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จากใจศิษยาภิบาล 
 

ผมขอเริ่มต๎นด๎วยการอวยพรให๎พี่น๎องทุกทํานพบกับพระพรและ
น้้าพระทัยของพระเจ๎า ให๎ปีใหมํ 2012 นี้เป็นปีแหํงการโปรดปรานของ
พระเจ๎าส้าหรับชีวิตของพี่น๎องทุกคน ให๎ปีนี้เราจะมีประสบการณ์ฝ่าย
วิญญาณมากขึ้น ฟังพระสุรเสียงของพระเจ๎าชัดเจนขึ้น มีชีวิตที่ด้า เนิน
ตามน้้าพระทัยของพระเจ๎ามากขึ้น และก๎าวชีวิตเข๎าใกล๎ Destiny ที่  
พระเจ๎าทรงก้าหนดให๎เรามากขึ้น  

Edman Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical 
Free Church ประเทศสิงคโปร์ ได๎เขียนไว๎ในหนังสือ “Growing Deep 
In Faith” ของทํานไว๎อยํางนําประทับใจดังนี้วํา  

“Everything minus God equals Nothing, 
But God plus Nothing equals Everything.” 
“มีทุกสิ่งแตํไมํมีพระเจ๎า เทํากับวําไมํมีอะไรเลย 
มีพระเจ๎าแตํไมํมีสิ่งใดเลย เทํากับการมีทุกสิ่ง” 
ถ๎าเขียนเป็นสมการก็จะได๎ดังนี้ 
“ทุกสิ่ง - พระเจ๎า = ศูนย์ 
พระเจ๎า + ศูนย์ = ทุกสิ่ง” 

 ผมไมํทราบวําในปี 2012 นี้ เราเริ่มต๎นชีวิตเทําไร ที่ไหน และ เริ่ม
ที่อะไร  
 มันไมํได๎ส้าคัญวําเทําไร ที่ไหน และอะไร มากหรือน๎อย ไมํใชํเรื่อง
ใหญํหรือเรื่องส้าคัญ  
 แตํวํา ในสมการชีวิตของเรานั้น เรามีพระเจ๎าหรือไมํ ? 

ตํอให๎เรามีมาก ตํอให๎ ฐานเราดี แตํถ๎ าไมํมีพระเจ๎าก็เทํากับศูนย์        
นั่นหมายความวํา แม๎เราจะเริ่มต๎นมากกวําผู๎อื่น ดีกวําผู๎อื่น แตํในที่สุด 
ทุกสิ่งทุกอยํางมันก็จะสูญสิ้นไปเสีย 
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แตํในทางตรงกันข๎าม แม๎เราจะเริ่มที่ศูนย์ ไมํมีอะไรเลย แตํถ๎าเรา
ให๎พระเจ๎าเป็นสํวนหนึ่งและเป็นสํวนส้าคัญของชีวิตเ รานั้น เราก็จะมี   
ทุกสิ่งทุกอยําง 

พี่น๎องที่รักครับ ในปี 2012 นี้ เราได๎วางแผนให๎พระเจ๎ามามีสํวน  
ในชีวิตของเรามากน๎อยเพียงไร 

ผมอยากหนุนใจพี่น๎องจัดเวลาเข๎าเฝ้าพระเจ๎าทุกวัน อยําง
สม่้าเสมอ ทํองพระคัมภีร์วันละเล็กละน๎อย ในหนังสือ QT นี้ผมได๎ให๎
ทํอง 3 วันตํอ 1 ข๎อ ซึ่งเมื่อครบ 1 ปี เราก็จะสามารถทํองได๎มากกวํา 
100 ข๎อ ทบทวนข๎อที่เราทํองไปแล๎วอยํางสม่้าเสมอ ภาวนาพระวจนะ
บทที่เราทํองไปได๎แล๎วด๎วย สิ่งเหลํานี้จะเป็นประโยชน์ตํอชีวิตเราอยําง
มาก เพราะเป็นการที่เราน๎อมน้าความคิดของเราให๎อยูํภายใต๎พระคริสต์ 
เป็นการท้าลายป้อมปราการในชีวิตของเรา (2คร.10.5) พระวจนะที่เรา
สะสมนั้น จะช้าระชีวิตของเราให๎สะอาด (ยน.15.3) และชีวิตของเราจะ
เกิดผลอยํางแนํนอน (สดด.1:2-3) 

พี่น๎องครับ อยําลืม หนังสือ QT ที่ครบทั้ง 11 เลํมคือตั้งแตํเดือน 
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2011 น้าไปแสดงให๎กับคุณทะเวทย์ ไชยศิ ลป์    
ที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหมํ พี่น๎องก็จะได๎รับฟรี 2 สิ่ง คือ กลํอง Gift 
Box ส้าหรับใสํ QT 11 เลํม และหนังสือ 365 วันกับพระบิดา หนังสือ
แนวทางอธิษฐานและตารางอํานพระคัมภีร์จบใน 1 ปี  ถ๎าพี่น๎องมีไมํ
ครบ 11 เลํม ก็สั่งซื้อเลํมที่ขาดจากคุณทะเวทย์ได๎นะครับ 

 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม ํ
 
 

     



 3 

การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

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

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

 เป็นการอธิษฐานสั้น ๆ แคํ 1-2 นาที ขอการทรงน้า ความเข๎าใจ 
และการเปิดเผยจากพระเจ๎าส้าหรับการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข๎อพระคัมภีร์ที่จะทํองแตํละวันเอง 
 หรือทํองข๎อพระคัมภีร์จากที่หนังสือเฝ้าเดี่ยว QT ได๎เลือกไว๎ให ๎   
   โดยจะทํอง 3 วันตํอ 1 ข๎อ 

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

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

- กํอนเริ่มพระคัมภีร์แตลํะเลํม ให๎ท้าความเข๎าใจหนังสือเลํม   
นั้น ๆ กํอน จากหนังสือ “คูํมือแนะน้าพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหมํ” 

-  ส้าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให๎อํานจากหนังสือ  
 อมตธรรมรํวมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
 [Life Application] 
-  อํานพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออํานเสร็จแล๎ว ให๎ตั้งค้าถามกับตัวเองดังนี้วํา  

1.) เราได๎รู๎จักพระเจ๎าจากพระธรรมตอนนี้อยํางไร 
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2.) มีความบาปอะไรที่เราต๎องสารภาพ 
3.) พระเจ๎าทรงสัญญาอะไรกับเราบ๎าง และมีเง่ือนไขอะไร   

ที่เราต๎องท้าตาม 
4.) มีตัวอยํางอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5.) มีค้าสั่งอะไรที่เราต๎องเชื่อฟัง 
6.) มีบาปอะไรที่เราต๎องหลีกเลี่ยง 

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท้าการศึกษาจาก “หนังสือคูํมือเฝ้าเดี่ยว” ประจ้า 
       แตํละเดือน เพื่อท้าความเข๎าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนัน้ ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได๎รับจากข๎อพระคัมภีร์ที่พระเจ๎าตรัสกับเรา 
8. อธิษฐาน 

 ใช๎เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกวํานั้น 
 มี  5 หัวข๎อที่เราจะอธิษฐานคือ 

 ยกยํอง [Adoration] เป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ๎า 
 ขอบพระคุณ [Thankgiving] ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับสิ่งที่

พระเจ๎าทรงกระท้าให๎เรา 
 ทูลขอ [Petition] อธิษฐานส้าหรับความต๎องการสํวนตัวของเรา 
 วิงวอน [Intercession] อธิษฐานส้าหรับผู๎อื่นและความต๎องการ

ของผู๎อื่น 
 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ          

ขอพระองค์ทรงยกโทษ 
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 ส้าหรับหัวข๎อทั้งหมดนี้ เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอยํางของ  
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข๎อ
ในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได๎ และถ๎าหัวข๎อไหนที่เรารู๎สึกมี
ภาระหรือความต๎องการ ก็อาจจะขยายความด๎วยตัวของเราเอง 
หรือแล๎วแตํพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน้า 

 
9. จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค้าทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อวําเมื่อพระเจ๎าตอบเราจะได๎กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได๎ 
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วันที่ 1 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระ วจนะ
ของพระเจ้า จากพระธรรมสดุดี 
91 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:1 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
พิทกัษ์ข้าพระองคไ์ว้  เพราะ  
ข้าพระองคล้ี์ภยัอยู่ในพระองค”์ 
อ่าน พระธรรม อพยพ 25 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
24-26 ท้าไมต๎องมีค้าสั่งเฉพาะ  
เจาะจงในการสร๎างแทํนบูชา  
 เพราะในสมัยนั้นประชากรของ
พระเจ๎าไมํมีพระคัมภีร์และไมํมี
ธรรมเนียมทางศาสนาให๎เรียนรู๎
มากนัก   
 พระเจ๎าจึงทรงเริ่มจากที่ไมํมี
อะไรและสอนให๎ พวกเขารู๎จักวิธี
นมัสการพระองค์  

 พระเจ๎าทรงมีค้าสั่งเฉพาะ - 
เจาะจงในการสร๎างแทํนบูชาเพื่อ
ควบคุมวิธีถวายเครื่องบูชา  
 พระเจ๎าไมํอนุญาตให๎ใช๎หินที่
ตัดแตํงแล๎วหรือท้าเป็นรูปใดๆมา
สร๎างแทํนบูชา และไมํทรงอนุญาต
ให๎ประชาชนตั้งแทํนบูชาที่ไหน    
ก็ได๎ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไ มํให๎พวก
เขาตั้งศาสนาของตัวเองขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการของพระเจ๎า  
 พระเจ๎าไมํได๎ทรงตํอต๎านความ- 
คิดสร๎างสรรค์ แตํพระองค์ทรง
ตํอต๎านการตั้งศาสนาของเราเอง 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 8-11  
 วันสะบาโตเป็นวันที่ก้าหนดไว๎
เพื่อพักผํอนและนมัสการ  พระเจ๎า
ทรงบัญชาให๎มีวันสะบาโตเพราะ
มนุษย์จ้าเป็นต๎องมีเวลาที่ไมํต๎อง
เรํงรีบเพื่อนมัสการและพักผํอนใน
แตํละสัปดาห์ พระเจ๎าทรงใสํใจ
จัดเตรียมวันพักผํอนในแตํละ
สัปดาห์ให๎เรา 
 พระเจ๎าของเรานั้นทรงเป็น  
พระเจ๎าที่แสนดีจริงๆ   
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 การจัดเวลาเพื่อพักผํอนและ
นมัสการอยํางสม่้าเสมอในโ ลกที่
เรํงรีบนี้แสดงให๎เห็นวําพระเจ๎า
เห็นวําการพักผํอนเป็นสิ่งส้าคัญ
ส้าหรับเรา และท้าให๎จิตวิญญาณ
ของเราชุํมชื่นซึ่งก็เป็นผลพลอยได๎ 
ดังนั้นจงอยําละเลยการจัดเตรียม
ของพระเจ๎า 
 เราได๎ตอบสนองค้าแนะน้าของ
พระเจ๎าอยํางจริงจังหรือไมํใน    
ทุก ๆ เรื่อง และ พระเจ๎าได๎ให๎เรา
พักผํอนในวันสะบาโต  ซึ่งส้าหรับ  
คริสเตียนเรานั้นคือวันอาทิตย์ เรา
ได๎ตอบสนองหรือไมํ? 
แท้จริงค าแนะน าและพระบญัญติั

ของพระเจ้านัน้เป็นมีไว้เพือ่
ประโยชน์และพระพรส าหรบัเรา 
แม้บางเรือ่งอาจจะรู้สึกว่ายาก 
แต่นัน้คือประโยชน์และพระพร 
ทีแ่ท้จริง ดงันัน้ให้เราจริงจงั 
กบัค าแนะน าและพระบญัญติั 

ของพระองค ์

 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปิดเผยให๎เราเข๎าใจเบื้องหลังและ
วัตถุประสงค์ของพระบัญญัติและ
ข๎อแนะน้าของพระองค์ที่ปรากฏ
ในพระคัมภีร์ เพื่อเราจะกระท้าตาม 
ด๎วยความเข๎าใจ และ ด๎วยหัวใจ 
 ทูลขอพระเจ๎าทรงสร๎างเราให๎
เป็นผู๎ใหญํฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะ
สามารถเข๎าใจและแบํงปันผู๎อื่นถึง
พระบัญญัติของพระเจ๎าได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 2 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 26-27 
อธิษฐาน สั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระวจนะ
ของพระเจ้า จากพระธรรมสดุดี 
1 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:1 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
พิทกัษ์ข้าพระองคไ์ว้  เพราะ  
ข้าพระองคล้ี์ภยัอยู่ในพระองค”์ 
อ่าน  พระธรรม อพยพ 26-27 
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
บทท่ี 26    ข้อ 31-33 มํานนี้กั้น 
ห๎องบริสุทธิ์ในพลับพลาออกเป็น
สองห๎องคือวิสุทธิสถานกับ       
อภิสุทธิสถาน ปุโรหิตเข๎ามาใน     
วิสุทธิสถานทุกวันเพื่อเข๎าเฝ้า  
พระเจ๎าและดูแลแทํนเผาเครื่อง
หอม คันประทีปและโต๏ะขนมปัง
เบื้องพระพักตร์  

 สํวนอภิสุทธิสถานเป็นที่สถิต
ของพระเจ๎า  พระองค์ทรงสถิตอยูํ
เหนือพระที่นั่งกรุณาบนหีบพันธ -
สัญญา มีแตํมหาปุโรหิตเทํานั้นที่
เข๎าไปในอภิสุทธิสถานได๎และเข๎า
ไปได๎เพียงปีละครั้ง (ในวันลบบาป)  
เพื่อลบบาปของประชาชนทั้งชาติ  
 เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์
บนไม๎กางเขนมํานในพระวิหาร 
(ซึ่งมาแทนที่พลับพลา) ขาดจากบน 
จรดลําง (มก.15:38) เป็นสัญลักษณ์ 
แสดงหนทางที่เปิดไปสูํพระเจ๎า
อยํางเสรี ประชาชนจึงไมํต๎องเข๎า
หาพระเจ๎าผํานทางปุโรหิตและการ
ถวายเครื่องบูชาอีกตํอไป 
 

บทท่ี 27:1  แทํนบูชาเป็นสิ่งแรก
ที่ชาวอิสราเอลเห็นเมื่อพวกเขา
เข๎าไปในลานพลับพลา มีการ
ถวายเครื่องบูชาที่แทํนนี้เสมอ  
 ภาพที่เห็นเป็นประจ้านี้เป็น
เครื่องเตือนใจให๎ประชาชนรู๎วํา
พวกเขาเข๎าหาพระเจ๎าได๎โดยการ
ถวายเครื่องบูชาเทํานั้น  และเป็น
ทางเดียวที่ความผิดบาปของพวก
เขาจะได๎รับการอภัยและก้าจัด
ออกไป  
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 พระธรรมฮีบรู 10:1-18 กลําว  
ถึงพระเยซูคริสต์วําเป็นเครื่อง
บูชาครั้งสุดท๎ายที่ยิ่งใหญํที่สุด 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  บทท่ี 26 
ข้อ 30    ในพระธรรมบทนี้เราจะ
เห็นพระเจ๎าทรงก้าหนดรายละเอียด 
ทุกอยําง แม๎แตํเรื่องปลีกยํอย เชํน 
ใช๎ผ๎าอะไร เทําไร สีอะไร กว๎างยาว 
เทําไร  และในข๎อนี้พระองค์ทรง
บอกให๎คนอิสราเอลกระท้าตามที่
พระองค์ทรงสั่งทุกประการ 
 เหมือนเมื่อวานที่เราได๎เฝ้าเดี่ยว
ไปนั้น ทุกสิ่งที่พระเจ๎าทรงก้าหนด
นั้นเป็นพระพรและประโยชน์ทั้งสิ้น  
บางครัง้เราอาจจะไม่รู้เหตผุลและ
ไม่เข้าใจ แต่สิง่ทีพ่ระองคค์าดหวงั

คือท าตามทุกอย่าง 
ทีพ่ระองคท์รงก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 ให๎เราทบทวนดูในชีวิตของเรา
มีบางสิ่งที่เราไมํเข๎าใจในตอนแรก 
แตํเพราะการเชื่อฟัง และไว๎วางใจ
ในพระองค์เราจึงท้าตาม และเราก็
เห็นพระพร________________ 
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญํของ
พระเจ๎าที่พระองค์ทรงรอบรู๎ทุก
อยํางทรงเป็นพระเจ๎าที่เห็นตอน
จบตั้งแตํเมื่อตอนเริ่มต๎น 
 อธิษฐานขอความย้าเกรง     
พระเจ๎าและความถํอมใจในชีวิต
ของเราอยูํเสมอเพื่อเราจะประสบ -
ความส้าเร็จในชีวิตแบบที่พระเจ๎า
ทรงต๎องการ และไปถึงเป้าหมาย
ชีวิตของเราตามที่พระองค์ทรง
วางไว๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 
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วันที่ 3 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระวจนะ
ของพระเจ้า จากพระธรรมสดุดี 
34 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:1 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
พิทกัษ์ข้าพระองคไ์ว้  เพราะ  
ข้าพระองคล้ี์ภยัอยู่ในพระองค”์ 
อ่าน พระธรรม อพยพ 28 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-13  เอโฟดมีลักษณะคล๎าย
ผ๎ากันเปื้อนที่มีการตกแตํงอยําง
ประณีต ประกอบด๎วยชิ้นหน๎าและ
ชิ้นหลังเชื่อมติดกันตรงบํา มีสาย
คาดเอว บนแถบบํามีอัญมณีสลัก
ชื่อของเผําอิสราเอลข๎างละ 6 เผํา  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วําปุโรหิตเป็นผู๎-
แบกภาระของชนทั้งชาติไว๎บนบํา
เมื่อเขาเป็นตัวแทนเข๎าเฝ้าพระเจ๎า 

 

ข้อ 30  อูริมและทูมมิมเป็นสิ่งที่
ปุโรหิตใช๎ในการตัด สินใจ ชื่อทั้ง
สองมีความหมายวํา “ค้าสาปแชํง” 
และ “ความดีพร๎อมสมบูรณ์”แสดง
ถึงพระประสงค์ของพระเจ๎า 
ปุโรหิตจะเก็บอูริมและทูมมิมไว๎  
ในกระเป๋าเสื้อและน้าออกมาเขยํา
เพื่อใช๎ในการตัดสินใจวําใชํหรือไมํ 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ีในข้อ 3   
ชํางตัดเสื้อที่ท้าเสื้ อผ๎าของอาโรน
ได๎รับสติปัญญาจากพระเจ๎าเพื่อ
ท้างานให๎ส้าเร็จ  
เราทุกคนมีความสามารถพิเศษ 
พระเจ้าทรงต้องการเติมเรา 
ให้เตม็ล้นด้วยพระวิญญาณ 
ของพระองคเ์พือ่เราจะได้ 
ใช้ความสามารถเหล่านัน้ 

เพือ่ถวายเกียรติแด่พระองค ์
 จงคิดดูวําเราจะใช๎ความสามารถ
พิเศษและของประทานของเ รา
เพื่องานของพระเจ๎าในโลกนี้ได๎
อยํางไร? ของประทานต๎องน้ามา  
ใช๎มิฉะนั้นจะไมํมีประสิทธิภาพ
และไร๎ประโยชน์ 
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 อะไรคือของประทาน พรสวรรค ์
หรือความสามารถของเรา และเรา
ได๎น้าสิ่งนั้นรับใช๎พระองค์หรือไมํ 
อยํางไร ?__________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพร ะเจ๎าทรงประทาน
สติปัญญาให๎กับเราที่จะรู๎วิธีใช๎
ของประทานความสามารถ  และ 
พรสวรรค์ที่พระเจ๎าประทานให๎กับ
เรานั้นส้าหรับการรับใช๎พระองค์ 
และเพื่อถวายเกียรติแดํพระองค์ได๎ 
 ทูลขอความรักที่มาจากพระเจ๎า
ส้าหรับชีวิตของเรา เพื่อเราจะใช๎
ของประทานตําง ๆ นั้น รับใช๎  
พระเจ๎า ด๎วยทําทีแหํงความรักได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:2 “ข้าพเจ้าทูลพระเจ้า
ว่า  "พระองคท์รงเป็นองค์    
พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพระองค ์ 
นอกเหนือพระองคแ์ล้ว       
ข้าพระองคไ์ม่มีดีเลย” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 29 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10-41     ท้าไมพิธีการถวาย -
เครื่องบูชาจึงละเอียดถึงเพียงนี้ 
สํวนหนึ่งเป็นการรักษาคุณภาพ 
รูปแบบการนมัสการที่มีระ บบและ
มาตรฐานเดียวกันจะชํวยป้องกัน 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 
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ปัญหาเรื่องความเชื่อซึ่งอาจเกิด
จากการนมัสการแบบที่ตํางคน
ตํางคิดขึ้นเอง  
 นอกจากนี้ยังท้าให๎เห็นความ
แตกตํางระหวํางชาวฮีบรูและชาว  
คานาอันในดินแดนแหํงพันธ -
สัญญาด๎วย  
 เมื่อชาวฮีบรูเชื่อฟังค้าสั่ง     
ของพระเจ๎าอยํางเครํงครัด พวก
เข าจะไมํเข๎ารํวมท้าพิธีกรรม       
ที่ผิดศีลธรรมของชาวตํางชาติ 
นอกจากนี้ยังท้าให๎ชาวอิสราเอล
เห็นวําพระเจ๎าทรงจริงจังในการ
สร๎างความสัมพันธ์กับพวกเขา 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 37  จงสังเกตวํามีการย้้าถึง
ความบริสุทธิ์ของพระเจ๎าอยูํเสมอ
ทั้งปุโรหิต เครื่ องแตํงกาย 
พลับพลา และเครื่องบูชาต๎อง
สะอาดได๎รับการช้าระให๎บริสุทธิ์ 
และเตรียมพร๎อมเพื่อเข๎าเฝ้า    
พระเจ๎า  

