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จากใจศิษยาภิบาล 
 

เมื่อพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์ เรามักจะคิดถึงความรัก  เพราะวันที่ 14 
กุมภาพันธ์  เป็นวันวาเลนไทน์  และเมื่อพูดถึงความรัก คนเราส่วนใหญ่  
มักคิดถึงความรักของหนุ่มสาว ลองดูเพลงต่าง ๆ ในท้องตลาด เราจะ
เห็นว่าเป็นเพลงที่ร้องพรรณาถึงความรักของชายหนุ่มต่ อหญิงสาว รัก
หวานแหวว รักลึกซึ้ง ผิ ดหวังในรัก หรือแม้แต่ในภาพยนตร์ ตั้งแต่อดีต 
จนปัจจุบัน เราจะเห็นการผจญภัยในความรัก และในที่สุดก็ลงท้าย  ด้วย
ความสมหวังคือ พระเอกแต่งงานกับนางเอก หรืออาจจะหักมุม      คือ 
นางเอกหรือพระเอก หรือทั้งสองต้องตายไปเพราะบูชาความรัก แ ล้วก็
จบ  

พ่ีน้องท่ีรกัครบั ในชีวิตจริงแล้วมนัเป็นอย่างนัน้หรือไม่? 
ไม่เลยครับ เพราะชีวิตหลังแต่งงานมีอีกหลายอย่างที่ต้องด าเนิน

ต่อไป ไม่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เมื่อมีลูก ก็จะมีเรื่อง
ความรักที่มีต่อลูก เรื่องการดูแลครอบครัว ความสัมพันธ์กับครอบ ครัว
เดิม คือพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และอื่น ๆ  

นอกจากนั้น เรายังมีเพื่อน ผู้ร่วมงาน และพี่น้องฝ่ายวิญญาณของ
เราในคริสตจักร  

ไม่เพียงเท่านั้น เรา ยังต้องเปิดสายสัมพันธ์ใหม่ ทั้งของเรา ของ
คู่ครองเรา ของลูกเรา เพื่อนของคู่ครอง เพื่อนของลูก เพื่อนใ หม่รอบ ๆ 
ตัวเรา 

แล้วมนัเก่ียวอะไรกบัความรกั? 
พระเจ้าทรงรักเรา และพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเรา  

ในชีวิตประจ าวันเสมอ  
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เม่ือเราเป็นคริสเตียน เรารกัพระเยซูคริสต ์ใช่ไหมครบั? 
ในพระธรรมยอห์น 14:15 พระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่า "ถ้าท่าน

ทัง้หลายรกัเรา  ท่านกจ็ะประพฤติตามบญัญติัของเรา” 
ความรักต้องมีการกระท าตามมา ไม่ใช่เพียงความรู้สึกและอารมณ์ 

ถ้าเราที่เป็นคริสเตียน บอกว่า “เรารกัพระเยซูคริสต์ ” สิ่งที่ตามมาคือ 
เราต้อง ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คือ พระวจนะของ
พระองค์ที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ 

รักพระเยซู ท าตามพระคัมภีร์  
และเมื่อเราท าตามพระคัมภีร์ เราจะประสบความส าเร็จในชีวิต  
เพ่ือตอบสนองความรกัของพระเจ้า เราท าตามพระคมัภีร์

หรือไม่ครบั ? 
แท้จริงเรามีก าลังไม่มากพอที่จะท าตามพระวจนะของพระเจ้า แต่

ในข้อต่อไปพระเยซูได้ตรัสกับเราต่อไปว่า “เราจะทูลขอพระบิดา  
และพระองคจ์ะประ ทานผูช่้วยอีกผูห้นึง่ให้แก่ท่าน  เพือ่จะได้อยู่
กบัท่านตลอดไป” 

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราท าตามพระวจนะในพระคริสต -
ธรรมคัมภีร์ได้  

ความรัก รักพระเยซู ท าตามพระวจนะ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้ก าลัง  ชีวิตประสบความส าเร็จ 

อ่าน QT ทุกวัน เพื่อชีวิตพี่น้องจะโตขึ้น  และด าเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้กับเราอย่างเต็มขนาด 

พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน 
 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม ่
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 การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

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

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

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

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

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

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

- ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท าความเข้าใจหนังสือเล่ม   
นั้น ๆ ก่อน จากหนังสือ “คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่” 

-  ส าหรับภาคพันธสัญญาเดิมนั้นให้อ่านจากหนังสือ  
 อมตธรรมร่วมสมัย ภาคพันธสัญญาเดิม ฉบับอธิบาย  
 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

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

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

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

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
8: อธิษฐาน 

 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

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

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

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

 
9: จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค าทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2012 
อพยพ บทที่ 34:10-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:11 “พระองคท์รงส าแดงวิถีแห่ง
ชีวิตแก่ข้าพระองค ์ ต่อพระพั กตร์
พระองคมี์ความชืน่บานอย่างเป่ียม
ล้น  ในพระหตัถข์วาของพระองคมี์
ความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย”์ 

อ่าน พระธรรม อพยพ 34:10-35 
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ ของ
พระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม  
ตอนนี้ ?____________________ 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13        เสาเจ้าแม่อาเชราห์  
เป็นเสาไม้ตั้งอยู่ข้างๆ แท่นบูชา
พระบาอัล (ดู วนฉ.6:25)  

 อาเชราห์เป็นเจ้าแม่และเป็น
ชายาของพระบาอัล เป็นสัญลักษณ์
ของโชคลาภในการท าเกษตรกรรม
และความอุดมสมบูรณ์ 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ12-14 พระเจ้าทรงห้ามไม่ใ ห้
ชาวอิสราเอลร่วมพิธีทางศาสนากับ
คนบาปรอบตัวพวกเขา แต่ให้ชาว -
อิสราเอลจงรักภักดีและอุทิศตนต่อ
พระเจ้าเพียงผู้เดียว  

การนมสัการของคนทีไ่ม่รู้จกั 
พระเจ้ากบัการนมสัการพระเจ้า
องคบ์ริสุทธินั์น้เข้ากนัไม่ได้ 

 พระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่า “ไม่มี
ใครเป็นข้าสองเจ้าบา่วสองนาย
ได้...ท่านไม่อาจรบัใช้ทัง้พระเจ้า
และเงินทองได้” (ลก.16:13)  
 การรักเงินทองเป็นรูปเคารพ
ของยุคนี้ และคริสเตียนจ านวนมาก
พยายามท าสนธิสัญญากับพระ -
จอมปลอมที่พวกเขาหลงใหล  
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 เราก าลังนมัสการพระสององค์
ในเวลาเดียวกันหรือไม่ ? ความ
จงรักภักดีอั นดับแรกของเราอยู่      
ที่ไหน อยู่ที่พระเจ้าหรือไม่ ? 
__________________________
_________________________ 
ข้อ28-35         ใบหน้าของโมเสส  
มีรัศมีแจ่มจ้าหลังจากเขาใช้เวลา
กับพระเจ้า ประชาชนเห็นได้ชัดเจน
ว่าพระเจ้าทรงสถิตในท่าน  
 เราใช้เวลากับพระเจ้าตามล าพัง
บ่อยแค่ไหน ใบหน้าของเราอาจไม่
เปล่งรัศมี แต่การใช้เวลาอธิษฐาน 
อ่านพระคัมภีร์และใคร่ครวญมี    
ผลต่อชีวิตของเรา จนคนอื่นรู้ว่า 
เราได้ใช้เวลากับพระเจ้า 
 เพราะเมื่อติดสนิทกับพระเจ้า 
รัศมีของพระเจ้าจะฉายแสงออกมา
จากชีวิตของเรา การงาน การเรียน 
ครอบครัวของเราจนเราเองสัม ผัส
ได้ และคนอื่นสามารถสัมผัสได้   
 ให้เราสังเกตชีวิตส่วนตัวของเรา
ว่ามีอะไรที่ได้สะท้อนรัศมีของ    
พระเจ้าในเราหรือไม่? อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์    
ช่วยเราไม่ให้ถูกซาตานล่อลวงเรา
เข้าไปเกี่ยวข้ องกับรูปเคารพ      
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินทอง 
ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือตัวเราเอง 
ที่ดึงเราออกจากพระเจ้า 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ   
พระเยซูคริสต์ใน มธ .6:13 “และ     
ขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไปในการ
ทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2012 
อพยพ บทที่ 35-36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:11 “พระองคท์รงส าแดงวิถีแห่ง
ชีวิตแก่ข้าพระองค ์ ต่อพระพกัตร์
พระองคมี์ความชืน่บานอย่างเป่ียม
ล้น  ในพระหตัถข์วาของพระองคมี์
ความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย”์ 
อ่านพระธรรม อพยพ 35-36         
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะ ของ
พระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม  
ตอนนี้ ?___________________ 
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี    35:5-21 
พระเจ้าไม่ได้เรียกร้อง การถวาย
พิเศษเหล่านี้ แต่พระองค์ ทรงขอ  
ให้ประชากรมีความใจกว้าง  
 

 คนที่เต็มใจถวายเท่านั้นจึงจะ
เข้ามามีส่วนร่วม พระเจ้าทรงรัก     
ผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี (2 คร.9:7)   
เราควรให้ด้วยความรักและด้วย   
ใจกว้างไม่ใช่เพราะรู้สึกผิด 
 

 35:10-19             โมเสสขอให้  
คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
มาช่วยกันสร้างพลับพลา  
 ประชากรของพระเจ้าทุกคนได้รับ
ของประทานพิเศษ เรามีหน้าที่ต้อง
พัฒนาความสามารถเหล่านี้ และเรา
ต้องใช้ความสามารถนั้นเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า  
เราจะเชีย่วชาญได้โดยการศึกษา  
ดจูากคนอืน่ และฝึกฝนปฏิบติั  

จงน าของประทานและ
ความสามารถของเรามาช่วย 
คริสตจกัรและชุมชนของเรา 

35:21   บรรดาคนที่ปรารถนาจะ
ถวาย  ต่างถวายด้วยใจยินดีให้กับ
เต็นท์นัดพบ (หรือพลับพลา ) พวก
เขาถวายด้วยความกระตือรือร้น 
เพราะรู้ว่า การให้นั้นส าคัญเพียงใด
ต่อการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
ให้ส าเร็จ  
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 นักบินและพนักงานคอมพิวเตอร ์
สามารถกดปุ่มทดสอบว่าอุปกรณ์
ของเขาท างานปกติหรือไม่ พระเจ้า
ก็ทรงมีปุ่มทดสอบระดับความทุ่มเท
ของเราเช่นกัน  นั่นคือกระเป๋า
สตางค์ของเรา  
 คนใจกว้างไม่จ าเป็นต้องซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้าเสมอไป แต่คนที่ซื่อสัตย ์
ใจกว้างเสมอ 
 พระเจ้าได้ประทานของประทาน 
ความสามารถพิเศษ หรือ พรสวรรค ์
อะไร บ้าง กับเรา และเราได้ใช้      
สิ่ง เหล่านี้ส าหรับอาณาจักรของ
พระองคข์นาดไหนและอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 ส ารวจดูท่าทีของเราเมื่อถวาย
หรือรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรนั้น
เป็นอย่างไร เราท าด้วยความเต็มใจ
หรือไม่ ?___________________ 
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ   
ของประทาน ความสามารถ และ 
พรสวรรค์  ที่พระเจ้าประทานให้  
กับเรา ที่ไม่เหมือนกับคนอื่น 
 ทูลขอพระเจ้าที่เราจะมีสติปัญญา
ในการน าทั้งหมดที่พระเจ้าประทาน
ใหน้ั้น มาใชส้ าหรับตัวเรา คริสตจักร 
และอาณาจักรของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 
อพยพ บทที่ 37-38 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 16:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
16:11 “พระองคท์รงส าแดงวิถีแห่ง
ชีวิตแก่ข้าพระองค ์ ต่อพระพกัตร์
พระองคมี์ความชืน่บานอย่างเป่ียม
ล้น  ในพระหตัถข์วาของพระองคมี์
ความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย”์ 
อ่าน พระธรรม อพยพ 37 -38    
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะของ
พระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน 37:1 หีบพันธสัญญาถู กสร้าง
ขึ้นเพื่อเก็บพระบัญญัติสิบประการ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้ากับประชากรของพระองค์  

 บนฝาปิดมีรูปทูตสวรรค์ท าด้วย
ทองสององค์เรียกว่าเครูบ  
 หีบพันธสัญญานี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดของอิสราเอล และถูกเก็บไว้ใน
อภิสุทธิสถานในพลับพลา มหา -
ปุโรหิตเข้าไปในอภิสุทธิสถานปีละ
ครั้งเพื่อพรมเลือดตรงส่วนบนของ
หีบ (เรียกว่า พระที่นั่งกรุณา ) เพื่อ
ไถ่บาปของคนทั้งชาติ 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี   ใน 38:21  
โมเสสเป็นผู้วางขั้นตอนการสร้าง
พลับพลา ส่วนอิธามาร์เป็นผู้ควบคุม 
ดูแลโครงการ  
 เราทุกคน ต่างก็ มีของประทาน      
ความสามารถแตกต่างกัน พระเจ้า
ไม่ได้ให้โมเสสเป็นผู้สร้างพลับพลา  
แต่ให้เขา เป็นผู้กระตุ้นผู้เชี่ยวชาญ
ให้ลงมือท า  
 ให้เราลองค้นดูว่าพระเจ้าทรงให้
ของประทานด้านไหนแก่เรา ? และ
ให้พระเจ้า หาโอกาส ให้เราได้ใช้
ของประทานนั้น 
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 อะไรคือของประทานของเรา  
เราได้ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
แล้วหรือยัง?________________ 
__________________________
_________________________ 
 เราได้ใช้ของประทานของเรานั้น
ส าหรับคริสตจักรเพื่ออาณาจักร
ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระ เจ้าที่พระองค์
ได้ประทานของประทานให้กับเรา 
ให้เราออกชื่อของประทานนั้น และ
ทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เรามี
สติปัญญา ในการ ใช้ของประทาน
นั้นส าหรับอาณาจักรของพระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อ พี่น้อง คนอื่น ๆ    
ในคริสตจักร  ที่เราจะสามารถ
สนับสนุนซึ่งกันและกันจากของ
ประทานที่แตกต่าง กันนั้น  เหมือน  
กับกรณีของโมเสสและอิธามาร์
บุตรอาโรน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2012 
อพยพ บทที่ 39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อพยพ 39 ช้า ๆ  
1 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะของ
พระองค์อะไรบ้า งจากพระธรรม
ตอนนี้?____________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 32 ในที่สุดพลับพลาก็เสร็จ
สมบูรณ์ พระเจ้าทรงสนใจแม้แต่
รายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด พระผู้ - 
สร้างจักรวาลทรงใส่ใจกระทั่งเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ  
 พระธรรมมัทธิว 10:30 กล่าวว่า
พระเจ้าทรงรู้จ านวนเส้นผมบน
ศีรษะของเรา แสดงว่าพระเจ้าทรง
สนใจในตัวเรามากทีเดียว  

ดงันัน้อย่ากลวัทีจ่ะ 
สนทนาเรือ่งต่างๆ กบัพระเจ้า  
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเลก็น้อย 

หรือดไูม่ส าคญัเพียงใดกต็าม 

ข้อ 42           โมเสสเรียนรู้เรื่องการ 
จัดการเป็นอย่างดี ท่านมอบหมาย 
หน้าที่ส าคัญๆ  ให้คนอื่นและไว้ใจ
พวกเขาในการท างาน  
 ผู้น าที่ยิ่งใหญ่เช่นโมเสสเป็น     
ผู้วางแผนและทิศทาง แล้วปล่อย  
ให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ใน     
การท างานเป็นทีม ถ้าเราเป็นผู้น า
จงไว้ใจให้ผู้ช่วยของเราดูแล และ
รับผิดชอบเรื่องส าคัญ ๆ ด้วย 
 

