 เราจะเห็น พระลักษณะของ   
พระเจ้าที่พระองค์  ทรงรัก และ
อยากจะมีความสัมพันธ์ สามัคคี -
ธรรมกับชนชาติของพระองค์ 
 เมื่อเ ราทราบว่า พระเจ้าทรง  
รักเราขนาดนี้แล้ว เราควรจะ
ตอบสนองความรักของพระองค์
อย่างไรบ้าง?_______________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 วันนี้เป็นวันคริสตมาส ให้เรา
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการเสด็จมาของพระเยซู -
คริสต์เพื่อมาเป็ นองค์พระผู้ช่วย  
ให้รอดของเรา ให้เราเป็นไท อิสระ
จากการพันธนาการของความบาป 
 ให้เราสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอล 
พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา  เพื่อ  
เราจะสามารถมีชีวิตที่ส าแดง
พระองค์ได้โดยฤทธิ์เดชของ    
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
______________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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วันที่ 26 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 63 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8 :9  “ข้าแต่องคพ์ระผู้   
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่แผน่ดินโลก” 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 63 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านคิดว่าท่านสามารถใช้สดุดีบท
นี้ในกรณีไหนบ้างในชีวิตของ
ท่าน?____________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี 
สดุดี 61,62 และ 63 อาจจะเขียน
ขึ้นขณะที่ดาวิดลี้ภัยในช่วงที่อับ -
ซาโลมราชโอรสของพระองค์ขบถ
แย่งชิงบัลลังค์ (2 ซมอ.15-18) 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีบทนี้ 
 ข้อ 1-5  ขณะที่ดาวิดหลบหนี
ศัตรูอยู่ในถิ่ นกันดารยูดาห์ ท่าน
รู้สึกโดดเดี่ยวจับใจ ท่านอยากมี
เพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อบรรเทาความ
เหงา  ดาวิดจึงร้องออกมาว่า  
“ข้าแต่พระเจ้า ….จิตวิญญาณ
ของข้าพระองคก์ระหายหา
พระองค์ …..ในดินแดนทีแ่ห้ง
และอ่อนโหย ทีที่ไ่ม่มีน ้ า”  
ถ้าเราเหงาหรือกระหายหา 

ส่ิง ท่ีย ัง่ยืนในชีวิตเรา  จงระลึก
ถึงค าอธิษฐานของดาวิด  

พระเจ้าเท่านัน้ท่ีเติมเตม็ความ
ปรารถนาท่ีลึกท่ีสดุของเราได้ 

 ข้อ 6 ดาวิดนอนไม่หลับทั้งคืน 
การหันมาคิดถึงพระเจ้าจะช่วยแก้
อาการนอนไม่หลับได้ สาเหตุที่ท า
ให้เรานอนไม่หลับนั้นมีหลาย
ประการเช่น อาการเจ็บป่วย 
ความเครียด ความวิตกกังวล  แต่
เราใช้เวลาที่นอนไม่หลับมา    
สงบใจ ใคร่ครวญ และนมัสการได้  
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จงใช้เวลานั้นทบทวนว่าพระเจ้า
ทรงน าเราและช่วยเหลือเรา
มาแล้วอย่างไร 
 สดุดีบทนี้เป็นอีกบทที่เราควร
จะท่องไว้ให้ขึ้นใจ และใช้ภาวนา
เมื่อเราอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยว 
ต้องการเพื่อน เมื่อนั้นซาตาน
อาจจะโจมตีคว ามคิดของเรา ท า
ให้เราเศร้า หรือสงสารตัวเอง ให้
เราน้อมน าความคิดของเราให้อยู่
ภายใต้พระคริสต์ โดยการท่อง
พระธรรมตอนนี้ ซึ่งไม่เพียง
ปกป้องเราจากการโจมตีของ
ซาตาน แต่ท าให้เรามีสันติสุข
เพราะเรามั่นใจในพระเจ้าได้ 
 ครั้งต่อไปเมื่อเรานอนไม่หลับ 
ให้เราท่องสดุดีบทนี้ หรือลุกขึ้นมา
จากที่นอน ท่องหรืออ่านสดุดีบทนี้
จนเรามีสันติสุขในจิตวิญญาณ  
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 เมื่อวานเป็นวันคริสตมาส เรา
อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากงานใน
คริสตจักร หรือ จากการสังสรรค์
ในครอบครัวเรา ดังนั้นวันนี้ ให้
เรานิ่ง ๆ กับพระเจ้า อธิษฐานเผื่อ
พี่น้องในคริสตจักร อาจจะเป็ น   
ผู้เชื่อใหม่ หรือ ญาติมิตรของเรา   
ที่เราพบเมื่อวาน หรือที่พระเจ้า
ทรงดลใจให้เราคิดถึงเขา  
อธิษฐานเผื่อเขาให้เขามีประสบ -
การณ์กับพระเจ้า และโตขึ้นเป็น
สาวกของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
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วันที่ 27 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 64 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 8:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 8:9  “ข้าแต่องคพ์ระผู้ -  
เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค ์ 
พระนามของพ ระองคส์งูส่ง    
ยิง่นักทัว่แผน่ดินโลก” 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 64 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านคิดว่าท่านสามารถใช้สดุดี  
บทนี้ในกรณีไหนบ้างในชีวิต    
ของท่าน ?_________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
ข้อ 1 เป็นต้นไป     ความชั่วร้าย
อาจมาในรูปของการสม คบคิดกัน
อย่างลับๆ หรือการลอบท าร้าย 
เพราะซาตานต้องการจะจู่โจมเรา
ขณะที่เราไม่ทันระวังตัว  ซาตาน 

