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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

Bill Johnson ศิษยาภิบาลคริสตจักร Bethel Church of Redding, 
California ได้เขียนในหนังสือของท่าน (เมื่อสวรรค์บุกรุกโลก หนทางสู่
ชีวิตอัศจรรย์) ดังนี้ว่า 

 

“คริสเตียนส่วนใหญ่กลับใจเพียงพอ 
ที่จะได้รับการยกโทษ 

แต่จะไม่พอที่จะเห็นแผ่นดินสวรรค”์ 
 

นั่นคือความจริง และท่านยังเขียนต่อไปอีกว่า  
 

“การกลับใจมีความหมายมากกว่าเพียงการร้องไห้เพราะ  
ความบาป หรือแม้แต่ละทิ้งความบาปเหล่านี้เพื่อติดตาม     
พระเจ้า ที่จริง การละทิ้งความบาปเพื่อมาหาพระเจ้านั้นเป็น   
ผลของการกลับใจมากกว่าการกลับใจด้วยตัวของมันเอง  การ
กลับใจหม ายถึงการที่ เราเปลี่ยนวิธีคิด   และในการเปลี่ยนวิธี  
คิดของเราเท่านั้น ที่เราจะสามารถเข้าถึงจุดเน้นของพันธกิจ
ของพระเยซู คือ แผ่นดินของพระเจ้า” 

 

นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างยิ่ง ทั้งเรื่อง การกลับใจใหม่- การ
เปลี่ยนวิธีคิด-การเข้าสู่จุดที่พระเยซูคริสต์เน้นนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้า 
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พี่น้องครับ เราไม่เพียงต้องการการยกโทษเท่านั้น แต่เราต้องการ
เห็นแผ่นดินของพระเจ้า คือแผ่นดินสวรรค์ด้วย ดังนั้น เราต้องกลับ
มาถึงเรื่องการกลับใจ และที่ส าคัญเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดด้วย 

เราต้องยอมรับว่า มนุษย์เราได้รับการหล่อหลอมม าด้วยเบ้ืองหลัง
ของท้องถิ่นเรา เช่นเรื่องกฏแห่งกรรม ชาตินี้ ชาติหน้า ซึ่งพระวจนะของ
พระเจ้าไม่ได้กล่าวไว้เช่นนั้น พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่า ชีวิตนี้
มีชีวิตเดียว และชีวิตนี้จะได้รับการไถ่ไปยังแผ่นดินสวรรค์ก็โดยเชื่อ
ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น พระเยซูค ริสต์ทรงเป็นทางรอดทาง
เดียวเท่านั้น นี่คือเนื้อหาความคิดตามพระคัมภีร์ที่เราต้องเปลี่ยน และ
มากกว่า วิธีการคิดด้วย มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและต้องศึกษาจาก        
พระวจนะของพระเจ้า โดยพึ่งอาศัยฤทธิ์เดชและการเปิดเผยของ      
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

นี่คือบทบาทของการเฝ้า เดี่ยว ที่เราท า QT อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะ
ท าให้เราได้รับการดลจิตดลใจ การทรงน าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
จะได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดด้วยพระวจนะของพระเจ้า  

พี่น้องครับ ถ้าเราอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในชีวิต
ของเรา เรื่องพื้นฐานส าคัญที่เราจะขาดไม่ได้คื อ การเฝ้าเดี่ยว ท า QT 
นะครับ 

 
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   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแตล่ะวันเอง 
 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 ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเร าเอง 
หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
9. จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นค าทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอบเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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วันที่ 1 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:4 “เช่นนั้นแหละ  ข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์  ตราบเท่า
ชีวิตของข้าพระองค์  ข้าพระองค ์
ชูมือต่อพระนามของพระองค์” 
อ่าน พระธรรม เลวีนิติบทที่  8  
ช้า ๆ 1 รอบ  
 ท่านตระหนักหรือไม่ว่า ท่านเป็น
ปุโรหิตของพระเจ้า จากพระธรรม
บทนี้ ท่านสามารถเข้าใจว่าอะไร
คือลักษณะของปุโรหิตที่พระเจ้าได้
ก าหนดไว้ ? 
__________________________
__________________________ 

 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 8 
อูริมและทูมมิมคืออะไร?  
 

 ข้อมูลของอูริมและทูมมิมมีไม่
มากนัก อาจเป็นอัญมณีมีค่าหรือ
วัตถุแบนๆ ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ใน
การน าประชากรของพระองค์  
 มหาปุโรหิตจะเก็บอูริมและทูม -
มิมไว้ในกระเป๋าที่ติดกับทับทรวง  
 นักวิชาการบางคนคิดว่าอูริมคือ
ค าตอบว่า ”ไม่ใช่ ” และทูมมิม คือ
ค าตอบว่า “ใช่ ” หลังจากปุโรหิต
อธิษฐานขอการทรงน าแล้ว เขาจะ
สั่นกระเป๋าให้อันหนึ่งหล่นออกมา  
โดยพระเจ้าทรงเป็นผู้ก าหนดให้อัน
ที่ถูกต้องหล่นออกมา   
 บางคนคิดว่าอูริมและทูมมิมเป็น
วัตถุแบนๆ ขนาดเล็ก  แต่ละอันมี
ทั้งด้านที่ใช่และไม่ใช่ ปุโรหิตจะให้
ทั้งสองอันหล่นออ กมาจากกระเป๋า 
ถ้าทั้งสองมีค าตอบว่าใช่ หมายความ 
ว่า พระเจ้าทรงตอบในทางบวก ถ้า
ทั้งสองอันมีค าตอบว่าไม่ใช่ก็แสดง
ว่าเป็นค าตอบในทางลบ  ถ้าอัน  
หนึ่งใช่และอีกอันหนึ่งไม่ใช่ก็แสดง
ว่าไม่มีค าตอบ   
 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์พิเศษ
ในการใช้วิธีนี้ นั่นคือสอนให้ชน -
ชาตินี้รู้จั กหลักการการติดตาม
พระองค์   
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 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเรา
ไม่เหมือนสมัยนั้น เราจึงไม่ควรใช้วิธี
เช่นนี้เพื่อขอการทรงน าจากพระเจ้า 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2,3 ท าไมอิสราเอลจ าเป็นต้อง
มีปุโรหิต ในพระธรรมอพยพ 19:6  
ชาวอิสราเอลถูกก าหนดให้เป็น
อาณาจักร แห่งปุโรหิต พวกเขาจึง
ควรมีความบริสุทธิ์และมีความ  
สัมพันธ์กับพระเจ้า   
 เมื่ออาดัมล้มลงในความบาป 
บาปแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า 
และมนุษย์จ าเป็นต้องมีคนกลางมา
ช่วยให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษ 
แรกๆ ผู้น าครอบครัวเช่น อับราฮัม
และโยบเป็นปุโรหิตของครอบครัว
หรือตระกูล และเป็ นผู้ถวายเครื่อง
บูชาส าหรับครอบครัว   
 เมื่ออิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 
เชื้อสายของอาโรนได้รับเลือกให้รับ
ใช้ในฐานะปุโรหิตของชนทั้งชาติ  
ปุโรหิตเป็นผู้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง 
พระเจ้ากับมนุษย์ พวกเขาท างาน
เต็มเวลาในฐานะผู้น าฝ่ายวิญญาณ
และดูแลการถวายเครื่องบูชา  

 ระบบปุโ รหิตท าให้มนุษย์ที่เต็ม
ไปด้วยบาปสามารถเผชิญหน้าและ
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ภาย- 
หลังพระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลง
ระบบที่ไม่สมบูรณ์นี้  พระเยซู -
คริสต์เองทรงเป็นมหาปุโรหิตของ
เรา  ปัจจุบันนี้ผู้เชื่อทุกคนจึงเข้าถึง
พระเจ้าได้โดยทางพระองค์ 
ข้อ 36 อาโรนและบรรดาบุตรช าย
ของเขา “ได้กระท าตามที่พระเจ้า
ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ” 
เมื่อค านึงถึงรายละเอียดมากมาย
ในพระธรรมเลวีนิติก็นับว่าเป็นงาน
ชิ้นเอกทีเดียว พวกเขารู้ว่าพระเจ้า
ทรงต้องการให้ท าอะไร ท าอย่างไร 
และด้วยท่าทีอย่างไร พวกเขาเป็น
แบบอย่างให้เห็นว่า เราควรเชื่อฟัง
พระเจ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงใด   

พระเจ้าทรงต้องการ 
ให้เราบริสุทธิ์ทุกด้าน ไม่ใช่เท่าที่เรา  

คิดว่าเราควรเป็นเช่นน้ัน 
 ช่างเป็นสิทธิพิเศษจริง ๆ ท่ี  
พระเจ้าทรงให้เราเป็นปุโรหิตของ
พระองค์  ซึ่งสิ่งนี้เป็นพระคุณของ
พระเจ้าอย่างยิ่งที่เลือกเราที่เป็นคน
บาป ช าระเราให้บริสุ ทธิ์ด้วยโลหิต  
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ของพระบุตรของพระองค์ และให้
เราปรนนิบัติพระองค์ 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราคิดว่า เราควร
จะมีท่าทีอย่างไรในการปรนนิบัติ
พระองค์?__________________ 
__________________________
__________________________
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้เรา
มีสิทธิเป็นปุโรหิ ตของพระองค์ ให้
เราทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราให้
เข้าใจถึงท่าทีที่เราควรจะมีต่อ
พระองค์และพระราชกิจของ
พระองค์อย่างถูกต้อง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เราทุก ๆ วันในฐานะที่เราเป็น
ปุโรหิตที่ปรนนิบัติพระองค์ เพื่อเรา
จะได้มีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัย
พระองค์ทุก ๆ วัน 
 ใช้เ วลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 2 มีนาคม 2012 
เลวีนิ ติ บทที่ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:4 “เช่นนั้นแหละ  ข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์  ตราบเท่า
ชีวิตของข้าพระองค์  ขา้พระองค ์
ชูมือต่อพระนามของพระองค์” 
อ่าน พระธรรม เลวีนิติบทที่  9   
ช้า ๆ 1 รอบ  
ในยุคปัจจุบันนี้ ท่านจะตอบสนอง
สิ่งที่โมเสสบอกในข้อ 6 อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 22,23 โมเสสพูดกั บประชาชน
ใน 9:6 ว่า "นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้า
ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลาย
กระท า  และพระสิริของพระเจ้า
จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย" 

 โมเสส อาโรนและประชาชนลง -
มือท างานตามค าสั่งของพระเจ้า 
ไม่ช้าพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏ  
 เรามักแสวงหาพระสิริของพระ -
เจ้าโดยไม่คิดจะเชื่อฟังพระองค์   
 เรารับใช้พระเจ้าในชีวิตประจ าวัน
หรือเราคอยให้พระองค์ทรงท าการ
ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเรามองหาแต่การ
กระท าอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เรา
อาจจะหลีกเลี่ยงการเชื่อฟังในชีวิต  
ประจ าวัน 
 มีอะไรบ้างที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า 
เพื่อพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติ ? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 24 พระเจ้าทรงส่งไฟจากฟ้าลง
มาเผาเครื่องบูชาของอาโรนเพื่อ
ส าแดงฤทธิ์อ านาจอันยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ ประชาชนหมอบกราบลง
ที่พื้นด้วยความเกรงกลัว  
 บางคนสงสัยว่าพระเจ้ามีจริง
หรือไม่ เพราะพวกเขาไม่เห็นพระ -
ราชกิจของพระองค์ในโลกแต่    
พระเจ้า   ทรงท าพระราชกิจในโลก
ทุกวันนี้เช่นเดียวกับในโลกสมัย
โมเสส 
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 เมื่อมีกลุ่มผู้เชื่อที่พร้อมจะรับใช้
พระองค์  เราอาจไม่เห็นพระเจ้า
ส าแดงฤทธิ์อ านาจในรูปของการ
อัศจรรย์ที่มองเห็นได้บ่อยนัก แต่
พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงโลก
ผ่านการท างานของผู้เชื่อเหล่านี้ 
เมื่อเราตระหนั กเช่นนี้ เราจะเริ่ม
เห็นว่า 