 ตรงข๎ามกับปัจจุบันที่เราไมํ
คํอยเห็นความส้าคัญของพระเจ๎า 
เราเรํงรีบไปนมัสการและปฏิบัติ
ตํอพระองค์แบบสบายๆ อยํางไมํ
ย้าเกรง แตํแท๎จริงแล๎วเราต๎อง
ตระหนักวํา  

เรานมสัการพระผู้สร้างและ 
ผู้ด ารงรกัษาทียิ่ง่ใหญ่แห่งจกัรวาล 
จงระลึกถึงความจริงน้ีเมือ่เรา
อธิษฐานหรือนมสัการ และ 

เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความย าเกรง
และกลบัใจ 

 ชีวิตของเรานั้น เราได๎ตั้งใจที่
จะด้าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ๎า
เพียงไร ? ซึ่งความตั้งใจเชํนนี้
สะท๎อนถึ งชีวิตและหัวใจแหํงการ
ย้าเกรงพระเจ๎าที่เรามีตํอพระองค์ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 45,46  การที่พระเจ๎าทรง
น้าชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์
แสดงให๎เห็นวําพระองค์ทรง
ปรารถนาอยํางแรงกล๎าที่จะอยูํกับ
พวกเขาและปกป้องพวกเขา  
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 ตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ๎าทรง
ส้าแดงให๎เห็นวําพระองค์ไมํได๎
ทรงปลํอยให๎เราอยูํกันเองตาม
ล้าพัง  พระองค์ทรงต๎องการจะอยูํ
ทํามกลางเรารวมถึงในใจของเรา   
 อยํากีดกันพระเจ๎าออกไปจาก
ชีวิตของเรา จงยอมให๎พระองค์
ทรงเป็นพระเจ๎าของเราโดยเชื่อ
ฟังพระวจนะของพระองค์และ
พูดคุยกับพระองค์ในการอธิษฐาน 
ให๎พระเจ๎าทรงเป็นเจ๎าชีวิตของเรา 
 จงให๎เวลา QT ของเราเป็น
ชํวงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการ
เข๎าสนิทและสัมพันธ์กับพระองค์ 
ให๎เราตั้งใจจัดเวลาอยํางสม่้าเสมอ
ทุก ๆ วันโดยไมํขาด แล๎วเราจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงอยํางแนํนอน 
ในชีวิตของเรา 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ร๎องเพลง ”เมื่อมองดูความ
บริสุทธิ์ของพระองค์ ” ร๎องด๎วย
ทําทีแหํงการอธิษฐาน สรรเสริญ
พระเจ๎า ยกยํองพระองค์ 

เมือ่มองดู 
ความบริสุทธิข์องพระองค์ 

เมือ่เพ่งด ู
ความรกัมัน่คงของพระองค์ 
ทุกสิง่ในชีวิตของข้า 

ด้อยคณุค่าเมือ่เทียบกบัพระองค ์
ข้าจึงสรรเสริญ  

ข้าจึงสรรเสริญพระองค ์
ชีวิตข้าอยู่เพือ่ สรรเสริญพระองค ์
 ทูลขอพระเจ๎าทรงช้าระเราให๎
บริสุทธิ์ เพื่อเราจะสัมพันธ์สนิท
กับพระเจ๎าได๎โดยไมํมีอุปสรรค
ขวางกั้น 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 5 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:2 “ข้าพเจ้าทูลพระเจ้า
ว่า  "พระองคท์รงเป็นองค์    
พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพระองค ์ 
นอกเหนือพระองคแ์ล้ว       
ข้าพระองคไ์ม่มีดีเลย” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 30 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10    พิธีท่ีท้ากันปีละครั้งนี้
เรียกวําวันลบบาป ในวันนี้จะมี
การถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาป
ของชาวอิสราเอลทั้งชนชาติและ
เป็นวันเดียวที่มหาปุโรหิตจะเข๎าไป 

ในอภิสุทธิสถาน ซึ่งเป็นห๎องในสุด
ของพลับพลา เพื่อทูลขอให๎พระเจ๎า
ทรงยกโทษบาปของประชาชน  
 วันลบบาปเป็นเครื่องเตือนใจ
ให๎รู๎วําการถวายเครื่องบูชา
ประจ้าวัน ประจ้าสัปดาห์ และ
ประจ้าเดือนนั้นลบล๎างบาปได๎
เพียงครั้งคราวเทํานั้น  และยังเล็ง
ถึงพระเยซูคริสต์ผู๎เป็นเครื่องบูชา
ไถํบาปที่สมบูรณ์ พระองค์จะทรง
ช้าระล๎างบาปไปตลอดกาล 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 11-16  
เงินคําไถํชีวิตเป็นเหมือนภาษี
ประชากร เป็นการยืนยันหลักการ
ที่วําคนทั้งปวงเป็นของพระเจ๎า 
ทุกคนจึงจ้าเป็นต๎องได๎รับการไถํ
ด๎วยเครื่องบูชา เมื่อใดก็ตามที่มี
การส้ารวจส้ามะโนประชากรไมํวํา
คนจนหรือคนรวยก็ต๎องจํายคําไถํ 
พระเจ๎าไ มํได๎ทรงแบํงคนตามชน
ชั้นวรรณะ  (ดู กจ.10:34; กท.3:28)  
เราทุกคนต่างต้องการพระเมตตา

และการอภยัโทษบาป 
เพราะเรามีความคิด 

และการกระท าทีผิ่ดบาป 
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 คนรวยซื้อพระเจ๎าไมํได๎ คนจน
ก็จ้าเป็นต๎องจําย พระเจ๎าทรง
เรียกร๎องให๎เราทุกคนเข๎ามาหา
พระองค์ด๎วยความถํอมตนเพื่อ  
รับการอภัย โทษบาปและเข๎าสูํ
ครอบครัวของพระองค์ 
 

ข้อ 34-38            ชาวอิสราเอล
มักเผาเครื่องหอม แตํเครื่องหอม
ศักดิ์สิทธิ์นี้ใช๎เผาเฉพาะใน
พลับพลาเทํานั้น ในที่นี้เพระเจ๎า
ประทานสูตรผสมเครื่องหอม
พิเศษนี้ เครื่องหอมนี้จะถูกเผาใน
ภาชนะตื้นๆ เรียกวํากระถางไฟ 
เพื่อถวายเกียรติ แดํพระเจ๎าและ
แสดงความย้าเกรงพระองค์  
 เครื่องหอมนี้เปรียบเหมือนค้า
อธิษฐานที่ลอยขึ้นไปสูํพระเจ๎า 
และถือเป็นสํวนส้าคัญของพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ในวันลบบาปนี้ ซึ่งมหา
ปุโรหิตจะถือกระถางไฟนี้เข๎าไป
ในอภิสุทธิสถาน 
 เนื่องจากเครื่องหอมนี้บริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์มากเชํนเดียวกับน้้า มัน
เจิม ประชาชนจึงถูกห๎ามไมํให๎   
ท้าเลียนแบบเพื่อใช๎สํวนตัวอยําง
เด็ดขาด 

 ความถํอมใจเป็นทําทีที่ส้าคัญ
อยํางยิ่งในความสัมพันธ์ระหวําง
เรากับพระเจ๎า ไมํวําในการนมัสการ 
การเฝ้าเดี่ยว หรือการด้าเนินชีวิต 
เรามีทําทีแบบนี้กับพระองค์
หรือไมํ? และอะไรที่แสดงออกวํา
เรามีความถํอมใจตํอพระเจ๎า? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 คิดถึงความยิ่งใหญํของพระเจ๎า
ที่พระองค์ทรงสร๎างฟ้าสวรรค์   
และแผํนดินโลก ทรงเต็มด๎วย
สติปัญญาและความรอบรู๎ แตํใน
ขณะเดียวกันก็ยังทรงรักเราด๎วย
ความรักที่เหลือจะกลําวได๎ จาก
ความเข๎าใจเชํนนี้ ให๎เราสรรเสริญ
พระเจ๎า โมทนาและยกยํองพระองค์  
 ด๎วยเหตุนี้ เราควรจะถํอมใจลง
ตํอพระองค์ และถวายชีวิตของเรา
ให๎พระองค์ทรงใช๎เราตามที่
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 6 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:2 “ข้าพเจ้าทูลพระเจ้า
ว่า  "พระอง คท์รงเป็นองค์    
พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพระองค ์ 
นอกเหนือพระองคแ์ล้ว       
ข้าพระองคไ์ม่มีดีเลย” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 31 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18     ศิลาสองแผํนนั้นจารึก
พระบัญญัติสิบประการ ซึ่งไมํใชํ
ประมวลกฎหมายเพียงฉบับเดียว
ในโลกสมัยโบราณ  
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 ประมวลกฎหมายอื่นๆ เกิดขึ้น
เมื่อเมืองใดหรือประเทศใดเห็น   
วํา จ้าเป็นต๎องมีมาตรฐานการ   
พิพากษา  และลงโทษความผิด  
บางเรื่องโดยเฉพาะ  
 แตํกฎหมายของพระเจ๎า
ส้าหรับอิส ราเอลมีเอกลักษณ์คือ 
[1] บรรเทาการลงโทษที่โหดเหี้ยม 
ในสมัย นั้นให๎เบาลง [2] มีความ
เสมอภาค คือคนจนและคนที่มี
อ้านาจถูกลงโทษเหมือนกัน [3] 
ไมํได๎แยกกฎหมายด๎านศาสนา
และด๎านสังคมออกจากกัน 
กฎหมายทั้งหมดเป็นสิทธิอ้านาจ
ที่มาจากพระเจ๎า 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี   ข้อ 1-11  
พระเจ๎าทรงใสํใจในความสามารถ
ทุกด๎านของประชากรของพระองค์ 
ไมํเพียงเฉพาะความสามารถด๎าน  
ศาสนศาสตร์หรือด๎านพันธกิจ แตํ
มนุษย์เรานั้นมักจะให๎ความส้าคัญ
แตํเฉพาะคนที่อยูํแถวหน๎าและมี
บทบาทเป็นผู๎น้าเทํานั้น  
 

 พระเจ๎าประทานความสามารถ
ที่เปี่ยมด๎วยพระวิญญาณใน     
ด๎าน งานฝีมือแกํเบซาเลลและ            
โอโฮลีอับ  
 จงสังเกตดูความสามารถทุก
ประเภทที่พระเจ๎าประทานแกํ
ประชากรของพระองค์ อยํามองวํา
ความสามารถของเราไมํส้าคัญถ๎า
ความสามารถนั้นแตกตํางจาก
ของโมเสสและอาโรน 
 ส้าหรับตัวเรานั้น เรารู๎หรือไมํ
วํา พระเจ๎าทรงใสํความสามารถ
อะไรบ๎างให๎กับเราเป็นพิเศษ โดย
เฉพาะที่เดํนชัด และเราได๎ใช๎
ความสามารถนั้นกับพระราชกิจ
ของพระเจ๎าอยํางไรบ๎าง?______ 
_________________________
_________________________ 
ข้อ 12-17       จุดประสงค์ของวัน
สะบาโตมี 2 ประการคือ เป็นเวลา
พักผํอนและเป็นเวลาระลึกถึงสิ่งที่
พระเจ๎าทรงกระท้า  
 เราต๎องการการพักผํอน แตํ
การพักผํอนจะขาดความหมาย  
ถ๎าภายในใจมีแตํความวุํนวาย  
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 สมัยของเราปัจจุบันก็ไมํตําง  
จากสมัยของโมเสสที่หาเวลา
พักผํอนได๎ยาก พระเจ๎าทรงเตือน
เราวําถ๎าไมํมีวันสะบาโต เราจะลืม
เป้าหมายของสิ่งตํางๆ ท่ีเราท้า
และสูญเสียความสมดุลซึ่ง จ้าเป็น
ส้าหรับชีวิตทุกด๎าน  

จงให้วนัสะบาโตของเรา 
เป็นเวลาทีใ่ห้ทัง้ความสดชืน่ 

และได้ระลึกถึงพระเจ้า 

 เราได๎รับพระพรจากวันสะบาโต
ขนาดไหน ? พระเจ๎าต๎องการให๎
เราชื่นชมกับการพักผํอนของเรา 
โดยเฉพาะการพักผํอนฝ่ายวิญญาณ 
กับพี่น๎องฝ่ายกายภาพ และพี่น๎อง
ฝ่ายวิญญาณในคริสต จักร โดยมี 
พระองค์เป็นศูนย์กลาง เราได๎
ตั้งใจจัดเวลากับวันสะบาโตแล๎ว
หรือยัง?__________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่พระองค์
ทรงให๎เราได๎พักผํอนในแตํละ
สัปดาห์ในวันสะบาโตกับพี่น๎องของ
เรา ขอบพระคุณพระองค์ส้าหรับ
ความหํวงใย ความรักที่พระองค์
ทรงมีตํอเราอยูํเสมอโดยไมํขาด 

 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
ความสามารถที่พระเจ๎าทรงให๎กับ
เรา ที่เราเป็นคนพิเศษของพระองค์ 
ให๎เรามอบชีวิตและความสามารถ
นั้นกับพระองค์ เพื่อถวายพระ -
เกียรติแดํพระองค์ตลอดไป 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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วันที่ 7 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 32:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-2 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:3 “วิสทุธิชนในแผน่ดิน
เป็นผูป้ระเสริฐ  เป็นพวกที ่
ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 32:1-14 
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14    พระเจ๎าทรงเปลี่ยน
พระทัยได๎อยํางไร พระเจ๎าไมํได๎
ทรงเปลี่ยนพระทัยเหมือนพํอแมํ
ตัดสินใจไมํท้าโทษลูก แตํพระเจ๎า
ทรงเปลี่ยนการกระท้าโดยยังคง
ด้ารงพระลักษณะของพระองค์ไว๎ 
 

 คือเมื่อพระเจ๎าทรงต๎องการ
ท้าลายประชากรใน ตอนแรก 
พระองค์ทรงท้าด๎วยความยุติธรรม
ของพระองค์ แตํเมื่อโมเสส     
อ๎อนวอนเพื่อประชากร พระเจ๎า
ทรงเปลี่ยนพระทัยด๎วยพระเมตตา
ของพระองค์   
 เพราะความบาปสํงผลให๎เกิด
ความตายและการลงโทษ แตํ     
พระเจ๎าไมํปรารถนาให๎มนุษย์คน
หนึ่งคนใดพินาศ จึงประทาน
ทางออกให๎กับคนอิสราเอล แตํ
เขาต๎องตอบสนองพระคุณนี้     
โดยการกลับใจจึงจะพ๎นจาก     
พระอาชญา 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ีในข้อ 4,5   
เทพฮาปิ (เอปิส ) เทพีฮาเธอร์ซึ่ง
เป็นที่นิยมกันในอียิปต์เป็นวัวตัวผู๎
และวัวตัวเมีย ชาวคานาอันที่อาศัย 
อยูํรอบๆ ก็นับถือพระบาอัลซึ่ง
เป็นวัวตัวผู๎  
 พระบาอัลเป็นสัญลักษณ์ของ
อ้านาจและความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ยังเกี่ยวพันกับการลํวงประเวณี  
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 ไมํใชํเรื่องแปลกที่ชาวอิสราเอล
ที่เพิ่งออกมาจากอียิปต์จะสร๎างลูก
วัวทองค้าขึ้นมาเป็นตัวแทนพระ -
เจ๎าผู๎ปลดปลํอยพวกเขาจากผู๎กดขี่  
 ชาวอิสราเอลเบ่ือหนํายกับ  
พระเจ๎าที่พวกเขามองไมํ เห็น แตํ
การท้าเชํนนี้เป็นการละเมิด     
พระบัญญัติที่พระเจ๎าเพิ่งประทาน
ให๎พวกเขาคือ “อย่าท ารปูเคารพ
ส าหรบัตน เป็นรปูสิง่ใดซึง่มีอยู่
ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผน่ดิน
เบื้องล่าง หรือในน ้ าใต้แผน่ดิน” 
(20:4)  
 ชาวอิสราเอลอาจจะคิดวําพวก-
เขาก้าลังนมัสการพระเจ๎าอยูํ แตํ
การกระท้าที่จริงใจก็ไมํอาจทดแทน
การเชื่อฟังได๎และไมํอาจใช๎เป็น  
ข๎อแก๎ตัวในการไมํเชื่อฟังได๎     

แม้เราจะไม่สร้างรปูเคารพ  
แต่เรากม็กัท าผิดโดยพยายาม  
ท าให้พระเจ้าเป็นเหมือนเรา  
จ ากดัพระองคใ์ห้เป็นไปตาม 
ความคาดหวงั ความปรารถนา 
และตามสถานการณ์ของเรา  

การท าเช่นนัน้เท่ากบัเรานมสัการ
ตวัเราเองแทนทีจ่ะนมสัการ 

พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา 
 

 การนมัสการตัวเองทุกวันนี้ก็
เหมือนกับในสมัยอิสราเอล คือ
น้าไปสูํการผิดศีลธรรมทุกประเภท 
เรามองพระเจ๎าเป็นแบบไหน 
ถูกต๎องตามพระคัมภีร์หรือไมํ 
เหมาะสมหรือไมํ เราจ้าเป็นต๎อง
เปลี่ยนมุมมองนั้นหรือไมํ   เพื่อ
นมัสการพระเจ๎าผู๎ทรงฤทธานุภาพ
เกินกวําจะวัดได๎ ผู๎ทรงปลดปลํอย
เราจากการเป็นทาสของบาป 
 แม๎เราเป็นคริสเตียนแล๎วก็ตาม 
เราอาจจะมีรูปเคารพในชีวิตของ
เราก็ได๎ และจากความเข๎าใจพระ -
ธรรมตอนนี้ มีหรือไมํที่เรายังเก็บ
รูปเคารพของเราไว๎อยูํ สิ่งนั้นคือ
อะไร ? ให๎เราน้าออกม าท้าลาย
เสีย ______________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
พระวจนะในวันนี้ที่ได๎เปิดเผย    
รูปเคารพในชีวิตของเรา ทูลขอ
การยกโทษจากพระเจ๎า และทูล
ขอพระเจ๎าทรงท้าลายรูปเคารพ  
ในชีวิตของเรา  
 ทูลขอการช้าระโดยโลหิตของ
พระเยซูคริสต์   และประกาศปิด
ประตูบาปที่ซาตานมัน ลํวงล้้าเข๎า
มาในชีวิตของเราเสีย 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

วันที่ 8 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 32:15-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-2 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:3 “วิสทุธิชนในแผน่ดิน
เป็นผูป้ระเสริฐ  เป็นพวกที ่
ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย” 
อ่าน  พระธรรม อพยพ 32:15-
35 ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลั กษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 19,20  
เมื่อโมเสสเห็นการบูชารูปเคารพ
อยํางโจํงแจ๎งและสนุกสนาน โมเสส 
ก็โกรธจนทุํมแผํนศิลาจารึก     
พระบัญญัติแตกกระจาย แตํพระ -
บัญญั ติก็แตกสลายไปแล๎วในใจ
และในการกระท้าของประชาชน  
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 ความโกรธท่ีชอบธรรมเกิดขึ้น
ได๎ แตํไมํวําโมเสสจะโกรธเพียงใด
ก็ตามพระเจ๎าทรงพระพิโรธ
มากกวํานั้น พระองค์ทรงต๎องการ
ประหารประชาชนทั้งหมด  
 ความโกรธท่ีมีตํอความบาป
เป็นเครื่องหมายของจิตวิญญาณ
ที่มีชีวิต อยําเก็บความโกรธ
เชํนนั้นไว๎ แตํเมื่อเราโกรธอยําง
ชอบธรรมเพราะความบาป จง
ระวังอยําท้าอะไรที่จะท้าให๎เรา
เสียใจภายหลัง 
 
ข้อ 21-24        การตัดสินใจ    
ของอาโรนเกือบต๎องแลกด๎วยชีวิต 
ค้าแก๎ตัวที่ฟังไมํขึ้นของเขาแสดง   
ถึงความตกต่้าฝ่ายจิตวิญญาณ
ของอาโรนในฐานะเป็นผู๎น้าและ
ของคนอิสราเอลด๎วย  
 คนที่ท้าหน๎าที่เป็นผู๎แถลง
ถ๎อยค้าของพระเจ๎าและเป็นผู๎ชํว ย
ต๎องมั่นใจวําเขามีหลักศาสนศาสตร ์
และหลักศีลธรรมสอดคล๎องกับ
พระเจ๎า เพื่อเขาจะไมํตกอยูํภายใต ๎
อิทธิพลและแรงกดดันจาก
ประชาชน  

 ทั้งอาโรนและโมเสสเป็น
ตัวอยํางที่ดีส้าหรับการเติบโต  
ฝ่ายวิญญาณของเรา ที่เราจะไ มํ
อยูํภายใต๎อารมณ์เหมือนโมเสส 
หรือ อยูํภายใต๎อิทธิพลของคน
รอบด๎านเหมือนอาโรน  
 ประเมินการเติบโตฝ่าย
วิญญาณของตัวเราเองวําเป็น
อยํางไร ?__________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ๎าให๎เราเป็นคนมี
หลักยึดมั่นคงในพระวจนะของ
พระเจ๎า ไมํเป็นคนที่อยูํใต๎อารมณ์ 
(แบบโมเสส ) หรืออยูํใต๎อิทธิพล
ของสิ่งแวดล๎อม (แบบอาโรน) 
 ขอพระเจ๎าทรงสร๎างเราให๎    
เป็ นผู๎ใหญํฝ่ายวิญญาณ ม่ันคง
เข๎มแข็ง ทางด๎านอารมณ์ และการ
ตัดสินใจ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

วันที่ 9 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-2 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:3 “วิสทุธิชนในแผน่ดิน
เป็นผูป้ ระเสริฐ  เป็นพวกที ่
ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วย” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 33 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี     ข้อ 11 
พระเจ๎าทรงสนทนากับโมเสสตํอ
หน๎าในเต็นท์นัดพบอยํางคนที่เป็น
เพื่อนกัน ท้าไมโมเสสจึงเป็นที่
โปรดปรานของพระเจ๎าเชํนนี้?  
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 ไมํใชํเพราะเขาดีพร๎อม มีของ -
ประทาน หรือมีอ้านาจแตํเป็น  
เพราะพระเจ๎าทรงเลือกโมเสส และ  
โมเสสเองก็พึ่งพาสติปัญญาและ
การชี้น้าของพระเจ๎าอยํางสุดใจ  
 การมีมิตรภาพกับพระเจ๎า      
ถือวําเป็นสิทธิพิเศษอยํางแท๎จริง
ส้าหรับโมเสส  
 แม๎มิตรภาพเชํนนี้จะดูไกล   
เกินเอื้อมส้าหรับเราในปัจจุบัน 
พระเยซูทรงเรียกสาวกของ
พระองค์รวมถึงผู๎ติดตามทุกคนวํา
เพื่อนของพระองค์ (ยน.15:15)  

พระองคท์รงเรียกเรา 
มาเป็นเพือ่นของพระองค ์ 
เราจะวางใจในพระองค ์
เหมือนโมเสสไหม? 