จะล่อลวงเราในจุดที่อ่อนแอที่สุด
ในเวลาที่เราคาดไม่ถึง  แต่พระ -
เจ้าเองจะทรงโค่นล้มศัตรูของเรา 
(64:7) ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่มีตัวตน
หรือศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณ ความ
ชั่วร้ายนั้ นแพร่ลามไปทั่วและ
ส่งผลต่อเราอย่างใหญ่หลวง  แต่
ในที่สุดชัยชนะจะเป็นของพระเจ้า
และผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีบทนี้ 
ข้อ 1,2  เราอาจจะคิดว่าพระเจ้า
อยากฟังเราเพียงบางเรื่องเท่านั้น  
 จริงอยู่ที่ว่าเราควรจะสรรเสริญ 
สารภาพบาป แล ะทูลวิงวอนต่อ
พระเจ้าด้วยความย าเกรง แต่  
พระเจ้าก็ทรงพร้อมจะฟังทุกเรื่อง
ที่เราอยากทูลพระองค์ด้วย  
 ดาวิดเปิดใจออกมาตรงๆ
เพราะรู้ว่า  พระเจ้าทรงฟังท่าน 
พระเจ้าทรงฟังเราเสมอและ     
ทรงเข้าใจทุกอย่างที่เราพูด 
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 เรื่องอะไรที่ เราหนักใจ หรือมี
เรื่องอะไรที่คนอื่นอาจจะคิด ว่า
เป็นแค่เรื่องเล็กน้อย หยุมหยิม ? 
ให้เราน าเราสิ่งนี้มาอธิษฐานกับ
พระเจ้า คุยกับพระองค์ พระเจ้า
จะทรงตอบเราอย่างแน่นอน 
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 3-10  การโจมตีที่เจ็บปวด
ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราอาจต้องเผชิญ
คือค าพูดที่ต่อต้านเรา แต่ถ้ าเรา
วางใจในพระเจ้า การโจมตีเหล่านี้
ก็ไม่อาจท าร้ายได้ 
 ที่ผ่านมา เรารู้สึกเจ็บปวดกับ
ค าพูดใครหรือไม่ ? และเราก็เก็บ
ค าเจ็บปวดนั้นไว้ในใจ และเมื่อเรา
ท าอะไรไม่ได้ สิ่งนั้นก็ตกตะกอน
เป็นความขุ่นเคือง ความขมขื่นที่
พร้อมจะระเบิดออกมาทุกขณะ 
โดยเฉพาะเมื่อเจอหน้าคน ๆ นั้น  
 ให้เรามอบตัวเรา จิตใจ 
ความคิดของเรากับพระองค์   
อ่านพระธรรมตอนนี้หลาย ๆ รอบ 
จนสันติสุขของพระเจ้าเทลงมา
ครอบครองเรา 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอให้หัวใจของเราเป็นแบบ
พระคริสต์ คือหัวใจที่ให้อภัย  
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์     
ให้เรามีก าลังที่จะจัดการ กับ  
ความคิด หัวใจของ เราให้เป็นไป
ตามพระวจนะของพระเจ้า 
โดยเฉพาะในสดุดีบทที่ 64 นี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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วันที่ 28 ธันวาคม 2011 
สดุด ีบทท่ี 65 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 65 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ในชีวิตของท่านนั้น ท่านคิดว่า
ท่านสามารถขอบพระคุณพระเจ้า
ได้ในกรณีไหนบ้าง?__________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทน้ี  
ข้อ 1,2  ในสมัยพันธสัญญาเดิม 
การปฎิญาณเป็นเรื่องที่จริงจัง
มากและต้องปฏิบัติตามให้ครบ -
ถ้วนทุกประการ ไม่มีใครถูกบังคับ
ให้ปฏิญาณ แต่ถ้าปฎิญาณแล้วจะ
มีผลผูกมัด (ฉธบ.23:21-23) การ
ท าตามค าปฏิญาณในที่นี้คือการ
สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรง
ตอบค าอธิษฐาน 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีบทนี้ 
 ข้อ 3  แม้เราจะรู้สึกว่าเรามี
บาปมากมาย แต่พระเจ้าจะทรง
อภัยบาปทั้งหมดถ้าเราทูลขอ
พระองค์อย่างจริงใจ  ถ้าเราคิดว่า
พระเจ้าไมมีวันอภัยให้เราเพราะ
บาปของเรามีมากมายหรือ
ร้ายแรงเกินไป ข่าวดีก็คือพระเจ้า
ทรงอภัยให้เราได้และจะทรงอภัย
บาปเหล่านั้นทั้งหมด  ไม่มีใครมี
บาปมากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทรง
ไถ่ได้ หรือช าระให้สะอาดได้ 
 ดังนั้นอย่าให้ซาตานมาโกหก 
และใส่ร้ายเราให้เรามีความรู้สึก
ผิดตลอดเวลา  
จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงรกัเรา 
ทรงให้อภยับาปเราเสมอ 