การแสดงความรัก 
และความเชื่อน้ันเอง 

คือการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาต ิ
 เราได้เห็นการอัศจรรย์ของ    
พระเจ้าอะไรบ้างในชีวิตของเรา ?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงสอนเราถึงเรื่อง
ความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อพระองค์ใน
ทุกกรณี เพื่อเราจะให้น้ าพระทัย
ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิต
ของเราเสมอ 
 ขอพระเจ้าสอนเราให้ด าเนิน
ชีวิตในมิติการอัศจรรย์ของพระเจ้า
อยู่เสมอ จนการอัศจรรย์นั้นเป็น
ปรกติในชีวิตของเรา เพื่อว่าสิ่งนี้จะ
เป็นการส าแดงพระเจ้าให้คนที่ไม่
รู้จักพระเจ้าได้รู้จักพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 3 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:4 “เช่นนั้นแหละ  ข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์  ตราบเท่า
ชีวิตของข้าพระองค์  ข้าพระองค์
ชูมือต่อพระนามของพระองค์” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่  10  
ช้า ๆ 1 รอบ  
อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้ส าหรับ
คนที่ใกล้ชิดพระองค์ (ข้อ 3)? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16-20       ปุโรหิตผู้ถวาย
เครื่องบูชาไถ่บาปควรรับประทาน
ส่วนหนึ่งของสัตว์และเผาส่วนที่
เหลือ (6:24-30) ตอนแรกโมเสส
โกรธเพราะเอเลอาซาร์และอิธามาร์ 
เผาเครื่องบูชาไถ่บาปจนหมดและ 

ไม่ได้รับประทาน แต่เมื่ออาโรน  
อธิบายกับโมเสสว่าบุตรชายทั้ง  
สองของเขารู้สึกว่าไม่ สมควรที่จะ
รับประทานส่วนหนึ่งของเครื่อง
บูชาเพราะพี่ชายทั้งสองของเขาคือ
นาดับและอาบีฮูเพิ่งตายเนื่องจาก
ถวายเครื่องบูชาอย่างไม่ถูกต้อง  
โมเสสจึงเข้าใจว่าเอเลอาซาร์
และอิธามาร์ไม่ได้จงใจจะไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า เพียงแต่กลัวและเสียใจใน
เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดกับพี่ชายขอ ง
พวกเขา 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตที่นาดับ
และอาบีฮูถวายแด่พระเจ้าคืออะไร?   
 โดยป กติไฟที่แท่นบูชานั้นจะ  
ต้องไม่ถูกละเลยและปล่อยให้ดับ 
(6:12 ,13) เป็นการบอกให้รู้ว่าไฟ
นั้นบริสุทธิ์ เป็นไปได้ว่านาดับและ
อาบีฮูอาจน าถ่านไฟจากที่อื่นขึ้นมา
บนแท่นบูชาท าให้เครื่องบูชานั้นไม่
บริสุทธิ์   
 บางคนคิดว่าปุโรหิตทั้งสอง
ถวายเครื่องบูชาในเวลาผิดจากที่
ก าหนดไว้   
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 แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ประเด็นอยู่ที่ว่า นาดับและอาบีฮูท า
หน้าที่ปุโรหิตอย่างไม่เหมาะสม
และไม่เคารพ ย าเกรงพระเจ้าอย่าง
โจ่งแจ้ง ทั้ งๆที่พระองค์เพิ่งสอน
พวกเขาอย่าง ละเอียดถึงวิธีการ
นมัสการที่ถูกต้อง  
 ในฐานะที่เป็นผู้น า พวกเขามี
ความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการ
เชื่อฟังพระเจ้า และเนื่องจากเป็น
ปุโรหิต พวกเขาก็อาจน าประชาชน
ให้หลงไปได้ง่าย  
 
ถ้าพระเจ้าทรงมอบหมายให้เรา 

น าหรือสอนคนอื่น  
จงอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและท าตาม

ค าแนะน าของพระองค ์
 
 เราทุกคนเป็นปุโรหิต  ที่อาจจะ
น าสมาชิก น้อง ๆ ลูก หลาน หรือ
อย่างน้อยที่สุดคือน าตัวเอง ดังนั้น 
หน้าที่ส าคัญที่สุดของเราที่เป็นผู้น า
คือ อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า น าพวกเขา
ให้เข้าใกล้พระเจ้า  
 
 
 

 เพื่อจะสามารถเป็นผู้น าที่ถูกต้อง 
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า  ท่านได้
จัดเวลาใกล้ชิดพระเจ้าอย่างสัตย์ -
ซื่อหรือไม่? _________________ 
__________________________
__________________________ 
 ข้อ 2  บรรดาบุตรชายของ
อาโรนไม่รอบคอบที่จะท าตาม กฎ  
เกณฑ์การถวายเครื่องบูชา พระ-
เจ้าจึงทรงท าลายพวกเขาด้วยไฟ  
 การถวายเครื่ องบูชาเป็นการ
กระท าที่แสดงถึงการเชื่อฟัง เมื่อ
ท าอย่างถูกต้องก็แสดงถึงความ
เคารพย าเกรงพระเจ้า  
 เรามักจะละเลยการเชื่อฟังพระ -
เจ้าและด าเนินชีวิตตามทางของเรา
แทนที่จะอยู่ในทางของพระองค์  
ถ้าทั้งสองทางนั้นดีพอๆกัน พระ -
เจ้าก็คงไม่ทรงบัญชาให้เราเดิน
ในทางของพระองค์ พ ระเจ้าทรงมี
เหตุผลส าหรับพระบัญชาเสมอ 
และเมื่อเราจงใจไม่เชื่อฟังหรือ
ละเลยพระบัญชาเหล่านั้น เราก็ท า
ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย 
 ดังนั้น ในทุกขณะจิตในชีวิตของ
เรา เราต้องมั่นใจว่า เราเชื่อฟัง    
พระเจ้าเสมอ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าสอนเราที่จะมีชีวิตที่
บริสุทธิ์กับพระองค์ใน ชีวิต - 
ประจ าวันทุก ๆ วัน เพื่อว่า เราจะ
สัมพันธ์สนิทกับพระองค์โดยไม่มี
ก าแพงขวางกั้น 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่ไว
ต่อความบาป ไม่เล่นกับความบาป 
ไม่ว่าจะเป็นบาปที่ดูเหมือนเล็กน้อย 
ก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะ จงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:5 “จิตใจของข้าพระองค์จะ
อิ่มหน าดังกินเนื้ออย่างดีและ
ไขมัน  และปากของข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริม
ฝีปากที่ชื่นบาน” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่ 11 
ช้า ๆ 1 รอบ  
ท่านคิดว่า ท าไมพระเจ้าจึงต้องมี
ข้อห้ามเรื่องอ าหารที่กินได้หรือ
ไม่ได้?____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 47 
การก าหนดว่าสิ่งใดสะอาดหรือเป็น
มลทินบอกให้ชาวอิสราเอลรู้ว่าสัตว์
ประเภทใดรับประทานได้หรือไม่ได้ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 ข้อห้ามเหล่านี้มีเหตุผลหลาย
ประการคือ [1] เพื่อให้ประชาชน
สุขภาพดี อาหารที่ต้องห้ามมักเป็น
สัตว์ที่กินซากสัตว์ที่ตายแล้ว อาจ
เป็นพาหะโรคติดต่อได้ [2] เพื่อให้
อิสราเอลแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
ชนชาติอื่น ซึ่งมักใช้สัตว์เช่น หมู 
เป็นเครื่องบูชาในพิธีทางศาสนา 
[3] เพื่อหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับ
สิ่งที่น่า รังเกียจเช่น สัตว์ที่เลื้อย -
คลานบนพื้นดิน ซึ่งท าให้นึกถึงงู
อันเป็นสัญลักษณ์ของความบาป 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก 
พระธรรมตอนนี้  ใน ข้อ 44,45          
พระธรรมตอนนี้ไม่เพียงสอนเรื่อง
การรับประทานที่ถูกต้อง แต่ยังเป็น
กุญแจที่ท าให้เราเข้าใจกฎหมาย  
และกฎเกณฑ์ทั้งปวง  
 ในพระธรรมเลวีนิติ พระเจ้าทรง
ต้องการให้ประชากรของพระองค์
บริสุทธิ์ (แยกไว้ต่างหาก , มีเอก - 
ลักษณ์เฉพาะ )  เหมือนที่พระองค์
ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ทรง ทราบว่า
พวกเขามีทางเลือก 2 ทางเท่านั้นคือ
แยกออกมาและบริสุทธิ์หรือประนี -
ประนอมกับเพื่อนบ้านต่างชาติและ
เสื่อมทรามลง  

 นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรง
เรียกพวกเขาออกมาจากอียิปต์ที่
เต็มไปด้วยรูปเคารพและแยกพวก
เขาออกมาเป็นชนชาติพิเศษเพื่อ
อุทิศชีวิตให้การนมัสการพระองค์
แต่เพียงผู้เดียวและด าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง และนั่นยังเป็นเหตุผลที่  
พระเจ้าทรงออกกฎหมายและข้อห้าม 
เพื่อช่วยให้พวกเขายัง คงแยกตัว
ออกจากชนชาติที่ชั่วร้ายในคานาอัน
ได้ทั้งด้านสังคมและจิตวิญญาณ   
 คริสเตียนก็ถูกเรียกให้เป็นคน
บริสุทธิ์เช่นกัน (1ปต .1:15 ) จิต
วิญญาณของเราควรแยกออกจาก
สิ่งชั่วร้ายในโลกนี้เช่นเดียวกับชาว
อิสราเอล แต่ต่างกันตรงที่ทุกวันนี้
เรายังคงอยู่ร่วมกับผู้ไม่เชื่อ  

การเป็นคนบริสุทธิ์ 
ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย  

แต่พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา 
ให้ต่อสู้ด้วยตัวเอง   

 เพราะโดยการสิ้นพระชนม์ของ  
พระบุตรของพระองค์ พระองค์จะ
ทรง   “ถวายท่านแด่พระเจ้าให้
เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน  และ
ปราศจากต าหนิ” (คส.1:22) 
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 แม้เราอยู่ในสั งคมที่คนยังไม่
เข้าใจหลักการของพระเจ้า เราก็
สามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้โดยการ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
แต่เราเองต้องตั้งใจที่จะตัดตัวเอง
ออกจากการล่อลวงที่อาจจะเข้ามา
ในชีวิตได้ 
 ในสภาพสิ่งแวดล้อมของเรานั้น
มีสิ่งใดบ้างที่เราต้องระวังและ
แยกตัวเองบ้าง?______________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจที่
บริสุทธิ์เพื่อเราจะมีท่าทีและชีวิตที่
บริสุทธิ์ เพื่อว่าพระเจ้าจะสามารถ
ใช้เราส าหรับอาณาจักรของ
พระองค์ได้ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเสด็จมาเยี่ยม
เยือนเรา และคริสตจักรของเรา ขอ
การทรงสถิตย์อยู่ของพระองค์
ชัดเจนในชีวิตของเราและคริสต -
จักรของเราด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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วันที่ 5 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:5 “จิตใจของข้าพระองค์จะ
อิ่มหน าดังกินเนื้ออย่า งดีและ
ไขมัน  และปากของข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริม
ฝีปากที่ชื่นบาน” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่ 12 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1-4 
ท าไมผู้หญิงจึงถูกมองว่า  “เป็น
มลทินตามระเบียบพิธี ” หลังจาก
คลอดบุตรซึ่งถือเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่
วิเศษ  
 