ข้อ 18-23  โมเสสอธิษฐานขอให๎
ได๎เห็นการส้าแดงพระเกียรติของ
พระเจ๎า โมเสสต๎องการมั่นใจวํา  
พระเจ๎าทรงสถิตอยูํด๎วย นอกจากนี้
โมเสสยังปรารถนาจะมีประสบ -
การณ์ในการสถิตอยูํของพระเจ๎า  
 เนื่องจากเรามีความจ้ากัดและ
ไมํดีพร๎อมในด๎านศีลธรรม ขณะ   
ที่เรายังมีชีวิตอยูํเราจึงไมํสามารถ 

เห็นพระเจ๎าอยํางที่พระองค์ทรง
เป็นได๎ การได๎เห็นหลังของพระ -
เจ๎าแสดงวําเราเห็นพระเจ๎าได๎ก็
ตํอเมื่อพระองค์ทรงเสด็จผํานไป
แล๎วเทํานั้น  
 เรารู๎จักพระเจ๎าได๎โดยดูวํา
พระองค์ทรงท้าอะไรและอยํางไร 
แตํเราไมํ อาจเข๎าใจพระเจ๎าอยําง  
ที่พระองค์ทรงเป็นได๎หากไมํมี
พระเยซูคริสต์ (ยน.14:9) พระเยซู
ทรงสัญญาจะส้าแดงพระองค์เอง
แกํผู๎เชื่อ (ยน.14:21) 
 พระเจ๎าทรงต๎องการให๎เราเป็น
เพื่อนของพระองค์ และพระองค์
รอคอยให๎เรามีเวลากับพระองค์
ทุก ๆ วัน ทํานได๎จัดเวลาให๎กับ
พระองค์ทุกวันหรือไมํ ?_______  
อธิษฐาน 
 ความบริสุทธิ์เป็นเง่ือนไขส้าคัญ 
ในการสามัคคีธรรมจากพระเจ๎า 
และเราไมํสามารถบริสุทธิ์ได๎ด๎วย
ล้าพังเราเอง ดังนั้นให๎เราสารภาพ
บาปทุกอยํางที่เรารู๎กับพระเจ๎า
และขอการช้าระ การยกโทษจาก
พระองค์ 
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 ทูลพระวิญญาณบริสุทธิ์      
ทรงเปิดเผยบาปที่ซํอนเร๎นใ น 
ชีวิตของเรา บาปที่เราไมํรู๎ และ
อธิษฐานสารภาพกับพระเจ๎า    
ขอการยกโทษจากพระองค์ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 มกราคม 2012 
อพยพ บทที่ 34:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-3 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:4 “แต่บรรดาผูที้เ่ลือกพระ  
องคอื์น่  ความทุกขโ์ศกของเขา 
กท็วีข้ึน  ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือด  
ออกบชูาเหมือนกบัเขาเหล่านัน้ 
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะ  
ไม่ออกชือ่พระนัน้” 
อ่าน พระธรรม อพยพ 34:1-9  
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ๎าได๎สะท๎อนพระลักษณะ
ของพระองค์อะไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี    ข้อ 6,7 
โมเสสอยากเห็นพระเกียรติสิริ  
ของพระเจ๎า (33:18) และนี่คือสิ่ง
ที่พระเจ๎าทรงตอบสนอง  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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 พระเกียรติสิริของพระเจ๎า     
คืออะไร ? พระเกียรติสิริคือ     
พระลักษณะและธรรมชาติข อง
พระองค์ รวมถึงวิธีการที่พระองค์
ทรงสัมพันธ์กับสิ่งที่ทรงสร๎าง  
 จงสังเกตวําพระเจ๎าไมํได๎ให๎
โมเสสเห็นฤทธานุภาพและความ
สงํางามของพระองค์ แตํให๎โมเสส
เห็นความรักของพระองค์  
 พระเกียรติสิริของพระเจ๎า
ส้าแดงออกมาทางพระเมตตา 
พระคุณ ความรัก ความซื่อสัตย์ 
การให๎อภัย แล ะความยุติธรรม
ของพระองค์ ความรักและความ
เมตตาของพระเจ๎าชํางแสนวิเศษ
จริงๆ และเราได๎รับพรจากทั้งสอง
สิ่งนี้ เราจะตอบสนองและถวาย
เกียรติแดํพระเจ๎าได๎เม่ือเรามี   
คุณสมบัติเหมือนพระองค์ 
 ส้าหรับเรา เราเคยเห็นพระ -
เกียรติสิริของพระเจ๎าในรูปแบบ
ไหนบ๎าง เราเคยมีประสบการณ์
พระเกียรติสิริของพระเจ๎าอะไร  
บ๎าง ?_____________________
_________________________
_________________________ 

 ข้อ7 ท้าไมความบาปมีผลถึง
ลูกถึงหลาน ? นี่ไมํใชํการลงโทษ
โดยไมํมีเหตุผล ลูกๆ ยังคงต๎อง
ทนทุกข์เพราะความบาปของพํอ
แมํเชํน การทารุณเด็กหรือการติด
เหล๎า ความบาปเ หลํานี้เห็นได๎
ชัดเจน แตํความบาปบางอยําง  
เชํน ความเห็นแกํตัวและความ
โลภก็สามารถถํายทอดได๎เชํนกัน 
ผลอันร๎ายแรงที่เกิดจากความบาป
ไมํได๎จ้ากัดอยูํที่สมาชิกคนเดียว
ในครอบครัว  

อย่าเล่นกบัความบาป  
จงกลบัใจเสียใหม่และเลิกท าบาป 
ความบาปอาจท าให้เราเจบ็ปวด

เพียงเลก็น้อยในเวลาน้ี 
 แต่ในอนาคตความบาปจะท าร้าย

สิง่ทีเ่ราหวงแหนทีสุ่ดในชีวิต  
นัน่คือลูกหลานของเรา 

 เราอาจจะไมํได๎ท้าบาปที่ดู
รุนแรง เชํน ขโมย ลํวงประเวณี 
ฆําคน แตํบาปที่ดูไมํรุนแรง และ
คนในสังคมก็ยังท้า เชํนเห็นแกํตัว 
โกหก พูดแงํลบ วิพากษ์วิจารณ์
ผู๎อื่น 
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 ให๎เราก้าจัดบาปทุกชนิ ดออก
จากชีวิตเราเสียด๎วยความตั้งใจ 
ขอพระโลหิตของพระเยซูทรง
ช้าระและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานก้าลังเพื่อเราจะชนะเนื้อ
หนังของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญและขอบพระคุณ   
พระเจ๎าส้าหรับประสบการณ์   
พระสิริของพระเจ๎าที่ทรงเปิดเผย
ใหก๎ับเรา เชํนความรัก  พระเมตตา 
พระคุณ ให๎เราอธิษฐานขอบ - 
พระคุณอยํางเฉพาะเจาะจงใน
ประสบการณ์พระสิริของพระเจ๎าที่
เราได๎รับ 
 ทบทวนความบาปเล็กๆ น๎อยๆ 
ที่เราคุ๎นเคยหรือกระท้าแบบ      
ไมํระวังที่พระเจ๎าทรงเปิดเผยใน
การเฝ้าเดี่ยววันนี้ สารภาพบาปนั้น 
และทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ประทานก้าลังให๎กั บเราที่จะชนะ
บาปแหํงเนื้อหนังเหลํานี้ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 11 มกราคม 2012 
สดุดี บทที่ 69 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-3 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:4 “แต่บรรดาผูที้เ่ลือกพระ  
องคอื์น่  ความทุกขโ์ศกของเขา 
กท็วีข้ึน  ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือด  
ออกบชูาเหมือนกบัเขาเหล่านัน้ 
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะ  
ไม่ออกชือ่พระนัน้” 
อ่าน พระธรรม  สดดีุ 69  ช้า ๆ 
1 รอบ  
ทํานได๎เห็นถึงการชํวยกู๎ของ   
พระเจ๎าอยํางไรบ๎างจากพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28 หนังสือแหํงชีวิตคือรายชื่อ
คนที่มีความสัมพันธ์ท่ีถูกต๎องกับ
พระเจ๎าและยังคงซื่อสัตย์ตํอ
พระองค์ (1:3; 7:9; 11:7; 34:12; 
37:17,29; 55:22; 75:10;  92:12-
14: 140:13)  
 “หนังสือแหํงชีวิต ” ในพันธ -
สัญญาใหมํหมายถึงบรรดาผู๎ที่จะ
รับชีวิตนิรันดร์ (ดู ฟป .4:3,วว .
35,13:8,20:15) 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี       
ข้อ 3     ดาวิดคร่้าครวญจน
รํางกายอํอนล๎ า คอแห๎งผาก 
ดวงตาพรํามัว แตํดาวิดยังวางใจ
วําพระเจ๎าจะทรงชํวยเขา  
 เมื่อความตายหรือโศกนาฏกรรม 
ท้าให๎เราโศกเศร๎าเสียใจ เราไมํ
จ้าเป็นต๎องล๎มลงหรือสิ้นหวัง 
เพราะเราหันไปหาพระเจ๎าและ
ขอให๎พระองค์ทรงชํวยเราได๎ เรา
อาจจะยังมีน้้าตาแตํเราก็จะไมํ
ร๎องไห๎อยํางเปลําประโยชน์ 
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 ข้อ 13          เดวิดเผชิญ
ปัญหามากมาย เขาถูกคนทั้งเมือง  
เยาะเย๎ย ถากถาง ดูถูก เหยียด -
หยาม และถูกซุบซิบนินทา แตํ  
ดาวิดยังคงอธิษฐาน  
 เมื่อเราหมดทางสู๎เราจะถูก
ลํอลวงให๎หันไปจากพระเจ๎า ยอม
แพ๎และเลิกวางใจพระองค์  
เมือ่สถานการณ์ของเราดส้ิูนหวงั
จงมุ่งมัน่ทีจ่ะอธิษฐานต่อไป 
ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย
เพียงใด พระเจ้าจะทรงฟัง 

ค าอธิษฐานของเรา 
และจะช่วยกู้เรา 

 เมื่อคนอื่นทอดทิ้งเรา เรา
ต๎องการพระเจ๎ามากที่สุดอยําหนี
จากเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเรา 
 เราก้าลังเผชิญปัญหาอะไร  
บ๎าง? ไมํวําเรื่องนั้นจะใหญํหรือ
เล็ก ไมํวําเป็นเรื่ องอะไร จง
ตระหนักไว๎เสมอวํา พระเจ๎าพร๎อม
เสมอที่จะฟังค้าวิงวอนของเรา 
และพระองค์พร๎อมเสมอที่จะตอบ
ค้าวิงวอนของเรานั้น__________ 
_________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 มอบปัญหาของเราที่ก้าลัง
เผชิญอยูํนั้นกับพระเจ๎า บอก
รายละเอียดของปัญหานั้นไว๎ กับ
พระองค์ และรอคอยค้าตอบด๎วย
ความเชื่อและไว๎วางใจในความรัก
และความกรุณาของพระองค์ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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วันที ่12 มกราคม 2012 
สดุดี บทที่ 70 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-3 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:4 “แต่บรรดาผูที้เ่ลือกพระ  
องคอื์น่  ความทุกขโ์ศกของเขา 
กท็วีข้ึน  ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือด  
ออกบชูาเหมือนกบัเขาเหล่านัน้ 
หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะ  
ไม่ออกชือ่พระนัน้” 
อ่าน พระธรรม  สดดีุ 70  ช้า ๆ 
1 รอบ  
ทํานได๎รับการหนุนใจอะไรบ๎าง
จากพระธรรมตอนนี้?_________ 
_________________________
_________________________ 
ข้อคิดและ การตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี   ข้อ 1-5 
เมื่อคนอื่นท้าให๎เราผิดหวังและ    
ขูํเข็ญเรา เราจะรู๎สึกวํางเปลําราว
กับวําสํวนส้าคัญในตัวเราถูก
ขโมยไป  

 เมื่อเราไว๎วางใจใครแล๎วเขา
กลับไมํซื่อสัตย์ตํอเรา เขาก็
ท้าลายจิตวิญญาณของเราด๎วย 
ในเวลาที่เรารู๎สึกวํางเปลําและ
แตกสลายเชํ นนี้ เราต๎องขอให๎  
พระเจ๎าเสด็จมาชํวยเราโดยเร็ว
เชํนเดียวกับผู๎เขียนสดุดี  
 พระเจ๎าเทํานั้นทรงเติมชีวิต
ของเราให๎เต็มล๎นด๎วยความชื่นชม
ยินดีได๎ (70 :4) เราควรร๎องทูล
พระองค์เหมือนผู๎เขียนสดุดีวํา     
“ขา้แต่พระเจา้ ขออย่าทรงล่าชา้” 
 ข้อ 4 ในสดุดีสั้นๆ บทนี้ ดาวิด
วิงวอนให๎พระเจ๎าเสด็จมาชํวย
ทํานโดยเร็ว แม๎ในยามที่ดาวิดตื่น
ตระหนกเชํนนี้ ทํานก็ยังไมํลืม
สรรเสริญพระเจ๎า  

การสรรเสริญเป็นสิง่ส าคญั 
เพราะการสรรเสริญช่วยให้เรา
ระลึกได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด 

 บํอยครั้งเราอธิษฐานทูลขอ  
เพื่อตัวเราเองและคนอื่นแตํเรา  
มักลืมขอบคุณพระเจ๎ าส้าหรับ     
สิ่งที่พระองค์ทรงกระท้าและ     
ลืมนมัสการพระองค์ที่ทรงเป็น
พระเจ๎า  
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 อยําลืมพระคุณของพระเจ๎า 
และอยําท้าเหมือนพระองค์เป็น   
ตู๎ขายขนมหยอดเหรียญ 
 ในยามที่ดาวิดหวาดกลัว ทําน
ก็ยังคงสรรเสริญพระเจ๎า 
 ใครท้าให๎เราผิดหวังหรือไมํ 
หรือที่ท้าลายความสัมพันธ์ท่ีเรา
จริงใจจนให๎เราเจ็บปวดหรือไมํ ? 
_________________________
_________________________ 
 ให๎พระธรรมของพระเจ๎าตอนนี้
ชํวยให๎เราได๎ตอบสนองอยําง
ถูกต๎องคือ ให๎พระเจ๎าทรงชํวยกู๎
เรา ไมํใชํให๎เราไปแก๎แค๎นและ
ท้าลายเขา 
 

อธิษฐาน 
 สารภาพความเจ็บปวดของเรา
ตํอพระเจ๎า และอยําให๎เราท้า ผิด
ตํอพระเจ๎า ตํอพระวจนะของ
พระองค์  ที่จะไมํท้าให๎พระนาม
ของพระองค์เสื่อมเสีย 
 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่
เป็นแบบอยํางกับเรา แม๎พระองค์
ถูกท้าร๎าย พระองค์ก็ยังให๎อภัย
เสมอ ทูลขอพระทัยของพระองค์
มาอยูํกับเรา ให๎เรามีก้าลังที่จะ  

 ยืนหยัดเพื่อเป็นการถวาย      
พระเกียรติแดํพระองค์เสมอ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 13 มกราคม 2012 
สดุดี บทที่ 71 
อธิษฐ านสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-4 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :5 “พระเจ้าทรงเป็นองคที์ ่
ข้าพเจ้าเลือก  พระองคท์รงรกัษา 
ส่วนมรดกของข้าพระองคไ์ว้” 
อ่าน พระธรรม   สดดีุ 71  ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได๎เตือนเราให๎
ระลึกถึงความชํวยเหลืออะไรบ๎าง
ที่พระเจ๎าทรงมีตํอชีวิตของเรา ? 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
 ผู๎เขียนสดุดีอายุมากแล๎วและ
มองวําชีวิตของตนเป็นหมาย -
ส้าคัญหรือค้าพยานที่ท้าให๎ผู๎คน
มากมาย “ประหลาดใจ” วําพระเจ๎า
ทรงท้าอะไรเพื่อเขาบ๎าง (71:7,18) 

 การระลึกวําพระเจ๎าทรงอวยพร
ชีวิตเรามาตลอดอยํางไรชํวยให๎
เราเห็นพระคุณที่เสมอต๎นเสมอ
ปลาย ชํวยให๎เราวางใจในพระเจ๎า
ส้าหรับอนาคต และชํวยให๎เรา
แบํงปันกับผู๎อื่นได๎วําการติดตาม
พระเจ๎านั้นดีอยํางไร 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี    ข้อ 14  
เมื่อเรามาถึงบั้นปลายชีวิต  เรา
ตระหนักวําพระเจ๎าทรงชํวยเหลือ
เรามาตั้งแตํอดีต เมื่อก้าลังกาย
ถดถอยลงเรายิ่งต๎องการพระเจ๎า
มากขึ้น และเรายิ่งตระหนักได๎วํา
พระองค์ยังทรงเป็นความชํวย - 
เหลือที่มั่นคง  
เราต้องไม่ส้ินหวงั เราต้องหวงัว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราต่อไป 
ไม่ว่าเราจะมีความจ ากดัมาก

เพียงใด ความหวงัในพระเจ้าช่วย
ให้เรามุ่งมัน่รบัใช้พระองคต่์อไป 

 ข้อ 18   ไมํมีใครแกํเกินวําจะ
รับใช๎พระเจ๎าหรือแกํเกินกวําจะ
อธิษฐาน แม๎วัยชราจะเป็นอุปสรรค 
ในการท้ากิจกรรมบางอยํ างแตํก็
ไมํได๎เป็นอุปสรรคเมื่อเราต๎องการ  
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จะบอกคนอื่นๆ (โดยเฉพาะลูก  
หลาน ) เกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ๎า  
ทรงท้าในชํวงเวลาหลายปีที่เรามี
ชีวิตอยูํ 
 อะไรคือตัวขัดขวางที่เราคิดวํา
เรารับใช๎พระเจ๎าไมํได๎ เชํน ไมํมี
ความสามารถ แกํเกินไป ต๎องหา
เงินเลี้ยงครอบครัวอยูํ เป็น ต๎น มี
หรือไมํ?___________________ 
_________________________ 
 อยําให๎ซาตานหลอกลวงเรา 
เราสามารถรับใช๎พระเจ๎าได๎ใน
สภาพปรกติของเรา แม๎แตํการ
ประกาศ อยํางน๎อย เราสามารถ
อธิษฐานเผื่อ หรือ ส้าแดงชีวิตให๎
เขาเห็นพระคุณของพระเจ๎าที่มีตํอ
ชีวิตของเรา เป็นต๎น 
 พี่น๎องคิดวํา เราจะเริ่มต๎นรับใช๎
พระเจ๎าโดยวิธีไหน ?_________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ๎าทางเปิดตาของเรา
ให๎เห็นและรู๎วํา เราจะสามารถรับ
ใช๎พระองค์ได๎อยํางไรในสภาพ
ของเราขณะนี้ 
 ทูลขอพระเจ๎าประทานหัวใจ
ของเราที่ จะรักพระองค์ รักพี่น๎อง 
รักผู๎อื่น เพื่อเราจะสามารถอธิษฐาน
เผื่อความต๎องการของคนรอบข๎าง
ได๎ ด๎วยหัวใจของเรา 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………



 35 

วันที่ 14 มกราคม 2012 
สดุดี บทที่ 72 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-4 
ท่องจ า  ข๎อพระ คัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :5 “พระเจ้าทรงเป็นองคที์ ่
ข้าพเจ้าเลือก  พระองคท์รงรกัษา 
ส่วนมรดกของข้าพระองคไ์ว้” 
อ่าน พระธรรม  สดดีุ 72 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระเจ๎าตรัสอะไรกับทํานบ๎างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้ 
 ในสดุดีบทนี้ กษัตริย์ที่สมบูรณ์
แบบองค์หนึ่งขอร๎องให๎พระเจ๎า
ทรงชํวยให๎โอรสของทํานปกครอง
ประเทศอยํางยุติธรรมและชาญ -
ฉลาด  