ข้อ43              โมเสสตรวจตรา  
ผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วและเห็นว่า
เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชา 
จากนั้นท่านอวยพรประชาชน  
 ผู้น าที่ดีจะคอยติดตามงานที่
มอบหมายไปและให้รางวัลตอบ
แทนผู้ที่ท างานได้ดี ไม่ว่าเราจะอยู่
ในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบอะไร  
ก็ตาม จงคอยติดตามงานว่าส าเร็จ 
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ และแสดง
ความขอบคุณคนที่มาช่วย 
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 ตอนนี้เรามีบทบาทอะไรใน
คริสตจักร ผู้น าหรือสมาชิก ? 
 ถ้าเราเป็นผู้น าให้เราเอาโมเสส
เป็นตัวอย่างในบทเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
คือหนุนใจ อวยพร ขอบคุณทีมงาน
ของเรา  
 ในวันอาทิตย์นี้ ให้เราหาโอกาส
ขอบคุณ หนนุใจ และอวยพรทีมงาน  
เพื่อเขาจะได้รับก าลังในการรับใช้ 
มีใครบ้างที่เราจะหนุนใจ และเราจะ
หนุนใจเขาเรื่องอะไร? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเราเป็นสมาชิก หรือทีมงาน 
ให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงรักเรา
และสนใจเราในทุก ๆ เรื่อง  ไม่ว่า
เรื่อ งนั้นจะเล็กน้อยหรือใหญ่ เรา
สามารถจะทูลต่อพระองค์ได้ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงรักเรา ทรงสนใจเราแม้แต่เรื่อง
เล็กน้อยของเรา พระองค์ก็ให้
ความส าคัญ  
 ส าหรับคนที่เป็นผู้น า ออกชื่อ
ทีมงานของเรา อวยพรพวกเขาให้
เขาจ าเริญขึ้นทางเดียว ให้เขาโต
ขึ้นกับพระเจ้าจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012 
อพยพ บทที่ 40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อพยพ 40 ช้า ๆ  
1 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะของ
พระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้?____________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 34 
พลับพลาเป็นพระนิเวศของพระเจ้า
ที่ตั้งอยู่บนโลก พระองค์ทรงปกคลุม
พระนิเวศด้วยพระเกียรติสิริของ
พระองค์ ท าให้คนสัมผัสได้ถึงการ -
สถิตอยู่ของพระองค์  
 เกือบ 500 ปีต่อมา กษัตริย์
โซโลมอนสร้างพระวิหารขึ้นมา
แทนพลั บพลาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการนมัสการพระเจ้า พระเจ้า
ทรงปกคลุมพระวิหารด้วยพระเกียรติ 
สิริของพระองค์เช่นกัน (2พศด . 
5:13,14)   

 แต่เมื่อชาวอิสราเอลหันเหไปจาก
พระเจ้าพระเกียรติสิริและการสถิต
อยู่ของพระองค์ก็ละทิ้งพระวิหารไป 
และพระวิหารก็ถูกท าลายโดยกองทัพ 
ของศัตรู (2 พกษ. 25) ในปี 516 
ก่อน ค .ศ. พระวิหารก็ถูกสร้างขึ้น
ใหม่  
 หลังจากนั้นอีกเกือบ 5 ศตวรรษ
พระเกียรติสิริของพระเจ้ากลับคืน
มาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม   เมื่อพระ -
เยซูคริสต์ พระบุตรของพระเ จ้า
เสด็จเข้าไปสั่งสอนในพระวิหาร 
 เมื่อพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน
พระเกียรติสิริของพระเจ้ าก็ละจาก
พระวิหารไปอีกครั้ง  
 อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระเยซู
ทรงเป็นขึ้นจากความตาย พระเจ้า
ไม่ทรงต้องการพระวิหารที่เป็นตัว
อาคารอีกต่อไป  
 พระวิหารของพระเจ้าในปัจจุบัน
นี้คือคริสตจักรซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชื่อ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ17-33       การดูแลพลับพลา
ประกอบด้วยงานหลายอย่างและ
งานแต่ละอย่างก็มีความส าคัญใน    
พระนิเวศของพระเจ้า  
 หลักการนี้ยังคงมีความส าคัญใน
ปัจจุบันซึ่งพระนิเวศของพระเจ้าคือ
คริสตจักร มีงานหลายอย่างดูเหมือน 
ไม่ส าคัญแต่ก็ต้องท าเพื่อดูแลรักษา
ให้คริสตจักรอยู่ในสภาพดี  
 การล้างจาน การทาสี ฝาผนัง 
หรือการขุดดินอาจดูไม่เหมือน    
งานฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ก็มีความ  
ส าคัญ  ในการบริหารคริสตจักร  
และมีบทบาทส าคัญในการนมัสการ 
พระเจ้าของเรา 
 

ข้อ 38 ตอนที่ยังเป็นทาสในอียิปต์
ชาวอิสราเอลเคยต้องท าอิฐโดยไม่
มีฟาง ตอนนี้พวกเขาก าลังเดินทาง
ตามเสาเมฆและเสาเพลิง และแบก
พลับพลาที่พวกเขาสร้างขึ้นถวาย
พระเจ้าไปพร้อมๆ กันด้วย  

 การอพยพเริ่มต้นด้วยความทุกข์
ระทมและจบลงด้วยพระเกียรติสิริ
อันยิ่งใหญ่ เปรียบได้กับขั้นตอน
ชีวิตคริสเตียนของเรา คือ 
เราเริม่ต้นจากการเป็นทาสของบาป  
จากนัน้จึงได้รบัการไถ่จากพระเจ้า 

และส้ินสุดการเดินทาง 
ด้วยการอยู่กบัพระเจ้าตลอดไป 

 บทเรียนที่ชาวอิสราเอลเรียนรู้
มาตลอดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
ด้วยเช่นกัน 
 ให้กลับมาดูการด าเนินชีวิตคริส -
เตียนของเราในเวลานี้ เรายังคง
วนเวียนในการเป็นทาสของความ
บาป หรือเราได้อยู่กับพระเจ้าแล้ว? 
__________________________
__________________________ 
 และเมื่อเราได้อยู่กับพระเจ้าแล้ว 
เราได้รับใช้พระองค์ ซึ่งขณะนี้ก็คือ
ชุมชนพระเจ้า   คือคริสตจักรของ
พระองค์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 



กุมภาพันธ์ - 17 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงไถ่เราออกมาจากอียิปต์อันเป็น
อาณาจักรแห่งความมืด และได้เข้า
มายังดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ าผึ้ง
และน้ านมแล้ว 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ชีวิตคริสเตียนของเราที่อยู่ภายใต้
การทรงน าของพระองค์ตลอดเวลา 
เหมือนกับเสาเมฆและเสาเพลิงใน
สมัยของโมเสส 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ง เฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………….………………
…… 
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เข้าใจ 
พระธรรมเลวีนิติ 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์   : เป็นคู่มือการท า
หน้าที่ในการนมัสการส าหรับ
ปุโรหิตและคนเลวี และเป็นคู่มือ
การด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ส าหรับ
ชาวฮีบรู 
 

ผู้เขียน : โมเสส 
 

เวลาที่เกิดเหตุการณ์ : 1445-1444  
ก่อน ค.ศ. 
 

สถานที่ส าคัญ : ภูเขาซีนาย 
 

เบื้องหลัง  : ที่เชิงเขาซีนาย พระเจ้า 
ก าลังสอนให้ชาวอิสราเอลเรียนรู้
วิธีการด าเนินชีวิตในฐานะที่เป็น
ประชากรของพระเจ้า 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก  :  
“เจ้าทัง้หลายต้องบริสทุธิ ์ 
เพราะเราพระเยโฮวาห ์  
พระเจ้าของเจ้าเป็นผูบ้ริสทุธิ ์ ” 
(19:2) 

“ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่
ห่างไกลเหลือเกิน..ฉันอยากเหน็
หรือได้ยินเสียงของพระองค”์   
เคยรู้สึกไหมว่า  เราต้องต่อสู้กับ

ความเหงา จมอยู่กับความสิ้นหวัง 
เต็มไปด้วยความผิดบาป และมีแต่
ปัญหา  
เราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายา

ของพระเจ้าเพื่อให้มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพระองค์ เมื่อสัมพันธภาพ 
นั้นขาดสะบั้นลง เราจึง ไม่สมบูรณ์
และจ าเป็นต้องกลับคืนสู่สภาพที่ดี
ดังเดิม   

 

การเป็นหนึง่เดียวกบัพระเจ้า 
ผูท้รงพระชนมค์ือหวัใจของ 

การนมสัการ และเป็นสิง่จ าเป็น
ทีส่มัผสัชีวิตส่วนลึกของเรา  
นีอ่าจเป็นเหตผุลว่าท าไม 
พระคมัภีรท์ัง้เล่มจึงให้

ความส าคญักบัการนมสัการ 
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หลังจากอิสราเอลออกมา จาก
อียิปต์ได้อย่างอัศจรรย์   ชนชาตินี้
ตั้งค่ายที่เชิงเขาซีนายเป็นเวลา 2 
ปี  เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 
(อพย.19 ถึง กดว.10) นับเป็นเวลา
แห่งการพัก การสอน การเสริมสร้าง 
และการเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์  
การไถ่ที่กล่าวถึงในพระธรรม
อพยพเป็นพื้นฐานของการช าระ  
การนมัสการ และการรับใช้ในพระ -
ธรรมเลวีนิติ 
พระธรรมเลวีนิติเน้นที่ความ

บริสุทธิ์ของพระเจ้า นั่นคือ “เจ้า
ทัง้หลายต้องบริสทุธิ ์เพราะเรา
พระเยโฮวาห ์ พระเจ้าของเจ้า
เป็นผูบ้ริสทุธิ”์ (19:2) แต่มนุษย์ที่
ไม่บริสุทธิ์จะเข้าถึงพระเจ้าผู้
บริสุทธิ์ได้อย่างไร?  
ค าตอบคือความ บาปต้องถูก

ก าจัดออกไปก่อน  
 
 

ดังนั้นบทต้นๆ  ของพระธรรม   
เลวีนิติจึงอธิบายเรื่องการถวาย
เครื่องบูชาต่างๆ อย่างละเอียด 
เครื่องบูชาเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์
ของการกลับใจและการเชื่อฟัง ของ
ที่ใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาต้องเป็น
ของดีไม่มีต าหนิหรือเป็นรอยฟกช้ า 
ไม่ว่าจะเป็นวัว  ธัญพืช แพะ หรือ 
แกะก็ตาม ทั้งนี้เพราะเป็นภาพเล็ง
ถึงเครื่องบูชายิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมาถึง 
นั่นคือพระเยซู พระเมษโปดก ของ
พระเจ้า พระเยซูเสด็จมาเปิดทาง
ไปสู่พระเจ้าโดยประทานชีวิตของ
พระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้ง
สุดท้ายเพื่อเรา  
การนมัสการที่แท้จริงและการ

เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับพระเจ้า
เริ่มขึ้นเมื่อเราสารภาพบาป และ
ยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้เดียว
ที่ไถ่เราจากความบาปและช่วยเรา
ให้เข้าถึงพระเจ้าได้ 
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พระธรรมเลวีนิติกล่าวว่า การ
ถวายเครื่องบูชา ปุโรหิต และวัน
ลบบาปอันศักดิ์สิทธิ์ล้วนเปิดทาง
ให้ชาวอิสราเอลมาถึงพระเจ้า  
ปร ะชากรของพระเจ้าต้อง

นมัสการพระองค์ด้วยชีวิตของเขา
ด้วย ดังนั้นเราจึงได้อ่านกฎหมาย
เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ (บทที่ 11-
15 ) และกฎเกณฑ์การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ในครอบครัว ความประพฤติทางเพศ 
ความสัมพันธ์ เรื่องทางโลก (บทที่ 
18-20) และการสาบาน (บทที่ 27)  
กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
ซึ่งยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน  
ดังนั้นการนมัสการจึงไม่ได้มี

เฉพาะแนวตั้งเท่านั้น แต่ยังมี
แนวนอนด้วย  นั่นคือพระเจ้าทรง
ได้รับเกียรติจากชีวิตของเราเมื่อ
เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ด้วย 

 

จุดเด่นประการสุดท้ายของพระ -
ธรรมเลวีนิติคือการเฉลิมฉลอง 
พระธรรมนี้สอนเรื่องเทศกาลต่างๆ 
ซึ่งเป็นวาระพิเศษที่ถือปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นประจ า เพื่อระลึกถึงสิ่ง
ที่พระเจ้าทรงกระท า เพื่อขอบคุณ
พระองค์ และถวายชีวิตเพื่อรับใช้
พระองค์อีกครั้ง (บทที่ 23 )  
แม้ประเพณีและวันหยุดของ  

คริสเตียนจะแตกต่างออกไป แต่สิ่ง
เหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนประกอบที่
จ าเป็นต่อการนมัสการ เราจ าเป็น  
ต้องมีวันพิเศษเพื่อนมัสการและ
เฉลิมฉลองกับพี่น้อง เพื่อระลึกถึง
ความดีของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

เมือ่เราอ่านพระธรรมเลวีนิติ  
จงอทิุศถวายตวัเราอีกครัง้หนึง่

เพือ่ความบริสทุธิ ์
นมสัการพระเจ้า 

ด้วยการสารภาพบาปส่วนตวั  
รบัใช้ชมุชน และ 

เฉลิมฉลองร่วมกบัผูอื้น่ 
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วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2012 
เลวีนิติ บทที่ 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า   
จากพระธรรมสดุดี 91ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ 1  ช้า ๆ    
1 รอบ  
ท่านได้เข้าใจว่า เครื่องเผาบูชามี
ความส าคัญอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2          เมื่อพระเจ้าทรงสอน
ประชากรให้นมัสการพระองค์นั้น
ท าไมพระองค์จึงทรงให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษ ในเรื่องการถวายเครื่อง
บูชา ? 
 ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรง
ใช้เครื่องบูชาเป็นวิธีให้ประชาชน
ทูลขอการอภัยโทษบาปของพวก
เขา  
 

 พระเจ้าทรงส าแดงไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่ทรงสร้างโลกว่าความบาป
แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าและ  
คนที่ท าบาปก็สมควรตาย  
 เนื่องจาก “ทุกคนท าบาป” (รม.
3:23 ) พระเจ้าจึงทรงก าหนดให้    
เครื่องบูชาเป็นหนทางที่เราจะ   
ได้รับการอภัยโทษและกลับคืน       
สู่ความสัมพันธ์กับพระองค์  
 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็น     
พระเจ้าแห่งความรักและความ
เมตตา พระองค์จึงทรงตัดสินใจ
ตั้งแต่แรกว่าพระองค์จะเสด็จมา   
ในโลกของเรา และสิ้นพระชนม์  
เพื่อรับโทษบาปของมนุษย์ทุกคน  
 พระเจ้าทรงท าเช่นนี้ผ่านทาง
พระบุตรของพระองค์ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าขณะที่ถือก าเนิดเป็นมนุษย์ 
แต่ช่วงก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้  
พระบุตรเป็นเครื่องบูชาสูงสุด 
พระองค์ทรงสั่งให้มนุษย์ฆ่าสัตว์
เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
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 เครื่องสัตวบู ชามีจุดประสงค์ 2 
ประการ คือ [1] เป็นสัญลักษณ์ให้  
รู้ว่าสัตว์รับโทษบาปแทนมนุษย์ 
[2] สัตว์ต้องตายเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าชีวิตหนึ่งต้องสละให้เพื่อช่วยอีก
ชีวิตหนึ่งให้รอด  
 ตลอดสมัยพันธสัญญาเดิมมีการ
ถวายเครื่องบูชาเช่นนี้ นับเป็นวิธีท่ี
ได้ผลในการสอนและน าประชาชน
กลับคืนสู่พระเจ้า  
 แต่ในสมัยพันธสัญญาใหม่  การ
สิ้นพระชนม์ของพระคริสต์  เป็น
เครื่องบูชาครั้งสุดท้าย พระองค์ทรง
รับโทษบาปของเราเพียงครั้งเดียว
เป็นพอ เราไม่จ าเป็นต้องมีเครื่อง
สัตวบูชาอีกต่อไป 

บดัน้ีมนุษยท์ุกคน 
พ้นจากโทษบาปได้โดย 

ความเชือ่ในพระเยซูและยอมรบั 
การอภยัโทษจากพระองคเ์ท่านัน้ 

 

ข้อ 13          “กลิน่ทีพ่อพระทยั  
แด่พระเจ้า” หมายความว่า พระเจ้า
ทรงยอมรับเครื่องบูชานั้นเพราะ
ประชาชนมีท่าทีที่ถูกต้อง 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 3,4 
เครื่องบูชาประเภทแรกที่พระเจ้า
ทรงกล่าวถึงคือ  เครื่องเผาบชูา   
คนที่ท าบาปจะน าสัตว์ที่ไม่มีต าหนิ
มาให้ปุโรหิต สัตว์ที่ไม่มีต าหนิเป็น
สัญลักษณ์ของความดีพร้อมด้าน
ศีลธรรมซึ่งพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรง
เรียกร้อง และยังเป็นเครื่องหมายของ
เครื่องบูชาที่ ดีพร้อมอย่างแท้จริง    
ในภายหน้านั่นคือพระเยซูคริสต์  
 จากนั้นผู้ที่ท าบาปจะวางมือลง
บนหัวสัตว์เ พื่อเป็นเครื่องหมายว่า
สัตว์เป็นตัวแทนของเขาอย่าง
สมบูรณ์  
 แล้วเขาก็ฆ่าสัตว์นั้นและปุโรหิต
จะน าเลือดมาพรม  การท าเช่นนี้
เป็นสัญลักษณ์ว่าคนถ่ายโอนบาป
ของตนไปที่สัตว์ และบาปของเขา
ถูกขจัดไป (ลบบาป)  
 ในที่สุดสัตว์นั้น (ยกเว้นเลือด
และหนัง ) จะถูกเผาบนแท่นบูชา
เป็นเครื่ องหมายการอุทิศถวายแด่
พระเจ้าอย่างสมบูรณ์  
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 แต่แน่นอนว่าพระเจ้าไม่เพียง
ต้องการให้เราถวายเครื่องบูชา
เท่านั้น พระองค์ทรงต้องการให้    
คนบาปกลับใจด้วย  สัญลักษณ์   
ภายนอก (เครื่องบูชา ) และการ
เปลี่ยนแปลงภายใน (การกลับใจ ) 
จะต้องควบคู่กัน  