 เหตุผลก็คือร่างกายหลั่งของ  
เหลวออกมาทั้งระหว่างคลอดและ
หลังคลอดซึ่งถือว่าเป็นมลทิน 
ผู้หญิงจึงไม่ควรเข้าไปในพลับพลา  
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและ
บริสุทธิ ์
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก   
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 1-4  
การเป็นมลทินไม่ใช่ความบาปหรือ
ความสกปรก พระเจ้าทรงสร้างเรา
ให้เป็นชายและหญิง  และทรง
บัญชาให้เรามีลูกหลานและทวี
จ านวนขึ้น (ปฐก.1:27,28)  
 พระองคไ์ม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย 
หรือตรัสว่าเรื่องเพศและการด ารง
เผ่าพันธุ์นั้นเป็นสิ่งมีมลทิน แต่  
พระเจ้า ทรงแสดงให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการนมัสการ
พระองค์และการบูชาเทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ที่นิยมกันใน
เวลานั้น  เกี่ยวข้องกับโสเภณี และ
พิธีกรรมที่ผิดศีลธรรมเพื่อให้    
เทพเจ้าของเขาอวยพรพืชผล ฝูง
สัตว์ และครอบครัวของเขาให้ทวี
จ านวนขึ้น  
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 ในทางตรงกันข้ามศาสนาของ
อิสร าเอลไม่ส่อแววเรื่องเพศเลย 
พระเจ้าทรงช่วยไม่ให้ชาวอิสราเอล
สับสนกับพิธีกรรมของชาวต่างชาติ  
โดยแยกการนมัสการออกจากเรื่อง
เพศอย่างสิ้นเชิง   
 ชาวอิสราเอลนมัสการพระเจ้าใน
ฐานะพระผู้สร้างและผู้จัดเตรียมที่
เปี่ยมด้วยความรัก และขอบคุณ
พระองค์ส าหรับพืชผลอันอุดม
สมบูรณ์แ ละการคลอดบุตรอย่าง
ปลอดภัย 
 ในสมัยโบราณคนยังไม่เข้าใจ
เรื่องเชื้อโรค และการเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อของผู้หญิงหลังคลอด หรือ 
คนฟื้นไข้ แต่พระเจ้าก็ได้สอนคน
อิสราเอลด้วยการใช้ค าศัพท์ที่เขา
เข้าใจได้ เช่น มลทิน และเมื่อเขา
เชื่อฟังก็จะเป็นประโยชน์และพระ -
พรส าหรับตัวเขาเอง และต่อชุมชน
คือ คนป่วยจะได้ไม่ต้องแพร่เชื้อโรค 
 

ดังน้ันหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจทั้งหมด 
แต่เม่ือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บอกเรา 
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องเชื่อฟัง
และท าตาม ผลที่ตามมาคือพระพร 
ประโยชน์ทั้งต่อเราเองและชุมชน 

 

 เช่น เรื่องการให้อภัย การเชื่อ
ฟังพ่อ แม่ การช่วยเหลือหญิงม่าย 
เด็กก าพร้า การถวายสิบลด การ
ควบคุมตัวเองเรื่องการ โกรธ  และ
อื่น ๆ อีกหลายอย่าง 
 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่เข้าใจ 
แต่เมื่อเราเชื่อฟังเราได้เห็นและรับ
พระพรและประโยชน์?_________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอหัวใจที่ถ่อม ที่เชื่อฟัง
ให้กับเรา เพื่อเราจะสามารถเห็น
พระพร มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็น
พยาน น าความรอดและแสงสว่าง
ไปยังคนที่อยู่รอบ ๆ เราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:5 “จิตใจของข้าพระองค์จะ
อิ่มหน าดังกินเนื้ออย่างดีและ
ไขมัน  และปากของข้าพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริม
ฝีปากที่ชื่นบาน” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่ 13  
ช้า ๆ 1 รอบ  
ท่านคิดอย่างไรบ้างกับการที่พระเจ้า
ทรงสั่ งอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
โรคผิวหนังในพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
โรคติดต่อทางผิวหนังเป็นชื่อที่ใช้
กับโรคต่างๆหลายโรคและผู้คนใน
สมัยพระคัมภีร์กลัวกันมาก   

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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 บางชนิดติดต่อได้รุนแรงแตกต่าง 
จากโรคเรื้อนในปัจจุบัน ชนิดที่ร้าย- 
แรงที่สุดจะค่อยๆ ท าลายร่างกาย
และมักถึงตายได้ ผู้ป่วยโรคติดต่อ
ทางผิวหนังจะถูกแยกออกจาก
ครอบครัวและเพื่อนฝูงและถูก
จ ากัดให้อยู่นอกค่าย   
 เนื่องจากปุโรหิตเป็นผู้ดูแล
สุขภาพคนในค่าย  พวกเขาจึงมี
อ านาจสั่งให้ผู้ป่วยออกจาก ค่าย
หรือกลับเข้ามาได้ ถ้าอาการของ
ใครมีทีท่าว่าจะดีขึ้นปุโรหิตจะเป็น
คนตัดสินว่าเขาหายจริงหรือไม่  
 พระคัมภีร์มักใช้โรคเรื้อนเป็น
สัญลักษณ์ของความบาปเพราะว่า
บาปติดต่อกันได้ ท าลายชีวิต และ
น าไปสู่การแยกจากกัน 
 
ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  ในข้อ 45,46  
คนที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังต้อง
ท าพิธีอันแปลกประหลาดนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้ เนื่อง - 
จากโรคที่กล่าวถึงในพระธรรมเลวี
นิติมักเป็นโรคติดต่อ ประชาชนจึง
จ าเป็นต้องอยู่ห่างจากผู้ป่วย 
 

 เมื่อคนมาอยู่รวมกันเป็นจ านวน
ล้านคน อีกทั้งต้องพเนจรเร่ร่อน
ไม่ได้อยู่เป็ นที่ คนทั้งหลายก็จะ
เสี่ยงต่อโรคติดต่อได้ พระเจ้าของ
เรานั้นเป็นพระเจ้าที่รอบคอบ เต็ม
ด้วยสติปัญญา พระองค์ทรงให้
ปุโรหิตท าหน้าที่เหมือนหมอโรค
ผิวหนังที่ต้องวินิจฉัยแยกโรค
ผิวหนังที่ติดต่อได้และที่ติดต่อ
ไม่ได้ โดยเฉพาะโรคที่ร้ายแรงคือ
โรคเรื้อน และ เกี่ยวกับเชื้อรา 
 คนในสมัยนั้นไม่มีความรู้ทาง
การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ
เลย และถ้าพระเจ้าจะอธิบายให้เขา
ฟัง  เขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้ 
ดังนั้นเขาจึงต้องเชื่อฟังอย่างเดียว 
 

เช่นเดียวกันกับชีวิตปัจจุบันของเรา 
ที่หลายอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจ  

แต่เม่ือพระเจ้าบอกในพระวจนะน้ัน 
ก็ให้เราเชื่อฟังเถิด  

แม้เราจะไม่เข้าใจก็ตาม 
 

 จริง ๆ แล้วพระเจ้ามีเหตุผล
ทั้งสิ้น แต่ที่ส าคัญคือ เราจะเข้าใจ
หรือไม่ เช่นพระเจ้าห้ามไม่ให้เรา
เข้าไปเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ 
หรือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ 
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เราอาจจะเห็นว่าไม่ เป็นไร แต่สิ่งที่
เราควรท าคือ เชื่อฟัง 
 มีอะไรบ้างในพระคัมภีร์ที่บอก
ให้เราแล้วเราไม่เข้าใจ แต่เราก็ยัง
เชื่อฟังอยู่ ?_________________ 
__________________________
__________________________ 
 และเราเห็นพระพรอะไรบ้างจาก
การที่เราเชื่อฟัง ?_____________ 
__________________________
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงควา มยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า ที่พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 
 ขอพระเจ้าทรงให้หัวใจของเรา
ยอมจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างแม้
เราจะไม่เข้าใจก็ตาม  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 7 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :6  “เม่ือข้าพระองค์คิดถึง
พระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและ
ภาวนาถึงพระองค์ทุกๆ  ยาม” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่ 14 
ช้า ๆ 1 รอบ  
ท่านคิดว่า โรคผิวหนังได้ให้
บทเรียนฝ่ายวิญญาณอะไรกับท่าน
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 54-57  
 พระเจ้าทรงบอกวิธีวินิจฉัยโรค
ติดต่อทางผิวหนังและเชื้อราแก่คน
อิสราเอล เพื่อพวกเขาจะหลีกเลี่ยง
หรือรักษาได้ กฎเหล่านี้มีไว้เพื่อ
ดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในหมู่  

ประชาชนช่วยให้ชาวอิสราเอล
หลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ท่ีอันตรายมาก
ในสมัยนั้น แม้พวกเขาจะไม่เข้าใจ
เหตุผลทางการแพทย์ส าหรับกฎ
บางอย่างก็ตาม  แต่การเชื่อฟังจะ
ท าให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น  
 บทบัญญัติของพระเจ้าหลา ย
ประการดูแปลกประหลาดส าหรับ
ชาวอิสราเอล แต่บทบัญญัติเหล่านี้
ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยง
การติดเชื้อทางกายเท่านั้น  แต่
รวมไปถึงการติดเชื้อทางศีลธรรม
และทางจิตวิญญาณด้วย 
 

พระวจนะของพระเจ้าเป็นต้นแบบ
การด าเนินชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย 

จิตวิญญาณ และศีลธรรม   
เราอาจไม่เข้าใจบทบัญญัติ 

ของพระเจ้าเสมอไป แต่ถ้าเราเชื่อฟัง
เราจะเจริญรุ่งเรือง 

 