ไม่ว่าจะรนุแรงขนาดไหนกต็าม 
ถ้าเรารู้สึกเสียใจในความบาป 

กลบัใจอย่างจริงจงั  
พระเจ้าอภยัเราอย่างแน่นอน

โดยไม่มีข้อสงสยั 
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 ข้อ 4  การได้เข้าเฝ้าพระเจ้า
ด้วยความชื่นชมยินดีในพระนิเวศ
นั้นเป็นเกียรติอย่างสูง  พระเจ้า
ทรงแยกเผ่าเลวีไว้เป็นคนกลุ่ม
พิเศษในอิสราเอล คือให้ปุโรหิต
รับใช้ในพลับพลา  พวกเขาเป็นคน
กลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไป
ในห้องอันบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าสถิต
อยู่ได้  แต่เนื่องจากพระเยซูทรง
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  ผู้ เชื่อ
ทุกคนในปัจจุบันจึงเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัวทุกที่ทุกเวลา 
 นี่คือสิทธิพิเศษส าหรับเราทุก -
คนที่เป็นคริสเตียนที่สามารถเข้า -
เฝ้าพระเจ้าได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านใครอีกแล้ว เราจึงควรขอบพระ- 
คุณ พระเจ้าส าหรับสิทธิพิเศษนี้ 
 แล้วเราจะแสดงการขอบ - 
พระคุณพระเจ้าโดยวิธีไหนบ้าง? 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้า  
ที่พระองค์ทรงรักเรา ใ ห้อภัยเรา
อยู่เสมอ เพื่อว่าเราจะไม่ต้องมี
ชีวิตอยู่ภายใต้การพันธน าการ
ของซาตานอีกต่อไป 
 และขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงให้เรามีสิทธิท่ีจะเข้า -
เฝ้าพระองค์ได้โดยตรง สามารถมี
ชีวิตที่ติดสนิทสัมพันธ์กับพระองค์
ได้เสมอตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
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วันที่ 29 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 66 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 1 ทั้งบท 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 66 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวขวางกั้นที่
ท าให้พระเจ้าไม่ฟังค าอธิษฐาน
ของท่าน (ข้อ18)?___________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง  
จากพระธรรมสดุดีบทนี้ 
ข้อ 10-12 ไฟหลอมเงินให้บริสุทธิ์
ในกระบวนการถลุง การทดลอ งก็
หล่อหลอมอุปนิสัยของเราเช่นกัน 
การทดลองน ามาซึ่งสติปัญญา
ใหม่ๆ ที่ล้ าลึกยิ่งขึ้น ช่วยแยกแยะ
ความจริงและความเท็จ และอบรม
ให้เราท าสิ่งที่ถูกต้อง  
 