 สดุดีบทนี้เล็งถึงการปกครอง    
นิรันดร์ของพระมาซีฮาซึ่งทรง  
เป็นผู๎เดียวที่ปกครองด๎ วยความ
ยุติธรรมอยํางสมบูรณ์แบบ และ
ประชาชนของพระองค์จะมีสันติ -
สุขอยํางสมบูรณ์ 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 12-14  
พระเจ๎าทรงหํวงใยคนยากไร๎ คน
ทุกข์ล้าเข็ญ และคนอํอนแอเพราะ
คนเหลํานี้มีคุณคําส้าหรับพระองค์  
 ถ๎าพระเจ๎าทรงหํวงใยคนเหลํานี้
และรักพวกเขามาก เราจะเพิกเฉย
ตํอความทุกข์ยากของพ วกเขาได๎
หรือ? 
 จงพิจารณาดูวําเราจะท้าอะไร
ได๎บ๎างเพื่อแสดงความรักของ  
พระเจ๎า เราเพิกเฉยตํอความทุกข์
ยากของพวกเขาหรือก้าลังตอบ  
สนองความต๎องการของพวกเขา? 
 แคบลงไปอีก ให๎เราคิดถึงพี่น๎อง
ในคริสตจักรของเรา คนที่อยูํใน
สายสัมพันธ์ของเรา ญาติมิตรของ
เรา มีบ๎างไหมที่เขาขัดสน ว๎าเหวํ  
หรือมีใครที่พระเจ๎าบอกกับเราวํา
เขาต๎องการความชํวยเหลือ? 
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 เราอาจจะต๎องเริ่มต๎นไปหา   
เขาเลย อยํางน๎อยก็อธิษฐานเผื่อ
เขา และหนุนใจเขา ให๎ข๎อพระวจนะ
กับเขาเพื่อเขาจะมีก้าลังขึ้นใน  
พระเจ๎า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อวยพรพี่น๎องของเราให๎เขา   
ยืนมั่นคงในทางของพระเจ๎า 
จ้าเริญขึ้นในความเข๎าใจพระวจนะ
อยูํเสมอ 
 คิดถึงคนที่ไมํสบายในคริสตจักร 
ในครอบครัว หรือเพื่อนของเรา
อธิษฐานออกชื่อเขา ขอพระเจ๎า
ทรงรักษาเขา และเมื่อเจอเขาที่
คริสตจักรให๎อธิษฐานเผื่อเขาให๎
ได๎รับการรักษาจากพระเจ๎าด๎วย 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

บนัทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 15 มกราคม 2012 
สดุดี บทที่ 73 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-4 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :5 “พระเจ้าทรงเป็นองคที์ ่
ข้าพเจ้าเลือก  พระองคท์รงรกัษา 
ส่วนมรดกของข้าพระองคไ์ว้” 
อ่าน พระธรรม  สดดีุ 73 ช้า ๆ 
1 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได๎บอกถึง
ปลายทางคนชั่วอยํางไรบ๎าง?  
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 1-20        พระธรรมตอนนี้
มีประเด็นส้าคัญสองประการคือ 
[1] คนชั่วเจริญก๎าวหน๎า คนที่
ซื่อสัตย์เริ่มสงสัยวําจะท้าดีไปเพื่อ
อะไร และ [2] ความม่ังคั่งของคน
ชั่วดึงดูดให๎คนที่ซื่อสัตย์อยากเป็น
อยํางคนชั่วบ๎าง  
 

 แตํทั้งสองปร ะเด็นนี้กลับจบลง
อยํางคาดไมํถึง คือพอตายไป
ทรัพย์สมบัติของคนชั่วจะหมด
ความหมาย แตํบ้าเหน็จของคนดี
จะมีคุณคํานิรันดร์ทันที 
 สิ่งที่ดูเหมือนความม่ังคั่งกลับ
ไร๎คํา แตํสิ่งที่ดูไร๎คํากลับยั่งยืนชั่ว
นิรันดร์ อยําคิดอยากเป็นอยํางคน
ชั่วเพื่อจะร่้ารวยเหมือนพวกเขา 
เพราะคว ามร่้ารวยที่แท๎จริงคือ
การมีทรัพย์สมบัตินิรันดร์ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี      ข้อ 20  
 อาสาฟ ผู๎เขียนพระธรรมสดุดี
บทนี้ ตระหนักวํา คนรวยที่ฝาก
ความหวัง ความชื่นชมยินดี และ
ความเชื่อมั่นไว๎กับทรัพย์สมบัติ
นั้นอยูํในโลกแหํงความฝัน ความ
ฝันเป็นจริงในความ คิดของผู๎ฝัน
เทํานั้น  
 อยําปลํอยให๎เป้าหมายชีวิตของ
เราเป็นความฝันที่เลื่อนลอย
จนกระทั่งเราตื่นขึ้นมาไมํทันและ
พลาดความจริงของพระเจ๎าไป  
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ความสุขและความหวงัจะเป็นจริง
กต่็อเมือ่มีรากฐานอยู่ทีพ่ระเจ้า
ไม่ใช่ทีค่วามร า่รวย ความจริง 

อยู่ในพระเจ้า เราจึงควร 
อยู่ใกล้ชิดพระองคใ์ห้มากทีสุ่ด 

เพือ่ด าเนินชีวิตตามความเป็นจริง 
 ในแงํบวก เรามั่นใจพระเจ๎าได๎ 
ฝากความหวังทุกอยํางทั้งหมดใน
ชีวิตไว๎กับพระเจ๎าได๎ และในแงํลบ 
เราต๎องไมํอิจฉาที่คนชั่วเจริญขึ้น 
เพราะปลายทางของเขาก็จะเป็น  
ไปตามที่เขาหวํานไว๎เอง 
 มีอะไรบ๎างในชีวิตของเราที่เร า
ยังไมํได๎มอบให๎กับพระเจ๎า หรือ
ยังไมํกล๎าฝากไว๎กับพระองค์? 
วันนี้ให๎เราม่ันใจได๎ในความยิ่งใหญ ํ
ความรอบรู๎ของพระองค์ 
_________________________
_________________________ 
 และมีอะไรบ๎างที่เราอิจฉาคน
ชั่วคนที่ไมํเดินกับพระเจ๎า? ให๎เรา
กลับใจเปลี่ยนความคิดเสีย และ
ก้าจัดเอาความคิดแงํลบออกไป
จากใจ ___________________ 
_________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิต อนาคต 
ครอบครัว การงาน ทั้งหมดของเรา
กับพระเจ๎า ให๎ทุกอยํางเป็นไป
ตามน้้าพระทัยของพระองค์ และ
ขอพระเจ๎าทรงใช๎ทุกอยํางที่เรา
เป็นและที่ เรามีนั้นส้าหรับอาณา -
จักรและพระประสงค์ของพระองค์ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมโรม 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อแนะน้าเปาโล
แกํชาวโรมัน และให๎ตัวอยํางค้า -
เทศนากํอนที่เขาจะมาถึงกรุงโรม 
ผู้เขียน : เปาโล 
 

เขียนถึงใคร  : คริสเตียนในกรุง
โรมและผู๎เชื่อทุกหนทุกแหํง 
 

ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ ค .ศ. 
57 ที่เมืองโครินธ์ ขณะที่เปาโล
เตรียมเดินทางไปเยรูซาเล็ม 
 

เบื้องหลัง : เปาโลเสร็จงาน
ทางด๎านตะวันออกแล๎วและ
วางแผนจะไปแวะเยี่ยมกรุงโรม
ระหวํางทางที่จะไปสเปน หลังจาก
ที่เขาน้าเงินถวายไปชํวยเหลือ  
คริสเตียนในเยรูซาเล็มแล๎ว 
(15:23-28)  
 คริสตจักรโรมสํวนใหญํเป็น
ชาวยิว แตํก็มีชาวตํางชาติจ้านวน
ไมํน๎อย  
 
 
 

 
ข้อพระคัมภีร์หลัก  
     “เหตฉุะนั้น  เมือ่เราได้เป็น
คนชอบธรรมเพราะความเชือ่
แล้วเราจึง มีสนัติสขุในพระเจ้า  
ทางพระเยซูคริสต์ เจ้าของเรา ” 
(รม.5:1) 
 อัครทูตเปาโลเป็นคนเฉลียว
ฉลาด ชํางเจรจา และอุทิศตัวให๎  
กับการทรงเรียก ในจดหมาย  ถึง 
คริสเตียนที่กรุงโรมทํานน้า  เสนอ
ขําวประเสริฐอยํางชัดเจนและตรง
ประเด็น เชํนเดียวกับทนายความ
ผู๎คร่้าหวอดในวงการ  
 เปาโลได๎ยินเรื่องคริสตจักร     
ที่โรมแตํไมํเคยไปและก็ไมํมี     
อัครทูตคนใดเคยไป หลักฐานบํงชี้
วํากลุํมชาวยิวที่กลับใจในวันเพ็น -  
เทคอสต์เป็นผู๎กํอตั้งคริสตจักรนี้ 
(กจ.2) พวกเขาเผยแผํขําวประเสริฐ
เมื่อกลับมาถึงกรุงโรม และคริสต -
จักรก็เติบโตขึ้น 
 ถึงแม๎จะมีอุปสรรคขวางกั้น
มากมาย แตํเปาโลก็รู๎สึกผูกพัน
กับคริสเตียนในกรุงโรมซึ่งเป็น    
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พี่น๎องในพระคริสต์และปรารถนา
อยํางยิ่งยวดที่จะพบหน๎าพวกเขา  
เปาโลยังไมํเคยพบคริสเตียนสํวน
ใหญํในกรุงโรมเลย แตํก็ยังรัก
พวกเขา เปาโลจึงสํงจดหมาย
ฉบับ นี้มาเพื่อแนะน้าตัวและ
ประกาศความเชื่อที่แจํมชัด 
 หลังจากบทน้าสั้นๆ เปาโลก็น้า  
เสนอข๎อเท็จจริงของขําวประเสริฐ  
(1:3) และประกาศความจงรัก - 
ภักดีของเขาตํอขําวประเสริฐ 
(1:16 ,17 ) จากนั้นทํานก็กลําว
ตํอไปถึงการหลงหายของมนุษย์ 
และอธิบายความจ้าเป็นที่พระเจ๎า
ต๎องเข๎ามาเกี่ยวข๎อง (1:18-3:20) 
 จากนั้นเปาโลก็น้าเสนอขําว
ประเสริฐซึ่งเป็นความรอดส้าหรับ
ทุกคน ไมํวําเราจะเป็นใครเคยท้า
บาปอะไรมา หรือได๎รับอะไรตก -
ทอดมาจากบรรพบุรุษก็ตาม เรา
ได๎รับความรอดโดย “พระคุณ ” 
(ความโปรดปรานจากพระเจ๎าที่
พระองค์ทรงมอบให๎เราเปลําๆ ท้ัง
ที่เราไมํสมควรได๎รับ ) และโดย 
“ความเชื่อ ” (ความไว๎วางใจอยําง
เต็มเปี่ยม ) ในพระคริสต์และใน

งานที่พระองค์ท้าส้าเร็จแล๎ว โดย
ทางพระคริสต์เราสามารถยืนอยูํ 
ตํอหน๎าพระเจ๎าอยํางผู๎ชอบธรรมที่ 
“ไมํผิด ” ได๎ (3:21-5:21) เมื่อพูด
ถึงหลักการพื้นฐานเหลํานี้จบแล๎ว 
เปาโลก็เปลี่ยนมาพูดเรื่องเสรีภาพ
ทีม่าจากความรอด นั่นคือเสรีภาพ
จากอ้านาจของบาป (6:1-23 ) 
เสรีภาพจากการควบคุมของธรรม
บัญญัติ (7:1-25 ) เสรีภาพที่จะ
เป็นเหมือนพระคริสต์และค๎นพบ
ความรักอันไร๎ขอบเขตของพระ -
เจ๎า (8:1-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 แล๎วทํานก็พูดกับพี่น๎องชาวยิว
โดยตรงถึงเรื่องที่ทํานกังวลและ
อธิบายวําพวกเขาจะเข๎ามามีสํวน
ในแผนการของพระเจ๎าอยํางไร 
(9:1-11:12) พระเจ๎าทรงเปิดทาง
ให๎ชาวยิวและชาวตํางชาติเป็น
หนึ่งเดียวกันในพระกายของพระ -
คริสต์ ทั้งชาวยิวและชาวตํางชาติ
สามารถสรรเสริญพระเจ๎าส้าหรับ
ความรักและพระปัญญาของ
พระองค์ได๎ (11:13-36) 
 เปาโลอธิบายความหมายของ
การด้าเนินชีวิตที่ยอมจ้านนตํอ  
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พระคริสต์อยํางสิ้นเชิงวําเป็นการ
ใช๎ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อ 
รับใช๎คนอื่น (12 :3-8) รักผู๎อื่น  
ด๎วยใจจริง (12 :9-21 ) และเป็น
พลเมืองดี (13 :1-14 ) เสรีภาพ
จะต๎องมีความรักเป็นเครื่องน้า
ทางในขณะที่เราเสริมสร๎างกันและ
กันขึ้นในความเชื่อ ไวตํอความ  
รู๎สึกของคนอื่น และคอยชํวยเหลือ
คนที่อํอนแอ (14 :1-15 :4) ทําน
เน๎นเรื่องความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียว  
กัน โดยเฉพาะ อยํางยิ่งระหวําง
ชาวตํางชาติกับชาวยิว (15:5-13) 
ทํานสรุปด๎วยการทบทวนเหตุผล
ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ 
บอกถึงแผนการสํวนตัวของทําน 
(15:22-33) ทักทายเพื่อนๆ ฝาก
ค้าลงท๎ายไว๎สองสามประการ และ
ฝากค้าทักทายจากเพื่อนผู๎รํวม
ทาง (16:1-27) 
ขณะทีเ่ราอ่านพระธรรมโรม 

 จงตรวจสอบอีกครัง้ 
ถึงการอทิุศตนต่อพระคริสต ์
และยืนยนัความสมัพนัธ์ 

กบัผูเ้ชือ่คนอืน่ๆ  
ในพระกายของพระคริสตด้์วย 

วันที่ 16 มกราคม 2012 
โรม 1:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-5 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :6 “เขตแดนของข้าพเจ้า  
เป็นทีที่ร่่มรืน่  เออ  ข้าพเจ้ามี
มรดกทีดี่”  
อ่าน  พระธรรม  โรม 1:1-17   
ช้า ๆ 3 รอบ  
เราเรียนรู๎อะไรเกี่ยวกับเรื่องขําว -
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์?  
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14    ค้าวํา “พวกอารยะและ
พวกอนารยชน ในพระคัมภีร์ฉบับ
อมตธรรมรํวมสมัยแปลวํา “ชาว
กรีกและผู๎ไมํใชํกรีก ” หมายถึงคน
ที่ถือวัฒนธรรมกรีกและคนที่ไมํได๎
ถือวัฒนธรรมกรีก  
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 ค้าวํา “นักปราชญ์และคนเขลา” 
หมายถึงคนที่มีการศึกษาและ   
คนที่ไมํมีการศึกษา  
 เปาโลมีหน๎าที่ต๎องท้าอะไร ? 
หลังจากได๎มีประสบการณ์กับ  
พระเจ๎าบนถนนสูํเมืองดามัสกัส
แล๎ว (กจ .9) เปาโลก็อุทิศชีวิต
ทั้งหมดเพื่อประกาศขําวประเสริฐ
แหํงความรอด ทํานมีหน๎าที่ตํอ
พระคริสต์ที่ได๎ทรงเป็นพระผู๎ชํวย
ให๎รอดของทําน และมีหน๎าที่ตํอ
คนทั้งโลก  
 เปาโล ท้าหน๎าที่นี้โดยประกาศ
ความรอดของพระคริสต์แกํคนทั้ง
มวล ทั้งชาวยิวและชาวตํางชาติ 
ก๎าวข๎ามทั้งวัฒนธรรม สังคม 
เผําพันธุ์ และเศรษฐกิจ เราก็มี
หน๎าที่ตํอพระคริสต์เชํนเดียวกัน
เพราะพระองค์ทรงรับโทษบาปที่
เราสมควรได๎รับแทนเรา  
 ถึงแม๎วําเราจะไมํสามารถ
ทดแทนพระคุณของพระค ริสต์ได๎ 
แตํเราสามารถแสดงความกตัญญู
โดยการแสดงความรักของ
พระองค์ตํอผู๎อื่น 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 5,6  
คริสเตียนมีทั้งสิทธิพิเศษและ
ความรับผิดชอบ เปาโลและบรรดา 
อัครทูตได๎รับการอภัย (โดยพระคุณ
ของพระเจ๎า ) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ   
ที่ไมํสมควรได๎รับ แตํพวกเขาก็
ได๎รับหน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบใน
การแบํงปันขําวประเสริฐเรื่องการ
อภัยบาปของพระเจ๎ากับคนอื่นๆ
ด๎วย โดยพระคุณพระเจ๎า พระองค ์
ทรงอภัยบาปให๎คนที่เชื่อวํา
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู๎เป็นเจ๎า  
 เมื่อเราเชื่อเราก็ก้าลังอุทิศตนที่
จะด้าเนินชีวิตใหมํ ชีวิตใหมํของ
เปาโลยังรวมถึงหน๎าที่ที่พระเจ๎า
มอบหมายให๎ทํานท้าด๎วย นั่นคือ
ให๎น้าขําวประเสริฐไปประกาศแกํ
โลกในฐานะมิชชันนารี  

พระเจ้าอาจจะทรงเรียกหรือ 
ไม่เรียกให้เราเป็นมิชชนันารีใน
ต่างแดน แต่พระองคท์รงเรียกเรา 
(และผู้เชือ่ทุกคน) ให้เป็นพยาน
และเป็นแบบอย่างของชีวิตที ่

เปลีย่นแปลงไปเพราะพระราชกิจ
ของพระคริสตใ์นตวัเรา 
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 จุดเน๎นของเราที่เป็นคริสเตียน
ไทย คือเมื่อเราเชื่อ และวางใจใน
พระเยซูแล๎ว เราต๎องอุทิศตัวของ
เราในการด้าเนินชีวิตใหมํ เราได๎
อุทิศตัวขนาดไหน? ให๎เราถามตัว
เราเองวํา ความคิดในการใช๎เวลา
ของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
กํอนที่เราเชื่อพระเยซูหรือไมํ ? 
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 9,10       เมื่อเราอธิษฐาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยูํเสมอ อยํา
แปลกใจในวิธีท่ีพระเจ๎าทรงตอบ
ค้าอธิษฐาน  
 เปาโลอธิษฐานขอให๎ได๎มา
เยี่ยมกรุงโรมเพื่อจะได๎สั่งสอน  
คริสเตียนที่นั่น สุดท๎ายเปาโลก็
ได๎มากรุงโรมจริงๆ แตํมาในฐานะ
นักโทษ (ดู กจ. 28:16)  
 เปาโลอธิษฐานขอการเดินทาง
ที่ปลอดภัย ทํานก็มาถึงอยําง
ปลอดภัย  หลังจากที่ถูกจับกุม   
ถูกตบหน๎า เรืออับปาง และถูก    
งูพิษกัด  
 

 บํอยครั้งพระเจ๎าตอบค้าอธิษฐาน
ด๎วยวิธีการที่แตกตําง จากที่เรา
คาดหวัง เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ๎า
จะตอบ แตํบางครั้งก็ตอบด๎วย
วิธีการและในเวลาที่เราไมํคาดคิด 
 ลองทบทวนค้าทูลขอของเรา  
และที่พระเจ๎าทรงตอบค้าอธิษฐาน 
ของเราวําเป็นอยํางไรบ๎าง?  
เพื่อเราจะได๎รู๎จักพระทัยและ   
พระลักษณะของพระเจ๎ามากขึ้น 
และเราก็จะได๎ เติบโตขึ้นกับพระ -
เจ๎า จนสามารถเป็นพยานถึง  
ฤทธิเ์ดชของพระองค์ได๎ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอการทรงน้าของพระเจ๎า
ในการด้าเนินชีวิตในวันนี้ของเรา
ที่เราจะมีชีวิตที่เป็นพยานและ
ส้าแดงพระสิริของพระเจ๎าได๎ 
 ทูลขอให๎พระเจ๎าทรงครอบ - 
ครองชีวิตเรามากขึ้นทุก ๆ วัน ให๎
พระองค์ทรงยิ่งใหญํขึ้น และให๎ตัว
เราเล็กลง  
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 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 มกราคม 2012 
โรม 1:18-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-5 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :6 “เขตแดนของข้าพเจ้า  
เป็นทีที่ร่่มรืน่  เออ  ข้าพเจ้ามี
มรดกทีดี่”  
อ่าน  พระธรรม   โรม 1:18-32   
ช้า ๆ 3 รอบ  
ส้าหรับคนที่ไมํรู๎จักพระเจ๎านั้น ใน
วันสุดท๎ายพระเจ๎าจะใช๎อะไรมา
ตัดสินเขา? ________________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-20           ในพระธรรม
ตอนนี้เปาโลตอบข๎อคัดค๎าน  
ทั่วไปที่วํ าพระเจ๎าผู๎ทรงเป็น  
ความรักจะสํงคนไปลงนรกได๎
อยํางไร โดยเฉพาะคนที่ไมํเคย  
ได๎ยินเรื่องพระเยซูคริสต์  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 เปาโลกลําววําแท๎จริงแล๎ว   
พระเจ๎าทรงส้าแดงพระองค์อยําง
ชัดเจนตํอคนทุกคน  ผํานทางสิ่ง   
ที่ทรงสร๎าง แตํกระนั้นคนก็ยัง
ปฏิเสธความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ
พระเจ๎า นอกจากนี้ ทุกคนก็รู๎สึก
อยูํลึกๆ วําพระเจ๎าทรงประสงค์
อะไร แตํพวกเขาก็เลือกที่จะไมํ
ด้าเนินชีวิตตามนั้น กลําวอีกนัย
หนึ่งก็คือมาตรฐานทางศีลธรรมที่
เรามีนั้นสูงกวําพฤติกรรมของเรา  
 ถ๎าผู๎คนปฏิเสธความจริงของ
พระเจ๎าเพื่อจะใช๎ชีวิตตามใจ
ตัวเอง เขาก็ไมํมีข๎อแก๎ตัว เขารู๎
ความจริ ง และเขาต๎องรับผลสืบ - 
เนื่องจากการละเลยความจริงนั้น 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี   ข้อ 20  
ธรรมชาติเผยให๎เราเห็นพระเจ๎า
แบบไหน ? ธรรมชาติเปิดเผยให๎
เห็นพระเจ๎าแหํงฤทธานุภาพ 
สติปัญญา และรายละเอียดอัน
ประณีตบรรจง เป็นพระเจ๎าที่มี
ระเบียบและความงาม พระเจ๎าผู๎
ทรงครอบครองอยูํเหนือสิ่งสารพัด 
นี่เป็นเพียงการส้าแดงทั่วไป  