 ถ้าเช่นนั้นเราต้องท าตามกฎ - 
ระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและอาหาร
ในพันธสัญญาเดิมหรือ ?  
 โดยทั่วไปแล้วหลักสุขภาพ
อนามัยพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งที่เรา
ควรปฏิบัติตาม แต่ส าหรับปัจจุบัน
กฎบางข้ออาจเคร่งครัดเกินไป  
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 กฎเกณฑ์บางอย่างแสดงให้  
เห็นความแตกต่างระหว่างชาว    
อิสราเอลกับคนชั่วรอบตัวพวกเขา  
 บางส่วนก็เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชากรของพระเจ้าเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาของ
คนต่างชาติ ซึ่งเป็นปัญหาส่วน
ใหญ่ในเวลานั้น และกฎบางอย่าง
เกี่ยวกับการกักบริเวณโรคติดต่อที่
สมัยนั้นยังวินิจฉัยไม่ได้  
 ปัจจุบันนี้แพทย์วินิจฉัยโรค
ติดต่อทางผิวหนังชนิดต่างๆ ได้ 
วิธีรักษาก็พัฒนาขึ้นมากการกัก
บริเวณส าหรับโรคติดต่อทาง
ผิวหนังจึงไม่ค่อยจ าเป็น 
 ถ้าเราเปรียบเทียบความบาปกับ
โรคผิวหนังแล้วก็คล้าย ๆ กันที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยง เพราะเมื่ อเข้าใกล้
เราก็จะเป็นมลทินคือติดเชื้อได้ 
 เราอาจจะไม่ได้เป็นโรคผิวหนัง
หรือเข้าใกล้โรคผิวหนัง แต่เราอยู่
ใกล้กับความบาปหรือแหล่งของ
ความบาปที่จะท าให้มันมาติดกับ
เราหรือไม่ มีความบาปอะไรที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยง?______________ 
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเราที่จะหลีกเลี่ยงความบาปที่
จะน าเราก้าวเข้าสู่การทดลอง และ
พ่ายแพ้ได้ ในทางตรงกันข้ามขอ
พระเจ้าไม่เพียงประทานสติปัญญา
เท่านั้น แต่ประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้กับเราที่จะมีก าลังต่อสู้  
ได้ เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริ สุทธิ์ให้
พระเจ้าทรงใช้เพื่ออาณาจักรของ
พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันท่ี 8 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :6  “เม่ือข้าพระองค์คิดถึง
พระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและ
ภาวนาถึงพระองค์ทุกๆ  ยาม” 
อ่านพระธ รรม เลวีนิติบทที่ 15  
ช้า ๆ 1 รอบ  
ท่านคิดว่า พระเจ้ามีน้ าพระทัย
เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 18 
พระธรรมข้อนี้ไม่ได้บอกเป็นนัย   
ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรกหรือ  
น่ารังเกียจ  พระเจ้ าประทานเพศ - 
สัมพันธ์เพื่อให้คู่สมรสมีความสุข
ร่วมกัน รวมถึงเพื่อด ารงเผ่าพันธุ์ 
และรักษาพันธสัญญาให้คงอยู่  

เราต้องมองและท าทุกส่ิงโดย
ค านึงถึงความรักและการ
ครอบครองของพระเจ้า 

 เรื่องเพศยังคงเกี่ยวข้องกับจิต -
วิญญาณและความห่วงใยของพระเจ้า 
พระเจ้าทรงเป็นห่วงความประพฤติ
ทางเพศของเรา  เรามักแยกชีวิต
ด้านร่างกายออกจากด้านจิตวิญญาณ  
แต่ทั้งสองด้านเกี่ยวพันกันอย่าง
แยกไม่ได้ พระเจ้าต้องเป็นเจ้าชีวิต
เหนือชีวิตทุกด้าน รวมทั้งชีวิต
ส่วนตัวของเราด้วย 
 
ข้อคิด และการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 32,33  
พระเจ้าทรงใส่ใจในสุขภาพ เกี ยรติ
ของคน เกียรติของร่างกาย และ
เกียรติในเรื่องเพศสัมพันธ์  
 บทบัญญัติของพระองค์เรียกร้อง
ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงความ
ประพฤติที่ไม่ดีงามและส่งเสริม
ความประพฤติที่ดี การช าระล้าง
เป็นการตอบสนองด้านสุขภาพ
ร่างกาย แต่การรับช าระให้บริสุทธิ์ 
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เป็นการตอบสนองด้วยเกียรติด้าน
จิตวิญญาณ แสดงให้เห็นว่าพระ -
เจ้าทรงถือว่าเพศและเพศสัมพันธ์
เป็นสิ่งมีเกียรติ  
 ในสมัยของเราสื่อและโฆษณาได้
ลดเกียรติในเรื่องเพศลงมาเป็น
กิจกรรมสาธารณะ ไม่ใช่การเฉลิม
ฉลองส่วนตัว  พระเจ้าทรงเรียกร้อง
ให้เราให้ความส าคัญกับเรื่องเพศ
ทั้งในด้านสุขอนามัยและความ
บริสุทธิ์ 
 เราได้ให้เกียรติต่อร่างกายของ
เราที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา และ
รักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศ
หรือไม่ ? อย่าให้อิทธิพลของโลก
เกี่ยวกับเรื่องเพศมาท าลายเกียรติ
และความบริสุทธิ์ของเรา  
 ในสังคมปัจจุบันมีอะไรบ้างที่น า
เราไปสู่การทดลองเรื่ องเพศ และ
เราจะชนะได้อย่างไร?_________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระวจนะในพระธรรม
สดุดี บทที่ 8  อ่านหรือท่องเป็น   
ค าอธิษฐานของเราด้วยใจขอบ -
พระคุณพระเจ้าส าหรับเกียรติที่
พระเจ้าทรงให้กับเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………



26 – March 

วันที่ 9 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :6  “เม่ือข้าพระองค์คิดถึง
พระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและ
ภาวนาถึงพระองค์ทุกๆ  ยาม” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทที่ 16   
ช้า ๆ 1 รอบ  
ความเข้าใจเ รื่องวันลบบาป ท าให้
เรามีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการ
สารภาพบาปผิดของเราในปัจจุบัน
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป วันลบบาปเป็น
วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในอิสราเอล 
ภาษาฮีบรูส าหรับค าว่า “ลบ ” มี
ความหมายว่า “ปิดไว้”  
 

 เครื่องบูชาในสมัยพันธสัญญา
เดิมไม่ได้ขจัดบาป  เพียงแต่ปิด
คลุมไว้  
 ในวันนี้ชนทั้งชาติจะสารภาพ 
และมหาปุโรหิตจะเข้าไปในอภิสุทธิ
สถานเพื่อท าพิธีลบบาปให้พวกเขา  
มีการถวายเครื่องบูชาและการหลั่ง
เลือดเพื่อ “ปิด ” ความบาปของ
ประชาชนไว้ จนกว่าเครื่ องบูชา
ของพระคริสต์บนไม้กางเขนจะลบ
บาปของประชาชนออกไปอย่างถาวร 
 ข้อ 5-28 ในวันลบบาปมีพิธี
ถวายแพะสองตัวซึ่งหมายถึงวิธีการ 
ที่พระเจ้าทรงใช้จัดการกับบาปของ
ชาวอิสราเอล 2 วิธีคือ [1] พระองค์
ทรงอภัยบาปของพวกเขาผ่านแพะ
ตัวแรกที่ถูกถวายบูชา และ  [2] 
พระองคท์รงช าระความผิดบาปของ
พวกเขาผ่านแพะตัวที่สอง แพะรับบาป 
จะถูกส่งเข้าไปในถิ่นกันดาร พิธี - 
กรรมเช่นนี้จะท าเป็นประจ าทุกปี  
 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์เข้ามาแทนที่ระบบนี้เพียง
ครั้งเดียวและมีผลตลอดไป  เรา
ได้รับการอภัยบาปและบาปของเรา
ก็ถูกขจัดออกไปโดยการเชื่อวางใจ
ในพระคริสต์ (ฮบ.10:1-18) 
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ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 1-25  
 อาโรนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระเจ้า แต่เราเข้า
เฝ้าพระเจ้าได้ทุกเวลา (ฮบ.4:16) 
นับเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ เรามี
ทางเข้าไปหาพระเจ้าได้ง่ายกว่า
มหาปุโรหิตในสมัยพันธสัญญาเดิม 
แต่เรายังต้อง ไม่ลืมว่าพระเจ้าทรง
บริสุทธิ์ มิฉะนั้นเราจะใช้สิทธิพิเศษ
นี้เข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างไม่ส ารวม  
  

พระคริสต์ทรงเป็นผู้เปิดทาง 
ไปสู่พระเจ้า  

แม้ว่าหนทางไปสู่พระเจ้าจะง่ายดาย 
แต่เราก็ยังต้องเตรียมใจ 

เพ่ือเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการอธิษฐาน 
 

 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราสามารถ 
ด าเนินชีวิตในโลกนี้ด้วย ความชื่น-
ชมยินดี โดยไม่ถูกปรักปร า  เพราะ
เมื่อเราผิดพลาด เรากลับใจ เราตั้ง- 
ใจใหม่ พระเจ้าก็ยังทรงให้โอกาส
กับเราในการเริ่มต้นใหม่ได้  
 พระเจ้าของเราช่างยิ่งใหญ่และ
เต็มไปด้วยพระคุณอย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้ าส าหรับความ -
ยิ่งใหญ่และพระสติปัญญาของ
พระองค์ที่ทรงให้มีการลบบาปเมื่อ
เรากลับใจและสารภาพบาปนั้น  
เพราะจะท าให้เราด าเนินชีวิตอย่าง
ความชื่นชมไม่มีการปรักปร า 
 อธิษฐานเผื่อเพื่อน ญาติของเรา
ที่ยังไม่ได้เข้าใจความรักและสันติ
สุขแบบนี้ ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท างานในใ จของเขา และ
เปิดโอกาสให้เราสามารถพูดเรื่อง
พระจ้าและเป็นพยานกับเขาได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 มีนาคม 2012 
เลวีนิติบทที่ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :7 “เพราะพระองค์ทรงเป็น
ความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์เปรมปรีด์ิอยู่ในร่ม
ปีกของพระองค์” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติ บทที่ 17 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านเคยคิดหรื อไม่ว่า ท าไม     
พระเจ้าจึงห้ามทานเลือด และ   
เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 14 
ท าไมจึงห้ามกินเลือด ? เรื่องนี้ต้อง
ย้อนไปที่สมัยโนอาห์ (ปฐก .9:4)  
พระเจ้า ทรงห้ามกินเลือดด้วย
เหตุผลหลายประการคือ  
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[1] เพื่อป้องกันการปฏิบัติตาม
ชาวต่างชาติ ชาวอิสราเอลต้อง
แยกตัวออกมาและต้องแตกต่าง
จากชนต่างชาติที่อยู่ล้อมรอบ การ
กินเลือดเป็นเรื่องธรรมดาของคน
ต่างชาติซึ่งคิดว่าตนจะได้รับลักษณะ 
บางอย่างจากสัตว์ที่ถูกฆ่า (เช่น 
ก าลัง ความเร็ว เป็นต้น) ประชากร
ของพระเจ้าต้องพึ่งพาพลังของ
พระองค์ ไม่ใช่การกินเลือด  
[2 ]   เพื่อรักษาสัญลักษณ์ของ    
การถวายเครื่องบูชา เลือดเป็น
สัญลักษณ์ของชีวิตสัตว์ที่ถวาย
แทนที่คนบาป  การกินเลือดก็
เท่ากับเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์  
ของการรับโทษบาปและท าลาย
หลักฐานของเครื่องบูชา  
[3] เพื่อปกป้องประชาชนจากกการ
ติดเชื้อ เพราะโรคร้ายแรงถึงตาย
หลายชนิดติดต่อกันทางเลือด  
 ชาวยิว ได้ ปฏิบัติตามกฎข้อนี้    
อย่างเคร่งครัด ดังนั้นคนที่ฟังค า -
สอนของพระเยซูจึงไม่พอใจเมื่อ
พระองค์บอกให้พวกเขาดื่มโลหิต
ของพระองค์ (ยน.6:53-56)อย่างไร
ก็ตามพระเยซูท รงเป็นพระเจ้าและ
เป็นเครื่องบูชาลบบาปครั้งสุดท้าย   

พระองค์ทรงต้องการให้ผู้เชื่อ 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับพระองค์
อย่างสมบูรณ์ ทรงต้องการให้เรา
รับชีวิตของพระองค์เข้ามาในเรา  
และทรงต้องการจะมีส่วนร่วม 