แต่ต้องจ าไว้ว่า 
ทัง้เครือ่งบชูาและการกลบัใจ 

ไม่ได้ท าให้ความบาปหมดส้ินไป 
พระเจ้าเท่านัน้ทรงอภยับาปได้ 

 ดังนั้นจึงเป็นพระคุณอย่าง   
ใหญ่หลวงที่การอภัยโทษนี้เป็น
พระลักษณะของพระเจ้าผู้เต็มไป
ด้วยความรัก เราเข้าไปหาพระองค์
เพื่อรับการอภัยโทษหรือยัง? 
 เราต้องตระหนักว่า ความบาป
เป็นเรื่องที่รุนแ รงและส่งผลที่
รุนแรงด้วย ดังนั้นอย่าเล่นกับความ
บาป แม้ว่า สังคม คนรอบข้างเรา
จะอยู่กับค วามบาปด้วยความสนุก
ก็ตาม ผลของ บาปนั้น มีอย่าง
แน่นอน 

 ให้เราทบทวนทัศนะของเราที่มี
ต่อความบาปนั้น รุนแรงและจริงจัง
หรือไม่ เราเล่นกับความบาปอยู่
หรือไม่ ? ถ้าเรายังเล่นอยู่ ให้เรา
กลับใจ_____________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้
เราตระหนักว่า ความบาปเป็นเรื่อง
รุนแรงที่เกิดผลร้ายอย่างแน่นอน 
 อธิษฐานจากพระธรรม  สดุดี 
139: 23-24       “ ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรง
ลองข้าพระองคแ์ละทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค์  และ
ทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่ใดๆ  ใน  
ข้าพระองคห์รือไม่  และขอทรงน า
ข้าพระองคไ์ปในมรรคานิรนัดร์”  
ทูลขอความบริสุทธิ์จากพระเจ้า 
โดยการให้พระองค์ทรงเปิดเผย
ความบาปที่อาจจะซ่อนในชีวิตเรา
ที่เราไม่รู้ตัว  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 
เลวีนิติ บทที่ 2-3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ บทท่ี 2-3 
ช้า ๆ 1 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เข้าใจ
ความหมายของธัญบูชาและเครื่อง
สันติบูชาว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตใน
ปัจจุบันอย่างไร?_____________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
2:1 เป็นต้นไป     เครื่องธัญบูชา  
จะถวายควบคู่กับเครื่องเผาบูชา  
ทุกชนิด และเป็นของถวายเพื่อ
ขอบพระคุณพระเจ้า  
 ธัญบูชาเป็นสิ่งเตือนใจประชาชน
ว่าอาหารของพวกเขามาจาก    
พระเจ้า พวกเขาจึงเป็นหนี้ชีวิต
พระเจ้า  
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 ธัญบูชามี 3 ชนิดคือ [1] แป้ง -
ละเอียด น้ ามัน และเครื่องหอม [2] 
ขนมอบหรือขนมปังแผ่นบางไม่ใส่
เชื้อ ท าด้วยแป้งละเอียดเคล้าน้ ามัน 
[3] เมล็ดธัญพืช (ข้าวโพด) ย่างไฟ
ใส่น้ ามันและเครื่องหอม  
 การไม่ใส่เชื้อในขนมปังเป็น
สัญลักษณ์ว่าปราศจากบาป น้ ามัน
เป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของ
พระเจ้า   
 ธัญบูชาส่วนหนึ่งจะถูกเผาบน
แท่นบูชาถวายแด่พระเจ้า ส่วนที่
เหลือให้ปุโรหิตรับประทาน   เครื่อง
บูชาเหล่านี้เป็นสิ่งตอบแทนที่
ปุโรหิต ได้รับจากการท างาน 
 

3:1 เป็นต้นไป       การถวาย  
เครื่องสันติบูชามีจุดประสงค์เพื่อ
แสดงความส านึกในพระคุณและ
เป็นวิธีสร้างสัมพันธภา พระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้า  
 เนื่องจากเครื่องสันติบูชาเป็น
สัญลักษณ์ของการมีสันติกับ     
พระเจ้า คนที่ถวายจึงรับประทาน
ส่วนหนึ่งของเครื่องบูชานี้ได้ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  2:11 
ท าไมห้ามใส่เชื้อลงในธัญบูชา?  
 เชื้อนี้เป็น ยีสต์ หรือราซึ่งเป็น
สัญลักษ ณ์ที่เหมาะสมกับความ
บาป เชื้อนี้ท าให้แป้งขนมปังฟูขึ้น 
เหมือนความบาปที่แพร่ขยายใน
ชีวิต  
 เชื้อนิดเดียวมีผลต่อขนมปัง    
ทั้งก้อนเหมือนที่ความบาปเพียง
เล็กน้อยท าลายทั้งชีวิตได้ พระเยซู
ทรงใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อเตือนให้ระวัง 
“เช้ือของพวกฟาริสีและสะดสีู ” 
(มธ.16:6, มก.8:15) 
 

2:13                   การใส่เกลือ  
ในเครื่องบูชาเตือนให้ระลึกถึง   
พันธสัญญา (ข้อตกลง) ของพระเจ้า
กับประชากร  
 เกลือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของการ
ท างานของพระเจ้าในชีวิตของแต่
ละคน  เพราะเกลือแทรกซึมรักษา
ไม่ให้เน่าเสียและช่วยบ าบัดรักษา  
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พระเจ้าทรงต้องการ 
ท างานในชีวิตของเรา  

จงให้พระองคเ์ป็นส่วนหนึง่ของเรา 
แทรกซึมเข้าไปในชีวิตทุกด้าน 
คอยปกป้องรกัษาให้เรารอดพ้น
จากความชัว่ร้ายรอบตวั และ
บ าบดัรกัษาความผิดบาปและ

ข้อบกพร่องต่าง  ๆ

 เราจะเห็นว่า ความบาปเป็น
เรื่องที่ร้ายแรง  แม้ปริมาณเพียง
เล็กน้อย ก็ส่งผลอย่างใหญ่หลวงได้ 
ดังนั้น เราจึงต้องไม่เล่นกับความ
บาปเลย แม้ว่า คนแวดล้อมเราจะ
ไม่เห็นด้วยกับเราก็ตาม 
 ในชีวิตประจ าวันและบริบทของ
เรานั้น มีความบาปอะไรบ้างที่คน
ทั้งหลายรอบ ๆ เราก็ท ากัน และดู
เหมือนเป็นเรื่องปกติ แต่ ส าหรับ
เราที่เป็นคริสเตียนแล้วนั้ นไม่ใช่
เลย มีอะไรบ้าง?_____________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้มแข็งที่
จะชนะความบาปได้ 
 ทูลขอน้ าพระทัยของพระเจ้า
ครอบครองจิตใจของเรา เพื่อเราจะ
มองทุกอย่างรวมทั้งความบาปแบบ
ที่พระเจ้าทรงมอง จนกระทั่งเรารู้สึก
ขยะแขยงกับความบาปนั้น ๆ ได้ 
 อธิษฐานให้เรามีหัวใจรักคนบาป
เพื่อเราจะช่วยเขาให้มาพบกับ
ความรอดและความรัก สันติสุขของ
พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2012 
เลวีนิติ บทที่ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ 4 ช้า ๆ   
1 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงความบาป
ที่กระท าโดยไม่เจตนาอย่างไรบ้าง? 
__________________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 3 
คนที่ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปคือ  
คนที่ [1] ท าบาปโดยไม่ตั้งใจหรือ 
[2] ท าบาปเนื่องจากความอ่อนแอ
หรือละเลย ซึ่งตรงข้ามกับการต่อต้าน 
พระเจ้าอย่างเปิดเผย  
 บาปแต่ล ะชนิดใช้สัตว์ต่างชนิด
กันเป็นเครื่องบูชา การสิ้นพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชา
ไถ่บาปสุดท้ ายในพระคัมภีร์ (ดู
เหตุผลใน ฮบ.9:25-28) 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี        
เราเคยท าบาปโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่ง 
เวลาผ่านไปหรือไม่ ? 
 แม้เราจะบาปโดยไม่เจตนา สิ่งที่
เราท าก็ยังเป็นบาป  
 พระบัญญัติของพระเจ้า นั้น มี
จุดประสงค์อย่างหนึ่ง  คือ เพื่อให้
ชาวอิสราเอลตระหนักถึงบาปที่ท า
ไปโดยไม่เจตนา เพื่อพวกเขาจะได้
ไม่ท าผิดซ้ าอีกและได้รับการอภัย  
 บทที่ 4 และ 5 กล่าวถึงบาปที่
ไม่เจตนาเหล่านี้และวิธีจะได้รับ  
การอภัยโทษบาป  
เมือ่เราอ่านบทบญัญติัของพระเจ้า  

จงจ าไว้ว่าบทบญัญติัเหล่าน้ี 
มีไว้เพือ่สอนและช้ีแนะประชาชน 

จงให้บทบญัญติั 
ส าแดงบาปในชีวิตของเรา 

 ความบาปส่งผลต่อชีวิตอย่าง
แน่นอน แม้ว่าจะเล็กน้อย และเรา
จะไม่รู้ก็ตาม เช่น ความขมขื่น 
โรคภัยไข้เจ็บ ความเห็นแก่ตัว  
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 แท้จริงเราอาจจะไม่จ าเป็ นต้องรู้
ถึงกลไก (mechanism) ของบาปที่ท า 
ให้เกิดปัญหานั้น ๆ เรารู้การรักษา    
ก็พอ เหมือนที่เร าไปหาหมอและ     
รับยา และที่ส าคัญคือ เมื่อเรารู้แล้ว
เราต้องระมัดระวังชีวิตให้มากขึ้น 
 ค าตอบคือพระเยซูคริสต์ ดังนั้น 
เมื่อเราสารภาพแล้ว สิ่งถัดมาที่
ส าคัญคือ การติดสนิทอยู่กับพระเจ้า 
เพราะเมื่อเราสัมพันธ์ กับพระองค์  
เราก็รับชีวิตจากพระองค์ที่ทรง
ครอบครอง เรา ท าให้เรามีก าลัง
จัดการธรรมชาติ บาปของเราได้  
 เราได้ให้ความส าคัญกับการ   
ติดสนิทกับพระเจ้าโดยการเฝ้าเดี่ยว
อย่างสม่ าเสมอทุก ๆ วันหรือไม่ ? 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระบิดาส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่ทรงเสียสละ
พระบุตรของพระองค์มาตายบน   
ไม้กางเขนแทนเรา 
 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์
ส าหรับพระคุณของพระองค์ที่    
ทนทุกข์ทรมานแทนเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 
เลวีนิติ 5 - 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ  5-6 ช้า ๆ 
1 รอบ  
ท่านเข้าใจเรื่องท่าทีการสารภาพ
บาปเมื่อท าผิดแล้วอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
5:5        ระบบการถวายเครื่องบูชา
ทั้งหมดนั้นไม่สามารถช่วยคนบาป
ได้ ถ้าเขาไม่ถวายด้วยท่าทีที่กลับ
ใจและยอมสารภาพบาป  
 ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องถวายสัตวบูชา 
เพราะพระคริส ต์ทรงสิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนแล้ว แต่เรายังจ าเป็น  
ต้องสารภาพ บาป  เพราะการ
สารภาพ บาป แสดงให้เห็นว่าเรา
ส านึกในความบาป ยอมรับถึงความ 

บริสุทธิ์ของพระเจ้า ถ่อมตัวถ่อมใจ
ลงต่อพระเจ้า และพร้อมจะหันหลัง  
จากบาป (สดด.51:16,17)  

การส้ินพระชนมข์องพระเยซู 
จะไม่มีค่าอะไร 
ถ้าเราไม่กลบัใจ 

และเชือ่ฟังพระองค ์

 เหมือนกับวัคซีนป้องกันโรค     
ที่ช่วยอะไรไม่ได้  ถ้าวัคซีนนั้น ไม่
เข้าสู่กระแสเลือด 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
5:14- 19 เครื่องบูชาลบความผิด
เป็นวิธีจัดการกับบาปที่ท าโดยไม่ -
เจตนา โดยเฉพาะคนที่ท าผิดต่อ 
“ของบริสุทธิ์ ” เช่น พลับพลา หรือ
การเป็นปุโรหิต รวมถึงคนที่ท าผิด
ต่อคนอื่นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็น
กรณีใด  
 เขาจะต้องถวายแกะผู้ที่ ไม่มี
ต าหนิเ ป็นเครื่องบูชาชดใช้ค่า - 
เสียหาย พร้อมด้วยค่าปรับอีก 20 %  
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 แม้การสิ้นพระชนม์ของพระ -
คริสต์จะท าให้ไม่จ าเป็นต้องมี
เครื่องบูชาลบความผิดอีก  แต่ ใน
ปัจจุบันเรายังต้องชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้กับผู้เสียหายอยู่ 
 

6:1-7  การขโมยนั้นไม่ใช่ แค่การ
เอาของของคนอื่นไป แต่รวมถึง
การเก็ บของได้แล้วไม่คืน หรือยืม
ของแล้วไม่คืนด้วย การท าเช่นนี้ไม่
เพียงเป็นการท าผิดต่อเพื่อนบ้าน 
คนแปลกหน้า หรือต่อธุรกิจเท่านั้น 
แต่เป็นการท าผิดต่อพระเจ้าด้วย  
ถ้าเราได้อะไรมาอย่างไม่ซือ่ตรง  

จงสารภาพบาปต่อพระเจ้า  
ขอโทษคนทีเ่ป็นเจ้าของ และ  
คืนของไปพร้อมดอกเบ้ีย 

การตอบสนอง 
เรื่องการขโมยเป็นสิ่งที่เราต้อง
พิจารณาดี ๆ เพราะเราต้อง
รับผิดชอบสิ่งที่เราขโมยด้วย  
 เราอาจจะไม่เคยขโมยตรง ๆ 
แต่เราเคยยืมของ ๆ คนอื่นแล้วลืม
คืนหรือไม?่ เพราะเราคิดว่าเป็นของ 

เล็กน้อย เช่นยืมหนังสือเพื่อนแล้ว
ไม่คืน หรือไปค่ายเราขี้เกียจเอายา
สีฟันไป เราก็ถือวิสาสะบีบไปใช้ 
หรือเราเห็นขนมวางบนโต๊ะ เราก็
หยิบกินโดยไม่ขออนุญาต  
 สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่เสียหาย
มากนัก แต่มันสะท้อนถึงความเห็น
แก่ตัวของเราและอาจจะลามไป
เรื่องอื่นได้ 
 มีอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรา
ละเลย และเราต้องกลับใจ? 
__________________________
__________________________ 
 ที่ส าคัญคือ เราขโมยสิ่งที่เรา
ควรถวายแก่พระเจ้า เช่น สิบลด 
ผลแรก เวลา ความสามารถ  ของ -
ประทานที่พระเจ้าให้กับเราและ
แม้แต่เงินทองทั้งหมด เพราะ      
สิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้เราอารักขา
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ แต่
เราเก็บไว้ส าหรับตัวเ อง นี่ก็เป็น
การขโมยด้วย 
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 มีอะไรที่เราต้องคืนพระเจ้า บ้าง
หรือไม่?___________________  
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์  
ทรงสอนเรา ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ที่เราต้องระวัง ขอพระเจ้าให้ เราไว  
ที่จะไม่ถือวิสาสะท าบาปเล็ก ๆ 
น้อย ๆ โดยไม่ระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีท่าทีที่
ระวังระไวแม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ 
เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้พี่น้อง
สะดุด ท าให้เขาไม่โตกับพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………….………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2012 
เลวีนิติ 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เลวีนิติ 7 ช้า ๆ  
1 รอบ  
เราสามารถน าหลักการเครื่องบูชา
ที่กล่าวในพระธรรมตอนนี้มาใช้ใน
ยุคปัจจุบันนี้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11-18       เครื่องสันติบูชาแบ่ง 
เป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์  
คือ [1] เป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณ  
[2] เครื่องบูชาตามที่ถวายปฏิญาณ
ไว้ และ  [3] เครื่องบูชาตามความ
สมัครใจ  
 เครื่องบูชาขอบพระคุณ  ท าได้  
ทุกเมื่อที่อยากขอบพระคุณพระเจ้า
เช่น หายป่วย หรือรอดจากภัย
อันตราย (สดด.107)  

 เครื่องบูชาตามที่ ถวายปฏิญาณ
จะถวายเม่ือสิ่งที่บนบานไว้ส าเร็จ 
(2ซมอ.15:7,8)  
 เครื่องบูชาตามความสมัครใจ  
ท าได้โดยไม่ต้องมีโอกาสหรือ
เหตุผลใด 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 28-30           พระเจ้าทรงบอก
ให้ชาวอิสราเอลน าเครื่องสันติบูชา   
มาถวายด้วยมือของตนเอง  พวก
เขาต้องใช้เวลาและความพยายาม
ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า  

เราต้องขอบพระคณุพระเจ้า 
และขอบคณุผู้อืน่ 

ด้วยตวัเราเองเท่านัน้ 
เราให้คนอืน่ 

ขอบคณุแทนเราหรือไม่? 