 แตํการส้าแดงพิเศษผํานทาง
พระเยซูและพระคัมภีร์ ท้าให๎เรา
ได๎เรียนรู๎วําพระเจ๎าทรงมีความรัก
และให๎อภัย ทรงสัญญาจะประทาน 
ชีวิตนิรันดร์แกํเรา พระเจ๎าประทาน
ทั้งพระเยซูและพระคัมภีร์แกํเรา
เพื่อเราจะเชื่อวางใจในพระองค์ได๎
อยํางสมบูรณ์ 
 1 ปีที่ผํานมาตั้งแตํเราเริ่มต๎น
ท้า QT นั้น เราได๎รู๎จักพระเจ๎า
มากขึ้นขนาดไหนแล๎ว และชีวิต
เราเปลี่ยนไปอยํางไรบ๎าง?_____ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 และเราได๎รู๎ จักพระเจ๎ามากขึ้น
อยํางไรบ๎างจากพระธรรมกิตติคุณ
ที่เราเฝ้าเดี่ยวไปเมื่อปีที่ผํานมา ? 
_________________________
_________________________ 
_________________________ 
 ข้อ 24-32  คนเหลํานี้เลือกที่จะ
ปฏิเสธพระเจ๎าและในที่สุดพระเจ๎า
ก็ต๎องทรงปลํอยให๎พวกเขาท้า
ตามใจของเขา  
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 ปกติแล๎วพระเจ๎าไมํหยุดยั้งการ
ตัดสินใจของเราแม๎จะไมํเป็นไป
ตามพระประสงค์ของพระองค์ 
พระองค์ทรงปลํอยให๎เราประกาศ
อิสรภาพแยกตัวจากพระองค์ 
ทั้งๆที่นั่นเป็นเสรีภาพที่เราคิด
ขึ้นมาเอง เราจะสูญเสียเสรีภาพที่
จะไมํท้าบาป  
 ชีวิตที่ปราศจากพระเจ๎าของเรา
นั้นมีลักษณะเหมือนเสรีภาพที่เรา
อยากมีหรือไมํ? จงพิจารณาดูให๎ดี 
ไมํมีการเป็นทาสประเภทใดเลว - 
ร๎ายไปกวําการเป็นทาสของบาป 
 มีหรือไมํ ที่เราท้าบาปแล๎วก็ไมํ
เห็นเป็นไรเลย ? พระธรรมตอนนี้
ได๎สอนอะไรเรา ?____________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท้างานในความคิด (mind) 
ของเราให๎พระวจนะที่เราเฝ้าเดี่ยว
ไปนั้นฝังแนํนลงไป เพื่อเราจะมี
วิถีชีวิตตามน้้าพระทัยของพระเจ๎า 
 อธิษฐานขอพระเจ๎าให๎เราไวตํอ
ความบาป ไวตํอการสารภาพ และ
มีก้าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ที่จะชนะเนื้อหนังและการทดลอง
จากโลกและซาตานได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 18 มกราคม 2012 
โรม 2:1-16  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-5 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16 :6 “เขตแดนของข้าพเจ้า  
เป็นทีที่ร่่มรืน่  เออ  ข้าพเจ้ามี
มรดกทีดี่”  
อ่าน  พระธรรม  โรม 2:1-16   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ในข๎อ 13 ได๎บอก
เราวํา ใครคือผู๎เป็นคนชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ๎า ? 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 
เปาโลกลําววําคนที่พากเพียรท้า
ตามพระประสงค์ของพระเจ๎า
อยํางไมํลดละจะมีชีวิตนิรันดร์ 
ทํานไมํได๎พูดขัดแย๎งกับกํอนหน๎า
นี้ที่วําความรอดมาจากความเชื่อ
เทํานั้น (1:16,17)  

 เราไมํสามารถรอดได๎เพราะ
การท้าดี แตํเมื่อเราถวายชีวิตเรา
ทั้งหมดแดํพระเจ๎า เราก็อยากจะ
ให๎พระองค์พอพระทัยและท้าตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ในแงํนี้
การท้าดีจึงเป็นการตอบสนองตํอ
สิ่งที่พระเจ๎าทรงท้าเพื่อเราด๎วย
ความกตัญญู ไมํใชํเง่ือนไขที่เรา
ต๎องท้าเพื่อเราจะได๎รับพระคุณ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี     ข้อ 1  
เราต๎องระมัดระวัง  เมื่อเรารู๎สึกวํา
การโกรธเพราะความบาปบางอยําง 
เป็นเรื่องชอบธรรม เรา ต๎องพูด
คัดค๎านความบาปด๎วยทําทีที่    
ถํอมตน  
 บํอยครั้งบาปที่เราเห็นอยําง
ชัดเจนที่สุดในชีวิตผู๎อื่นก็คือบาป
ที่หยั่งรากในชีวิตของเรา ถ๎าเรา
มองตัวเองดีๆ เราอาจจะพบวําเรา
ก้าลังท้าบาปแบบเดียวกัน แตํอยูํ
ในรูปแบบที่สังคมยอมรับได๎
มากกวํา ตัวอยํางเชํนคนที่นินทา
ผู๎อื่นก็อาจจะตํอวําคนที่มานินทา
เรื่องของเขา เป็นต๎น 
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 ความถํอมใจเป็นเรื่องที่ส้าคัญ
มาก แม๎เมื่อเราตักเตือนผู๎อื่นก็ตาม  
 เคยมีหรือไมํ? เมื่อเราตักเตือน
คนอื่น เรากลับท้าบาปเอง เพราะ
เป็นการต้าหนิเขา ดังนั้น  

ให้พระธรรมตอนน้ีเตือนเรา 
ให้ถ่อมใจอยู่เสมอ เพือ่เราจะ 
ไม่ท าบาปโดยไม่ระวงัตวั และ 
ตกเป็นเหยือ่อบุายของซาตาน 

 ข้อ 12-15       คนเราไมํถูก
พิพากษาโทษในสิ่งที่เขาไมํรู๎ แตํ
จะถูกพิพากษาวําเขาได๎น้าสิ่งที่รู๎
แล๎วไปปฏิบัติอยํางไรบ๎าง คนที่รู๎
พระวจนะพระเจ๎าและธรรมบัญญัต ิ
ที่บันทึกไว๎จะถูกพิพ ากษาตามสิ่ง
เหลํานั้น สํวนคนที่ไมํเคยพบเห็น
พระคัมภีร์ก็ยังรู๎จักผิดชอบชั่วดี 
และเขาจะถูกพิพากษาเพราะเขา
ไมํรักษาแม๎แตํมาตรฐานเหลํานั้น
ที่เขารู๎อยูํแล๎ว  
 ปัจจุบันแนวความคิดเรื่องความ 
ยุติธรรมและสิทธิสํวนบุคคลมัก  
ท้าให๎เราไมํพอใจกับการพิพากษา
ของพระเจ๎า แตํอยําลื มวําคนเรา
ท้าลายมาตรฐานที่เราสร๎างขึ้น   
มาเอง 
 

 มีอะไรบ๎างที่เรารู๎วําเป็นน้้า -
พระทัยของพระเจ๎าและเราไมํ
กระท้า?___________________ 
_________________________
_________________________ 
 ให๎เราเริ่มต๎นในวันนี้ ที่จะเป็น
ผู๎ท้าตามน้้าพระทัย และพระวจนะ 
ของพระเจ๎า ในทุก ๆ เรื่องโดย  
ไมํประนีประนอม 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชํวยเรา
ให๎เป็นผู๎ที่ท้าตามพระบัญญัติและ
น้้าพระทัยของพระเจ๎า ไมํเพียงแตํ
เป็นผู๎ฟังเทํานั้น 
 ทูลขอให๎หัวใจและชีวิตของเรา
มีความถํอมใจและความย้าเกรง
พระเจ๎าอยูํเสมอ เพื่อเราจะไมํ
ผิดพลาดและตกเป็นเหยื่อของ
อุบายมารซาตานได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 19 มกราคม 2012 
โรม 2:17-28  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-6 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:7 “ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า  
ผูป้ระทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า  
เออ  ในกลางคืนจิตใจของ
ข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า”   
อ่าน  พระธรรม  โรม 2:17-28 
ช้า ๆ 3 รอบ  
 เมื่อเราบอกวําเรารู๎จักพระเจ๎า 
จากพระธรรมตอนนี้ได๎บอกถึง   
ข๎อ ควร ระวัง การผิดพลาดของ  
การที่เราบอกวําเรารู๎จักพระเจ๎า 
อะไรบ๎าง? 
_________________________
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17 เป็นต้นไป    เปาโลยังคง
ชี้ให๎เห็นตํอไปวํามนุษย์ทุกคน  
เป็นคนบาปตํอหน๎าพระเจ๎า  

 หลังจากพรรณนาถึงชะตากรรม
ของคนตํางชาติที่ไมํเชื่อพระเจ๎า
แล๎ว ทํานก็หันมาพูดกับพวกที่มี
อภิสิทธิ์ทางศาสนาวํา แม๎พวกเขา
จะรู๎พระประสงค์ของพระเจ๎า แตํ
พวกเขาก็มีความผิดเพราะไมํยอม
ด้าเนินชีวิตตามความเชื่อนั้น  
 ปัจจุบันคนที่เติบโตในครอบครัว 
คริสเตียนก็ถือวํามีอภิสิทธิ์ทาง
ศาสนาเชํนกัน และเปาโลก็ก้าลัง
กลําวโทษพวกเขาด๎วยเชํนกันถ๎า
พวกเขาไมํด้าเนินชีวิตตามสิ่งที่   
ได๎รู๎มา 
 ข้อ 25-29  การเข๎าสุหนัตเป็น
สัญลักษณ์ของพันธสัญญาพิเศษ
ระหวํางพระเจ๎ากับประชากรของ
พระองค์ ผู๎ช ายชาวยิวทุกคนต๎อง
ท้าพิธีนี้ (ปฐก .17:19-14) เปาโล  
กลําววําการเป็นชาวยิว (เข๎าสุหนัต) 
ไมํมีความหมายอะไรหากคน    
คนนั้นไมํเชื่อฟังธรรมบัญญัติ   
ของพระเจ๎า ในทางตรงกันข๎าม
ชาวตํางชาติ (ไมํได๎เข๎าสุหนัต) จะ
ได๎รับความรักและการยอมรับจาก
พระเจ๎าหากพวกเขาปฏิบัติตาม
ข๎อก้าหนดของธรรมบัญญัติ  
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 แล๎วเปาโลก็อธิบายตํอไปวํา
ชาวยิวแท๎ (ผู๎ที่พระเจ๎าพอพระทัย) 
ไมํใชํคนที่เข๎าสุหนัต (คนยิว “แตํ
เพียงภายนอก ”) แตํเป็นคนที่มีใจ
เพื่อพร ะเจ๎า และเชื่อฟังพระองค์ 
(คนยิว “ภายใน”) 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี     ข้อ 24  
ถ๎าเราอ๎างวําเป็นประ ชากรของ
พระเจ๎า ชีวิตของเราก็ควรสะท๎อน
พระลักษณะของพระเจ๎า เมื่อเรา
ไมํเชื่อฟังพระเจ๎า เราท้าให๎พระนาม 
ของพระองค์เสื่อมเสีย คนอื่นอาจ
ลบหลูํดูหมิ่นพระเจ๎าเพราะเรา
เป็นเหตุ เมื่อคนเฝ้ามองชีวิต   
ของเรา พวกเขาจะรู๎สึกอยํางไร
เกี่ยวกับพระเจ๎า? 
 เห็นหรือไมํวํา แคํเราเชื่ อฟัง
พระเจ๎า ก็ถวายเกียรติแดํพระองค์
แล๎ว ในวันนี้ มีอะไรบ๎างที่เราตั้งใจ
จะเชื่อฟังพระเจ๎า?___________ 
_________________________
ข้อ 28,29  การเป็นยิวหมายถึง
การอยูํในครอบครัวของพระเจ๎า 
เป็นทายาทของพระสัญญาทั้งปวง
ของพระองค์  

 แตํเปาโลกลําว อธิบายอยําง
แจํมแจ๎งวํ าการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของพระเจ๎าตั้งอยูํบน
พื้นฐานของคุณสมบัติภายใน 
ไมํใชํภายนอก ทุกคนที่มีใจเพื่อ
พระเจ๎าจึงจะเป็นยิวแท๎ นั่นคือ
เป็นสํวนหนึ่งในครอบครัวของ
พระเจ๎า (ดู กท.3:7)  
 การไปประชุมนมัสการที่
คริสตจักร การรับบัพติศมา หรือ
การได๎รับการยอมรับให๎เป็น
สมาชิ กคริสตจักรนั้นยังไมํ
เพียงพอ  
 เชํนเดียวกับที่การเข๎าสุหนัตก็
ไมํเพียงพอส้าหรับชาวยิว พระ
เจ๎าทรงต๎องการให๎เราอุทิศและ
เชื่อฟังพระองค์ด๎วยใจ  
 เราเป็นเชํนนั้นหรือไมํ คือ อุทิศ
ตัวและเชื่อฟังพระเจ๎าด๎วยใจของ
เรา? อะไรบ๎างที่เราอุทิศตัว และ
อะไรบ๎างที่เราเชื่อฟังพระเจ๎า? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปิดความคิดของเราให๎เรารู๎วํา มี
สิ่งใดบ๎างที่เราไมํอุทิศตัวและไมํ
เชื่อฟังพระเจ๎า เพื่อเราจะ อุทิศตัว
และเชื่อฟังพระองค์ได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มกราคม 2012 
โรม 3:1-8  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทร งน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-6 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:7 “ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า  
ผูป้ระทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า  
เออ  ในกลางคืนจิตใจของ
ข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า”   
อ่าน พระธรรม  โรม 3:1-8 
ช้า ๆ 3 รอบ  
เราที่เป็นคริสเตียนคือยิวฝ่าย -
วิญญาณ พระธรรมตอนนี้ได๎   
บอกเราถึงข๎อได๎เปรียบวําเรา
ได๎รับมอบ หมาย ให๎รักษาพระ
ด้ารัสนั้นหมายความวําอยํางไรใน
เชิงปฏิบัติ (ข๎อ 2)?__________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
ชนชาติยิวได๎เปรียบชนชาติอื่น  
อยูํหลายประการคือ [1] พระเจ๎า
ประทานธรรมบัญญัติให๎พวกเขา 
(“พระด้ารัสของพระเจ๎า” อพย.19, 
20; ฉธบ.4:8) [2] พระเมสสิยาห์
บังเกิดมาในโลกผํานทางชนชาติยิว 
(อสย .11:1-10; มธ.1:1-17) [3] 
เขาเป็นผู๎รับประโยชน์จากพันธ -
สัญญากับพระเจ๎าเอง (ปฐก.17:1-
16; อพย.19:3-6)  
 แตํสิทธิพิเศษเหลํานี้ไมํได๎     
ท้าให๎ชนชาติยิวอยูํในฐานะที่
เหนือกวําคนอื่นๆ เลย (ดู3:9) 
แท๎จริงแล๎วชาวยิวยิ่งต๎องมีความ
รับผิดชอบสูงกวํา ในการด้าเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ๎า 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  เปาโลชํางวาด
ภาพได๎นําสลดใจจริงๆ เราทุกคน
ไมํวําจะเป็นคนตํางชาติตํางศาสนา 
คนที่มีมนุษยธรรม หรือคนเครํง
ศาสนา ล๎วนแตํถูกพิพากษาโดย
การกระท้าของตนทั้งสิ้น  

 ธรรมบัญญัติซึ่งพระเจ๎าประทาน
ให๎เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต
กลับเป็นตัวสะท๎อนให๎เห็นการ
กระท้าที่ชั่วร๎ายของเรา ถ๎าเชํนนั้น
เรายังมีความหวังอะไรอีกเลํา ? 
แตํเปาโลบอกวํามี ! 
 จริงอยูํธรรมบัญญัติกลําวโทษ
เรา แตํธรรมบัญญัติไมํใชํพื้นฐาน
แหํงความหวังของเรา พระเจ๎าเอง
ทรงเป็นความหวังของเ รา โดย
ความชอบธรรมและความรักแสน
วิเศษของพระองค์ พระองค์ทรง
มอบชีวิตนิรันดร์ให๎แกํเรา เรา
ได๎รับการชํวยกู๎โดยทางความเชื่อ
ในองค์พระคริสต์ไมํใชํโดยทาง
ธรรมบัญญัติ เราได๎รับความรอด
ในฐานะของขวัญจากพระบิดา     
ผู๎เป่ียมด๎วยความรัก ไมํใชํเพราะ
การกระท้าใดๆของเรา 
 

สิง่ทีต้่องย ้าคือ พระบญัญติั 
ไม่ใช่ความหวงัของเรา  

พระเจ้าต่างหากทีเ่ป็นความหวงั
ของเรา แต่พระบญัญติัท าให้เรา

รู้จกัพระเจ้ามากยิง่ข้ึน 
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 ในปีที่ผํานมานี้จากการเฝ้า
เดี่ยวท้า QT เราได๎รู๎จักพระเจ๎า
มากขึ้นในเรื่องไหนบ๎าง และ
เกี่ยวข๎องกับเราอยํางไร?______ 
_________________________
_________________________ 
 ข้อ 5-8        บางคนคิดวําเรา
ไมํจ้าเป็นต๎องกังวลเรื่องความบาป 
เพราะ [1] เป็นหน๎าที่ของพระเจ๎า
ที่จะให๎อภัย [2] พระเจ๎าทรงเปี่ยม
ด๎วยความรัก พระองค์จะไมํทรง
พิพากษาลงโทษเรา [3] บาปก็
ไมํได๎เลวร๎ายอะไรนัก มันสอน
บทเรียนที่มีคําแกํเรา หรือ [4] เรา
จ้าเป็นต๎องเป็นสํวนหนึ่งของสังคม 
และวัฒนธรรมรอบตัวเรา  
 เป็นเรื่องงํายเหลือเกินที่จะ    
รับพระคุณพระเจ๎าโดยไมํเห็น
คุณคําเลย แตํพระเจ๎าจะทรง
มองข๎ามความบาปไมํได๎ ไมํวําจะ
แก๎ตัวอยํางไรก็ตาม คนบาป
ทั้งหลายจะต๎องตอบพระเจ๎าใน
เรื่องความบาปที่ท้าลงไป 
 ดังนั้น ให๎เราถามตัวเองวํา เรา
สามารถตอบพระเจ๎าเรื่องความ
บาปที่เราท้าไปได๎หรือไมํ ? 