ในชีวิตของเราด้วย 
 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้     ข้อ 11-14 
เลือดไถ่บาปได้อย่างไร? 
 เมื่อถวายเครื่องบูชาด้วยท่าทีที่
ถูกต้อง เครื่องบูชาและเลือดที่หลั่ง
ออกมาท าให้บาปได้รับการอภัย -
โทษ  ในแง่หนึ่งเลือดเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงชีวิตที่ถูกท าลายด้วยความ
บาปและมุ่งไปสู่ความตาย ในอีกแง่
หนึ่งเลือดหมายถึงชีวิตที่บริสุทธิ์
ของสัตว์ที่ถูกถวายแทนคนบาปซึ่ง
เป็นผู้ถวาย การตายของสัตว์ (มี
เลือดเป็นหลักฐาน ) ชดใช้โทษที่  
คนบาปต้องตาย พระเจ้าจึงทรง
อภัยโทษให้คนบาปนั้น พระเจ้า
ทรงอภัยโทษบาปให้คนที่ถวาย
เครื่องบูชาตามความเชื่อของเขา 
 ข้อ 3-9 ท าไมชาวอิสราเอลจึง
ถูกห้ามไม่ให้ถวายเครื่องบูชานอก
บริเวณพลับพลา? 
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 พระเจ้าทรงก าหนดเวลาและ
สถานที่ส าหรับการถวายเครื่อง
บูชาและแต่ละโอกาสก็มีความ - 
หมายเฉพาะ ถ้าประชาชนถวาย
เครื่องบูชาตามใจตนเอง  อาจมีการ 
เพิ่มเติมหรือตัดทอนบทบัญญัติ   
ของพระเจ้าให้เหมาะกับวิถีชีวิต
ของตนเองได้  
 ศาสนาของคนต่างชาติหลาย
ศาสนายอมให้ผู้ เป็นนักบวชแต่ละ
คนตั้งกฎของตนเองได้   ดังนั้น
บทบัญญัติของพระเจ้าจึงช่วย
ป้องกันไม่ให้ชาวอิสราเอลท าตาม
แบบอย่างของชาวต่างชาติ ชาว
อิสราเอลหลงไปบูชารูปเคารพก็
เพราะ “...ทุกคนก็กระท าตามที่
ตนเองเห็นชอบ” (วนฉ.17.63) 
 เกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ ที่
คนต่อต้าน เพราะปัญ หาหลักของ
มนุษย์คือ ท าตามที่ตัวเองเห็นชอบ 
นี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง  เมื่อเรา
มองลึกลงไปที่พระเจ้าก าหนดข้อ
ห้ามนั้น คือการที่พระเจ้าต้องการ
ให้เราเชื่อฟังไว้วางใจพระองค์ ใน
ทุก ๆ เรื่อง และเมื่อเป็นเช่น นี้ เรา
ก็จะรับพระพรอย่างมาก และชีวิตก็
จะประสบความส าเร็จอย่างถูกต้อง 

 เราเชื่อฟัง และไว้วางใจพระเจ้า
ในทุกเรื่องหรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่
บอกว่า เราเชื่อฟังและไว้วางใจ
พระองค์?__________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
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……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงยกโ ทษให้กับ   
เรา  เมื่อเราไม่ไว้วางใจพระองค์   
ว่า พระองค์จะสามารถน าอนาคต
เราได้หรือไม่ เพราะเราขอเป็นผู้
ก าหนดชีวิตของเราเองมากกว่าที่
จะยอมต่อน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้
เข้าใจพระองค์มากขึ้นเพื่อจะช่วย
ให้เราสามารถไว้วางใจพระองค์
มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 11 มีนาคม 2012 
สดุดี78:32-72 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :7 “เพราะพระองค์ทรงเป็น
ความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์เปรมปรีด์ิอยู่ในร่ม
ปีกของพระองค์” 
อ่าน พระธรรม สดุดี 78 :32 -72   
ช้า ๆ 1 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?_____________ 
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้   ข้อ 36,37 
ลูกหลานอิสราเอลยืนยันครั้งแล้ว
ครั้งเล่าว่าพวกเขาจะติดตามพระเจ้า 
แต่ไม่นานพวกเขาก็หันไปจากพระองค์ 
ปัญหาคือพวกเขาติดตามพระเจ้า
ด้วยค าพูดแต่ไม่ใช่ด้วยใจ การกลับ-
ใจของพวกเขาจึงไร้ความหมาย  
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 การพูดลอย ๆนั้นไม่มีค่าอะไร  
พระเจ้าทรงต้องการให้เราลงมือท า
เพื่อยืนยันค าพูดและค าสัญญาด้าน
จิตวิญญาณ 
 เราต้องตระหนักว่า เราอยู่ใน
สงครามฝ่ายวิญญาณ ศัตรูของเรา
คือซาตานมันใช้เนื้อหนังของเรามา
ต่อสู้เราเอง อาวุธของเราคือ การ
กลับใจ  และการกลับใจของเรา
ต้องมีความจริงใจและจริงจั งเราจึง
จะชนะได้ 
 ลองทบทวนการกลับใจของเรา
นั้นจริงใจและจริงจังขนาดไหน ? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 71,72 แม้ดาวิดจะครองราชย์
อยู่ตอนที่สดุดีบทนี้ถูกเขียนขึ้น แต่
ท่านยังถูกเรียกว่าผู้เลี้ยงไม่ใช่
กษัตริย์  
 การเลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่พ บ
ทั่วไปในสมัยพระคัมภีร์และเป็น
งานที่ต้องรับผิดชอบสูง ฝูงแกะ
ต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงทุกอย่าง ผู้เลี้ยง
ต้องน าทาง จัดหาอาหาร และปกป้อง
ฝูงแกะ ดาวิดใช้ชีวิตช่วงแรกเป็น
คนเลี้ยงแกะ (1 ซมอ.16:10,11)  

ท่านได้ฝึกฝนตนเองส าหรับงานที่
พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ท่านใน
อนาคต เมื่อด าวิดพร้อม พระเจ้าก็
ทรงน าท่านออกจากการเลี้ยงดูฝูง
แกะมาเป็นผู้ดูแลอิสราเอลซึ่งเป็น
ประชากรของพระเจ้า  
 

จงรับผิดชอบและท างานปัจจุบัน 
ของเราอย่างจริงจัง  

น่ีอาจเป็นสนามฝึกของพระเจ้าเพ่ือ
เตรียมเราให้พร้อมส าหรับอนาคต 

 

 ให้เราพิจารณาถึงของประทาน
และความสามารถที่พระเจ้ า
ประทานกับเรานั้น เราได้ท าอย่าง
เต็มที่แล้วหรือยัง เราได้พัฒนาไป
แล้วขนาดไหน เพื่อพระเจ้าจะ
สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระนาม
ของพระองค์ได้ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย ความ
รักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกิน
ความเข้าใจได้ที่ทรงมีต่อเราเสมอ 
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 ทูลขอหัวใจแห่งความรักและ  
การให้อภัยเช่นนี้ให้อยู่ในเรา เพื่อ
เราจะได้รักและให้อภัยผู้อื่นแบบ   
ที่พระองค์ทรงเป็น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 มีนาคม 2012 
สดุดี79 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :7 “เพราะพระองค์ ทรงเป็น
ความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์เปรมปรีด์ิอยู่ในร่ม
ปีกของพระองค์” 
อ่านพระธรรม สดุด7ี9  ช้า  ๆ2 รอบ 
สาระส าคัญ  เมื่อมีความเจ็บแค้น
เพราะความอยุติธรรม จงร้องทูล
พระเจ้า ไม่ใช่ต่อว่าพระองค์ เรา
อาจจะโกรธเมื่อเผชิญความหายนะ 
แต่เรายังต้องเชื่อมั่นในพระเจ้า 
เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้  
อาสาฟ (หรือลูกหลานคนหนึ่งของ
เขา) คงเขียนขึ้นหลังจากชาวบาบิ -
โลนท าลายเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ.25)  
 

จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
การทูลพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญความ
เลวร้ายอย่างไรบ้าง ?__________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
ตามพันธสัญญาเดิม พระพิโรธและ
การพิพากษาของพระเจ้ามาถึง   
คนทั้งชาติเนื่องจากความบาปของ
คนในชาตินั้น  
 ในที่นี้อาสาฟทูลขอให้พระเจ้า
ทรงพิพากษาอาณาจักรต่างๆ ท่ี  
ไม่ยอมรับสิทธิอ านาจของพระเจ้า  
ชนชาติยูดาห์ของอาสาฟเองก็ถูก
พระเจ้าพิพากษาในเรื่องเดียวกันนี้ 
(2พศด . 36 :14 -20 ) คนเหล่านี้
ปฏิญาณว่าจะรักภักดีต่อพระเจ้า 
แต่ตอนนี้พวกเขาปฏิเสธพระองค์ 
การพิพากษาจึงหนักขึ้นอีก 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10  ในบั้นปลายพระสิริของพระ
เจ้าจะปรากฏแก่คนทั้งปวง แต่ใน
ระหว่างที่ก าลังไปถึงจุด นั้นเราต้อง
อดทนกับความทุกข์ยากและยอม
ให้พระเจ้าทรงหล่อหลอมอุปนิสัย 
เราให้เข้มแข็งผ่านทางความทุกข์
ยากนั้น   
 เราไม่รู้ว่าท าไมพระเจ้าทรง
อนุญาตให้ผู้ไม่เชื่อพูดเยาะเย้ยถาก
ถางผู้เชื่อ  แต่เราต้องเตรียมรับการ 

วิพากษ์ วิจารณ์ การเยาะเย้ย และ
ความเห็นในแง่ร้าย เพราะ พระเจ้า
ไม่ได้ให้เราด าเนินชีวิตโดยปราศจาก 
สิ่งเหล่านี้ 
ข้อ 13  ไม่ว่าอยู่ในสภาพใดก็ตาม 
เราที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จะ
กระท าคือสรรเสริญพระเจ้า แม้
ในตอนนี้ จะมีแต่ปัญหา มีเรื่องแง่
ลบ อาสาฟก็ยังหนุนใจในคนให้
สรรเสริญพระเจ้า 
 

อธิษฐาน 
 มีความเจ็บปวด ปัญหาอะไรบ้าง
ในชีวิตของเราขณะนี้ ? อาจจะเป็น
เรื่องการเงิน การเรียน สุขภาพ 
ครอบครัว หรือ เพื่อน ให้เรา
สรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ ถึงแม้ว่า เราจะไม่
เข้าใจท าไมสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิด
ขึ้นกับเราก็ตาม 
 

เพราะเราเป็นประชากรของพระเจ้า 
เป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ ดังน้ัน 
ให้เราทูลขอพระเจ้าทรงน าเรา 
ที่จะตอบสนองปัญหาเหล่าน้ี 
แบบชาวแผ่นดินสวรรค์ 
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 คือตามแบบที่พระคัมภีร์กล่าว  
ไว้ เช่น การอภัย ความรัก ความ
อดทน ความเชื่อ เป็นต้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2012 
สดุดี 80 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภี ร์วันนี้ สดุดี 
63:8 “จิตวิญญาณของข้าพระองค์
เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้” 
อ่านพระธรรม สดุด8ี0  ช้า 1 รอบ  
สาระส าคัญ  อธิษฐานขอการฟื้นฟู
และกลับสู่สภาพเดิมหลังจากประสบ- 
ภัยพิบัติ พระเจ้าทรงเป็นความหวัง
เดียวที่จะให้ความรอดแก่เรา 
เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้  อาสาฟ 
(หรือลูกหลานคนหนึ่งของเขา ) คง
เขียนขึ้นหลังอาณาจักรเหนือของ
อิสราเอลพ่ายแพ้และประชาชนถูก
กวาดต้อนไปอัสซีเรีย 
 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 17 
“ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระองค์” อาจไม่ได้หมายถึงพระ -
มาซีฮา แต่เป็นอิสราเอล  
 หลายครั้งในพระคัมภีร์พระเจ้า
ทรงเรียกอิสราเอลว่า “ลูกชาย
หัวปี” ของพระองค์ (อพย.4:22) 
 ผู้เขียนสดุดีก าลังวิงวอนให้   
พระเจ้าทรงเมตตาอิสราเอลซึ่ ง 
เป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือก
ให้น าพระวจนะของพระองค์ไปสู่
ชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 3,7,19  
ผู้เขียนร้องทูลพระเจ้าถึงสามครั้ง
ว่า “ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย 
คืนสู่สภาพด”ี  
 ก่อนจะกลับคืนสู่สภาพดีได้ต้อง
มีการกลับใจเสียก่อน การกลับใจ
คือการหันจากบาป ถ่อมตัวลง และ
หันมาหาพระเจ้าเพื่อรับการอภัย   
 เมื่อเราหันมาหาพระเจ้า พระองค ์
ทรงช่วยให้เราเห็นตัวเราเองและ
ความบาปของเราชัดเจนยิ่งขึ้น  
เมื่อเราเห็นบาปขอเรา เราก็ต้อง
เริ่มกระบวนการกลับใจอีกครั้ง วิธี 