 เราปล่อยให้คนน าอธิษฐาน  เป็น
คนขอบคุณพระเจ้าแทนเราหรือไม่?  
 จงใช้เวลาขอบคุณพระเจ้าและ
ขอบคุณผู้อื่นที่ช่วยเหลือเราด้ว ย  
ตัวของเราเอง 
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 การขอบคุณเป็นเรื่องส าคัญ    
และเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นวิถีชีวิต
ของเราด้วย หลาย ๆ  คนไม่รู้จัก
การขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรา ผู้ที่
มีพระคุณต่อเรา ดูแล้วเหมือนกับ
เขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ทั้ง ๆ ที่เขา
ไม่ได้เป็น  
 ดังนั้นเราจึงควรฝึกทักษะในการ
ขอบคุณ วิธี ง่ายที่สุดคือ เมื่อเรา
อธิษฐาน ให้เราฝึกที่จะขอบพระคุณ 
พระเจ้า โดยดูจากพระธรรมสดุดี 
หรือ เราอาจจะอธิษฐานโดยอ่าน
จากพระธรรมสดุดีก็ได้ 
 

ข้อ31-36 เครื่องบูชาที่ถูกยื่นถวาย
บนแท่นบูชาเรียกว่า เครื่องยื่น
ถวาย ส่วนที่ปุโรหิตยื่นถวายเป็น
ส่วนของพวกเขา  
 ท่าทางที่ยื่นอ อกไปเหนือแท่น
บูชาและดึงกลับมาหาตัวผู้ถวาย
เป็นสัญลักษณ์การถวายแด่พระเจ้า
และพระองค์ทรงคืนกลับมาให้
ปุโรหิต เครื่องบูชาเหล่านี้เป็น
อาหารของปุโรหิตผู้ดูแลพระนิเวศ
ของพระเจ้า  

 พันธสัญญาใหม่สอนว่าผู้รับใช้
ควรได้รับการดูแลจากคนที่พวกเขา
รับใช้ (1 คร.9:10) เราควรถวายด้วย
ใจกว้างขวางให้ผู้ที่รับใช้เรา 
 มีใครบา้งที่เลี้ยงดูเราคอยฟูมฟัก
เราไ ม่ว่าจะเป็นฝ่ายร่างกาย หรือ 
จิตวิญญาณ เช่น พ่อ แม่ ศิษยา -  
ภิบาล หัวหน้าเซลล์ พี่เลี้ยง ให้เรา
หาโอกาสขอบคุณท่านเหล่านี้ 
 อาจจะเป็นการตั้งใจพูดขอบคุณ 
หรือ เขียน ค าขอบคุณในโอกา ส
พิเศษต่าง ๆ เ พื่อท่านเหล่านี้จะมี
ก าลังใจในการรับใช้พระเจ้าส าหรับ
คนอื่น ๆ ต่อไป 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับคน
หลาย ๆ คนที่ได้มีส่วนสร้างชีวิต
ของเราให้เติบโตขึ้นมา ออกชื่อของ
เขาจ าเพาะพระพักตร์พระเจ้า ขอ
พระองค์ทรงโปรดอวยพระพรเขา  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 
สดุดี บทที่ 74 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ  74 ช้า ๆ      
1 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
ถึงวิธีการเผชิญความผิดหวังและ
ท้อแท้อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13,14     “หวัมงักรบนน ้ า ” 
เป็นค าที่พระเจ้าทรงเรียกอียิปต์ 
(อสค.32:2 เป็นต้นไป)  
 “เลวีอาธาน ” หมายถึงโลทาน    
งูเจ็ดหัวของชาวคานาอัน ตาม
ต านานนั้นพระบาอัลพิชิตสัตว์ร้าย
ตัวนี้ได้ พระของชาวคานาอันท า
เช่นนั้นได้แค่ต านาน แต่สดุดีบทนี้
สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงท าเช่นนั้น
ได้จริง 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี   ข้อ 8 
เมื่อกองทัพศัตรูมีชัยเหนืออิสราเอล 
พวกเขาเผาท าลายกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อก าจัดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ    
พระเจ้าให้หมดสิ้น  
 คนที่เกลียดชังพระเจ้ามักท า
เช่นนี้ ทุกวันนี้คนมากมายพยายาม 
ลบพระเจ้าออกจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในสังคมและจาก
หลักสูตรที่สอนกันในโรงเรียน 

ให้เราพยายามรกัษาอิทธิพล
ของคริสเตียนไว้และอย่าท้อใจ 
คนอืน่อาจจะประสบความส าเรจ็ 
ในการลบพระเจ้าออกไป แต่ 

พวกเขากไ็ม่อาจลบการสถิตอยู่
ของพระเจ้าท่ามกลางผู้เชือ่ได้ 

 ในฐานะที่เราเป็น คริสเตียนใน
จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีคุณงามความ
ดีของคริสเตียนจากมิชชั่นนารี
มากมาย เราจะรักษาอิทธิพลและ
คุณค่าของการเป็นคริสเตียนได้
อย่างไรบ้าง? 

__________________________
_________________________ 
ข้อ 10-18      บางครั้งเรารู้สึกว่า 
พระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงเพื่อเรา
ช้าเหลือเกิน แต่สิ่งที่ดูช้าในสายตา
เรานั้น ในสายพระเนตรพระเจ้ากลับ
เป็นเวลาที่เหมาะสม เรามักจะหมด
ความอดทนขณะรอให้พระเจ้าทรง
จัดการ  แต่เราต้องไม่หมดหวังใน
พระองค์  
 เมื่อ เราก าลังทุกข์หนัก และดู
เหมือนพระเจ้าทรงเงียบ จงท าตาม
สดุดีบทนี้ คือทบทวนพระราชกิจ
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่
ในประวัติศาสตร์ตลอดพระคัมภีร์ 
จากนั้นจึงทบทวนถึงสิ่งที่พระองค์
ทรงท าเพื่อเรา  
 การท าเช่นนี้จะเตือนใจเราว่า
พระเจ้าทรงท าพระราชกิจของ
พระองค์อยู่เสมอ ไม่เพียงใน
ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ในชีวิต
ของเราวันนี้ด้วย 
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ดงันัน้ ให้เรามัน่ใจว่า  
พระเจ้ายงัทรงครอบครองอยู ่
และช่วยเราได้ทนัเวลาเสมอ 

 
อธิษฐาน 
 ทบทวนสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเรา
ได้อย่างทันเวลา แม้ดูเหมือนว่าจะ
ไม่ทันใจเรา แต่ให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับการช่วยกู้และความ
สัตย์ซื่อของพระองค์ 
 ขณะนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ทูล ขอ
ต่อพระองค์ และเชื่อไว้วางใจใน
ค าตอบที่พระเจ้าจะทรงตอบเรา
อย่างทันเวลา  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………… 
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012 
สดุดี บทที่ 75 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 75 ช้า ๆ      
2 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้าอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 8 
ถ้วยเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้า  
 การพิพากษานั้นก าลังจะมาถึง
คนชั่ว พระเจ้าจะเทพระพิโรธลง
บนศัตรูของพระองค์และพวกเขาจะ
ถูกบังคับให้ดื่ม  
 การดื่มจากถ้วยของการพิพากษา
ของพระเจ้าเป็นภาพที่ใช้บ่อยใน
พระคัมภีร์ (อสย.51:17, 22;  
ยรม.25:15;  49:12; ฮบก.2:16;  
วว.14:10;  16:19;  18:6)   

 แสดงให้เห็นว่าเราท ากับคนอื่น
อย่างไรเราก็จะได้รับผลแบบ
เดียวกัน การดื่มจนหมดไม่เว้น
ตะกอนก้นถ้วยหมายถึงการถูก
ลงโทษอย่างครบถ้วน 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี    ในข้อ 2  
พระเจ้าจะทรงลงมือเมื่อถึงเวลา  
 เด็กๆ ไม่เข้าใจ ค าว่า “ยังไม่ถึง
เวลา” เพราะพวกเขา ไม่ค่อยเข้าใจ
แนวคิดเรื่องเวลา  พวกเขาเข้าใจ
แต่ปัจจุบันเท่านั้น   
 ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่จ ากัด 
เราก็ไม่เข้าใจมุมมองของพระเจ้ า
ในเรื่องเวลาเช่นกัน เราต้องการทุก
สิ่งทันทีโดยไม่เข้าใจว่าเวลาของ
พระเจ้านั้นดีกว่า  
 
เมือ่พระเจ้าพร้อม พระองคจ์ะทรง

ท าสิง่ทีจ่  าเป็นต้องท า  
ไม่ใช่สิง่ทีเ่ราอยากให้พระองคท์ า 
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 เราอาจขาดความอดทนเหมือน
เด็กๆ แต่เราต้องไม่สงสัยพระปัญญา 
ของพระเจ้าในเรื่องเวลา   
 จงรอคอยให้พระเจ้าทรงส าแดง
แผนการของพระองค์ อย่าลงมือ
จัดการเสียเอง 
 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราก าลังรอ
คอยค าตอบจากพระเจ้า ? ให้เรา
เรียนรู้ที่จะอดทนรอคอยค าตอบ
จากพระองค์ ________________ 
__________________________ 
 และในขณะที่เรารอคอยนั้น     
ให้เราใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้ า
โดยการเฝ้าเดี่ยว หรือโดยการภาวนา
พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม
สดุดีที่เราท่องไปนั้น ไม่ว่าจะเป็น
สดุดีบทที่ 34,91 หรือ บทที่ 8 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับพระนาม
ของพระองค์คือ เยโฮวาห์ ยิเรห์ 
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม เพราะ
พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งจ าเป็น
ส าหรับเราเสมอ 
 อธิษฐานทูลขอค าตอบจาก   
พระเจ้าส าหรับความต้องการ 
ความจ าเป็นในชีวิตที่เราต้องการ
ในขณะนี้ และมั่นใจว่าพระเจ้าจะ
ตอบค าอธิษฐานอย่างแน่นอน  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 
สดุดี บทที่ 76 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 76 ช้า ๆ  
2 รอบ  
ในข้อ 10 ได้พูดถึงพระพิโรธของ
พระเจ้าจะน าการสรร เสริญมานั้น 
ท่านคิดว่าหมายความอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
สดุดีบทนี้สรรเสริญฤทธิ์อ านาจ   
อันน่าเกรงขามของพระเจ้า  และ
คงเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ
เหนือกองทัพของกษัตริย์เซนนา
เคอริบที่ยกม าโจมตียูดาห์ (ดู 2 
พกษ.18:13-19,37) 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 10  
พระพิโรธของพระเจ้าจะน ามาซึ่ง
การสรรเสริญได้อย่างไร ? 
 การเป็นศัตรูกับพระเจ้าและกับ
คนของพระองค์นั้นเปิดโอกาสให้
พระเจ้าทรงท าพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ 
ตัวอย่างเช่น ฟาโรห์ของอียิปต์ไม่
ยอมปล่อยทาสชาวฮีบรูเป็นอิสระ  
(อพย.5:1,2) พระเจ้าจึงทรงมีโอกาส
ท าการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เพื่อ
ประชากรของพระองค์ (อพย.11:9)  
 พระเจ้าทรงส าแดงพระพิโรธต่อ
คนท าชั่วเพื่อให้พระองค์เองได้รับ
เกียรติจากคนที่ปฎิเสธพระองค์
หรือต่อต้านพระองค์อย่างโง่เขลา  
เมื่อพระเจ้าทรงส าแดงพระพิโรธใน
การพิพากษา คนที่ได้รับการช่วยกู้
ก็สรรเสริญพระองค์ 

เราต้องตระหนักเสมอว่า  
พระเจ้านัน้ยิง่ใหญ่  

ไม่มีใครเทียบเทียมพระองคไ์ด้ 
 แม้คนจะท าให้พระองคพิ์โรธกต็าม 
สิง่น้ีกย็งัจะถวายเกียรติแด่พระองค ์
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 เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราจึงควรจะสยบ
ต่อพระองค์อย่างราบคาบ โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง  
 เรามีท่าทีเช่นนี้กับพระองค์
หรือไม่? และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะ
มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไร
บ้างให้สมกับความน่าเกรงขามของ
พระองค์?__________________ 
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อ่านพระธรรมสดุดีบทนี้อีก  1 รอบ 
ในครั้งนี้ให้อ่านเป็นค าอธิษฐาน     
ของเราต่อพระองค์ ด้วยหัวใจแห่ง  
การนมัสการพระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………… 
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 
สดุดี บทที่ 77 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 77 ช้า ๆ  
1 รอบ  
อาสาฟเป็นผู้ประพันธ์สดุดีบทนี้
เมื่อเขาได้ระลึกถึงการอัศจรรย์และ
ความสัตย์ซื่อของพระเจ้านั้น ได้
ช่วยให้เขามีก าลังใจในการเผชิญ
ความยากล าบากอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16         สดุดีข้อนี้หมายถึง
ทะเลแดงที่แยกออกอย่างอัศจรรย์  
 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกกล่าว  
ถึงหลายครั้งในพันธสัญญาเดิม 
(อพย.14:21, 22; ยชว.24:6;  
นหม.9:9; สดด.74:13;  
สดด.106:9;  136:13-15)   

 เรื่องราวการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้
ถูกเล่าขานต่อๆกันมา จากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อย้ าเตือนให้
ชาวอิสราเอลระลึกถึงฤท ธิ์อ านาจ 
การปกปอ้งและความรักของพระเจ้า 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ1-12       อาสาฟร้องทูลขอ
ความกล้าหาญจากพระเจ้าขณะที่
เขาทุกข์หนัก ความทุกข์นั้น (77:4) 
เกิดจากความสงสัย ( 77 :7 -9) 
อาสาฟวิงวอนว่า  “ขา้พเจา้รอ้งทลู
ขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วย ” แต่ใน 
77:13-20 ไม่มีค าว่า “ข้าพเจา้” เลย 
 ขณะที่อาสาฟร้องทูลต่อพระเจ้า  
เขาเปลี่ยนจากการคิดถึงแต่เรื่อง
ของตัวเ องมาเป็นการนมัสการ   
พระเจ้า  
 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า   
ผู้ทรงกระท าการอัศจรรย์ (77:20) 
เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้า พระองค์
ทรงท าให้เราเลิกสนใจตัวเองแล้ว  
หันไปจดจอ่อยู่ที่พระองค ์
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ข้อ 11- 12 ความทรงจ าเกี่ยวกับ
การอัศจรรย์และความซื่อสัตย์ของ
พระเจ้าช่วยให้อิสราเอลฝ่าฟัน
ความยากล าบากมาได้  พวกเขารู้
ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์และไว้วางใจได้  
เมือ่เราเผชิญการทดลองใหม่ๆ  

จงทบทวนดวู่าพระเจ้า 
ทรงดีต่อเรามาแล้วอย่างไร 

แล้วความเชือ่ของเรา 
จะเข้มแขง็ข้ึน 

 มีเหตุการณ์อะไรในชีวิตของเรา
บ้างที่พระเจ้าทรงช่วยให้ เราผ่าน
พ้นการทดลองมาได้อย่างอัศจรรย์? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากปัญหา   
ต่าง ๆ ในชีวิต 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
สัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อเรา แม้
เราผิดพลาด ท าบาป แต่พระองค์ก็
ยังทรงสัตย์ซื่อ ทรงช่วยกู้เราเสมอ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 
สดุดี บทที่ 78:1-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 78:1-31  
ช้า ๆ 2 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
ความผิดพลาด ของคนอิสราเอลที่   
มีต่อพระเจ้า อะไรบ้าง  ที่ท่านจะ    
ไม่ท าซ้ าอีก?________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในสดุดีบทนี้ อาสาฟได้เล่าประวัติ -
ศาสตร์ของช นชาติยิวตั้งแต่สมัย
เป็นทาสในอียิปต์จนถึงสมัยการ
ปกครองของดาวิด  
 เรื่องราวนี้ได้รับการบอกเล่าซ้ า
แล้วซ้ าอีกให้คนแต่ละรุ่นฟังเพื่อ
พวกเขาจะได้ไม่ลืมพระเจ้าและไม่
ท าผิดพลาดเหมือนบรรพบุรุษ 