 ที่ส าคัญที่สุดคือการทดลอง
เหล่านี่ช่วยให้เราตระหนักว่า   
ชีวิตเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่
เราต้องทะนุถนอม ไม่ใช่ใช้อย่า ง
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ 
 ชีวิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐและ   
ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงมอบ     
ให้กับมนุษย์ เราได้รับผิดชอบ
รักษาชีวิตเราทั้งร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณอย่างไร ?_____ 
_________________________
________________________ 
ข้อ 18 เราต้องสารภาพบาปอย่าง
สม่ าเสมอเพราะเราท าผิดอยู่เสมอ 
แต่การสารภาพที่แท้จริงคือเรา
ต้องฟังพระเจ้าและปรารถนาจะ
หยุดท าสิ่งที่ผิด ดาวิดสารภาพ
บาปและอธิษฐานว่า “ขอทรง
ช าระข้าพระองคใ์ห้พ้นจาก
ความผิดทีซ่่อนเร้นอยู่ ขอทรง
ยบัยัง้ผูร้บัใช้ของพระองคใ์ห้
พ้นจากบาปโดยประมาทนัน้
ด้วยเถิด” (19:12-13)  
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 เมื่อเราไม่ยอมก ลับใจ เมื่อเรา
แอบซ่อนหรือยังยึดบาปบาง  
อย่างไว้ เราก็สร้างก าแพงกีดขวาง 
ระหว่างเรากับพระเจ้า เราอาจ
จดจ าบาปทุกอย่างที่เราเคยท า
ไม่ได้ แต่เราควรมีท่าทีที่พร้อม   
จะสารภาพและเชื่อฟังเสมอ 
 การสารภาพบาปก็เป็นวิธีการ
หนึ่งที่เรารักษาชีวิตของเราให้
สะอาดเสมอโดยโลหิตของพ ระ -
เยซูคริสต์ซึ่งหลั่งไหลมาจาก     
ไม้กางเขน เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ 
อิทธิพลของโลกก็กระทบเราได้ 
และเนื้อหนังของเราอาจจะ
แข็งแกร่งขึ้นมาและท าให้เรา
ผิดพลาดได้ ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับโลหิตพระเยซูคริสต์ที่ช่วย
ปลดปล่อยเรา 
 ชีวิตเรามีอะไรหรือไม่ที่พระเจ้า
ไม่พอพระทัย? ให้เราสารภาพต่อ
พระองค์___________________ 
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่
ช าระเราให้พ้นจากความบาป 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ไม่ได้ปฏิเสธค าอธิษฐานของเรา
และไม่ยับยั้งความรักมั่นคงที่มี  
ต่อเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________



D E C E M B E R  | 76 

วันที่ 30 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 67 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทร งน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่าน  พระธรรม สดดีุ 67 ช้า ๆ 
3 รอบ  
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
นั้นได้กระท าอะไรบ้างในชีวิตของ
ท่าน?____________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีบทน้ี 
ข้อ 2   ผู้เขียนสดุดีมองไปถึง
อนาคตที่พระกิตติคุณจะเผยแพร่
ออกไปทั่วโลก สดุดีบทนี้กล่าวถึง
พระมหาบัญชาที่ส าเร็จสมบูรณ์ 
(มธ.28:18-20) เมื่อพระเยซูตรัส
สั่งให้ประกาศพระกิตติคุณไปทั่ว
โลก  
 