นี้เท่านั้นที่ท าให้เรากลับคืนสู่ความ- 
สัมพันธ์กับพระเจ้าได้ 
 อีกครั้งหนึ่งที่เรากลับมาพิจารณา 
ถึงเรื่องการกลับใจ ซึ่งก็เป็นการ
สะท้อนว่า ความบริสุทธิ์นั้นเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในอาณาจักร
ของพระเจ้า และส าหรับเราที่เป็น
ประชากรของแผ่นดินสวรรค์ 
ดังน้ัน เราต้องกลับมาพิจารณา 

ตัวของเราเองว่าเรากลับใจจริงๆจังๆ 
หรือไม?่ ให้ม่ันใจว่าชีวิตของเรานั้น
โปร่งใสจ าเพาะพระพักตร์ของพระองค์ 

เพ่ือว่าค าอธิษฐานของเรา 
จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากสดุดี 139 ข้อ 23-
14 “ ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดู
ข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจ
ของข้าพระองค์  ขอทรงลองข้า
พระองค์และทรงทราบความคิด
ของข้าพระองคแ์ละทอดพระเนตร 
ว่ามีทางช่ัวใดๆในข้าพระองค์
หรือไม่ และขอทรงน าข้าพระองค ์
ไปในมรรคานิรันดร์ ” ให้พระเจ้า
เปิดเผยความบาปผิดที่เราไม่รู้นั้น
กับพระเจ้า 
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 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงให้อภัยในความบาป
ผิดของเราแม้ว่าเราจะผิดพลาด
มากขนาดไหนก็ตาม พระองค์ก็ยัง
ทรงให้อภัยเราเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2012 
สดุดี81 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:8 “จิตวิญญาณของข้าพระองค์
เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้” 
อ่าน พระธรรม สดุดี 81  ช้า ๆ      
2 รอบ  
สาระส าคัญ บทเพลงเฉลิมฉลองใน
งานเทศกาล  บทเพลงนี้ฉลองการ
อพยพออกจากอียิปต์ กล่าวถึง
ความดีของพระเจ้าซึ่งตรงกันข้าม
กับความด้ือดึงของอิสราเอล พระ -
เจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยกู้ของเราแม้
เราจะออกนอกลู่นอกทาง 
 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
สดุดีบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11 ,12  พระเจ้าทรงปล่อยให้
อิสราเอลตาบอด ดื้อดึง และเห็น
แก่ตัว ทั้งๆที่พวกเขาควรจะเชื่อฟัง
และท าตามพระประสงค์ของพระองค์  
 บางครั้งพระเจ้าก็ทรงปล่อยให้
เราดื้อดึงต่ อไปเพื่อให้เรารู้สึกตัว 
พระเจ้าทรงปล่อยให้เรากบฏ
เพื่อให้เราเรียนรู้ผลของความบาป 
พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์
เหล่านี้เพื่อให้คนหันกลับมาสู่ความ
เชื่อในพระเจ้าก่อนเขาจะท าบาปที่
ร้ายแรงกว่านี้ 
 เราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้า
ทรงปล่อยเรา เมื่อเราดื้อดึงหรือไม่ 
และผลออกมาเป็นอย่างไร?  
คุ้มหรือไม่ที่เราด้ือดึงกับพระเจ้า 
ไม่เชื่อฟังพระองค์?  
__________________________
__________________________ 
ข้อ 13-16 พระเจ้าทรงกล่าวไว้ใน
พันธสัญญาของพระองค์ว่า
พระองค์จะทรงท าให้ประชากรของ
พระองค์กลับคืนสู่สภาพดี ถ้าพวก
เขาฟังพระองค์และกลับมาหา
พระองค์ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการ
ช่วยกู้ของพระองค์ เพราะแม้ว่าเรา
จะตามใจตัวเอง และ ด้ือดึงต่อ
พระองค์ แต่พระคุณความรักของ
พระองค์ก็ทรงมีต่อเราอยู่เสมอ 
ขอบพระคุณส าหรับการให้อภัย
ของพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราให้มี
หัวใจที่จะเชื่อฟังพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลา นี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 15 มีนาคม 2012 
สดุดี 82 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:8 “จิตวิญญาณของข้าพระองค์
เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้” 
อ่านพระธรรม สดุด ี82  ช้า ๆ      
2 รอบ  
สาระส าคัญ   ผู้พิพากษาที่ ยุติธรรม 
พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชั่วซึ่ง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
สดุดีบทนี้เรียกผู้ปกครองและผู้ -
วินิจฉัยของอิสราเอลว่า “พระ” และ 
“บุตรองค์ผู้สูงสุด”  

 พวกเขาถูกเรียกว่า “พระ ” 
เพราะพวกเขาท าหน้าที่พิพากษา
ในฐานะตัวแทนของพระเจ้า  
 พระธรรมยอห์น 10 :34- 36 
บันทึกว่าพระเยซูทรงอ้างถึงพระ -
ธรรมตอนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูให้เหตุผล
ว่าในเม่ือพระเ จ้าทรงเรียกมนุษย์
ธรรมดาว่า “พระ”  พระเยซูซึ่งเป็น
พระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าก็
ไม่ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าเมื่อ  
พระเยซูประกาศว่าพระองค์เอง  
เท่าเทียมกับพระเจ้า 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 3-5  
พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรายุติธรรม
ต่อคนทุก ๆ คน โดยเฉพา ะอย่าง
ยิ่งคนที่ด้อยโอกาส  คนอ่อนแอ คน
ทุกข์ยาก  
 การให้ความยุติธรรมไม่ได้
หมายความว่า เราต้องไปเดินขบวน 
เรียกร้องสิทธิ แต่ความหมายหนึ่ง
ในสังคมปัจจุบันนี้ คนที่มีความ
เข้าใจ มีความรู้มากต้องช่วยเหลือ 
ให้ความยุติธรรมและช่วยเหลือกับ
คนที่ไม่เข้าใจ คนที่ไม่มีโอกาส เช่น
เมื่อเราเป็นเจ้านายงาน เราต้องให้ 
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เงินเดือนอย่างเหมาะสมกับลูกน้อง
เขา ไม่ใช่ดูว่าเขาไม่มีทางไป เขา
ต้องง้อเรา เราก็กดเงินเดือน เป็นต้น 
 รอบ ๆ ข้างเรา มีใครหรือไม่ที่
เราต้องให้ความยุติธรรมกับเขา 
และความยุติธรรมนั้นคืออะไร? 
__________________________
__________________________
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อตัวเราเอง และ      
พี่น้องคริสเตียน โดยเฉพาะใน
คริสตจักรของเรา ที่เราจะปฏิบัติ
ต่อพี่น้องคนอื่น และ คนที่อยู่
รอบตัวเราอย่างยุติธรรม ให้หัวใจ
แห่งความรักของพระคริสต์สวมทับ
เรา เพื่อเราสามารถรักผู้อื่นได้
เหมือนที่พระองค์ทรงรักนั้น  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 16 มีนาคม 2012 
โรม 14:13-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า จาก
พระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :9 “แต่บร รดาผู้แสวงชีวิต  
ของข้าพระองค์เพื่อท าลายจะ  
ลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก” 
อ่าน พระธรรม โรม 14:13- 23    
ช้า ๆ 2 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้าง
ที่พระเจ้าตรัสกับท่าน เป็นการ
หนุนใจ การเตือนสติ หรือเป็นเรื่อง
ใหม่ที่พระเจ้าประทานกับท่าน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 23 
แน่นอนว่า เราพยายามปลีกตัวจาก
การกระท าที่พระคัมภีร์ห้าม แต่
บางครั้งพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดถึง
หลายๆเรื่อง ในกรณีนี้เราต้องท า
ตามจิตส านึก  
 

 “การกระท าใดๆ ซึ่งมิได้เกิด
จากความเช่ือก็เป็นบาปทั้งส้ิน ” 
หมายความ ว่าการท าอะไร ที่ฝืน
ความเชื่อของตนเองจะท าให้คนคน
นั้นรู้สึกผิดและไม่สบายใจ เมื่อพระ-
เจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าอะไรผิด
ส าหรับเรา เราก็ควรจะหลีกเลี่ยง 
แต่เราไม่ควรดูหมิ่นคริสเตียนคน
อื่นๆที่ใช้เสรีภาพในด้านนั้น ๆ  
 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 13 คริสเตี ยนทั้งที่มีความเชื่อ
เข้มแข็งและอ่อนแอล้วนท าให้พี่ -
น้องสะดุดได้  
 คริสเตียนที่มีความเชื่อเข้มแข็ง
แต่ไม่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
อาจจะโอ้อวดเสรีภาพของเขาและ
ท าให้คนอื่นเสียความรู้สึกโดยไม่ได้
ตั้งใจ ส่วนคริสเตียนที่มีความเชื่อ
น้อยแต่ถือรักษากฎอย่างเคร่งครัด
ก็อา จจะล้อมกรอบคนอื่นด้วย
กฎระเบียบหยุมหยิมจนเกิดความ
แตกแยก   
 เปาโลต้องการให้คริสเตียนมี   
ทั้งความเชื่อที่เข้มแข็งและไวต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น   
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 เนื่องจากเราทุกคนเข้มแข็งใน
บางเรื่องและอ่อนแอในบางเรื่อง 
เราจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากพฤติกรรมของเราอยู่เสมอ 
 ข้อ 20-21 บาปไม่ใช่เป็นเพียง
เรื่องส่วนตัวเพราะทุกสิ่งที่เราท า
ส่งผลกระทบถึงคนอื่นและเราต้อง
คิดถึงพวกเขาเสมอ พระเจ้าทรง
สร้างเรามาให้พึ่งพากันและกัน 
ไม่ใช่เป็นเอกเทศ  

จงปฏิบัติต่อกันและกันด้วย 
ความรัก ความอดทน  
และความอดกลั้นใจ  

แม้เราจะมีความเชื่อเข้มแข็ง 
แต่เราก็ควรถ่อมใจและไม่เย่อหยิ่ง 

 สิ่งที่เปาโลย้ าในที่นี้คือการที่เรา
จะช่วยเหลือกันและประคองกันให้
เราเติบโตขึ้นไปด้วยกัน  ไม่เอา
กฏเกณฑ์และเรื่องหยุมหยิมมา
สร้างความแตกแยก แต่เสริมสร้าง
กันและกัน มีความรัก ถ่อมใจ และ
อดทนซึ่งกันและกัน  
 ซึ่งเมื่อเรามีชีวิตที่เปลี่ย นแปลง
แล้ว เราก็สามารถกระทบชีวิตผู้อื่น 
ขยายออกไปจนท าให้เกิดการฟื้นฟู
และการพลิกฟื้นชุมชนได้ 