ข้อ 1 เป็นต้นไป  ชาวอิสราเอล
กบฏและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 
(78 :8) พวกเขาลืมกา รอัศจรรย์ที่
พระเจ้าทรงท า (78:11, 12) ลองดี
กับพระเจ้าโดยเรียกร้องจากพระองค์ 
(78:18) โกหกพระเจ้าและพยายาม
ยกยอพระองค์ (78:36) แล้วยังหัน
ไปจากพระเจ้าแม้พระองค์ จะทรง   
ท าการอันยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา      
ก็ตาม (78:42-56)  
 สิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อเราจ ะได้ไม่ท า
ผิดพลาดซ้ าอีก  
 ในพระธรรม 1 โครินธ์ 10:5-12 
เปาโลใช้เรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของ
อิสราเอลเพื่อตักเตือนคริสเตียน  
ยุคแรกให้ซื่อสัตย์ 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี     ในข้อ 5  
พระเจ้าทรงบัญชาพ่อแมใ่หถ้่ายทอด
เรื่องราวพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ในประวัติศาสตร์อิสราเอล
และพระบัญญัติของพระองค์ ไปสู่
ลูก ๆ ของพวกเขา  
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 การท าเช่นนี้แสดงถึงจุดประสงค์
และความส าคัญของการศึกษา  
พระวจนะของพระเจ้า  คือเพื่อช่วย
ให้คนแต่ละรุ่นเชื่อฟังพระเจ้า    
และฝาก ความหวังไว้กับพระองค์ 
และที่ ส าคัญ คือ เพื่อ ป้องกัน ไม่ให้
ลูกหลานท าผิดซ้ ารอยบรรพบุรุษ  
 เราท าอะไรบ้างเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกิจของ
พระเจ้าไปยังคนรุ่นถัดไป ? เรามี
เรื่องเล่าหรือตัวอย่างอะไรที่เราจะ
บอกกับลูกของเรา น้องของเราให้
ระวังไม่ให้ผิดพลาดเหมือนที่เรา
พลาดไปแล้วนั้น? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญและขอบพระคุณ    
พระเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระคุณ
และมีความรักต่อเรา แม้เรา
ผิดพลาดเราก็ยังสามารถปรับปรุง
และแก้ตัวได้เสมอ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ   
พ่อแม่ พี่ของเรา ผู้น า พี่ ๆ ใน
คริสตจักรที่เป็นแบบอย่างและสอน
เราให้ระวังความผิดพลาดที่เราจะ
ไม่ผิดพลาดอีก 
 ขอพระเจ้าประทานก าลังและ
สติปัญญาให้กับเราที่จะชนะ       
ค ากล่าวโทษ การทดลอง และการ
ปรักปร าของซาตาน เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิตด้วยชัยชนะโดยก าลัง
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 8:18-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โรม 8:18-27  
 ช้า ๆ 2 รอบ  
เมื่อท่านจนตรอก สุดเหยี ยดแล้ว 
ไม่มีแม้แต่การร้องขอ พระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์จะช่วยท่านอย่างไร? (ข้อ 26) 
____________________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24,25           ในพระธรรมโรม  
อ . เปาโลน าเสนอความคิดที่ว่า
ความรอดเป็นทั้งอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต  
 ความรอดเป็นอดีตในแง่ที่ว่าเรา
รอดทันทีที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์
ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด (3:21 -
26; 5:1-11; 6:1-11,22,23) ชีวิต
ใหม่ของเรา (ชีวิตนิรันดร์) ก็เริ่มขึ้น 
ตั้งแต่วินาทีนั้น (Justification)  

 จากนั้นความรอดเป็นปัจจุบัน
เพราะตอนนี้เราก าลังรอด นี่คือ
กระบวนการช าระให้บริสุทธิ์  
(Sanctification)  
 แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ได้
รับผลประโยชน์หรือพระพรแห่ง
ความรอดอย่างเต็มที่จนกว่า
อาณาจักรใหม่ของพระคริสต์จะมา
ตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ และนี่คือความ
รอดในอนาคต  
 ขณะนี้เราสามารถมั่นใจในความ
รอดของเราได้ แต่เราก็ยังคงมอง
ไปข้างหน้ าด้วยความหวังและ
ความไว้วางใจว่าเมื่อชีวิตนี้ผ่านพ้น
ไป เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง
อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจและเ รา
จะเป็นเหมือนพระคริสต์ (1 ยน .
3:2) 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 19-22 คริสเตียนมองโลกตาม
ความเป็นจริง นั่นคือโลกก าลังเน่า
เปื่อยทางกายภาพและติดเชื้อบาป
ด้านจิตวิญญาณ  
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 แต่คริสเตียนไม่จ าเป็นต้องมอง
โลกในแง่ร้าย เพราะเรามีความหวัง
ในพระเกียรติสิริในอนาคต เรา
เฝ้าคอยฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่
ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และเรา
เฝ้ารอคอยระบบใหม่ของพระเจ้า   
ที่ปลดปล่อยโลกให้พ้นจากบาป 
โรคภัยไข้เจ็บ และความชั่วร้าย  
 ในระหว่า งนี้คริสเตียนจะเข้าไป
ในโลกร่วมกับพระคริสต์เพื่อรักษา
ร่างกายและจิตวิญญาณของผู้คน 
ทั้งยังต่อสู้กับผลอันชั่วร้ายของบาป
ที่มีต่อโลกด้วย 
 
ข้อ 26,27            ผู้เชื่อไม่ได้ถูกทิ้ง
ให้จัดการกับปัญหาตามก าลัง    
ของตนเอง  แม้เมื่อเราไม่มีค าใด   
จะอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุ ทธิ์  
ก็อธิษฐานร่วมกับเราและเพื่อเรา 
และพระเจ้าทรงตอบ  
 พระเจ้าทรงช่วยเราในการ
อธิษฐาน เราจึงไม่ต้องกลัวที่จะเข้า
มาเฝ้าต่อหน้าพระองค์  
 

จงทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ให้อ้อนวอนแทนเรา  

“ตามพระประสงคข์องพระเจ้า” 
จากนัน้เมือ่เราร้องทูลพระเจ้า  

จงวางใจว่าพระองค ์
จะทรงท าสิง่ทีดี่ทีสุ่ดเสมอ 

ตอบสนอง 
เมื่อเราตั้งใจด าเนินชีวิตไปกับ    
พระเจ้า เราอาจจะต้องเผชิญกับ
ความยากล าบาก ซึ่งบางครั้งเรา   
ก็ไม่เข้าใจว่า ท าไมสิ่งนี้จึงเกิด
ขึ้นกับเรา  เรามีประสบการณ์
เช่นนี้หรือไม่?_______________ 
__________________________
__________________________  
 อ.เปาโลได้หนุนใจว่า ไม่ต้องกลัว 
แม้เราอาจจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรม 
ในที่สุดเราก็จะพบระบบใหมโ่ลกใหม ่
อย่างแน่นอน  
 แต่แม้กระนั้นก็ตามเราอาจจะ
อ่อนแอ ไม่รู้จะอธิษฐานทูลขออะไร
จากพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์  
ก็จะช่วยเราทูลขอได้ 
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 ขณะนี้ เรามีอะไรที่เรารู้ สึก
ยุ่งยากใจหรือไม?่ ให้เรามีความหวัง 
ในพระเจ้า และมอบชีวิตของเรากับ
พระเจ้า ___________________ 
__________________________
__________________________ 
 และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราอาจจะใช้
ภาษาพระวิญญาณหรือภาษา
แปลก ๆ เทใจให้กับพระเจ้าก็ได้ 
 
อธิษฐาน 
 ขณะนี้ ถ้าเรามี บางสิ่งที่เรา
ยุ่งยากใจ เราอาจจะอธิษฐานโดย
ใช้พระธรรมสดุดีที่เราท่องได้นั้น
เป็นค าอธิษฐานต่อพระองค์ หรือ
เราอาจจะอธิษฐานเป็นภาษา  
แปลก ๆ เป็นการอธิษฐานด้วยใจ
กับพระองค์ก็ได้ อธิษฐานจนกระทั่ง 
เรารู้สึกสัมผัสถึงสันติสุขที่พระเจ้า
ประทานให้เรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม บทที่ 8:28-39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โรม 8:28-39  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าสัญญาอะไรบ้างกับเราใน
พระธรรมตอนนี้?_____________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28 พระเจ้าทรงกระท าทุกอย่าง
เพื่อประโยชน์ของเรา ไม่ใช่เพียง
บางสิ่งบางอย่าง  
 พระธรรมข้อนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งดี 
ความชั่วร้ายนั้นมีอยู่ดาษดื่นในโลก
ที่ตกอยู่ในความบาป แต่พระเจ้า
สามารถพลิกสถานการณ์ให้เกิด  
ผลดีในระยะยาวได้  
 

 จงสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้ท า
เพื่อให้เราสุ ขสบาย แต่เพื่อให้
บรรลุผลตามพระประสงค์ของ
พระองค์  
 และจงสังเกตด้วยว่าพระสัญญา
นี้ไม่ใช่ส าหรับทุกคน แต่ส าหรับคน
ที่รักของพระเจ้าและได้รับการเรียก
ตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น  
 คนที่พระเจ้าทรงเรียกคือคนที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโน้มน า
และท าให้เขาสามารถต้อนรับ    
พระเยซูได้  
 คนเหล่านี้มีมุมมองและแนว  
ความคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิต พวกเขา
ไว้วางใจพระเจ้า  ไม่ใช่ทรัพย์สมบัต ิ
ในชีวิตนี้  
 พวกเขามองไปที่ความม่ันคง
ปลอดภัยในสวรรค์ ไม่ใชค่วามม่ันคง 
ในแผ่นดินโลก  
 พวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับ  
ความเจ็บปวดและการข่มเหง     
บนโลกนี้ เพราะพร ะเจ้าทรงอยู่กับ
พวกเขา 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 29 เป้าหมายสูงสุดของพระเจ้า
ในชีวิตของเราคือการท าให้เรา
เหมือนพระคริสต์ (1ยน.3:2)   
 เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเหมือน  
พระองค์มากขึ้นตามล าดับ เราจะค้น 
พบตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งก็คือ
ตัวตนที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็น  
 เราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนพระ -
คริสต์ได้อย่างไร ? ก็โดยการอ่าน
และปฏิบัติตามพระวจนะ โดยการ - 
ศึกษาชีวิตของพระเยซูขณะอยู่   
บนโลกนี้ผ่านพระกิตติคุณ โดยการ
เต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และโดยการรับใช้พระองค์ในโลกนี้ 
 

ข้อ 35,36  ข้อความเหล่านี้เขียนถึง
คริสตจักรที่ในไม่ช้าจะต้องทนทุกข์
กับการกดขี่ข่มเหงอย่างหนัก  
 อีกเพียงไม่กี่ปีสถานการณ์ที่
เปาโลคาดการณ์ไว้จะกลายเป็น
ความจริงอันเจ็บปวด พระธรรม
ตอนนี้ยืนยันถึงความรักอันลึกซึ้งที่
พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์ 

 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ไม่
ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราจะไม่ มีวัน
พรากไปจากความรักของพระองค์ 
ความทุกขท์รมานทีเ่กิดข้ึนไม่ควร
ผลกัไสเราให้ออกห่างจากพระเจ้า 

แต่ควรจะช่วยให้เราใกล้ชิด
พระองคม์ากข้ึน และยอมให้ 
ความรกัของพระองคม์าถึงเรา 

และรกัษาเราให้หาย 

ตอบสนอง 
เราได้รู้จักพระเจ้า รับเชื่อมานาน
เท่าไรแล้ว ? เราได้เปลี่ยนแปล ง
เหมือนพระองค์มากขนาดไหน เรา
ตอบตัวเองได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________  
 สิ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงไป
เป็นเหมือนพระคริสต์มากขนาด
ไหนก็คือ เมื่อเราเจอความกดดัน 
หรือความยากล าบาก เราได้เผชิญ
แบบที่พระเยซูคริสต์ทรงเผชิญ
หรือไม่ อย่างไร?_____________ 
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงน าชีวิตของเรามาโดยตลอด 
แม้ว่าจะไม่ได้ตามใจเรา แต่ตามน้ า
พระทัยของพระองค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของ เรา ให้
เป็นเหมือนพระองค์ทุก ๆ วั น เพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 9:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โรม 9:1-18  ช้า ๆ 
2 รอบ  
ท่านได้สัมผัสหัวใจของอ .เปาโล
อย่างไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12-14     เป็นการยุติธรรมหรือ
ที่พระเจ้าทรงเลือกยาโคบผู้เป็น
น้องให้ยิ่งใหญ่กว่าเอซาว  
 ในพระธรรมมาลาคี 1:2,3 ถ้อยค า 
ที่ว่า “ทรงรกัยาโคบแต่ทรง
เกลียดเอซาว ” หมายถึงชนชาติ
อิสราเอลกับชนชาติเอโดม ไม่ได้
หมายถึงตัวบุคคล 
 พระเจ้าทรงเลือกยาโคบให้     
สืบเชื้อสายครอบค รัวที่ซื่อสัตย์
เพราะพระองค์ทรงรู้ว่ายาโคบมีใจ
เพื่อพระเจ้า  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 กระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้กีดกัน   
เอซาวจากการท าความรู้จักพระองค ์
และรักพระองค์  
จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทีเ่รานมสัการนัน้

เป็นอย่างไร พระองคท์รงเป็น 
ผู้ครอบครองสูงสุด ยุติธรรม  

ท าทุกอย่างเพือ่ให้เกิดผลดีแก่เรา 
เป็นผู้ทีเ่ราวางใจได้ จะทรงช่วย 
ทุกคนทีเ่ชือ่ในพระองคใ์ห้รอด 

 เมื่อเราเข้าใจพระลักษณะเหล่านี้
ของพ ระเจ้า เรา จะรู้ว่าการเลือก
ของพระองค์นั้นดี แม้เราจะไม่
เข้าใจพระลักษณะเหล่านี้ของ     
พระเจ้า เราก็รู้ว่าพระองค์ทรง
ตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง   แม้ใน
ยามที่เราไม่เ ข้าใจเหตุผลทั้งหมด
ของพระองค์ก็ตาม 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี   ใน ข้อ1-3  
เปาโลแสดงความห่วงใยพี่น้อง
ชาวยิวโดยบอกว่าตนเต็มใจรับโทษ 
แทนถ้าหากการกระท าเช่นนั้นจะ
ช่วยให้พวกเขารอดได้  

 แม้จะมีพระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้น
ที่สามารถช่วยคนให้รอดได้ แต่
เปาโลก็ส าแดง ความรักอันลึกซึ้งที่
หาได้ยากยิ่ง เปาโลเต็มใจจะเสียสละ
เพื่อคนอื่นอย่างที่พระเยซูได้ท า  
 เราห่วงใยคนที่ยังไม่รู้จักพระ -
คริสต์มากเพียงใด เราเต็มใจสละ  
เวลา เงินทอง เรี่ยวแรง ความสะดวก- 
สบาย และความปลอดภัยเพื่อน าเขา
มาเชื่อพระเยซูหรือไม่? 
 เขียนรายชื่อของผู้สนใจที่ เรา
ก าลังประกาศ และรายชื่อผู้เชื่อใหม ่
ที่เราอธิษฐานเผื่อเขาอยู่ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อคนที่เราได้ลงทุน 
ลงแรงเพื่อน าเขามาถึงความรอด 
ออกชื่อของเขา ทูลขอพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ท างานในใจเ ขาให้เขา
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเชื่อ
ไว้วางใจพระเยซูคริสต์ 
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 อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ในกลุ่ม 
หรือ เซลล์ของเรา ให้เขากระตือ -
รือร้นในการที่จะศึกษาพระวจนะ 
ให้เขา มาร่วมสามัคคีธรรมที่
คริสตจักรและกลุ่มเซลล์ ให้เขา
เจริญเติบโตขึ้นในพระคุณและ
ความรู้ของพระองค์ 
 ใช้เ วลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 9:19-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โรม 9:19-33   
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?_____________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 32        ประการที่ 1 ชาวยิวมี
เป้าหมายอันทรงคุณค่าคือ เพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่พวกเขา
พยายามท าเช่นนั้นด้วยวิธีท่ีผิดคือ
โดยการปฎิบัติตามบทบัญญัติอย่าง
เข้มงวด ด้วยเหตุนี้บางคนจึงอุทิศ
ตัวให้กับบทบัญญัติมากกว่าให้  
พระเจ้า เขาคิดว่าถ้าเขารักษาบท - 
บัญญัติได้ พระเจ้าก็จะทรงยอมรับ
เขาเป็นประชากรของพระองค์  แต่
ไม่มีใครจะบังคับควบคุมพระเจ้าได้  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 พวกยิวไม่เข้าใจค าสอนในพันธ -
สัญญาเดิมที่ว่าความรอดได้มาด้วย
ความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยความพยายาม
ของมนุษย์ (ดูปฐก.15:6) 
 ประการที่ 2  ก้อนหินที่ท าให้
สะดุดคือพระเยซู ชาวยิวไม่เชื่อ
พระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้เ ป็น
พระมาซีฮาแบบที่พวกเขาคาดหวัง 
 บางคนยังสะดุดพระคริสต์เพราะ
รู้สึกว่าความรอดโดยทางความเชื่อ
นั้นเป็นเรื่องไร้เหตุผล พวกเขา
เลือกที่จะไปถึงพระเจ้าด้วยวิธีการ
ของพวกเขาเองมากกว่า หรือ ไม่ก็
หวังว่าพระเจ้าจะทรงมองข้าม
ความบาปของพวกเขาไปเสีย  
 คนอื่นๆ ก็สะดุดพระคริสต์เพราะ
ค่านิยมของพระองค์ทวนกระแส  
โลก พระองค์ทรงขอให้เราถ่อมตน
และหลายคนก็ไม่เต็มใจที่จะถ่อม
ตนลงต่อหน้าพระองค์  
 นอกจากนี้พระองค์ยังขอให้เรา
เชื่อฟัง ซึ่งหลายคนก็ไม่ยินยอมให้
พระองค์เป็นผู้ครอบครองความ
ปรารถนาทั้งหมดของพวกเขา 
 