 จริง ๆ แล๎วค้าตอบคือไมํได๎ แตํ
ก็ยังไมํสายเกินไป ให๎เรา  
[1] สารภาพกับพระเจ๎า [2] ตั้งใจ
หันจากความบาปนั้น100%  
[3] ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให๎
ครอบครองชีวิตเราและ [4] ตั้งใจ
ใช๎เว ลาใครํครวญพระวจนะของ
พระเจ๎าอยํางจริงจังอยํางน๎อย    
ทุกวัน ให๎สัตย์ซื่อในการเฝ้าเดี่ยว 
พระเจ๎าก็จะทรงประทานก้าลังเกิน
ธรรมชาติให๎เรามีชัยชนะเหนือ
ความบาป และเนื้อหนังอยําง
แนํนอน 
 
อธิษฐาน 
 ถ๎าเรายังรู๎สึกวํา มีความบาป
ซํอนเร๎นอยูํในชีวิตของเรา ให๎
สารภาพบาปทั้งหมดกับพระเจ๎า 
 ทูลขอ 2 ประการจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ให๎ พระองค์
ประทานก้าลังกับเราที่จะชนะเนื้อ-
หนังและการทดลอง และให๎ความ
ตั้งใจ การดลจิตดลใจแกํเราใน
การศึกษาพระวจนะ การเฝ้าเดี่ยว 
ท้า QT ทุกวันอยํางสม่้าเสมอ 
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 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 มกราคม 2012 
โรม 3:9-20 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-6 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:7 “ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า  
ผูป้ระทานค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้า  
เออ  ในกลางคืนจิตใจของ
ข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า”   
อ่าน พระธรรม  โรม 3:9-20 
ช้า ๆ 3 รอบ  
 ในพระธรรมตอนนี้ได๎บอกวํา
หน๎าที่ของธรรมบัญญัติคืออะไร 
(ข๎อ 20)?__________________ 
_________________________ 
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10-18 เปาโลอ๎างพันธสัญญา -
เดิมเพื่อแสดงให๎เห็นวํามนุษยชาติ
โดยทั่วไปนั้นจมอยูํในความบาป 
ซึ่งเป็นสภาพที่พระเจ๎าไมํอาจ
ยอมรับได๎  
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 เราเคยมองตัวเองไหมวํา “ฉัน
ไมํได๎เลวร๎ายอะไร ฉันก็เป็นคนดี
อยูํเหมือนกัน ” จงดูข๎อพระคัมภีร์
ตอนนี้วํามีอะไรเข๎ากับเราบ๎าง ? 
เราเคยโกหกไหม เราเคยท้าร๎าย
ความรู๎สึกคนอื่นด๎วยค้าพูดหรือ
น้้าเสียงไหม เราขมขื่นตํอผู๎ใดบ๎าง
ไหม เราเคยโกรธคนที่ไมํเห็นด๎วย
กับเราอยํางรุนแรงบ๎างไหม? 
 ความคิด ค้าพูด และการกระท้า
ของเราก็เหมือนคนอื่นๆ ในโลก 
คือมีความผิดตํอหน๎าพระเจ๎า เรา
ต๎องจ้าไว๎วําในสายพระเนตรพระ -
เจ๎า เราเป็นคนบาปซึ่งถูกตัดขาด
จากพระองค์  

อย่าปฏิเสธความจริงทีว่่า 
เราเป็นคนบาป แต่จงยอม 

ให้ความจริงน้ีน าเราไปถึงพระคริสต์ 

 ข้อ 19 เมื่อมีคนกลําวหาวําเรา
ท้าผิด เรามีปฏิกิริยาอยํางไร ? 
ปฏิเสธโต๎แย๎ง หรือปกป้องตนเอง 
พระคัมภีร์บอกเราวําโลกยืนเงียบ
และอยูํภายใต๎การพิพากษาของ
พระเจ๎าผู๎ทรงฤทธานุภาพ ไร๎ซึ่ง
ค้าแก๎ตัวและค้าโต๎แย๎ง  

 เรามาถึงจุดท่ีจะเลิกปกป้อง
ตัวเองและเฝ้าคอยการตัดสินจาก
พระเจ๎าหรือยัง?  
 ถ๎าเรายังมาไมํถึงจุดนี้ จงหยุด
คิดสักครูํแล๎วสารภาพบาปของเรา
กับพระองค์ และถ๎าเรามาถึงจุดนี้
แล๎ว พระคัมภีร์ข๎อตํอๆไปก็จะ
เป็นขําวดีส้าหรับเราอยํางแท๎จริง 
 ข้อ 20,31        จากพระธรรม
สองข๎อนี้ เราเห็นจุดมํุงหมายของ
ธรรมบัญญัติสองประการ  
ประการแรก  ธรรมบัญญัติชี้ให๎  
เห็นความผิดของเรา ให๎เรารู๎วํา
ตนเองเป็นคนบาปที่ชํวยตนเอง
ไมํได๎ และต๎องพึ่งพระเมตตาจาก
พระเยซูคริสต์  
ประการท่ีสอง  กฎทางจริยธรรม
ที่ปรากฏในธรรมบัญญัติสามารถ
ใช๎เป็นแนวทางการประพฤติขอ ง
เราโดยยึดถือมาตรฐานทางศีลธรรม 
ของพระเจ๎า  
 เราไมํสามารถซื้อความรอดมา
ได๎โดยการรักษาธรรมบัญญัติ 
(นอก จากพระคริสต์แล๎วไมํมีใคร
สามารถ รักษาธรรมบัญญัติได๎   
อยํางสมบูรณ์)  
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แต่เราท าให้พระเจ้าพอพระทยั 
เมือ่เราด าเนินชีวิตตามพระประสงค์

ทีท่รงเปิดเผยให้เราทราบ 

การตอบสนอง 
 เมื่อเราเข๎าใจบทบาทหน๎าที่
ของธรรมบัญญัติแล๎ว เราจะเห็น
วําสิ่งที่จะชํวยเราให๎พ๎นจากความ
บาปผิด ไมํใชํธรรมบัญญัติหรือ
การท้าตามธรรมบัญญัติ แตํมาจาก 
การเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์เทํานั้น 
 ถ๎าเรายังไมํรู๎จักพระเจ๎า เราก็
ควรจะมอบชีวิตให๎กับพระเยซู
คริสต์ และถ๎าเราม อบชีวิตให๎กับ
พระเยซูคริสต์แล๎ว สิ่งที่เราต๎อง
ถามตัวเราเองวํา เรามอบทั้งหมด
หรือไมํ? เราหวงไว๎ส้าหรับตัวเรา
อยูํหรือเปลํา ? เพราะแท๎จริงการ
มอบชีวิตทั้งหมดให๎กับพระเยซู
คริสต์นั้น ประโยชน์และพระพรจะ
ตกกับเราอยํางเต็ม ๆ  
 

อธิษฐาน 
 มอบชีวิตของเราทั้งหมดให๎กับ
พระเยซูค ริสต์อยํางไมํมีเง่ือนไข 
และทูลขอพระองค์ทรงใช๎เราตาม
น้้าพระทัยของพระองค์โดยไมํมี
เง่ือนไขเชํนกัน 

 ทูลขอพระเจ๎าทรงเปิดเผย     
น้้าพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับ
ตัวเราให๎เราทราบ เพื่อเราจะ
ด้าเนินชีวิตไปตามนั้น 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดีย่ว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 22 มกราคม 2012 
โรม 3:21-31 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-7 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:8  “ข้าพเจ้าตัง้พระเจ้าไว้
ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ  เพราะ
พระองคป์ระทบัทางเบื้องขวาของ
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจงึไม่หวัน่ไหว”   
อ่าน พระธรรม  โรม 3:21-31 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได๎บอกอยําง
ชัดเจนถึงลักษณะส้าคัญของ
มนุษย์ทุกคนที่เหมือนกันคืออะไร 
(ข๎อ 23)?__________________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24  “การนับเป็นผู๎ ชอบธรรม” 
หมายความวําคนคนนั้นได๎รับการ
ประกาศวําไมํมีความผิด  
 

 เมื่อผู๎พิพากษาในศาลประกาศ
วําจ้าเลยไมํผิด ข๎อกลําวหาตํางๆ 
ก็ถูกลบออกไปจากประวัติของเขา 
ซึ่งตามกฎหมายถือวําคนคนนั้น
ไมํเคยถูกกลําวโทษเลย เมื่อพระ -
เจ๎าทรงอภัยบาปของเรา ประวัติ
ของเราก็ขาวสะอาด และจาก มุม
ของพระเจ๎าก็เหมือนกับวําเราไมํ
เคยท้าบาปมากํอนเลย 
 ข้อ 28 เหตุใดพระเจ๎า ทรงชํวย
เราให๎รอดผํานทางความเชื่อเทํานั้น 
[1] ความเชื่อขจัดความเยํอหยิ่ง
ของมนุษย์ เพราะความเชื่อไมํใชํ
การกระท้าของเรา [2] ความเชื่อ
ยกยํองสิ่งที่พระเจ๎าทรงท้า ไมํใชํ
สิ่งที่มนุษย์ท้า [3] ความเชื่อเป็น
การยอมรับวําเราไมํสามารถ
รักษาธรรมบัญญัติหรือไปถึง
มาตรฐานของพระเจ๎าได๎ เรา
จ้าเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือ 
[4] ความเชื่อมีรากฐานอยูํบน
ความสัมพันธ์ระหวํางเรากับ    
พระเจ๎า ไมํใชํการกระท้าของเรา
เพื่อพระเจ๎า 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 21-29    
หลังจากที่เปาโลพูดถึงขําวร๎าย
เรื่องความบาปของเราและการ
พิพากษาลงโทษของพระเจ๎าแล๎ว 
เปาโลก็มอบขําวดีให๎กับเราวํามี
ทางหนึ่งซึ่งท้าให๎เราพ๎นผิดได๎ คือ
การไว๎วางใจพระเยซูคริสต์ ให๎
พระองค์น้าความผิดบาปของเรา
ไปเสีย  
การไว้วางใจหมายความว่ามัน่ใจ
ว่าพระเยซูจะทรงอภยับาปของเรา 

ท าให้เรามีความสมัพนัธ ์ 
ทีถ่กูต้องกบัพระเจ้า และ 

ให้พลงัแก่เราในการด าเนินชีวิต
ตามทีพ่ระองคท์รงสอนเรา 

 นี่เป็นวิธีการแก๎ปัญหาของ  
พระเจ๎าซึ่งมีมาถึงทุกคน ไมํวําใน
อดีตเราจะมีเบื้องหลังหรือพฤติกรรม 
อยํางไร 
 ความจริงที่เป็นขําวร๎ายของ
มนุษย์ทุกคนไมํเลือกวาํเป็นใครคือ 
ทุกคนเป็นคนบาป แตํความจริงที่
เป็นขําวดีคือ พระเยซูทรงรับบาป
นั้นแทนเราแล๎ว และเง่ือนไขที่เรา
จะรับขําวดีนั้น คือเชื่อวางใจใน
พระเยซูคริสต์ 

 แม๎เราจะเป็นคริสเตียนแล๎ว     
ก็ตาม แตํเราต๎องถามตัวเราเองวํา 
เราได๎เชื่อไว๎วางใจในพระเยซู -
คริสต์ทุก ๆ วันหรื อไมํ และอะไร
ที่แสดงวํา เรานั้นเชื่อไว๎วางใจใน
พระเยซูคริสต์จริง ๆ ? 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม๎
กางเขนแทนเราเพื่อเราจะพ๎นจาก
โทษของความบาปผิดและได๎รับ
ความรอด มีชีวิตนิรันดร์ 
 ทูลขอพระเจ๎าให๎เราเป็นคนที่
ไมํเพียงเชื่อไว๎วางใจพระเจ๎าเพียง
ตอนที่เรารับเชื่อเทํานั้น แตํขอให๎
การเชื่อไว๎วางใจพระเยซูคริสต์
เป็นวิถีชีวิต [lifestyle]ของเรา
ตลอดไป 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-   
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
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วันที่ 23 มกราคม 2012 
โรม 4:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-7 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:8  “ข้าพเจ้าตัง้พระเจ้าไว้
ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ  เพราะ
พระองคป์ระทบัทางเบื้องขวาของ
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจึงไม่หวัน่ไหว”   
อ่าน พระธรรม  โรม 4:1-12 
ช้า ๆ 3 รอบ  
 จากพระธรรมตอนนี้ ท้าให๎เรา
เข๎าใจวําอะไรคือบทบาทของพิธี
สุหนัต?___________________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10    การเข๎าสุหนัตเป็น
สัญลักษณ์ภายนอกส้าหรับชาวยิว
วําเขาเป็นประชากรพิเศษของ
พระเจ๎า  
 

 การเข๎าสุหนัตของเด็กชายชาว  
ยิวเป็นการแยกชนชาวยิวออกจาก
ชนชาติตํางๆ ท่ีนมัสการพระอื่น 
ดังนั้นการเข๎าสุหนั ตจึงเป็นพิธีท่ี
ส้าคัญมาก พระเจ๎าประทานพระพร
และพระบัญชาแกอํับราฮัมให๎ท้าพิธี
สุหนัต (ปฐก.17:9-14) 
 ข้อ 10-12 พิธีกรรมไมํได๎ท้าให๎
อับราฮัมได๎รับพระพร เพราะเขา
ได๎รับพระพรมานานกํอนจะมีพิธี
สุหนัตเสียอีก พระเจ๎าทรงโปรด -
ปรานอับราฮัมเพราะความเชื่อของ 
ทําน ไมํใชํเพราะทํ านเข๎าสุหนัต 
พระธรรมปฐมกาล 12:1-4 ระบุวํา
พระเจ๎าทรงเรียกอับราฮัมเมื่ออ ายุ 
75 ปี แตํพิธีเข๎าสุหนัตเพิง่มีขึ้นเมื่อ 
ทํานอายุ 99 ปี (ปฐก.17:1-14)  
 พิธีกรรมและศาสนพิธีตํางๆ 
ท้าหน๎าที่เป็นเครื่องเตือนให๎ระลึก
ถึงความเชื่อของเราเทํานั้น และ
ใช๎สอนผู๎เชื่อใหมํหรือผู๎เชื่ออายุน๎อย 
เราไมํควรคิดวําพิธีกรรมตํางๆ จะ
ท้าให๎เรามีคุณความดีใดๆ ตํอหน๎า
พระเจ๎า พิธีกรรมเหลํานี้เป็นเพียง
สัญลักษณ์ ภายนอกที่ส้าแดงให๎
เห็นถึงความเชื่อและความวางใจ
ภายใน  
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ศนูยก์ลางความเชือ่ของเรา 
ควรจะอยู่ทีพ่ระคริสตแ์ละ 
การช่วยให้รอดของพระองค ์
ไม่ใช่ทีก่ารกระท าของเราเอง 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี     ข้อ 5 
เมื่อบางคนรู๎วําเราได๎รับการชํวย
ให๎รอดโดยทางความเชื่อ เขาก็
เริ่มกังวลวํา “ ฉันมีความเชื่อ
เพียงพอหรือเปลํา ” และเริ่มสงสัย
วํา “ความเชื่อของฉันเข๎มแข็ง
พอจะชํวยฉันให๎รอดหรือไมํ”  
 คนที่คิดแบบนี้พลาดไปถ นัด 
พระเยซูคริสต์ตํางหากที่เป็น
ผู๎ชํวยเราให๎รอด ไมํใชํความรู๎สึก
หรือการกระท้าของเรา และพระองค์ 
ทรงเข๎มแข็งพอที่จะชํวยเราให๎ -
รอดได๎ ไมํวําความเชื่อของเราจะ
อํอนแอเพียงใด  
 พระเยซูประทานความรอดแกํ
เราเป็นของขวัญเพราะพระองค์
ทรงรักเรา ไมํใชํเพราะเราเอา
ความเชื่อที่ สูงสํงไปแลกเอาความ
รอดมา ถ๎าอยํางนั้นแล๎วความเชื่อ
มีบทบาทอยํางไรเลํา ? 
 

 ความเชื่อคือการเชื่อมั่นและ
ไว๎วางใจในพระเยซูคริสต์  โดย
มอบชีวิตให๎พระองค์ และยื่นมือ
ออกรับของขวัญแหํงความรอดอัน
มหัศจรรย์ของพระองค์ 
 ข้อ 6-8  เราควรท้าอยํางไรกับ
ความรู๎สึกผิด ? กษัตริย์ดาวิด ท้า
ผิด บาปอยํางใหญํหลวง คือลํวง
ประเวณี ฆําคนและโกหก แตํทําน
ก็ชื่นชมยินดีเมื่อได๎รับการอภัย  
 เราก็ชื่นชมยินดีเชํนนี้ได๎เม่ือ
เรา [1] ยอมรับความรู๎สึกผิดที่
เกิดขึ้นและตระหนักวําเราได๎ท้า
บาป [2] ยอมรับผิดกับพระเจ๎า
และทูลขอการอภัย และ [3] เลิก
รู๎สึกผิดและเชื่อวําพ ระเจ๎าทรง   
ยกโทษให๎เราแล๎ว  
 ขั้นตอนเหลํานี้อาจท้าได๎ยาก
หากบาปนั้นหยั่งรากและเติบโต
มานานหลายปี แตํเราต๎องจ้าไว๎วํา
พระเยซูทรงเต็มใจและสามารถยก
โทษบาปทุกอยํางได๎ 
 เมื่อพิจารณาถึงราคาอันสูง ที่
พระองค์ทรงจํายที่กางเขน การคิด
วําบาปของเราหนักหนาเกินกวําที่
พระโลหิตของพระองค์จะช้าระได๎
ก็เป็นความเยํอหยิ่ง  
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 แม๎ความเชื่อของเราจะอํอนแอ 
จิตส้านึกของเราจะยังคงฟ้องอยูํ 
และความทรงจ้าอาจจะยังหลอก
หลอนเรา แตํพระวจนะของพระเจ๎า
ประกาศวําบาปที่สารภาพตํอพระองค ์
นั้นได๎รับการอภัยแล๎ว (1ยน.1:9) 
 ให๎เราใช๎เวลาทบทวนชีวิต
ทั้งหมดที่ผํานมาของเรา มีอะไรที่
เรายังรู๎สึกติดขัดอยูํ เชํน ท้าไม
ชีวิตฝ่ายวิญญ าณของเราเติบโต
ช๎าเหลือเกิน ท้าไม เราจึงมีความ - 
คิดไมํดีเข๎ามาในห๎วงความคิดเรา
บํอยเหลือเกิน หรือ ท้าไมเราจึง
ฝันร๎าย หรือถูกผีอ้าบํอยมาก   
 นี่อาจเป็นสิ่งที่เตือนเราถึง
ความบาปที่ซํอนเร๎น หรือความ
เชื่อที่ไมํถูก ต๎องของเราก็ได๎ เรา
เป็นเชํนนั้นหรือไมํ ?_________ 
_________________________
_________________________
________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สืบเนื่องจากข๎อคิดในวันนี้    
ให๎เราอธิษฐานขอพระเจ๎าทรง
เปิดเผยความบาปที่เร๎นลับที่ซํอน
อยูํในตัวเราที่เราไมํได๎น้าออกมา
สารภาพกับพระองค์ ทูลขอพระ
เจ๎าได๎ให๎เราเห็น ทราบ ไมํวําโดย
วิธีใดก็ตาม เพื่อจะไมํมีอะไรมา
ขัดขวางความสัมพันธ์ระหวํางเรา
กับพระเจ๎าได๎ 
 และอีกครั้งให๎เราขอบพระคุณ
พระเจ๎าส้าหรับพระเยซูคริสต์ที่
สิ้นพระชนม์บนไม๎กางเขนแทน
ความบาปของเราทั้งหมด 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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วันที่ 24 มกราคม 2012 
โรม 4:13-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-7 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:8  “ข้าพเจ้าตัง้พระเจ้าไว้
ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ  เพราะ
พระองคป์ระทบัทางเบื้องขวาของ
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจึงไม่หวัน่ไหว”   
อ่าน พระธรรม  โรม 4:13-25 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ทํานได๎เรียนรู๎เรื่องการด้าเนินชีวิต
ด๎วยความเชื่อจากชีวิตของอับราฮัม 
ในแงํมุมไหนบ๎าง?___________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16   เปาโลอธิบายวําอับราฮัม
เป็นที่พอพระทัยพระเจ๎าเพราะ
ความเชื่อเพียงอยํางเดียว ตั้งแตํ
กํอนที่ทํานจ ะได๎ยินเรื่องพิธีกรรม
ซึ่งตํอมามีความส้าคัญอยํางยิ่งตํอ
ชาวยิว  

 เราเองก็รอดโดยทางความเชื่อ
เพียงอยํางเดียวเชํนกัน ไมํใชํรอด
โดยการรักพระเจ๎าและท้าความดี
ทั้งไมํใชํรอดโดยความเชื่อรํวมกับ
การท้าดี หรือโดยความเชื่อรํวม  
กับความรัก  

เรารอดได้โดยทางความเชือ่ 
ในพระคริสต ์ไว้วางใจพระองค ์
ว่าทรงอภยับาปทัง้ส้ินของเราได้ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี      ข้อ 21 
อับราฮัมไมํเคยสงสัยวําพระเจ๎าจะ
ทรงท้าตามพระสัญญาหรือไมํ 
ชีวิตของทํานมีทั้งความผิดพลาด 
ความบาป ความล๎มเหลว ทั้งยังมี
สติปัญญาคุณความดีด๎วย แตํทําน
ไว๎วางใจพระเจ๎าอยํา งสม่้าเสมอ 
ความเชื่อของทํานเข๎มแข็งขึ้นผําน
อุปสรรคที่ทํานได๎เผชิญและชีวิต
ของทํานก็เป็นแบบอยํางของ
ความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการ
กระท้า  
 ถ๎าอับราฮัมมองก้าลังของตน - 
เองในการจะเอาชนะชาวคานาอัน
และตั้งชนชาติขึ้น ทํานคงจะหมด
ก้าลังใจและยอมแพ๎ แตํอับราฮัม  
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มองที่พระเจ๎า เชื่อฟังพระองค์ 
และรอคอยให๎พระเจ๎าท้าให๎พระ -
วจนะของพระองค์ส้าเร็จ 
 อับราฮัมเป็นตัวอยํางที่ดี
ส้าหรับเราที่เป็นมนุษย์เดินดิน    
ที่ท้าบาปแม๎วําเราจะตั้งใจที่จะ   
ไมํกระท้า อยําให๎อดีตของเรามา
หลอกลวงเรา แตํให๎เรามองไป
ข๎างหน๎าด๎วยความเชื่อ  
 มีอดีตอะไรที่ปรักปร้าเรา
หรือ ไมํ? อยําเชื่อการหลอกลวง   
ที่ซาตานมันใช๎ น้าสิ่งนั้นมาให๎   
พระเจ๎า  
 จัดการมันโดยการสารภาพตํอ
พระองค์และพระเยซูคริสต์ที่ไม๎
กางเขนนั้นจะจัดการได๎อยํางราบ
คาบ 100 % 
 ข้อ 25  เมื่อเราเชื่อ การแลก - 
เปลี่ยนก็เกิดขึ้น เรามอบบาปของ
เราแกํพระคริสต์ และพระองค์
ประทานความช อบธรรมและการ
อภัยแกํเรา (ดู 2 คร.5:21) เราไมํ
อาจท้าสิ่งใดเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่ง
เหลํานี้ เรารับความชอบธรรมของ
พระเจ๎าได๎โดยทางพระคริสต์เทํานั้น 