 เราเองก็เป็นหนึ่ งในบรรดาผู้
เชื่อมากมา ยที่รู้จักพระผู้ช่วยให้
รอด จงสรรเสริญพระเจ้าส าหรับ
ข่าวประเสริฐของพระองค์และ
แบ่งปันพระกิตติคุณนั้นกับคน
อื่นๆ เพื่อการเก็บเกี่ยวจะอุดม
สมบูรณ์ 
 เราจะมีส่วนในการประกาศ  
ข่าวประเสริฐได้อย่างไร?   
 ประการที่ส าคัญคือข่าวประเสริฐ 
นั้นประเสริฐส าหรับเราหรือไม่?  
 ถ้าเราเองมีประสบการณ์ใน     
ข่าวประเสริฐนั้น แน่นอน คนที่อยู่  
รอบข้างเราก็รับข่าวประเสริฐนั้น 
อย่างง่ายดาย_______________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรด   
อวยพระพรเรา เพื่อคนทั้งหลาย
จะรู้จักทางของพระองค์ และ     
ย าเกรงพระองค์ (สดด 67:1-2,7) 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 31 ธันวาคม 2011 
สดุดี บทที่ 68 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า
และความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 68 ช้า ๆ  
2 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้กษัตริย์ดาวิด
ได้กล่าวถึงการปกป้องที่พระเจ้า 
มีอะไรบ้างที่ตรงกับชีวิตของ
ท่าน?____________________ 
_________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมสดุดีบทนี ้
ข้อ 4-6          ดาวิดสรรเสริญ
พระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้อง  
และเลี้ยงดูท่าน  
 เมื่อเราเห็นพระบารมีที่แท้จริง
ของพระเจ้า เราควรตอบสนอง
ด้วยการสรรเสริญพระองค์  
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 สดุดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่ง
ความเชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้ยัง      
ไม่ส าเร็จใน ช่วงชีวิตของดาวิด     
นี่ก็ควรเป็นบทเพลงแห่งความ - 
เชื่อของเราด้วย 

เราต้องวางใจในพระเจ้าต่อไป 
เพราะพระองคจ์ะทรงท าให้ 
พระสญัญาทุกข้อเป็นจริง 

ในเวลาท่ีเหมาะสม 

 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้ มี
อะไรที่เราได้เห็นพระบารมีของ
พระเจ้าหรือไม่ ? ในปีนี้ ให้เรา
สรรเสริญและ ขอบพระคุณ
พระองค์เถิด_______________ 
_________________________ 
 และมีอะไรในชีวิตของเราที่     
ยังไม่ส าเร็จ แต่เรารู้ว่านั้นเป็น
เป้าหมายในชีวิตของเรา ให้เรา
อธิษฐานต่อไปด้วยความเชื่อ     
ขอการทรงน าของพระองค์     
และ ขอบพระคุณพระองค์ต่อไป  
_________________________
_________________________ 

ข้อ19-21 พระเจ้าทรงปลดปล่อย
ประชากรของพระองค์และบดขยี้
ศัตรูของพระองค์ ความรอดคือ
การเป็นอิสระจากบาปและความ -
ตาย  
 คนที่ไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้า
จะถูกบาปและความตายบดขยี้ 
บาปที่พวกเขารักจะกักขังพวกเขา 
และความตายที่พวกเขาหวาดกลัว 
จะท าลายพวกเขา  
 คนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัว
ผลของบาปย่อมได้รับสิ่งที่ดีกว่า 
 เรากลับมาหาพระเจ้าแล้วหรือ
ยัง ? เรามีเสรีภาพที่แท้จริง
หรือไม่? ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิต
ของเราส าหรับตลอดปีที่ผ่านมานี้
ว่าเรามีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านาย
ในชีวิตของเราหรือไม่? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ตลอดปีที่ผ่านมานี้ ส าหรับการ
ทรงน าของพระองค์ การช่วยกู้
ของพระองค์ การปกป้องของ
พระองค์ส าหรับชีวิตของเรา     
ทุกกรณี 
 ร้องเพลงนมัสการพระ เจ้า     
ยกย่องพระนา มที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ เช่นเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
เพลงไม่มีใครเหมือนพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ  
จากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ 

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

__ 
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