ข้อคิดจากพระธรร มตอนนี้  
และการตอบสนอง 
ข้อ21             อ.เปาโลไม่ได้ใช้  
ภาพเปรียบเทียบนี้เพื่อบอกว่า  
บางคนมีค่ามากกว่าคนอื่นๆ  
 ท่านพูดเพียงแต่ว่า  พระผู้สร้าง
ทรงมีอ านาจควบคุมเหนือ ทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้าง การด ารงอยู่ของ
สิ่งที่ทรงสร้างเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
พระองค์  มุมมองนี้ช่ วยขจัดความ
เย่อหยิ่งในความส าเร็จส่วนตัวได้ 
 เปรียบเทียบว่า เราเป็นเพียงดิน
เท่านั้น เพื่อเราจะถ่อมใจต่อพระ -
เจ้าให้พระองค์ทรงปั้นเราไม่ว่าจะ
เป็นอะไรและอย่างไรก็ตาม เราก็
พึงพอใจ เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
นั้นเป็นผู้ทรงปั้นเรา 
 

ข้อ 31-33      บางครั้งเราก็เหมือน
คนเหล่านี้ที่พยายามสร้างความ - 
สัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระเจ้าโดย
การรักษาบทบัญญัติ เราอาจจะคิด
ว่าการร่วมประชุมที่คริสตจักร งาน
รับใช้ในคริสตจักร การถวายทรัพย์ 
และการเป็นคนดีนั้นเพียงพอแล้ว 
เพราะเ ราก็เล่นตามกฎกติกาแล้ว
มิใช่หรือ? 
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 แต่ อ.เปาโลก็พูดเสียดแทงใจเรา
ว่าการกระท าเหล่านี้ไม่มีประโยชน์
เลย ท่านอธิบายว่า 

แผนการของพระเจ้า 
ไม่ได้มีไว้ส าหรบัคนทีพ่ยายามท าดี

เพือ่ให้พระองคโ์ปรดปราน  
แต่มีไว้ส าหรบัคนทีต่ระหนักว่า 

เขาไม่มีทางดีพอ ดงันัน้  
เขาจึงต้องพึง่พาพระคริสต ์

 เราจะรอดได้ก็โดยการวางใจใน
สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงท าเท่านั้ น 
ถ้าเราท าดังนี้แล้วเราจะไม่ได้รับ
ความอับอายและไม่ผิดหวังเลย 
 เราจึงต้อง จัดล าดับความส าคัญ
ให้ถูกต้อง เพราะเรามีความสัมพันธ ์
ที่ดีกับพระเจ้า เรารักพระองค์ เรา
จึงรับใช้พระองค์ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
การที่เรารับใช้พระองค์เพื่อเราจะมี
ความสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 เราจัดความส าคัญก่อนหลัง
ถูกต้องแล้วหรือยัง ? เราให้ความ  
สัมพันธ์กับพระเจ้ามาก่อนหรือไม่? 
__________________________
__________________________  
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย
เราให้จัดล าดับความส าคัญให้
ถูกต้องคือ ให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์กับพระองค์ก่อน และ
จากความสัมพันธ์นั้นก็จะไหล
ออกมาซึ่งการรับใช้ การสามัคคี
ธรรม การมาคริสตจักร  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม บทที่ 10:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โรม 10:1-13 
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้สื่อถึงหัวใจของ 
อ.เปาโลกับชนชาติของท่า นเองคือ
คนยิวอย่างไรบ้าง? (ข้อ 1) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1    
จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวยิวที่ เชื่อใน
พระเจ้าแต่ไม่เชื่อในพระคริสต์ ? 
ในเม่ือพวกเขาเชื่อในพระเจ้า องค์
เดียวกัน พวกเขาจะไม่รอดหรือ?  
 ถ้าพวกเขารอด อ .เปาโลก็คง   
ไม่ต้องท างานหนักและอุทิศตน
อย่างยิ่งในการสอนชาวยิวให้รู้จัก
พระคริสต์ เนื่องจากพระคริสต์ทรง
เป็นการส าแดงถึงพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด  

 เราไม่อาจรู้จักพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ ได้ โดยไม่รู้จักพระคริสต์ 
และเนื่องจากพระเจ้าทรงตั้งพระ
คริสต์ให้เป็นผู้น ามาซึ่งการคืนดีกัน
ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เราจึง
ไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าโดย
ทางอื่นใดได้  
 ชาวยิวก็เหมือนชนชาติอื่นๆ    
ที่รอดได้โดยทางพระเยซูคริสต์
เท่านั้น (ยน.14:6; กจ.4:12) เรา
ควรมีความปรารถนาเช่นเดียวกับ   
อ.เปาโลที่จะให้ชาวยิวทุกคนรอด 
เราควรจะอธิษฐานเผื่อชาวยิวแล ะ
ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา
ด้วยความรักเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ  
 

ข้อ 11     เราต้องอ่านบริบทของ  
พระคัมภีร์ข้อนี้ อ . เปาโลไม่ได้
หมายความว่าคริสเตียนจะไม่มีวัน
อับอายหรือผิดหวัง  
 บางครั้งคนจะท าให้เราผิดหวัง 
หรือสภาวะแวดล้อมอาจพลิกผันไป
ในทางที่เลวร้ายกว่าเดิม  
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 อ.เปาโล  กล่าวว่าพระเจ้าทรง
รักษาสัญญาส่วนของพระองค์คือ 
ทุกคนที่ร้องออกพระนามพระองค์
จะรอด พระเจ้าจะประทานความชอบ- 
ธรรมแก่ทุกคนที่เชื่ออย่างแน่นอน 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ10        ถ้าเราต้องการจะรอด
โดยบทบัญญัติ เราต้องมีชีวิตที่
สมบูรณ์แบบและไม่ท า บาปเลย
แม้แต่ครั้งเดียว  
 ท าไมพระเจ้าจึงประทานบท - 
บัญญัติทั้งๆที่รู้ว่าคนไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้?  
 อ.เปาโลกล่าวว่าเหตุผลข้อหนึ่ง
คือเพื่อแสดงให้คนเห็นความผิด
บาปของตน (กท.3:19) บทบัญญัติ
เป็นเงาของพระคริสต์ หมายความ
ว่าระบบการถวายบูชาสอนคนให้
ตระหนักถึงเครื่องบูชาที่แท้จริง คือ
พระคริสต์ คนจึงจะเข้าใจพระราช -
กิจของพระองค์ (ฮบ.10:1-4)   

 ระบบพิธีกรรมเหล่านี้สิ้นสุดลง
เมื่อพระคริสต์เสด็จมา บทบัญญัติชี้
ให้เราเห็นพระคริสต์และเหตุผลที่
เราต้องถวายสัตวบูชา 

เป็นไปไม่ได้ทีชี่วิตเรา 
จะไม่ท าบาปเลยแม้แต่ครัง้เดียว 

นัน่กแ็สดงว่า  
เรารอดด้วยความสามารถของเรา  

และคณุความดีของเราไม่ได้  
เราต้องพึง่อาศยัพระเยซูคริสต ์
พระบตุรของพระเจ้าเท่านัน้ 

 ในแต่ละวัน ให้เราตระหนักถึง
พระคุณพระเจ้าให้เป็นวิถีชีวิตของ
เรา อะไรคือสิ่งที่เราจะแสดงออกใน
ชีวิตของเราถึงพระคุณของพระเจ้า
บ้าง ?_____________________ 
__________________________
_________________________ 
ข้อ 8-12 เคยมีคนถามเราไหมว่า 
“ฉันจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?”  
 พระธรรมตอนนี้เป็นค าตอบที่ดี 
นั่นคือความรอดอยู่ใกล้แค่ปากและ
ใจของเราเอง  
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 ผู้คนมักคิดว่าการเป็น คริสเตียน
จะต้องผ่านกระบวนการ ที่สลับ  
ซับซ้อน แต่ไม่ใช่เลย ! 
 เพียงแค่เขาเชื่อด้วยใจและรับ
ด้วยปากว่าพระคริสต์ทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้คืนพระชนม์ เขาก็
จะรอด 
 ส าหรับเราเอง เราได้เชื่อด้วยใจ
และรับด้วยปากแล้วหรือยัง ? คือ
เราทั้งด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อใน
พระเยซูคริสต์ และ ประกาศด้วย
ค าพูดของเราว่า เราเชื่อในพระองค์ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรอดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม
ให้กับเราผ่านทางพระบุตรของ
พระองค์คือพระเยซูคริสต์  
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระบัญญัติของพระองค์ที่ท าให้เรา
รู้ว่าอะไรถูกต้องและอะไรผิดพลาด 
เพื่อเราจะสามารถด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องได้  

 ใช้เวลา นี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 10:14-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม โรม 10 :14- 21  
ช้าๆ 3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับ
เรื่องการประกาศอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ14,15   เราต้องน าข่าวสารเรื่อง
ความรอดของพระเจ้าไปประกาศ
แก่คนอื่นๆเพื่อพวกเขาจะมีโอกาส
ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ คนที่
เรารักและเพื่อนบ้านของเราจะได้
ยินข่าวประเสริฐไ ด้อย่างไรถ้าไม่มี
ใครไปบอกเขา? 
 พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีส่วน
เผยแผ่ข่าวประเสริฐให้เป็นที่รู้จัก  
ในชุมชนของเราหรือไม่?  

 ลองคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่
ต้องการได้ยินข่าวประเสริฐ และ
คิดถึงสิ่งที่เราท าได้เพื่อช่วย ให้เขา
ได้ยินข่าวประเสริฐ แล้วลงมือท า  
สิ่งนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 
 

ข้อ18-20    ชาวยิวมากมายตามหา
พระมาซีฮาแต่ไม่ยอมเชื่อเมื่อ
พระองค์เสด็จมา พระเจ้าทรงหยิบ -
ยื่นความรอดให้แก่คนต่างชาติ  คน
ต่างชาติไม่เคยรู้เรื่องพระมาซีฮา  
จึงได้พบและเชื่อพระองค์  
 คนเคร่งศาสนาบางคนก็ตาบอด
ฝ่ายวิญญาณ คนที่ไม่เคยก้าวเท้า
เข้ามาในโบสถ์เลยบางครั้งก็กลับ
ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอย่างดี  
 
เรามกัถกูลวงโดยรปูลกัษณ์
ภายนอก และเราไม่สามารถ
มองทะลเุข้าไปในใจคนได้ 
ดงันัน้อย่าด่วนตดัสินว่า 
ใครจะตอบสนองหรือจะ 

ไม่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ 
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 เราจะสามารถมีส่วนในการ
ประกาศข่าวประเสริฐ ที่คริสตจักร  
ที่บ้าน ที่ท างาน   หรือที่โรงเรียนได้
อย่างไรบ้าง?_______________ 
__________________________
_________________________ 
 มีใครบ้างที่ใกล้ชิดเราที่สุด ? ที่
เราอาจจะรู้จักเขาอย่างดี แต่เราไม่
มีโอกาสพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาเลย 
เพราะเราดูแล้วเหมือนเขาไม่สนใจ  
 ถ้ามี ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้า
ทรงให้ความคิดกับเราว่า เราควร
จะเริ่มต้นอย่างไรที่จะให้เขารู้จัก
พระเยซูคริสต์?______________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเราว่า เรา
ควรจะมีรูปแบบการประกาศ ให้
เหมาะสม อย่างไรบ้าง  และน าคน
เหล่านั้นเข้ามาถึงพระเยซูคริสต์ได้ 
 อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในสาย -
สัมพันธ์ของเราที่ เราไม่รู้ ว่าจะเริ่ม
ประกาศอย่างไร ออกชื่อของเขา
จ าเพาะพระพักตร์พระเจ้า ขอพร ะ-
เจ้าทรงท าการอัศจรรย์เปิดประตู   
ที่เราจะแบ่งปันเรื่องพระเยซูคริสต์
ให้เขาได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม บทที่ 11:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:1 “ ข้าแต่พระเจ้า  พระองคท์รง 
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์  ข้า-
พระองคแ์สวงพระองค ์จิตวิญญาณ
ของข้าพระองคก์ระหายหาพระองค ์
เน้ือหนังของข้าพระองค ์ กระเสือก-
กระสนหาพระองค ์ในดินแดนทีแ่ห้ง
และอ่อนโหย ทีที่ไ่ม่มีน ้ า” 
อ่านพระธรรม โรม.11:1-10   
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกเรา
เกี่ยวกับพระคุณของ พระเจ้า
อะไรบ้าง?__________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 
พระเจ้าทรงลงโทษผู้ที่ดื้อดึงโดย 
“ท าให้มีใจแขง็กระด้าง ” ซึ่งเป็น
การตอกย้ าความด้ือรั้นของพวก
เขาเอง  

 พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา
โดยท าให้พวกเขาหมดความสามารถ 
ที่จะได้เห็น ได้ยิน และกลับใจได้ 
ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเผชิญกับผล
จากการกบฎของตนเองในที่สุด 
ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 2   พระเจ้าทรงเลือกชาวยิว ให้
เป็นชนชาติที่จะน าความรอดไปสู่
คนทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าชาวยิวทั้งชาติจะรอด มีแต่คนที่
ซื่อสัตย์กับพระเจ้าเท่านั้น (ชนชาติ
อิสราเอลที่เหลืออยู่ ) ที่ว่าเป็นยิว
แท้ (11:5)  
เราได้รบัความรอดโดยความเชือ่
ในพระคริสต ์ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็น
ส่วนหนึง่ของชนชาติ ศาสนา หรือ
ครอบครวั เราก าลงัพึง่พาสิง่ใด
หรือพึง่พาใครเพือ่จะรอด? 

ข้อ 6 เราเคยคิดไหมว่าพระเจ้าจะ
รักเราง่ายขึ้นถ้าเราเป็นคนดี ? เรา
แอบคิดบ้างไหมว่าพระเจ้าทรง
เลือกเราเพราะเราสมควรได้รับ
เลือก? เราเคยคิดไหมว่าพฤติกรรม
ของบางคนนั้นแย่จนพระเจ้าไม่มี
ทางช่วยเขาให้รอดได้?  
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 ถ้าเราเคยคิดท านองนี้แสดงว่า
เรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าความรอดมา
จากพระคุณเป็นของขวัญที่พระเจ้า
ทรงให้เปล่าๆ ไม่สามารถซื้อหามา
ได ้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน  
 ความรอดเป็นสิ่งที่เราต้องรับด้วย
ความขอบคุณและการสรรเสริญ
เท่านั้น 
 เราต้องเข้าใจเรื่องพระคุณของ
พระเจ้า   ทั้งที่สมองซึ่งเป็นเรื่อง
ความเข้าใจ และ ที่หัวใจซึ่งเป็น
เรื่องของการตระหนัก และที่การ
กระท าซึ่ งเป็นเรื่องของการแสดง  
ออกด้วย  
 พระคุณจึงต้องเป็นวิถีชีวิตของ
เราอยู่เสมอ เป็นเหมือนลมหายใจ
ในชีวิตของเรา สิ่งที่เรากระท า เพื่อ
แสดงว่า เราเห็นคุณค่าของพระคุณ
ของพระเจ้าในชีวิตของเรา คือ
อะไร?____________________ 
__________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณ พระเจ้าส าหรับการ
ที่พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เรา
ได้มารับความรอดในพระองค์ 
 สรรเสริญพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ ความรอบรู้ทุกประการของ
พระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง
ของเราได้ทุก ๆ เรื่อง 
 มีเรื่องอะไรที่เป็นความต้องการ
ในชีวิตของเราหรือไม่ ให้เราทูลขอ
ต่อพระเจ้า พระองค์จ ะประทาน
ให้กับเราตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 11:11-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:1 “ ข้าแต่พระเจ้า  พระองคท์รง 
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์  ข้า-
พระองคแ์สวงพระองค ์จิตวิญญาณ
ของข้าพระองคก์ระหายหาพระองค ์
เน้ือหนังของข้าพระองค ์ กระเสือก-
กระสนหาพระองค ์ในดินแดนทีแ่ห้ง
และอ่อนโหย ทีที่ไ่ม่มีน ้ า” 
อ่านพระธรรม โรม 11:11-24   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?_____________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11 เป็นต้นไป 
อ.เปาโล มีนิมิตเรื่องคริสตจักรที่ทั้ง
ชาวยิวและชาวต่างชาติรวมเป็น  
น้ าหนึ่งใจเดียวกันในความรักพระ -
เจ้าและในการเชื่อฟังพระคริสต์  