 ชํางเป็นการแลกเปลี่ยนที่เราได๎
ก้าไรมากจริงๆ แตํหลายคนก็ยัง
เลือกที่จะปฏิเสธโอกาสนี้เพียง
เพื่อจะ “เพลิดเพลิน ” กับความ
บาปของตนตํอไป 
 ถ๎าเรายัง “เพลิดเพลิน ” ใน
ความบาป แสดงวําเรายังไมํเข๎าใจ
และรู๎ซึ้งถึงความบาปอยํางแท๎จริง 
อยํางนั้น เราต๎องขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท้างานในใจ ความคิดของ
เราให๎เราเห็นความจริงของความ
บาป ผลของความบาปที่มีตํอชีวิต
ของเรา ___________________ 
_________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่อดีต  
ของเราไมํสามารถปรักปร้าเราได๎ 
เพราะพระเยซูคริสต์ได๎สิ้นพระชนม์ 
บนไม๎กางเขนจํายราคาความบาป
นั้นเรียบร๎อยแล๎ว 
 ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ที่เปิดเผยความบาปผิดให๎เราทราบ
เพื่อเราจะน้ามาสารภาพและมี
ชีวิตที่เป็นไทได๎อยํางเต็มขนาด 
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 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 มกราคม 2012 
โรม 5:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-8 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:9  “เพราะฉะนัน้จิตใจ
ข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณ
กป็รีดา  ร่างกายของข้าพเจ้าก็
อาศยัอยู่อย่างปลอดภยัด้วย”   
อ่าน พระธรรม  โรม 5:1-11 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได๎บอกวําอะไรคือ
ผลของความทุกข์ยาก (ข๎อ 5)? 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-5     พระคัมภีร์ตอนนี้มี
แนวคิดที่เข๎าใจยาก เพื่อจะท้า
ความเข๎าใจกับ 4 บทตํอไป เรา
ต๎องระลึกถึงความเป็นจริงทั้งสอง
ด๎านของชีวิตคริสเตียน  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 ในด๎านหนึ่งเรามีความบริบูรณ์
ในพระคริสต์ (พระองค์ทรงยอม - 
รับเราอยํางแนํนอนแล๎ว) แตํในอีก
ด๎านหนึ่งเราก็ก้าลังเติบโตขึ้นใน
พระคริสต์ (เราก้าลังเปลี่ยนเป็น
เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น)  
 เร ามีสถานภาพของกษัตริย์
และมีความรับผิดชอบแบบทาส  
ในเวลาเดียวกัน เรารู๎สึกได๎ถึงการ
สถิตอยูํด๎วยของพระคริสต์และ
รู๎สึกได๎ถึงแรงกดดันของบาป เรา
มีสันติสุขในความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
พระเจ๎า แตํเราก็ยังต๎องเผชิญกับ
ปัญหาประจ้าวันมากมายที่ชํวยให๎
เราเติบโตขึ้น  
 ถ๎าเราระลึกถึงความจริงทั้งสอง
ด๎านนี้ในชีวิตคริสเตียน เราก็จะไมํ
ท๎อแท๎เมื่อเผชิญกับการทดลอง
และปัญหาตํางๆ และเราจะเรียนรู๎
ที่จะพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระคริสต์ 
ผู๎ซึ่งด้ารงอยูํภายในเราโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8           “ขณะทีเ่รายงัเป็น
คนบาปอยู่นั ้น”  นี่เป็นถ๎อยค้าที่
มหัศจรรย์พระเจ๎าทรงสํงพระเยซู- 

คริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
ไมํใชํเพราะเราเป็นคนดีพอ แตํ
เพราะพระองค์ทรงรักเรายิ่งนัก  
เมือ่ไรกต็ามทีเ่รารู้สึกไม่แน่ใจ 

ในความรกัของพระเจ้าทีมี่ต่อเรา 
จงระลึกว่าพระองคท์รงรกัเรา

ตัง้แต่ก่อนทีเ่รา 
จะกลบัใจมาหาพระองค ์

 ถ๎าพระเจ๎าทรงรักเราขณะที่เรา
ยังกบฏอยูํ ตอนนี้เมื่อเรารักพระองค์ 
ตอบและยอมรับความชํวยเหลือ
จากพระเจ๎าแล๎วก็จะท้าให๎เรา
เติบโตขึ้น 
 ข้อ 9,10      ความรักเป็นเหตุ
ให๎พระคริสต์สิ้นพระชนม์เป็น
ความรักเดียวกันกับที่สํงพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์มาอยูํในเราและ
น้าเราในแ ตํละวัน ฤทธิ์อ้านาจที่
ท้าให๎พระคริสต์เป็นขึ้นจากความ
ตายเป็นฤทธิ์อ้านาจเดียวกันกับที่
ชํวยเราให๎รอดและชํวยเราในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวัน  
 จงแนํใจเถิดวําเมื่อเริ่มต๎นชีวิต
กับพระคริสต์ เรามีแหลํงพลังและ
ความรักที่จะให๎ความชํวยเหลือ
เราได๎ทุกวัน เมื่อเราเผชิญกับการ 
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ทดลองหรือการท๎าทายใดๆ เรา
สามารถอธิษฐานทูลขอพลังและ
ความรักของพระเจ๎าในยามที่เรา
ต๎องการได๎ 
 

การตอบสนอง 
 แล๎วจะมีอะไรที่ขวางกั้นไมํให๎
เรามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ๎า
หรือไมํ? 
 ไมํมีอยํางแนํนอน เพราะพระเจ๎า
ทรงรักเราถึงขนาดยอมให๎พระบุตร 
องค์เดียวของพระองค์คือพระเยซ-ู
คริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม๎กางเขน
แทนเรา 
 ดังนั้น มีอะไรในชีวิตหรือมีความ- 
รู๎สึกอะไรที่ขวางกั้นเราหรือไมํ ?    
สิ่งนั้นไมํได๎มาจากพระเจ๎าอยําง
แนํนอน ถ๎าเป็นความบาปก็ให๎เรา
สารภาพ เพราะพระเจ๎าทรงยกโทษ 
เราอยํางแนํนอน  
 ถ๎าเรายังรู๎สึก ถูกขวางกั้นอยูํให๎
ขับไลํความรู๎ สึกนั้นออกไป และ
ประกาศยืนยันความรักที่พระเจ๎า
ทรงมีตํอเรานั้น  น้าความคิดของ
เราทั้งหมดให๎อยูํภายใต๎พระคริสต์ 
และด้าเนินชีวิตด๎วยความเชื่อตาม  
ที่พระธรรมโรมตอนนี้ได๎กลําวไว๎ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่พระองค์
ทรงรักเรา เพราะแม๎ความทุกข์
ยากก็ไมํสามารถขวางกั้นเรา กับ
พระองค์ได๎ แตํกลับให๎ความหวัง
กับเราเสมอ 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่พระองค์
ทรงรักเรามากจนให๎พระบุตรมา
ตายแทนความบาปเรา และให๎
พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราเพื่อ
เราจะด้าเนินชีวิตในฤทธิ์เดชของ
พระองค์ได๎ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดีย่ว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 26 มกราคม 2012 
โรม 5:12-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-8 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:9  “เพราะฉะนัน้จิตใจ
ข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณ
กป็รีดา  ร่างกายของข้าพเจ้าก็
อาศยัอยู่อย่างปลอดภยัด้วย”   
อ่าน พระธรรม  โรม 5:12-21 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ได๎บอกวํา
หน๎าที่ของธรรมบัญญัติคืออะไร 
(ข๎อ 20)?__________________ 
_________________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12  เรามีความผิดเพราะสิ่งที่
อาดัมได๎ท้าเมื่อหลายพันปีกํอนได๎
อยํางไร ? หลายคนรู๎สึกวําไมํ
ยุติธรรมที่พระเจ๎าจะทรงพิพากษา
เราเพราะความบาปของอาดัม  

 แตํการที่เราทุกคนยังคง ท้า
บาปอยูํในปัจจุบันก็เป็นการยืนยัน
สัมพันธภาพระหวํางเรากับอาดัม
แล๎ว วําเป็นแบบเดียวกันและมี
แนวโน๎มที่จะกบฏ และเราก็จะถูก
พิพากษาตามความบาปที่เราเอง
เป็นผู๎กระท้า เพราะเราเป็นคนบาป 
สิ่งที่เราต๎องการจึงไมํใชํความยุติ -
ธรรม แตํเป็นความเมตตากรุณา 
 ข้อ 13 ,14 เปาโลได๎แ สดงให๎
เห็นแล๎ววําการรักษาธรรมบัญญัติ
ไมํได๎น้ามาซึ่งความรอด บัดนี้เปาโล 
เพิ่มเติมวําการละเมิดธรรมบัญญัติ
ก็ไมํได๎น้ามาถึงซึ่งความตาย  
 ความตายเป็นผลจากความบาป
ของอาดัมและบาปที่เราทั้งหลาย
ได๎ท้า แม๎วําบาปของเราจะตําง
จากบาปของอาดัมก็ตาม เปาโล
เตือนให๎ผู๎อํานระลึกวํา หลายพันปี
กํอนที่พระเจ๎าจะประทานธรรม
บัญญัติให๎โดยตรง ผู๎คนก็ตาย
เพราะบาป เปาโลอธิบายใน 5:20 
วํา ธรรมบัญญัติถูกเพิ่มเข๎ามาเพื่อ
ชํวยให๎ผู๎คนเห็นความผิดบาปของ
ตน แสดงให๎พวกเขาเห็นวําการ
ลํวงละเมิดของตนร๎ายแรงเพียงใด 
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และเพื่อผลักดันให๎พวกเขาหันไป
หาความเมตตาและการอ ภัยบาป
จากพระเจ๎า ทั้งหมดนี้เป็นจริงใน
สมัยโมเสสและยังคงเป็นจริงจน
ทุกวันนี้  
 ความบาปท้าให๎เราไมํได๎เป็น
อยํางที่พระเจ๎าทรงสร๎างให๎เราเป็น 
ธรรมบัญญัติชี้ให๎เห็นความผิดบาป 
ของเราและวางความรับผิดชอบ
ไว๎บนบําของเรา แตํธรรมบัญญัติ
ไมํได๎ชํวยแก๎ปัญหาให๎เรา เมื่อเรา
ส้านึ กในความบาปของเราแล๎ว 
เราต๎องหันมาหาพระเยซูเพื่อจะ
รับการรักษาให๎หาย 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20 ในฐานะคนบาปซึ่งถูกแยก
ออกจากพระเจ๎า เรามองธรรม - 
บัญญัติของพระองค์จากมุมมอง
เบื้องลําง โดยธรรมบัญญัติเป็น
เหมือนบันไดที่ใช๎ปีนขึ้นไปหา  
พระเจ๎า บางทีเราอาจจะพยาย าม
ปีนขึ้นไปครั้งแล๎วครั้งเลํา แตํก็ตก
ลงมาที่พื้น ทุกๆครั้งเราปีนขึ้นไป
ได๎มากกวําเดิมเพียงหนึ่งหรือ  
สองขั้น  
 

 หรือบางทีความสูงชันของ
บันไดอาจท้าให๎เราท๎อแท๎จนไมํ
เคยได๎ปีนขึ้นไปเลย ไมํวําจะเป็น
กรณีไหน เราคงรู๎สึกโลํงใจอยําง
ยิ่งที่พระเยซูทรงอ๎าแขนอุ๎มเราขึ้น
ไปเหนือบันไดแหํงธรรมบัญญัติ
และน้าเราไปหาพระเจ๎าโดยตรง  
 ครั้นพระเยซูทรงยกเราขึ้นไป
อยูํตํอหน๎าพระเจ๎าแล๎ว เราก็มี
เสรีภาพในการเชื่อฟังพระองค์
ด๎วยความรัก ไมํใชํเพราะความ
จ้าเป็น และเราก็ท้าเชํนนั้นได๎โดย
ฤทธิ์อ้านาจของพระเจ๎า ไมํใชํโดย
ตัวเราเอง  

เรารู้ว่าถ้าเราสะดดุ  
เราจะไม่ล้มลงถึงดิน  

แต่พระเยซูจะทรงเหนีย่วรัง้และ
โอบอุ้มเราไว้ในอ้อมแขนที ่

เป่ียมด้วยความรกัของพระองค ์

การตอบสนอง 
 ตอนนี้เราได๎เข๎าใจอยํางชัดเจน
แล๎ววํา สิ่งที่เราต๎องการไมํใชํธรรม-
บัญญัติ แตํเราต๎องการพระคุณ 
พระกรุณาที่จะชํวยเหลือเราให๎พ๎น
จากความบาป เราขอบพ ระคุณ
พระเจ๎าส้าหรับธรรมบัญญัติที่เรา
ได๎รู๎วําอะไรคือบาป และอะไร
ไมํใชํ   
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 เราไมํสามารถมีชีวิตอยูํโดย
ปราศจากพระคุณของพระเยซู -
คริสต์ ความรักของพระบิดา และ 
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระเยซูทรงเป็นค้าตอบในชีวิต
ของเราทุก ๆ วันหรือไมํ? หรืออีก
นัยหนึ่งคือ เราพึ่ง พระองค์ในการ
ด้าเนินชีวิตทุก ๆ วันหรือไมํ? 
_________________________
_________________________
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
ธรรมบัญญัติ ที่ท้าให๎เรารู๎วําอะไร
คือสิ่งที่ถูกต๎อง และอะไรคือสิ่งที่
ผิด 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
ความรักของพระองค์ที่ได๎สํงพระ
บุตรของพระอง ค์ลงมาในโลกนี้
เพื่อสิ้นพระชนม์ไถํเราให๎พ๎นจาก
ความบาป 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
________________________ 

วันที่ 27 มกราคม 2012 
โรม 6:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-8 
ท่องจ า ข๎อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 16:9  “เพราะฉะนัน้จิตใจ
ข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณ
กป็รีดา  ร่างกายของข้าพเจ้าก็
อาศยัอยู่อย่างปลอดภยัด้วย”   
อ่าน พระธรรม  โรม 6:1-14 
ช้า ๆ 3 รอบ  
ในข๎อ 11 ที่กลําววํา “ถือว่าท่าน
ได้ตายต่อบาป ” หมายความวํา
อะไร?____________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1,2  หากพระเจ๎าทรงรักที่จะ
ให๎อภัย ท้าไมเราจึงไมํท้าบาปเพื่อ
พระองค์จะทรงให๎อภัยได๎มากกวํา
นี้? 



70 

 ถ๎าเราจะได๎รับการอภัยบาป
อยํางแนํนอนแสดงวําเรามีเสรีภาพ
ที่จะท้าบาปได๎ตามใจปรารถนา
อยํางนั้นหรือ ? เปาโลตอบอยําง
หนักแนํนวํา “ไมํ” การมีทําทีเชํนนี้
เป็นการตัดสินใจลํวงหน๎าวําจะ  
เอาเปรียบพระเจ๎า มีแตํ จะท้าให๎
บาปซับซ๎อนยิ่งขึ้น  
 การอภัยบาปของพระเจ๎าไมํได๎
ลดความรุนแรงของบาปลง การ
สิ้นพระชนม์ของพระบุตรเพื่อ
ความบาปของเราแสดงให๎เห็น
แล๎ววําบาปนั้นนํากลัวเพียงใด 
พระเยซูทรงจํายด๎วยชีวิตของ
พระองค์เองเพื่อให๎เราได๎รับการ
อภัย  
อย่าใช้พระเมตตาของพระเจ้า 
เป็นข้ออ้างในการด าเนินชีวิต 

โดยไม่ระมดัระวงัและ 
หละหลวมในด้านศีลธรรม 

 ข้อ 6 โทษของบาปและอ้านาจ
ของบาปที่อยูํเหนือชีวิตเราได๎ตาย
ไปกับพระคริสต์บนกางเขนแล๎ว 
“ตัวเกํา” ของเราคือธรรมชาติเดิม
ที่เต็มไปด๎วยบาปนั้นตายไปแล๎ว 
เราจึงเป็นอิสระจากอ้านาจของบาป  

 “กายบาป ” ไมํใชํรํางกายขอ ง
มนุษย์ แตํเป็นธรรมชาติเดิมที่เอา
แตํกบฏและหลงใหลในบาปซึ่งเป็น
ธรรมชาติที่เราได๎รับเป็นมรดกจาก
อาดัม ถึงแม๎รํางกายของเราจะ
รํวมมืออยํางดีกับธรรมชาติบาป 
กระนั้นเราก็ไมํควรมองวํารํางกาย
เป็นสิ่งที่ชั่วร๎าย  แตํความบาปใน 
ตัวเราตํางหากที่ชั่วร๎าย และอ้านาจ
ของบาปที่ท้า งานอยูํในรํางกาย  
ของเรานี่เองที่พํายแพ๎  
 เปาโลกลําวไว๎วําเราพ๎นโทษ
โดยความเชื่อในพระคริสต์ และ
เป็นผู๎ชอบธรรมตํอหน๎าพระพักตร์
พระเจ๎า ในที่นี้เปาโลเน๎นวําเราไมํ
จ้าเป็นต๎องด้ารงชีวิตอยูํภายใต๎
อ้านาจของบาปอีกตํอไป พระเจ๎า
ไมํได๎แยกเราออกจากโลกนี้หรือ
ท้าให๎เราเป็นหุํ นยนต์ เรายังคง
รู๎สึกอยากท้าบาป และบางครั้งเรา
ก็ท้าบาป  
 ความแตกตํางอยูํที่วํากํอนที่เรา
จะได๎รับความรอด เราเป็นทาส
ของธรรมชาติบาป แตํตอนนี้เรา
สามารถเลือกที่จะมีชีวิ ตอยูํเพื่อ
พระคริสต์ได๎ (ดู กท.2:20) 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี    ข้อ 11    
“ถือว่าท่านไ ด้ตายต่อบาป ” 
หมายความวําเราต๎องถือวําธรรมชาติ 
บาปของเรานั้นตายไปแล๎วและเรา
ต๎องไมํตอบสนองตํอบาปเนื่อง  
จากเราอยูํในพระคริสต์และเป็น
หนึ่งเดียวกับพระองค์แล๎ว เราจึง
ไมํจ้าเป็นต๎องปฏิบัติตามแรงจูงใจ 
ความปรารถนา และเป้าหมาย
เดิมๆอีกตํอไป  

เราต้องมองตวัเราเองอย่างที ่
พระเจ้าทรงสร้างเราข้ึนมา  
เรามีโอกาสเริม่ต้นใหม่และ 

ในแต่ละวนัพระวิญญาณบริสุทธิ ์
จะทรงช่วยเราให้เป็นอย่างที ่

พระคริสตท์รงประกาศว่าเราเป็น 
 จากการเฝ้าเดี่ยวของเรา เรารู๎
จากพระวจนะของพระเจ๎าวําอะไร
คือสิ่งที่ถูกและผิด ดังนั้นให๎เรา
พิจารณาแรงจูงใจ ความปรารถนา 
และเป้าหมายของเราจากบรรทัด -
ฐานของพระวจนะของพระเจ๎าและ
ตัดสินใจตามพระวจนะนั้นและ
ไมํใชํจากความคิดและความรู๎สึก
ตามเนื้อหนัง (ตัวเกํา) ของเรา 

 ที่ผํานมามีอะไรที่เป็นแรงจูงใจ 
ความปรารถนาและเป้าหมายของ
เราที่ไมํถูกต๎องตามพระวจนะของ
พระเจ๎า?__________________  
_________________________ 
 และเมื่อเรา “ถือว่าท่านได้ตาย 
ต่อบาป ”  เราได๎ตัดสินใจใหมํ 
เปลี่ยนแรงจูงใจ ความปรารถนา
และเป้าหมายไปเป็นอะไรบ๎าง? 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่เมื่อเรา
รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล๎วเราก็
ได๎ตายรํวมกับพระองค์ด๎วย ความ
บาปท้าอะไรเราไมํได๎อีกตํอไป 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่เมื่อพระ
เยซูคริสต์ฟื้นจากตาย เราก็ได๎ฟื้น
ขึ้นมามีชีวิตใหมํในพระองค์ด๎วย 
ความตายไมํมีชัยเหนือชีวิตของ
เราอีกตํอไป 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________ 
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วันที่ 28 มกราคม 2012 
โรม 6:15-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-9 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
16:10 “เพราะพระองคมิ์ได้ทรง
มอบข้าพระองคไ์ว้กบัแดนผูต้าย  
หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์
ต้องเหน็ปากแดนนัน้”   
อ่าน พระธรรม  โรม 6:15-23 
ช้า ๆ 3 รอบ  
 “เพราะทํานไมํได๎อยูํใต๎ธรรม -
บัญญัติดังนั้นทํานก็มีเสรีภาพ    
ในการท้าบาป” ความคิดนี้ถูกต๎อง
หรือไมํ ท้าไม?______________ 
_________________________ 
_________________________ 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14,15   ถ๎าเราไมํได๎อยูํภายใต๎
ธรรมบัญญัติอีกตํอไปแตํอยูํ
ภายใต๎พระคุณ เราก็มีเสรีภาพที่
จะท้าบาปและไมํต๎องสนใจพระ -
บัญญัติสิบประการอยํางนั้นหรือ?  

 เปาโลกลําววํา “อยําให๎เป็น
เชํน นั้นเลย ” เมื่อเราอยูํภายใต๎  
ธรรมบัญญัติ บาปก็เป็นนายเรา 
เพราะธรรมบัญญัติไมํได๎ท้าให๎เรา
เป็นผู๎ชอบธรรมหรือชํวยเราให๎
เอาชนะบาปได๎ แตํตอนนี้เราผูกพัน
กับพระคริสต์ผู๎ทรงเป็นนายเรา 
และพระองค์ประทานฤทธิ์อ้านาจ
แกํเราในการท้าดีแทนที่จะท้าชั่ว 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 16-18 
งานชํางฝีมือบางอยํางต๎องการ
ทักษะ เด็กฝึกงานจะมาฝึกฝนกับ
เจ๎านาย ซึ่งจะฝึกอบรม ขัดเกลา
และสร๎างเด็กฝึกงานให๎ท้างาน
ฝีมือที่ประณีตยิ่งขึ้น เราทุกคน
เลือกเจ๎านายและฝึกตนตามอยําง
เจ๎านายที่เราเลือก ถ๎าปราศจาก
พระเยซูเราก็ไมํมีทางเลือกอื่น 
 ถ๎าหากเราฝึกฝนตนเองกับบาป
และผลที่จะได๎รับคือความรู๎สึกผิด 
ความทุกข์ทรมาน และการแยก
ออกจากพระเจ๎า  
 อยํางไรก็ตามเราขอบพระคุณ
พระเยซูที่บัดนี้เราสามารถเลือก
พระเจ๎าให๎เป็นเจ๎านายของเราได๎  
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การติดตามพระองคท์ าให้เรา 
ชืน่ชมยินดีกบัชีวิตใหม่และเรียนรู้

การท างานเพือ่พระองคไ์ด้ 
 เรายังคงรับใช๎ความบาปผู๎เป็น
นายเกําของเราหรือไมํ  หรือวํา
เราได๎ฝึกฝนตนเองกับพระเจ๎า? 
 ข้อ 19-22  เป็นไปไมํได๎ที่จะ
วางตัวเป็นกลาง ทุกคนมีนายได๎
เพียงคนเดียว ถ๎าไมํใชํพระเจ๎าก็
เป็นความบาป คริสเตียนไมํใชํคน
ที่ไมํสามารถท้าบาปได๎ แตํเป็น
คนที่ไมํใชํทาสของบาปอีกตํ อไป
ตํางหาก เราเป็นของพระเจ๎า 
 ข้อ 23  เรามีอิสระที่จะเลือก
ระหวํางนายสองคน แตํเราไมํ
สามารถท้าอะไรกับผลที่เกิดจาก
การตัดสินใจของเราได๎ นายแตํละ
คนจํายด๎วยเงินสกุลของตนเอง 
สกุลเงินของบาปคือความตาย 
และนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราใน
ชีวิตที่ปราศจากพระเจ๎า สํวนสกุ ล
เงินของพระคริสต์คือชีวิตนิรันดร์ 
ซึ่งก็คือชีวิตใหมํกับพระเจ๎าที่     
เริ่มต๎นในโลกนี้และด้าเนินตลอด  
ไปเป็นนิตย์กับพระเจ๎า เราจะเลือก
ทางไหน? 

 เราเป็นผู๎ตัดสินใจเองวําจะเลือก
ทางไหน อยําเลือกตามความอยาก 
ความชอบของเรา เพราะเราต๎อง
รับผิดชอบการตัดสินใจนั้น 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าส้าหรับ
ของขวัญ ของประทานที่พระองค์
ประทานให๎กับเราคือชีวิตนิรันดร์ 
ชีวิตที่ชอบธรรมที่เราได๎รับโดย
ความเชื่อ (Justification) 
 ขอบพระคุณพระเจ๎าที่เมื่อเรา
ตัดสินใจเป็นทาสของพระองค์นั้น 
พระองค์ก็ได๎ช้าระเราให๎บริสุทธิ์ 
(Sanctification) 
 ใช๎เวลานี้อธิ ษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ ________________ 
_________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………
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วันที่ 29 มกราคม 2012 
โรม 7:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะขอ งพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-9 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:10 “เพราะพระองคมิ์ได้ทรง
มอบข้าพระองคไ์ว้กบัแดนผูต้าย  
หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์
ต้องเหน็ปากแดนนัน้”   
อ่าน พระธรรม  โรม 7:1-6 
ช้า ๆ  3 รอบ  
ข๎อ 6 ฉบับอมตธรรมรํวมสมัยเขียน
ไว๎ดังนี้วํา “แต่บดัน้ีโดยการตายต่อ
สิง่ทีค่ร ัง้หนึง่เคยผกูมดัเรา เราก็
ได้รบัการปลดปล่อยจากธรรมบญัญติั 
แล้ว เพือ่รบัใช้ตามแนวทางใหม่คือ
ตามพระวิญญาณ ไม่ใช่ตามแนวทาง
เดิมคือตามธรรมบญัญติัทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร” 
อะไรคือการรับใช๎แนวใหมํ และ
อะไรคือการรับใช๎แนวเดิม? 
_________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป              เปาโลแสดง
ให๎เห็นวําธรรมบัญญัติไมํมีอ้านาจ
ที่จะชํวยใครรอดได๎ ไมํวําจะเป็น
คนบาป (7:1-14) คนรักษาธรรม
บัญญัติ (7:15-22) และแม๎กระทั่ง
คนที่มีธรรมชาติให มํแล๎ว (7:23-
25) ธรรมบัญญัติกลําวโทษคน -
บาป คนรักษาธรรมบัญญัติไปไมํ
ถึงมาตรฐานของธรรมบัญญัติ 
และคนที่มีธรรมชาติใหมํก็ยังไมํ
สามารถเชื่อฟังธรรมบัญญัติได๎
อยํางเต็มที่เพราะถูกขัดขวางโดย
ผลจากธรรมชาติเกํา ด๎วยเหตุนี้
เปาโลจึงประกาศอีกครั้งหนึ่งวํา
เราไมํอาจรอดได๎โดย การเชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติไมํวําเราเป็นใคร มี
พระเยซูคริสต์เทํานั้นที่สามารถ
ปลดปลํอยเราให๎เป็นอิสระได๎ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี      ข้อ 4 
เมื่อคนเราตายตํอชีวิตเกําและ
กลายเป็นของพระคริสต์ ชีวิตใหมํ
ก็เริ่มต๎นขึ้น  
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 คนที่ไมํเชื่อพระเจ๎ามักจะยึด
ความพึงพอ ใจของตนเองเป็นจุด
ศูนย์กลาง แหลํงพลังอ้านาจของ
เขาก็คืออ้านาจในการตัดสินใจ
ของตนเอง  
 ในทางตรงกันข๎ามพระเจ๎าทรง
เป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียน 
พระองค์ทรงให๎พลังแกํคริสเตียน
เพื่อด้าเนินชีวิตในแตํละวัน  

ผู้เชือ่มากมายพบว่า 
มุมมองทีพ่วกเขามีต่อโลกนัน้
เปลีย่นแปลงไปเมือ่พวกเขา 

เข้ามาหาพระคริสต ์
 อะไรคือแหลํงพลังของเรา    
ตัวเรา หรือพระเจ๎า?__________ 
 ข้อ 6  การรักษาธรรมบัญญัติ
กฎเกณฑ์ และธรรมเนียมตํางๆ 
ของคริสเตียนไมํได๎ชํวยเราให๎รอด 
แม๎วําเราจะสามารถรักษาความ
ประพฤติของเราให๎บริสุทธิ์ได๎ เรา
ก็ยังคงถูกลงโทษเพราะความคิด
จิตใจที่กบฏและดื้อรั้น  
 เชํนเดียวกับเปาโล เราไมํพบ
การเยียวยารักษาในธรรมศาลา
หรือในคริสตจักร จนกระทั่งเรา
มองไปที่พระเยซูคริสต์เพื่อจะรับ 

ความรอด ซึ่งเป็นความรอดที่
พระองค์ทรงมอบให๎เปลําๆ เมื่อ
เรามาหาพระเยซูเราจะเต็มไปด๎วย
ความโลํงใจและการขอบพระคุณ 
เราจะรักษากฎเกณฑ์ ได๎ดียิ่งขึ้น
ด๎วยซ้้า เพราะแรงจูงใจ ของเราคือ
ความรักและความขอบพระคุณ  
ไมํใชํความปรารถนาให๎พระเจ๎า
ทรงยอมรับเรา  
 เราไมํเพียงยอมจ้านนตํอกฎ - 
เกณฑ์ภายนอกเทํานั้น แตํเราจะ
แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ๎า
ด๎วยความรักและความเต็มใจ 
 เรามาถึงจุดนี้แล๎วหรือยัง คือ
จุดท่ีแรงจูงใจ ของเราคือความรัก
และความขอบพระคุณที่เรามีตํอ
พระเจ๎า เมื่อเรามาถึงจุดนี้เราจะ
พบวํา ชีวิตเรามีความสุข สันติสุข
อยํางเต็มขนาด และแม๎วําเรา  
ต๎องเผชิญกับความยากล้าบาก
อยํางไรก็ตาม เราก็ยังจะปรนนิบัติ
พระเจ๎าและยืนหยัดกับพระองค์
ตลอดไป__________________ 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
น้าให๎เราเข๎าใจและสัมผัสความรัก
ของพระเจ๎าที่มีตํอเรา เพื่อเราจะ
รับใช๎พระองค์ด๎วยความรักและ
ความเต็มใจ 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 มกราคม 2012 
โรม 7:7-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-9 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:10 “เพราะพระองคมิ์ได้ทรง
มอบข้าพระองคไ์ว้กบัแดนผูต้าย  
หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์
ต้องเหน็ปากแดนนัน้”   
อ่าน พระธรรม  โรม 7:7-25 
ช้า ๆ  3 รอบ  
แม๎ทํานจะเป็นคริสเตียนก็ตาม  
ทํานคิดวํา ทํานสามารถจัดการ
กับความบาปด๎วยตัวของทํานเอง
ได๎หรือไมํ (ข๎อ 15)?__________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9-11    หากไมํมีธรรมบัญญัติ
ก็ไมํมีความบาป เพราะคนจะไมํรู๎
เลยวําการกระท้าของตัวเองเป็น
บาปนอกเสียจากวําธรรมบัญญัติ
ได๎สั่งห๎ามไว๎  
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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 ธรรมบัญญัติของพระเจ๎าชํวย
ให๎คนตระหนักวําตนเป็นคนบาป
และจะต๎องตาย แตํธรรมบัญญัติก็
ชํวยอะไรไมํได๎ ถ๎าบาปนั้นมีอยูํ
จริง และเป็นอันตราย  
 ลองจินตนาการดูวําเราไป
ชายหาดในวันที่ท๎องฟ้าสดใส เรา
กระโจนลงเลํนน้้า แตํทันใดนั้นเรา
ก็สังเกตเห็นป้ายติดไว๎บนฝั่งวํา 
“ห๎ามวํายน้้า มีฉลาม ” วันอันแสน
วิเศษของเราต๎องจบลง แตํมันเป็น
ความผิดของป้ายนั้นหรือ ? เรา
โกรธคนที่เอาป้ายนี้มาตั้งหรือ?  
 ธรรมบัญญัติก็เหมือนกับป้ายนี้  
ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็น และเราก็ขอบคุณ 
ที่มีป้ายนี้ แตํป้ายก็ไมํสามารถ
ก้าจัดฉลามได๎ 
 ข้อ 15 เปาโลมอบบทเรียนที่
เขาได๎เรียนรู๎จากการพยายาม
จัดการกับความ ปรารถนาบาป
ดั้งเดิมของตนเอง 3 ประการคือ 
[1] ความรู๎ไมํใชํค้าตอบ (7:9) 
เปาโลรู๎สึกสบายดีตราบเทําที่เขา
ไมํเข๎าใจวําธรรมบัญญัติต๎องการ
อะไร แตํเมื่อรู๎ความจริง เขาก็รู๎วํา
ตนจะต๎องพินาศ [2] ความตั้งใจ 

แนํวแนํ (ตํอสู๎ด๎วยก้าลังของตนเอง) 
ไมํประสบความส้าเร็จ (7:15 )  
เปาโลยังคงท้าบาปทั้งๆ  ที่ไมํ
อยากท้า [3] การเป็นคริสเตียน  
ไมํสามารถก้าจัดบาปทุกอยําง
ออกไปจากชีวิตได๎อยํางเด็ดขาด 
(7:22-25) 
 การบังเกิดใหมํใช๎เวลาเพียงชั่ว
ครูํของความเชื่อ แตํการเปลี่ยน - 
แปลงเป็นเหมือนพระคริสต์เป็น
กระบวนการที่ใช๎เวลาตลอดชีวิต  
 เปาโลเปรียบเทียบการ เจริญ - 
เติบโตของคริสเตียนกับการ
แขํงขันหรือการตํอสู๎ที่หนักหนํวง 
(1คร.9:24-27; 2ทธ.4:7) ดังนั้นจึง
เป็นตามที่เปาโลได๎ย้้าตั้งแตํตอน  
ต๎นของพระธรรมโรมวํา ไมํมีสัก -
คนเดียวในโลกที่ไร๎มลทิน ไมํมี
ใครสักคนสมควรจะได๎รับความ -
รอด ไมํวําจะเป็นผู๎นับถือพระอื่น
ซึ่งไมํรู๎จั กธรรมบัญญัติของพระ -
เจ๎า คริสเตียน หรือชาวยิวผู๎รู๎จัก
ธรรมบัญญัติและพยายามถือ
รักษา เราทุกคนต๎องพึ่งพาพระ -
ราชกิจของพระคริสต์อยํางสิ้นเชิง
เพื่อเราจะได๎รอด  
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เราไม่สามารถซ้ือความรอดมาได้
ด้วยการประพฤติดี 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี ข้อ 17-20    
 “มารท้าให๎ ฉันท้าบาป ”  “ฉัน
ไมํได๎ท้า ความบาปในตัวฉัน
ตํางหากที่ท้า“ ฟังดูเหมือนเป็นข๎อ
แก๎ตัวที่ดี แตํเราต๎องรับผิดชอบ
การกระท้าของเราเอง เราไมํควร
อ๎างอ้านาจของบาปหรือซาตาน
มาเป็นข๎อแก๎ตัว เพราะพวกมัน
พํายแพ๎แล๎ว ถ๎าปราศจากความ
ชํวยเหลือจากพระคริสต์ บาปก็
ยังคงแข็งแกรํงกวําเรา และ
บางครั้งเราก็ไมํสามารถปกป้อง
ตัวเองจากการโจมตีของมันได๎ 
นั่นคือเหตุที่วําท้าไมเราไมํควร
ตํอสู๎กับบาปเพียงล้าพัง พระเยซู
คริสต์ผู๎ชนะความบาปอยํางเสร็จ
สมบูรณ์แล๎วทรงสัญญาที่จะตํอสู๎
อยูํเคียงข๎างเรา ถ๎าเราขอความ
ชํวยเหลือจากพระองค์ เราก็จะไมํ
พํายแพ๎ตํอบาป 
 ด๎วยก้าลังของเราเองนั้น เราไมํ
สามารถสู๎บาปได๎เลย บาปมัน  

แข็งแรงมาก มีเพียงพระคริสต์
เทํานั้นที่ชํวยเราได๎  
 ลองคิดดูซิมีบาปอะไรบ๎างที่เรา
ก้าลังตํอสู๎อยูํ ให๎น้ามาเสนอให๎
พระเยซูคริสต์ชํวยเหลือเรา_____ 
_________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลตํอพร ะเยซูคริสต์ทรงชํวย
เราให๎ชนะความบาปทุกชนิดที่เรา
เผชิญอยูํนั้น 
 ใช๎เวลาสักครูํหนึ่งไลํเลียงความ
บาปทีละประเด็นกับพระเจ๎า และ
จัดการไปทีละอยําง ทูลขอพระ -
เยซูคริสต์ทรงชํวยให๎เรามีชัยชนะ
เหนือความบาปแตํละประเด็น    
นั้น ๆ  
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิง วอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________
_________________________
________________________ 
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วันที่ 31 มกราคม 2012 
โรม 8:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้า
และความเข๎าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-10 
ท่องจ า  ข๎อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:11 “พระองคท์รงส าแดงวิถีแห่ง
ชีวิตแก่ข้าพระองค ์ ต่อพระพกัตร์
พระองคมี์ความชืน่บานอย่างเป่ียม
ล้น  ในพระหตัถข์วาของพระองคมี์
ความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์”   
อ่านพระธรรม โรม 8:1-11 
ช้า ๆ  3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได๎บอกเราวํา จะ
ชนะเนื้อหนังได๎อยํางไร (ข๎อ  
2,9,13)?__________________ 
_________________________ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2 พระวิญญาณแหํงชีวิตคือ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรง
ด้ารงอยูํตั้งแตํครั้งที่พระเจ๎าทรง
สร๎างโลก (ปฐก.1:2) และทรงเป็น
ฤทธิ์อ้านาจที่อยูํเบ้ืองหลังการ
บังเกิดใหมํของคริสเตียนทุกคน 
พระวิญญาณประทานฤทธิ์อ้านาจ
ที่จ้าเป็นในการด้าเนินชีวิตคริส -
เตียนให๎กับเรา  

 ข้อ 9 เราเคยสงสัยไหมวําเรา
เป็นคริสเตียนจริงๆ แล๎วหรือยัง 
คริสเตียนคือคนที่มีพระวิญญาณ
ของพระเจ๎าด้ารงอยูํในตัวเขา ถ๎า
เราเชื่อด๎วยความจริงใจวําพระคริสต์
จะประทานความรอดและยอมรับวํา
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู๎เป็นเจ๎า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได๎เสด็จเข๎า
มาในชีวิตของเราแล๎วและเราเป็น  
คริสเตียนแล๎ว  
 เราจะไมํรู๎วําพระวิญญาณบริสุทธิ์
เสด็จมาเมื่อใดเพราะเราอาจจะไมํได๎
มีความรู๎สึกอะไรเป็นพิเศษ แตํเราจะ
รู๎วําพระองค์เสด็จมาเพราะพระเยซู
ทรงสัญญาไว๎เชํนนั้น  
 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ท้างานในตัวเรานั้น เราจะเชื่อวํา
พระเยซูคริสต์เป็นพระบุ ตรของ
พระเจ๎า และเราได๎รับชีวิต นิรันดร์
ผํานทางพระองค์ (รม.8:5; กท.5:22, 
23) เราจะได๎รับความชํวยเหลือใน
การแก๎ปัญหาประจ้าวันและในการ
อธิษฐาน (รม .8:26 ,27 ) เราจะ
ได๎รับฤทธิ์เดชเพื่อรับใช๎พระเจ๎า
และท้าตามพระประสงค์ของพระองค์ 
(กจ.1:8; รม.12:6 เป็นต๎นไป) 
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และเราจะกลายเป็นสํวนหนึ่ง     
ในแผนการของพระเจ๎าที่จ ะ   
สร๎างคริสตจักรของพระองค์     
(อฟ.4:12,13) 
 ข้อ 13 “ท าลายการของฝ่าย
กายเสีย” หมายถึงให๎มองวําฤทธิ์
อ้านาจของบาปในตัวเรานั้นตาย
แล๎ว (ดู 6:11; กท.5:24) เมื่อเรา
มองบาปที่เย๎ายวนวําตายแล๎วและ
ไมํมีชีวิตอีกตํอไป เราก็สามารถ
มองข๎ามการลํอลวงที่มาถึงได๎ 
ตอบสนอง 
 ปัญหาหลั กของคริสเตียนเรา
ประการหนึ่งคือเรื่องเนื้อหนัง หรือ 
ธรรมชาติบาป หรือตัวเกําของเรา 
ซึ่งมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราอยูํ
เสมอ แม๎วําเราบังเกิดใหมํแล๎วก็
ตาม ความบาปไมํได๎หายไปหมด
จากชีวิตเราแล๎ว แตํพลังและสิทธิ-
อ้านาจที่มันเคยมีอยูํเหนือเรานั้น
ถูกท้าลายไปแล๎ว 
 เราจะชนะมันได๎ก็โดยพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์เทํานั้น ก็คือ การ
ที่เราจะต๎องมอบชี วิตของเราให๎
พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง
ตลอด 

 เราได๎มอบชีวิตของเราทั้งหมด
ให๎พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ วัน
แล๎วหรือยัง รวมทั้งวันนี้ด๎วย? 
_________________________ 
อธิษฐาน 
 สารภาพความบาปผิดของเราที่
เรารู๎ตํอพระองค์ และทูลขอ
พระองค์ทรงเปิดเผยความบาปผิด
ที่ซํอนเร๎นอยูํ ของเราที่เราไมํรู๎ 
เพื่อเราจะสารภาพกับพระองค์ได๎ 
เพื่อไมํให๎ความสัมพันธ์ระหวําง
เรากับพระเจ๎ามีก้าแพงขวางกั้น  
 ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
ครอบครองชีวิตของเราทั้งหมด 
 ใช๎เวลานี้อธิษฐานยกยํอง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
_________________________ 
บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………