 ขณะที่คริสตจักรในอุดมคตินี้
เคารพบทบัญญัติของพระเจ้า แต่ก็
ยึดพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวส าหรบั 
ความรอด ภูมิหลังทางชนชาติและ
สถานภาพทางสัมคมจะไม่ใช่สิ่ง
ส าคัญ (ดู กท.3:28) สิ่งที่ส าคัญคือ
ความเชื่อในพระคริสต์  
 แต่นิมิตของเปาโลยังไม่เป็นจริง 
ในสมัยของท่านชาวยิวมากมาย  
ปฎิเสธข่าวประเสริฐ พวกเขาถือว่า
มรดกที่ตกทอดมาในฐานะชนชาติ  
ยิวน ามาซึ่งความรอด และพวกเขา
ไม่มีใจที่ยอมเชื่อฟัง ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งส าหรับ  อ.เปาโลและผู้ -
เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม   
 จากนั้นเมื่อชาวต่างชาติกลาย  
เป็นคนส่วนมากในคริสตจักร ชาว  
ต่างชาติก็เริ่มปฎิเสธชาวยิวและ
ถึงกับกดขี่ข่มเหงพวกเขา น่าเศร้า
ที่เหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่ามาตลอดหลายศตวรรษ   
 แน่นอนว่าคริสเตียนที่แท้จริง    
ไม่ควรกดขี่ข่มเหงผู้อื่น แต่ทั้งชาว  
ต่างชาติและชาวยิวล้วนมีส่วนสร้าง
ความเสียหายให้กับกิจการงานของ
พระเจ้าที่พวกเขาอ้างว่าตนรับใช้ 
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จนดูเหมือนว่านิมิตของ อ.เปาโลจะ
ไม่มีวันเป็นจริง แต่กระนั้นพระเจ้า
ก็ยังเลือกชาวยิ วเช่นเดียวกับที่
พระองค์เลือกคนต่างชาติ  
 พระองค์ยังทรงท างานเพื่อให้
ชาวยิวและชาวต่างชาติรวมเป็น
หนึ่งเดียวกันในอิสราเอลใหม่
เยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งปกครองโดย  
พระเยซูคริสต์พระบุตรของ
พระองค์ (อฟ.2:11-22) 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ใน ข้อ 22  
“ด ารงอยู่ในพระเมตตานัน้ต่อไป”  
หมายถึงยืนหยัดม่ันคงอยู่ใน   
ความเชื่อ การยืนหยัดม่ันคงเป็น
ข้อพิสูจน์ความเชื่อที่แท้จริงและ  
ผลแห่งความรอด ไม่ใช่เง่ือนไขที่
จะได้รับความรอด 
 เราต้องแยกเรื่องความรอด  กับ
เรื่องการเติบโตหลังจากที่เรารอด
แล้วออกจากกัน ความเชื่อในพระ -
เยซูโดยพระคุณท าให้เ ราได้รับ
ความรอด (Justification) คนส่วน
ใหญ่มักจะจบแค่นี้ ซึ่งอันตรายมาก  

 เราต้องเติบโตต่อไป โดยพระ -
วจนะของพระเจ้า คือเราต้องศึกษา
พระวจนะ ให้พระวจนะเปลี่ยนแปลง 
ความคิดของเราเพื่อชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระคริสต์
มากขึ้นโดยอาศัยพระคุณและ   
ฤทธิ์เดชของพระ วิญญาณบริสุทธิ์ 
(Sanctification) 
 เราได้เติบโตในพระวจนะ พระคุณ 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือ
ยัง? อีกนัยหนึ่งก็คือ เราได้จัดเวลา
ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เช่น การ
เฝ้าเดี่ยว QT การเรียนพระคัมภีร์
ในคริสตจักรอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงน าเราให้มาเป็นอิสราเอลฝ่าย
วิญญาณ ให้เราได้รับความรอด 
และรับพระคุณของพระองค์ท าให้
เราเติบโตขึ้นในพระองค์ 
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 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนถ่อม-
ใจเสมอ เป็นคนที่ระลึกถึงพระคุณ
ของพระเจ้าเสมอที่ประทานความรอด 
และสร้างเราให้เติบโตขึ้นทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 11:25-36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:1 “ ข้าแต่พระเจ้า  พระองคท์รง 
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์  ข้า-
พระองคแ์สวงพระองค ์จิตวิญญาณ
ของข้าพระองคก์ระหายหาพระองค ์
เน้ือหนังของข้าพระองค ์ กระเสือก
กระสนหาพระองค ์ในดินแดนทีแ่ห้ง
และอ่อนโหย ทีที่ไ่ม่มีน ้ า” 
อ่านพระธรรม โรม11:25-36  
 ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ท าให้เราเข้าใจ
ว่า พระปัญญาของพระเจ้านั้น
ลึกซึ้งขนาดไหน?_____________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ28-32        ในพระธรรมตอนนี้  
อ.เปาโลแสดงให้เห็นว่าชาวยิวกับ
ชาวต่างชาติเอื้อประโยชน์ให้กัน
และกันอย่างไรบ้าง? 
 เมื่อไรก็ตามที่พระเจ้ าทรง
ส าแดงพระกรุณาต่อกลุ่มหนึ่ง อีก
กลุ่มหนึ่งก็พลอยได้รับพระพรไป
ด้วย ในแผนการดั้งเดิมของพระเจ้า 
ชาวยิวจะเป็นแหล่งพระพรของ   
พระเจ้าให้กับชาวต่างชาติ (ดู ปฐก.
12:3)  
 เมื่อชาวยิว ได้ ละเลยหน้าที่นี้    
พระเจ้าก็ยังคงอวยพระพรชาว    
ต่างชาติผ่านทางพระมาซีฮาผู้เป็น
ชาวยิว  
 พระเจ้ายังคงรักชาวยิวเพราะ
พระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้        
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 
(“เนือ่งจากบรรพบรุษุของเขา ”) 
วันหนึ่งชาวยิวที่ซื่อสัตย์ก็จะได้รับ
พระเมตตาจากพระเจ้าเช่นกัน 
แผนการของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลว
ไป  พระองค์จะ  “ทรงกรณุาแก่
เขาทัง้หลายทุกคน”  

 ดูภาพอันงดงามของชาวยิวและ
ชาวต่างชาติที่มารั บพระพรจาก
พระเจ้าร่วมกันใน อิสยาห์ 60 
 

ข้อ 34,35     ค าถามเหล่านี้มีนัยว่า
ไม่มีใครเข้าใจความคิดจิตใจของ
พระเจ้าได้อย่างแท้จริง ไม่มีใครเป็น
ที่ปรึกษาของพระองค์ และพระเจ้าก็
ไม่ได้เป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้ให้ใคร  
 อิสยาห์ และเยเรมีย์ตั้งค าถาม
คล้ายๆกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรา
ไม่สามารถให้ค าแนะน ากับพระเจ้า
หรือวิพากษ์วิจารณ์วิถีทางของ
พระองค์ได้ (อสย .40 :13 ; ยรม .
23 :18 ) พระเจ้าเพียงผู้เดียวที่มี
ฤทธานุภาพและสติปัญญาสูงสุด 
 

ข้อ 36     สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็
ต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
พระองค์ทรงเป็นแหล่งก าเนิดของ
ทุกสิ่งรวมทั้งตัวเราด้วย  
 ฤทธานุภาพของพระองค์ค้ าจุน
และครอบครองโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่
และพระเจ้าทรงท าทุกสิ่งเพื่อพระ -
เกียรติของพระองค์  
 เราเองก็ควรสรรเสริญพระเจ้าผู้ -
ทรงฤทธานุภาพองค์นี้ด้วยเช่นกัน 
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เมือ่พระเจ้าทรงสญัญาอะไร 
พระองคไ์ม่เคยลืม พระองคท์รง
รกัษาและสตัยซื์อ่กบัพระสญัญา 
ทีพ่ระองคท์รงมีต่อเราเสมอ 

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้าว่ามีพระสัญญา
อะไรที่พระองค์ทรงมีต่อเรา และ
เมื่อทูลขอตามพระสัญญานั้น
พระองค์จะทรงตอบอย่างแน่นอน  
 ให้เรายกข้อพระสัญญาสัก 2-3 
ข้อจากพระคัมภีร์ที่ พระเจ้าทรง
กระท าให้ส าเร็จในชีวิตส่วนตัวของ
เรา เพื่อให้เราตระหนักไว้ตลอดว่า 
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญา
ของพระองค์เสมอ____________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้ในข้อ 
33-36 เป็นค าอธิษฐานสรรเสริ ญ
พระองค์ส าหรับความรอบรู้ ความ
ยิ่งใหญ่  ฤทธานุภาพของพระองค์ 
อธิษฐานสัก 3-4 รอบจนกระทั่งจิต
วิญญาณของเราสัมผัสกับความรัก 
และ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 12:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:2 “เช่นนัน้แหละ  ข้าพระองค์
จึงเคยเหน็พระองคใ์นสถาน
นมสัการ  เหน็ฤทธานุภาพและ
พระสิริของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม โรม 12:1-8   
ช้า ๆ 2 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราว่า เรา
จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้อย่างไร 
(ข้อ 2)?___________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
คริสเตียนไม่ควร “ประพฤติตาม
อย่างคนในยคุน้ี”  
 เพราะคนของโลกนี้มักเห็นแก่ -
ตัวและคดโกง คริสเตียนหลายคน
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะไม่
ประพฤติตามอย่างคนทั่วไป  

 อย่างไรก็ตาม  การไม่ยอม
ด าเนินชีวิตตามอย่างค่านิยมข อง
โลกนี้ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมภาย - 
นอกหรือประเพณี แต่จะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงความคิดจิตใจของ
เรา คือต้อง “รบัการเปลีย่นแปลง
จิตใจ..ใหม่”  
 เราอาจหลีกเลี่ยงธรรมเนียมต่างๆ
ของโลกได้ แต่ เราอาจจะ เย่อหยิ่ง 
โลภ เห็นแก่ตัว ด้ือรั้น และยโสโอหัง  
 เราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆ ได้ ก็
ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยน
จิตใจเราใหม่ สอนเราใหม่ และให้
แนวทางใหม่แก่เรา (ดู 8:5) 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ข้อ6-8  
 จงดูรายการของประทานเหล่านี้
แล้วลองจินตนาการดูว่าใครบ้างที่
น่าจะมีของประทานแต่ละอย่างนี้  

 ผู้เผยพระวจนะมักเป็นคนที่     
กล้าหาญและพูดจาสื่อความหมาย 
ชัดเจน  
 ผู้ปรนนิบัติรับใช้ (ในพันธกิจ) 
ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์และจงรัก -
ภักดี  
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 ผู้สอนเป็นคนที่มีความคิด
กระจ่าง  
 ผู้ให้ก าลังใจก็รู้วิธีสร้างแรง  -
จูงใจให้คนอื่นๆ  
 ผู้ให้ ความ ช่วยเหลือก็เป็น    
คนเอื้อเฟื้อและไว้วางใจได้  
 ผู้น าก็เป็นผู้บริหารจดัการที่ดี  
 ผู้ที่แสดงความเมตตาก็ห่วงใย
ผู้อื่นและยินดีจะให้เวลากับผู้อื่น 

 คงจะเป็นการยากที่คนคนเดียว
จะมีของประทานครบทุกอย่างที่
กล่าวมา ผู้เผยพระวจนะที่ยืนหยัด
ในจุดยืนตามปกติแล้วจะไม่ใช่ผู้ให้
ค าปรึกษาที่ดี และผู้ให้ด้วยความใจ
กว้างก็อาจล้มเหลวในฐานะผู้น าที่
ต้องบริหาร  
 เมื่อเราค้นพบว่าตนเองมีของ
ประทานอะไร (ยังมีของประทาน
อื่นๆ อีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวไว้
ในที่นี้) จงตั้งค าถามว่าเราจะใช้ของ
ประทานเพื่อเสริมสร้างครอบครัว
ของพระเจ้าได้อย่างไร ? 
 ในขณะเดียวกันก็จงตระหนัก   
ว่าล าพังของประทานของเรา เพียง
คนเดียวนั้น  ไม่สามารถจะท างาน
ทั้งหมดในคริสตจักรได้  

 จงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
คนที่มีของประทานแตกต่างจาก
เราอย่างสิ้นเชิง  
 

จงให้จดุแขง็ของเราถ่วงดลุ 
ความอ่อนแอของผู้อืน่ และ 
จงขอบพระคณุพระเจ้า 
ทีค่วามสามารถของเขา 

ช่วยชดเชยข้อบกพร่องของเรา  
เมือ่ร่วมมือกนั 

เราจึงจะเสริมสร้างคริสตจกัรได้ 
 

 ส าหรับเราเอ ง เราได้ใช้ของ -
ประทาน ของเรานั้นเสริมสร้า ง
คริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปลี่ยนแปลงจิตใจ (Mind) ของเรา 
เพื่ออุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่
ให้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และเพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
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 ทูลขอพระเจ้าให้เรารู้ว่าของ
ประทานพระวิญญาณ ของ เราคือ
อะไร และทูลขอพระเจ้าให้เรารู้ว่า
จะใช้ของประทานนั้นเสริมสร้าง
คริสตจักรและพี่น้องของเรา
อย่างไรบ้าง 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 12:9-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเ จ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:2 “เช่นนัน้แหละ  ข้าพระองค์
จึงเคยเหน็พระองคใ์นสถาน
นมสัการ  เหน็ฤทธานุภาพและ
พระสิริของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม โรม 12:9-21   
ช้า ๆ 2 รอบ  
ในข้อ 9 ที่ได้พูดถึงความรักด้วย   
ใจจริงนั้น ส าหรับท่านแล้ว ท่านคิด
ว่าอะไรคือองค์ประกอบของความ
รักด้วยใจจริง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20  การ “สมุถ่านทีล่กุโพลง
ไว้บนศีรษะของเขา” หมายความ
ว่าอย่างไร ? 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 ข้อความตอนนี้อาจอ้างอิงถึง
ธรรมเนียมของ ชาวอียิปต์ที่คนจะ
เทินกระทะใส่ถ่านลุกโพลงไว้บน
ศีรษะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการ
กลับใจต่อสาธารณชน อ.เปาโลอ้าง
ถึงธรรมเนียมนี้เพื่อบอกว่าเราควร
แสดงความเมตตาต่อศัตรูเพื่อเขา
จะละอายและกลับใจจากบาป  

วิธีก าจดัศตัรทีูดี่ทีสุ่ด 
คือเปลีย่นศตัรเูป็นมิตรสหาย 

ข้อคิดและการต อบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี   ข้อ 9  
พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าจะเสแสร้งรัก
คนอื่นได้อย่างไร ? รู้ว่าจะต้องพูด
อย่างมีเมตตา หลีกเลี่ยงที่จะท าร้าย 
ความรู้สึกของเขา และ แกล้งแสดง
ว่าสนใจในตัวเขาได้อย่างไร ? 
 เราอาจจะเชี่ยวชาญมากจนถึง
ขั้นเห็นอกเห็นใจเมื่อได้ยินว่าคน
อื่นขัดสน หรือรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง
เมื่อได้ยินเรื่องความอยุติธรรม แต่
พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราแสดง
ความรักที่จริงใจซึ่งไม่ใช่การเสแสร้ง
หรือความสุภาพอ่อนโยนทั่วๆไป  

 การรักด้วยใจจริงต้องมีความ
ตั้งใจและความพยายาม หมายความ 
ว่าเราต้องช่วยให้คนที่เรารักเป็น
คนที่ดีขึ้นกว่าเ ดิม ซึ่ง เราต้องใช้    
ทั้งเวลา เงินทอง และความผูกพัน
ส่วนตัว  
 ไม่มีบุคคลใดมีก าลังมากพอจะ
รักทั้งชุมชนได้ แต่คริสตจักรซึ่ง
เป็นพระกายของพระคริสต์ใน  
เมือง ของเราท าได้ จงมองหาคนที่
ต้องการความรักและจงหาทางที่เรา
และเพื่อนผู้เชื่อของเราจะร่วมมือกัน
รักชุมชนของเราเพื่อพระคริสต ์
 

ข้อ 19-21 ปัจจุบันนี้มีการฟ้องร้อง
และการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย
อยู่ไม่หยุดหย่อน ค าสั่งของ อ.เปาโล
จึงดูเหมือนเป็นไปไม่ได ้ 
 เมื่อใครบางคนท าให้เราเจ็บปวด
อย่างแสนสาหัส  แทนที่ จะสอนให้
เราแก้แค้น   อ.เปาโล กลับบอกให้
เป็นเพื่อนกับเขา  
 เหตุใด  อ.เปาโลจึงบอกใ ห้เรา   
ให้อภัยศัตรู [1]การให้อภัยอาจ
ท าลายวงจรแห่งการแก้แค้นและ
น าไปสู่การคืนดีได้ [2]อาจท าให้
ศัตรูรู้สึกอับอายและเปลี่ยนท่าทีใหม่  
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[3]ในทางตรงกันข้ามการท าชั่ว
ตอบแทนความชั่วจะท าให้เรา
เจ็บปวดเท่าๆกับที่ท าให้ศัตรู
เจ็บปวด แม้ว่าศัตรูของเราจะไม่
กลับใจแต่การให้อภั ยเขาจะท าให้
เราได้รับการปลดปล่อยจากความ
ขมขื่น อันหนักหน่วง 
 

ข้อ 19-21     การให้อภัยประกอบ  
ด้วยท่าทีและการกระท า ถ้าเรารู้สึก
ว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยใครบาง
คนที่ท าให้เราเจ็บ ลองพยายามท า
ดีกับเขาแทน ถ้าเป็นไปได้ก็บอก
เขาว่าเราอยากจะคืนดี จงยื่นมือ
ช่วยเหลือเขา ส่งของขวัญให้ ยิ้มให้
เขา หลายครั้งเราจะพบว่าการกระท า 
ที่ถูกต้องน าไปสู่ความรู้สึกที่ถูกต้อง 
 มีใครบ้างที่เราต้องให้อภัยเขา
หรือไม่ และเรื่องอะไร?_________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 

 แต่ที่ส าคัญคือ อย่า ลืมให้อภัย
ตัวเอง คนที่ใกล้ชิดเราที่สุด คือ พ่อ 
แม่ พี่ น้อง ลูก หรือคู่ครองด้วย 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญและขอบพระคุณพระ -
เจ้าที่ทรงให้อภัยเรา แม้เราท าบาป
มากขนาดไหนก็ตาม  
 ทูลขอหัวใจแห่งการให้อภัยของ
พระเจ้าให้มาอยู่ในชีวิตของเรา ให้
เรามีวิถีชีวิตแห่งการให้อภัยเสมอ 
ให้เรามีความสามารถและก าลังที่
จะสามารถให้อภัยคนที่ท าผิดต่อ
เราได้ในทุกกรณี  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 13:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:2 “เช่นนัน้แหละ  ข้าพระองค์
จึงเคยเหน็พระองค์ ในสถาน
นมสัการ  เหน็ฤทธานุภาพและ
พระสิริของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โรม 13:1-7 ช้า ๆ 
3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ได้ให้บอกให้
เราตอบสนองต่ออ านาจบ้านเมือง
อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ใน
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
คริสเตีย นเข้าใจพระธรรมโรม 13 
แตกต่างกันไป  

 คริสเตียนทุกคนเห็นพ้องกันว่า
เราต้องอยู่ร่วมกับรัฐบาลอย่างสงบ
ตราบเท่าที่รัฐอนุญาตให้เราด าเนิน
ชีวิตตามความเชื่อในพระเจ้าได้  
 แต่ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
บางคนก็ตีความว่าเราจะท าสิ่งนี้ได้
อย่างไรโดยแบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
[1]คริสเตียนบางคนเชื่อว่ารัฐนั้น
เสื่อมทรามจนคริสเตียนควรมีส่วน
ร่วมในรัฐให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ควรจะเป็น
พลเมืองดีตราบเท่าที่ไม่ต้อง
ประนีประนอมความเชื่อของตน  
แต่คริสเตียนก็ไม่ควรรับราชการ 
ออกเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นทหาร  
[2]บางคนเชื่อว่าพระ เจ้าประทาน
สิทธิอ านาจส่วนหนึ่งให้รัฐ อีกส่วน
หนึ่งให้คริสตจักร คริสเตียนสามารถ
จงรักภักดีต่อสถาบันทั้งสองและ
สามารถท างานรับใช้สถาบันทั้ง
สองได้ อย่างไรก็ตาม คริสเตียนไม่
ควรน าสถาบันทั้งสองมาปนเปกัน 
ในทัศนะนี้คริสตจักรและรัฐก็เกี่ยว- 
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ข้องกับเราคนละด้าน คือโลก ฝ่าย
ร่างกาย และโลกฝ่ายจิตวิญญาณ 
ซึ่งไม่ได้ท างานร่วมกันแต่เสริม  
สร้างซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์  
[3]บางคนเชื่อว่าคริสเตียนมีความ -
รับผิดชอบในการท าให้รัฐดีขึ้น 
อาจจะโดยทางการเมือง โดยเลือก  
คริสเตียนหรือผู้น าที่มีอุดมการณ์
เข้าไปบริหารประเทศ หรืออาจจะ
ท าในด้านศีลธรรมโด ยท าตนให้
เป็นอิทธิพลที่ดีในสังคม ในทัศนะนี้
คริสตจักรและรัฐจะท างานร่วมกัน
ตามอุดมการณ์เพื่อประโยชน์สุข
ของคนทั้งมวล  
 ไม่มีแนวคิดใดจากสามแนวนี้    
ที่ปฏิเสธกฎหมายหรือระเบียบ  
ของรัฐบาล เว้นเสียแต่ว่ากฎหมาย
นั้นจะเรียกร้องให้เราละเมิด
มาตรฐานทางศีลธรรมที่พระเจ้า
ทรงส าแดงไว้  

ไม่ว่าเราจะอยู่ทีไ่หน 
 เราต้องเป็นพลเมืองทีร่บัผิดชอบ
และเป็นคริสเตียนทีร่บัผิดชอบ 

การตอบสนอง 
 เรามีหน้าที่ที่จะสนับสนุนผู้      
ปกครองประเทศชาติ ขณะนี้เรา
อาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองโดยตรง เช่นเป็น สส. หรือ 
สท. แต่ที่เราท าได้คือ ให้เราเข้าไป
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่อยู่รอบ ๆ เรา 
ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นพระพร
ต่อชุมชนนั้น  ๆ
 สิ่งที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่
ได้กระท าเช่น ร่วมมือกับอบต.ท้อง- 
ถิ่น (อบต.ป่าแดด) จัดหน่วยแพทย์
ให้ค าแนะน าท างด้านสาธารณสุข 
ตรวจเลือด  หรือ เปิดคริสตจักรให้
ชาวบ้านมาใช้สนามฟุตบอล  
 ด้านหนึ่งเราได้ช่วยเหลือ ตอบ- 
สนองความต้องการของ ชุมชน      
และอีกด้านหนึ่ง เราสามารถสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้เราประกาศข่าวดีกับเขาได้ 
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 ส่วนตัวของเรา เราสามารถเป็น
พระพรส าหรับชุมชนรอบข้างเราได้
อย่างไร? ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ท างาน 
โรงเรียน  หรือมหาวิทยาลัย 
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ประเทศไทยที่เราสามารถนมัสการ 
ประกาศข่าวประเสริฐด้วยเสรีภาพ 
 อธิษฐานเผื่อและอวยพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  
พระบรมราชินี ฯ และ ราชวงศ์ทุก
พระองค์   
 
 
 
 
 
 
 
 

 อธิษฐานเผื่อรัฐบาลที่จะมี
สติปัญญาในการปกครองประเทศ 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าคริสตจักร    
ศิษยาภิบาลและทีม ศิษยาภิบาล
ผู้น าทุกระดับ ให้ มีสติปัญญา ใน 
การแตะต้องชุมชน และน าข่าว
ประเสริฐ ไปให้กับชุมชนรอบข้าง
คริสตจักรได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………….…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 13:8-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:3 “เพราะว่าความรกัมัน่คงของ
พระองคดี์กว่าชีวิต  ริมฝีปากของ
ข้าพระองคจ์ะสรรเสริญพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โรม 13:8-14   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้?_____________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12-14  “กลางคืน”  หมายถึง
ช่วงเวลาอันชั่วร้ายในยุคปัจจุบัน 
“กลางวนั ” หมายถึงช่วงเวลาที่
พระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง  

 บางคนประหลาดใจที่  อ.เปาโล
ยกความอิจฉาริษยาและการแต ก-
ก๊กแตกเหล่ามารวมกับความบาปที่
น่าเกลียดน่าชังและเห็นได้ชัดเจน
เช่นการเสพสุรา การเมามาย และ
การผิดศีลธรรมทางเพศ 
 เช่นเดียวกับค าเทศนาบนภูเขา
ของพระเยซู (มธ .5:7)  เปาโลถือ
ว่าทัศนคตินั้นส าคัญพอๆกับการ
กระท า ความเกลียดชังน าไปสู่การ
ฆาตกรรมฉันใด ความอิจฉาริษยา
ก็น าไปสู่การทะเลาะวิวาทและราคะ
ตัณหาก็น าไปสู่การล่วงประเวณีฉัน
นั้น 
 เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา 
พระองค์ทรงประสงค์ ที่จะพบว่า
ประชากรของพระองค์นั้นสะอาด
ทั้งภายในและภายนอก 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ8    เหตุใดจึงเรียกความรักที่มี
ต่อกันและกันว่าหนี้ที่ไม่อาจ จ่าย
คืนได้หมดกับพระคริสต์? 
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 เพราะความรักอันเหลือล้น ที่
พระองค์ทรงเทลงมายังพวกเรา 
หนทางเดียวที่เราจะเริ่มใช้หนี้ได้ก็
คือการรักผู้อื่นนั่นเอง เนื่องจาก
ความรักของพระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่า
ความรักของเราอย่างที่มีวัน
ก าหนดขอบเขตได้ เราจึงมีหน้าที่
ต้องรักเพื่อนบ้านของเราเสมอ 
บางคนอาจจะไม่น่ารกัส าหรบัเรา 

แต่เมือ่เราคิดถึงความรกั 
ของพระเยซูคริสตแ์ล้ว  
เราจะสามารถรกัเขาได้ 

 มีใครหรือไม่ ที่พระเจ้าส่งมาใน
วงโคจรชีวิตของเรา ที่เราอาจจะไม่
สามารถรักเขาได้ ? ให้เราทูลขอ
พระเจ้าประทานสติปัญญาและใจ
รักให้กับเรา เพื่อเขาจะรู้จักพระ เจ้า
หรือเติบโตขึ้นในพระองค์ได้ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
ข้อ 14 เราจะประดับกายด้วยองค์ -
พระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?  

 ก่อนอื่นเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระองค์ผ่านการบัพติศมา (กท .
3:27) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็น  
น้ าหนึ่งใจเดียวกันกับคริสเตียนคน
อื่นๆและในการสิ้นพระชนม์และ
การคืนพระชนม์ของพระคริสต์  
 จากนั้นให้เราเลียนแบบสิ่งที่  
พระคริสต์ทรงส าแดงขณะอยู่บน
โลกนี้ (ความรัก ความถ่อมตัว 
ความจริง และการรับใช้ ) หรือใน
อีกแง่หนึ่งก็คือเราปฎิบัติตามสิ่งที่
พระคริสต์จะทรงท าหากพระ องค์
อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรา (ดู 
อฟ.4:24-32; คส.3:10-17) 
 นอกจากนี้เรายังต้องละทิ้งความ
ปรารถนาและโอกาสต่างๆ ท่ีอาจ
ชักน าเราไปสู่บาป จงหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปิดประตูสู่
ความปรารถนาอันเต็มไปด้วยบาป 
 เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต ์
แล้วหรือยัง? ________________ 
 มีความปรารถนาเนื้อหนังอะไร
หรือไม่ที่เราต้องทิ้ง ? __________ 
_________________________ 
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 มีสถานที่หรือสถานการณ์อะไร  
ที่เป็นการทดลองส าหรับเราหรือไม่
ที่เราต้องหลีกเลี่ยง เพื่อเราจะสามารถ 
เติบโตฝ่ายวิญญานได้? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอความรักของพระเจ้า      
ให้ เต็มล้นในชีวิตเรา เพื่อเราจะ
สามารถรักผู้อื่นได้เหมือนที่พระเจ้า
ทรงรัก 
 ทูลขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจ
ว่า แต่ละวันเราจะประดับกายด้วย
พระเยซูคริสต์อย่างไรบ้าง เพื่อเรา
จะได้มีชีวิตถวายเกียรติยศแด่   
พระเจ้าและเป็นพระพรต่อคนที่ อยู่
รอบ ๆ ข้างเราได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………… 
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วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 
โรม 14:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:3 “เพราะว่าความรกัมัน่คงของ
พระองคดี์กว่าชีวิต  ริมฝีปากของ
ข้าพระองคจ์ะสรรเสริญพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โรม 14:1-12   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าได้สะท้อนพระลักษณะของ
พระองค์อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้?____________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 1 ใครอ่อนแอในความเชื่อและ
ใครเข้มแข็งในความเชื่อ?  

 เราทุกคนอ่อนแอในบางด้านและ
เข้มแข็งในบางด้าน  
 ความเชื่อของเราเข้มแข็งในด้าน
ที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
บาปได้โดยไม่ตกลงในบาปนั้น   
 ความเชื่ออ่อนแอในด้านที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่าง 
คนบางกลุ่ม หรือสถานที่บางแห่ง
เพื่อปกป้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของ
เรา เราควรท ารายการแจกแจงด้าน
ที่เข้มแข็ งและด้านที่อ่อนแอของ
ตนเองอย่างละเอียด  
 และเมื่อไรก็ตามที่เราสงสัย เรา
ควรจะถามว่า “ฉันท าสิ่งนี้โดยไม่
บาปได้หรือไม่?” “ฉันจะมีอิทธิพลที่
ดีต่อคนอื่นมากกว่าจะได้รับ
อิทธิพลชั่วจากเขาหรือไม่?”   
 ในด้านที่เราเข้มแข็งเราก็ไม่ต้อง
กลัวว่าจะเป็นมลทินเพราะโลก แต่
เราควรออกไปและรับใช้พระเจ้า  
 ส่วนในด้านที่เราอ่อนแอ เราก็
ต้องระมัดระวังและ ยึดหลักปลอด - 
ภัยไว้ก่อน  
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ถ้าเรามีความเชือ่เข้มแขง็ 
แต่เกบ็ซ่อนไว้ เรากไ็ม่ได้ท างาน

ของพระคริสตใ์นโลกน้ี  
ในขณะเดียวกนั  

ถ้าเรามีความเชือ่ทีอ่่อนแอ 
แต่เปิดรบัการทดลอง  
เรากโ็ง่เขลาอย่างยิง่ 

 ให้เราพิจารณาตัวเราเองว่า เรา
เข้มแข็งในเรื่องใดบ้าง ?  ซึ่งดูได้
จากเวลาที่ มีการล่อลวง  เราก็ไม่
พลาด เช่น เรื่องความโลภ แม้มี
เงินมากมาล่อเรา เราก็ไม่หลงไป  
_________________________ 
__________________________
_________________________ 
 เราอ่อนแอเรื่องอะไรบ้า ง? เช่น 
เรื่องเนื้อหนัง เรื่องการกิน เราเห็น
ขนมเค็ก เราแพ้ตลอด ห้ามใจ
ตัวเองไม่ได้_________________ 
__________________________
__________________________ 
 เมื่อเร ารู้จั กตัวเองแล้ว เราจะ
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตได้อย่างผู้มีชัยชนะ 
 

ข้อ 10-12    ทุกคนต้องรับผิดชอบ
ต่อพระคริสต์ ไม่ใช่ต่อคนอื่น 
 คริสตจักรไม่ควรประนีประนอม
จุดยืนของตนในการต่อต้านกิจกรรม
ที่พระคัมภีร์ห้ามไว้อย่า งเจาะจง 
(เช่น การล่วงประเวณี รักร่วมเพศ 
ฆาตกรรม การลักขโมย)  
 แต่คริสตจักรก็ไม่ควรตั้งกฎ - 
ระเบียบเพิ่มเติมหรือให้กฎระเบียบ
เหล่านั้นมีความส าคัญเท่าเทียมกับ
บทบัญญัติของพระเจ้า  
 หลายครั้งที่คริสเตียนตัดสินเรื่อง
ศีลธรรมโดยใช้ความเห็นส่วนตัว 
ความไม่ชอบส่วนตัว หรือความ
เอนเอียงทางวัฒนธรรมเป็นพื้น - 
ฐานแทนที่จะตัดสินโดยพระวจนะ
ของพระเจ้า  
 การกระท าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
ความเชื่อของเขาอ่อนแอเพราะเขา
ไม่คิดว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อ านาจ
เพียงพอที่จะน าทางบุตรของ
พระองค์ได้ เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้า
พระเจ้า (“หน้าบัลลังก์พิพากษา”)  



80 – FEBRUARY 

 เราไม่จ าเป็นต้องบอกว่าเพื่อน  
คริสเตียนคนอื่น ๆ ท าอะไรไปบ้าง 
(ดู 2 คร.5:10) ให้เราถามตัวเราเอง
ว่า “จ าเพาะพระพักตร์พระเจ้าใน
วันสุดท้ายเรากล้าจ ะยืนรายงาน
เรื่องการด าเนินชีวิตของเรา การใช้
เวลาของเรา การตัดสินใจของเรา
ได้หรือไม่ ?” 
 ดังนั้นให้เราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้  
เราจะเริ่มต้นเตรียมตัวเรื่องอะไร
เป็นอันดับแรก และอย่างไร?  
__________________________
__________________________
_________________________ 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานสติปัญญากับเราที่จะ
ด าเนินชีวิต และให้ทุกการตัดสินใจ
ของเราในเวลานี้ถูกต้อง เพื่อเราจะ
สามารถยืนรายงานจ าเพาะบัลลังก์
ของพระเจ้าในวันสุดท้ายได้ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ 
ความรักของพระเจ้าที่มีต่อ เรา 
เพราะแม้หลายครั้งเราอ่อนแอ   
และผิดพลาด พระเจ้าก็ยังให้อภัย
กับเรา และให้โอกาสเราเสมอ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

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