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว มีกฏระเบียบ
อะไรบ้างที่ดูเหมือนดีแต่เราต้องระวัง
เพราะอาจท าให้พี่น้องสะดุดได้? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ไม่มีบาปอะไรที่เป็นบาปส่วนตัว
เพราะความบาปจะส่งผลกระทบ
ต่อคนรอบข้างเราไม่มากก็น้อย แต่
ขอบพระคุณพระเจ้าที่เมื่อเรากลับ
ใจและสารภาพ พระเจ้าก็จะจัดการ
บาปนั้น อธิษฐานให้เราไวต่อการ
สารภาพบาป เพื่อเราจะมีชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษ ฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 17 มีนาคม 2012 
โรม 15:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :9 “แต่บรรดาผู้แสวงชีวิต  
ของข้าพระองค์เพื่อท าลายจะ  
ลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก” 
อ่านพระธรรม โรม 15:1-13 ช้า ๆ 
3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไร กับท่านบ้างจาก
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
ท่านจะตอบสนองพระธรรมข้อ 1 
อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 12 
“รากแห่งเจสซี ” หมายถึงพระ -
คริสต์ในฐานะเชื้อสายพงศ์พั นธุ์
ของเจสซีบิดาของดาวิด (1ซมอ .
16:1) 
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ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2 ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อจะเอาใจ
เพื่อนบ้านเป็นหลัก เราก็จะพลาด
ความหมายที่แท้จริงของการท าให้
ผู้อื่นพอใจ เปาโลไม่เห็นด้วยกับ
การพยายามเอาอกเอาใจมนุษย์ (ดู 
กท 1:10)   

การท าดีเพื่อให้ผู้อื่นพอใจ 
มีจุดประสงค์เพื่อ 

เสริมสร้างเขาขึ้นในความดี  
คริสเตียนเราควรแสดงออก 
เป็นการกระท าที่เห็นแก่ผู้อื่น 

ไม่ใช่เห็นแก่ความพึงพอใจของเรา 
 เราจ าเป็นต้องมีความสมดุลย์ 
คือไม่เอาใจเพื่อนจนต้องประนี -
ประนอมความถูกต้องหรือแข็งกร้าว
ประเภทยอมหักไม่ยอมงอ การหา
ทางออกเช่นนี้ได้ต้องพึ่งสติปัญญา
และก าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 มีตัวอย่างสถานการณ์ใดบ้างที่
เราประสบความส าเร็จในการใช้
พระธรรมข้อ 2 นี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 4  ความเข้าใจในพระวจนะ   
พระเจ้าส่งผลต่อทั ศนคติของเรา  
ในปัจจุบันและอนาคต ยิ่งเราเข้าใจ
ถึงพระราชกิจที่พระเจ้าได้ท าไป
แล้วมากเพียงใด เราก็ยิ่งม่ันใจ    
ในสิ่งที่พระองค์จะทรงท าในวัน
ข้างหน้ามากขึ้นเท่านั้น  
 เราควรจะศึกษาพระคัมภีร์อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อจะดึงเอาสิ่งที่เรา
ได้รับความเข้าใจจากพระเจ้านี้ไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
วางแผนส าหรับอนาคต 
 ตั้งแต่ที่เราได้เฝ้าเดี่ยว QT ทุก
วันเป็นเวลาปีกว่าที่ผ่านมานั้น มี
ความคิดอะไรของเราที่พระวจนะ
ของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระ- 
วจนะของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลง
ความคิดและชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะเป็นคนที่มีความเชื่อแบบอาณา -
จักรของพระเจ้า 
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 ทูลขอให้พระเจ้าทรงใช้เรามาก
ขึ้น เพื่อเราจะส าแดงชีวิตแบบ
อาณาจักรพระเจ้าให้คนรอบ ๆ 
ข้างได้เห็น  
 อธิษฐานเผื่อพี่ น้องในคริสตจักร
ที่พระเจ้าจะใช้เขาด้วยหมายส าคัญ
และการอัศจรรย์ เช่น การอธิษฐาน
เผื่อคนป่วยให้หายโรคด้วยฤทธิ์ -
เดชของพระองค์ การใช้ของประทาน 
ต่างๆ เป็นต้น 
 อธิษฐานเผื่อรัฐบาลที่จะมี
สติปัญญาในการปกครองประเทศ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 มีนาคม 2012 
โรม 15:14-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :9 “แต่บรรดาผู้แสวงชีวิต  
ของข้าพระองค์เพื่อท าลายจะ  
ลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก” 
อ่านพระธรรม โรม 15:14-22   
ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านได้รับการดลจิตดลใจในเรื่อง
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 20-22       เปาโลต้องการจะไป
เยี่ยมคริสตจักรที่กรุงโรม แต่เขา  
รั้งรออยู่เพราะได้ยินข่าวดีมากมาย
เกี่ยวกับผู้เชื่อที่นั่นและรู้ว่าพวกเขา
ก าลังไปได้ดีด้วยตนเอง สิ่งที่ส าคัญ
กว่าส าหรับเปาโลคือการเทศนา   
สั่งสอนในดินแดนที่ยังไม่เคยได้ยิน
ข่าวประเสริฐ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 17  
เปาโลไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวท่านท า
แต่ภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงท าผ่าน
ตัวท่านเอง  
 ความภาคภูมิใจในพระราชกิจ
ของพระเจ้าไม่ใช่บาปแต่เป็นการ
นมัสการ  

ถ้าเราไม่แน่ใจว่า 
ความภาคภูมิใจของเรา 

เป็นความเห็นแก่ตัวหรือบริสุทธิ์ใจ 
จงถามตัวเองว่า 

เราจะภาคภูมิใจในส่ิงที่พระเจ้า 
ก าลังท าผ่านบุคคลอื่นเท่ากับที่
พระองค์ทรงท าผ่านเราหรือไม ่

 มีอะไรบ้างที่เราภูมิใจในสิ่งพระ -
เจ้าทรงกระท าผ่านเรา ? 
__________________________
__________________________ 
 อะไรคือของประทานพระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา 
อะไรคือความสามารถพิเศษ หรือ
พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้กับเรา และ
อะไรคือหัวใจ หรือภาระใจที่เรามี 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้ าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่จะใช้ของ
ประทาน พรสวรรค์ ความสามารถ
พิเศษ ส าหรับอาณาจักรพระเจ้าทั้ง
ในคริสตจักร ในครอบครัว และใน
ชุมชน 
 คิดถึงภาระใจที่เรามี เช่น เรา
เห็นคนป่วยแล้วสงสาร ก็ให้เราทูล
ขอของประทานการรักษาโรค
ให้กับเรา เพื่อเราจะสามารถท า
ตามภาระใจที่พระเจ้าป ระทาน
ให้กับเรานั้น อะไรคือภาระใจที่พระ
เจ้าใส่ให้กับเรา ก็ให้เราอธิษฐาน
ทูลขอของประทานที่จ าเป็นนั้น ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 มีนาคม 2012 
โรม 15:23-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :10  “เขาจะถูกมอบไว้กับ  
ฤทธิ์ของดาบ  เขาจะเป็นเหย่ือ
ของสุนัขจิ้งจอก” 
อ่านพระธรรม โรม 15:23-33   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 23,24 เปาโลหมายถึงงานของ
ท่านที่ก าลังจะเสร็จสิ้นในเมืองโครินธ ์
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เปาโลจะเขียน
จดหมายฉบับนี้ เปาโลน่าจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ของช่วงสามเดือนใน
แคว้นอาคายาที่เมืองโครินธ์ (ดู 
กจ.20:3)  
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 เปาโล เชื่อ ว่าท่านได้ท าตามที่    
พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท าที่นั่นแล้ว 
และบัดนี้ท่านเฝ้ารอที่จะน าข่าว -
ประเ สริฐไปยังดินแดนใหม่ทาง   
ทิศตะวันต กของโรม อย่างไรก็ดี
เมื่อเปาโลได้มาถึงโรมจริงๆ ท่าน
กลับมาในฐานะนักโทษ (ดู กจ.28)  
 เชื่อต่อๆกันมาว่าเปาโลได้รับ
การปลดปล่อยให้เป็นอิสระอยู่ระยะ
หนึ่ง และท่านได้ใช้เวลานั้นไปสเปน 
เพื่อเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐ   
แต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ปรากฎใน    
พระธรรมกิจการ 
 ข้อ 28 เปาโลวางแผนการใน
อนาคตที่จะไปสเปน เนื่องจากสเปน 
เป็นดินแดนตะวันตกสุดของโลก
อารยธรรมในเวลานั้นและเปาโล
อยากจะให้คริสต์ศาสนาไปถึงที่นั่น  
 นอกจากนี้สเปนยังมีนักคิดและ
ผู้น าที่ทรงอิทธิพลต่อโลกโรมันด้วย 
(ลูแคน มาร์เชียลและเฮเดรียน ) 
เปาโลคงคิดว่าคริสต์ศาสนาจะ ก้าว 
หน้าไปได้ไกลในสภาพแวดล้อม  
เช่นนั้น 
 
 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ 
ข้อ27         หากคนต่างชาติได้รับ
ข่าวประเสริฐ(พระพรฝ่ายจิตวิญญาณ) 
ซึ่งมาจากเยรูซาเล็ม พวกเขาก็
ย่อมอยากจะให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน(พระพรฝ่ายวัตถุ) 
 ให้เราคิดถึงพระพรของข่าว -
ประเสริฐ ผู้น าข่าวประเสริฐมาให้
เรา และผู้ที่มาเสริมสร้างเราให้
เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า  
 เมื่อคิดถึงข้อ 27นี้แล้ว เราควร
จะตอบสนองโดยการ ตอบแทนคน
เหล่านั้นที่เป็นพระพรกับเรา เรา
คิดว่า เราควรจะตอบแทนเขา
อย่างไร?___________________ 
__________________________ 
ข้อ 30          บ่อยครั้งเราอธิษฐาน
ในยามที่เราต้องการการปลอบโยน
ต้องการใคร่ครวญ หรือทูลขออะไร
บางอย่างจากพระเจ้า แต่ในที่นี้
เปาโลขอให้พี่น้อ งร่วมกันต่อสู้ดิ้น -
รนกับท่านในการอธิษฐาน  
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……….........……………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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 การอธิษฐานยังเป็นอาวุธใน    
ชุดเกราะของผู้เชื่อทุกคน เมื่อเรา
อธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นที่ร่วมกัน
ต่อสู้ซาตานไปพร้อมๆกับเรา เรา
อธิษฐานด้วยความเร่งด่วนในเรื่อง
นี้บ้างหรือไม่?_______________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานอวยพรผู้ที่ประกาศ  
ข่าวประเสริฐให้กับเราจนเรารับเชื่อ 
อวยพรพี่เลี้ยงของเราที่ท าให้เราโต
ขึ้น อวยพรคริสตจักร ศิษยาภิบาล 
ผู้น า ที่เสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้น
ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณ จิตใจ และ
สังคม  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอ บพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 20 มีนาคม 2012 
โรม.16:1-20 
อธิษฐานสั้ น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :10  “เขาจะถูกมอบไว้กับ  
ฤทธิ์ของดาบ  เขาจะเป็นเหย่ือ
ของสุนัขจิ้งจอก” 
อ่านพระธรรม โรม 16:1-20   
ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากรายชื่อผู้ร่วมทีมงานของเปาโล
ในพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 5 
เป็นต้นไป 
ค าทักทายส่วนตัวของเ ปาโลมีถึง
ทั้งชาวกรีกและชาวโรมัน ชาวยิว
และชาวต่างชาติ ผู้ชายและผู้หญิง 
นักโทษและพลเมืองคนส าคัญ  
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 ฐานของคริสตจักรกว้างมาก เป็น
ฐานที่ข้ามเส้นแบ่งทางวัฒนธรรม 
สังคม และเศรษฐกิจ จากรายชื่อนี้
เราจะเห็นได้ว่าชุมชนคริสเตียนมี
การเคลื่อนย้าย แม้เปาโลจะยังไม่
เคยไปกรุงโ รม แต่ท่านก็ได้พบคน
เหล่านี้ในที่อื่นๆขณะเดินทาง 
 
ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 17-20  
เมื่อเราอ่านหนังสือหรือฟังค าเทศนา 
เราควรจะตรวจสอบเนื้อหาสาระของ 
สิ่งที่เขียนหรือพูดเพื่อจะไม่ถูกหลอก
ด้วยโวหารอันไพเราะสละสลวย  

คริสเตียนผู้ศึกษา 
พระวจนะพระเจ้าต้องไม่ถูกหลอก 

แม้ว่าคนที่ฟังแต่เพียงผิวเผิน 
อาจจะถูกหลอกได้ง่าย 

 ดูตัวอย่างของผู้เชื่อที่น าสิ่งที่ได้
ยินได้ฟังไปตรวจสอบกับพระวจนะ
พระเจ้าอย่างรอบคอบในพระธรรม
กิจการ 17.10-12 
 ให้เราคิดถึงตลอด 1 ปีที่ผ่านมา 
ที่เราได้เฝ้าเดี่ยว ท า QT ศึกษา
พระวจนะของพระเจ้า อย่า งเป็น
ระบบระเบียบแล้ว มีเรื่องอะไรบ้าง 
 

ที่พระวจนะของพระเจ้าได้เปลี่ยน
ความคิดของเราไปอย่างสิ้นเชิง ? 
ลองยกตัวอย่างสัก 1 เรื่อง 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเข้าใจ
ผิด แต่หลังจากที่เราไ ด้เฝ้าเดี่ยว 
ท า QT ศึกษาพระวจนะของพระ -
เจ้า เราพบความจริงที่ถูกต้อง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ทีมงานรับใช้ที่ทีมผู้น า ผู้รับใช้เต็ม
เวลา และอาสาสมัครในคริสตจักรที่
ได้ทุ่มเท รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่
ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 
 ทูลขอพระเจ้าให้ปกป้อง ทรงน า 
ประทาน สติปัญญาให้ทีมท างาน
เหล่านี้ อย่าง เกิดผล น าคนมารู้จัก
พระเจ้า แ ละท าให้น้ าพระทัยของ
พระเจ้าส า เร็จในจังหวัดเชียงใหม่
และในประเทศไทย  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 มีนาคม 2012 
โรม.16:21-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63 :10  “เขาจะถูกมอบไว้กับ  
ฤทธิ์ของดาบ  เขาจะเป็นเหย่ือ
ของสุนัขจิ้งจอก” 
อ่านพระธรรม โรม 16:21-27   
ช้า ๆ 3 รอบ  
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 21 
ทิโมธีเป็นคนหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการเติบโตของคริสตจักรสมัย
แรก เขาร่วมเดินทางกับเปาโลใน
การเดินทางประกาศครั้งที่สอง 
(กจ.16:1-3)  
 

บันทึก สิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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 ภายหลังเปาโลเขียนจดหมาย  
ถึงทิโมธี 2 ฉบับ คือพระธรรม 1 
และ 2 ทิโมธี  ขณะที่เปาโลท างาน
เพื่อเสริมสร้าง คริสตจักรเอเฟซัส 
ประวัติของทิโมธีปรากฎในพระ -
ธรรม 1 ทิโมธี 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 25-27  
ในขณะที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์ - 
กลางของวิถีชีวิตชาวยิว กรุงโรมก็
เป็นศูนย์กลางทางการเมืองศาสนา 
สังคม และเศรษฐกิจของโลก  
 การตัดสินใจครั้งส าคัญๆ ของ
รัฐบาลเกิดขึ้นที่นี่และจากที่นี่ข่าว -
ประเสริฐก็แพร่หลายไปจนสุดปลาย 
แผ่นดินโลก   
 คริสตจักรในกรุงโรมเป็นการ
ผสมผสานกันของคนทั่วโลก ทั้ง
ชาวยิว ชาวต่างชาติ ทาส ไท ชาย 
หญิง  คนสัญชาติโรมัน และผู้ที่
เดินทางไปทั่วโลก ฉะนั้นคริสตจักร
ในกรุงโรมจึงมีศักยภาพพอที่จะมี
ทั้งอิทธิพลอันยิ่งใหญ่และความ
ขัดแย้งอันใหญ่หลวง   

 เปาโลไม่เคยไปกรุงโรมเพื่อ
พบคริสเตียนทุกคนที่นั่นเลย และ
แน่นอนเปาโลก็ไม่เคยพบเราด้วย  
 เราเองก็มีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่
ซึ่งเปิดประตูสู่โลกกว้าง เราเองก็มี
ศักยภาพที่จะมีอิทธิพลในการเผย -
แผ่ข่าวประเสริฐออกไปอย่างกว้าง - 
ขวางและมีศักยภาพที่จะสร้าง
ความขัดแย้งอย่างรุนแรง เราควร
จะฟังค าสอนของเปาโลอย่างตั้งใจ
ทั้งในเรื่องความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน การรับใช้ และความรัก 
แล้วน าค าสอนของเขามาใคร่ครวญ
เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 พระธรรมตอนนี้เหมือนกับเป็น
ข้อสรุปที่กลั่นออกมาจากหัวใจของ
เปาโล เราจะสามารถเห็นถึงภาระ -
ใจของเปาโลในการน าข่าวประเสริฐ
ไปยังคนทั้งโลก และ ท่านก็มีความ
มั่นใจว่า ข่าวประเสริฐของพระเจ้า
นั้นเป็นสิ่งที่จะท าให้เราตั้งมั่นคงได้ 
เพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นความล้ า
ลึกและเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
 เปาโลมีความกร ะตือรือล้นที่จะ
ประกาศและเป็นผู้ปรนนิบัติข่าว
ประเสริฐของพระเจ้า ท่ามกลาง 
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ความล าบาก ท่านยินดีลงทุนชีวิต
ทีเดียว 
พี่น้องครับ เมื่อเรามีประสบการณ์  
ในฤทธิ์เดชของพระเจ้า การประกาศ 
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์
ก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน 

 พี่น้องมีโอกาสพูดแบ่ง ปันความ
รักของพระเจ้ากับเพื่อนครั้งสุดท้าย
เมื่อไร?____________________ 
__________________________ 
 ให้เราทบทวนความรักของพระ -
เจ้าที่มีต่อเรา และให้เราประกาศ
ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ท่านมี
ประสบการณ์ใดที่สามารถแบ่งปัน
กันผู้อื่นได้บ้าง?______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
เพื่อพระองค์จะทรงใช้เราส าหรับ
ข่าวประเสริฐ เหมือนที่พระองค์
ทรงใช้เปาโล 
 พระเจ้าทรงสัญญาหมายส าคัญ
และการอัศจรรย์ควบคู่ไปกับการ
ประกาศข่าวประเสริฐ ให้เรา
คาดหวังการอัศจรรย์เม่ือเราเป็น
พยานถึงความจริงแท้ขององค์พระ
เยซูคริสต์ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คน
จ านวนมากมารู้จักพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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เข้าใจพระธรรม 1 โครินธ์  
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์   : เพื่อแยกแยะ
ปัญหาของคริสตจักรในเมืองโครินธ ์
เสนอทางแก้ สอนผู้เชื่อให้มีชีวิตอยู่
เพื่อพระคริสต์ท่ามกลางสังคมที่
เสื่อมทราม 
 

ผู้เขียน : เปาโล 
 

เขียนถึงใคร : คริสตจักรในเมือง
โครินธ์ และคริสเตียนทุกหนทุกแห่ง  
 

ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค.ศ. 
55 ตอนปลายของการท าพันธกิจ
สามปีที่คริสตจักรเอเฟซัส ซึ่งเป็น
การเดินทางประกาศครั้งที่สามของ
เปาโล 
 

เบื้องหลัง  :       โครินธ์เป็น
เมืองใหญ่มีชนหลายชาติหลาย
ภาษาเป็นท่าเรือและ ศูนย์กลาง  
การค้าขายส าคัญที่สุดของแคว้น  
อาคายา ผู้คนกราบไหว้รูปเคารพ
และท าผิดศีลธรรมกันอย่างแพร่หลาย 
สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่เป็น ชาว 
ต่างชาติ เปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักรนี้
ขณะเดินทางประกาศครั้งที่สอง 

 
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก  
“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   
ข้าพเจ้าวิงวอนทา่นในพระนาม 
ของพระเยซคูริสตเจ้าของเรา  
ขอให้ท่านปรองดองกัน   
อย่าถือพวกถือคณะ   
แต่ขอให้ท่านเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน” 
(1:10) 
 
คริสเตียนในเมืองโครินธ์ต้อง

ต่อสู้กับสภาพสังคมที่รายล้อมด้วย
การทุจริตและบาปทุกชนิด พวก
เขาจึงรู้สึกถึงแรงกดดันให้ต้อง
ปรับตัว พวกเขารู้ดีว่าตนมีเสรีภาพ
ในพระคริสต์ แต่ค านี้หมายความ
ว่าอย่างไรเล่า และพวกเขาควรจะ
ท าอย่างไรกับการกราบไหว้รูป
เคารพและการผิดประเวณี แล้ว
พวกเขาควรท าอย่างไรกับการ
แต่งงาน ผู้หญิงในคริสตจักร และ
ของประทานฝ่ายวิญญาณ ทั้งหมด
นี้ไม่ได้เป็นเพียงค าถามทางทฤษฎี
เท่านั้น  
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คริสตจักร ก าลังถูกกัดกร่อนให้
อ่อนแอลงทุกขณะด้วยการประพฤต ิ
ผิดศีลธรรมและการไม่เติบโตทาง
จิตวิญญาณ  ความเชื่อของคริส -
เตียนก าลังถูกทดสอบอยู่ในเตา
หลอมของไฟอธรรมแห่งเมือง      
โครินธ์ และบางคนก็สอบไม่ผ่าน 
เปาโลทราบเรื่องการดิ้นรนของ

พวกเขา จึงได้เขียนจดหมายฉบับ
นี้ขึ้นเพื่อแจกแจงปัญหา รักษารอย
ร้าวในหมู่พวกเขา และตอบค าถาม
ต่างๆ เปาโลยกเอาเรื่องความผิด
บาปของพวกเขาขึ้นมา และบอกว่า
พวกเขาจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขการ
ประพฤติและหันกลับมาอุทิศถวาย
ตนเพื่อพระคริสต์อย่างชัดเจน 
หลังจากบทน าสั้นๆ (1 :1 -9) 

เปาโลก็ยกเอาเรื่องความเป็น
อันหนึ่งอันเดียว กันขึ้นมากล่าว
ทันที (1:10-4:21) ท่านเน้นเนื้อหา
สาระที่ชัดเจนของข่าวประเสริฐ   
ซึ่งบรรดาผู้เชื่อควรยึดไว้ให้มั่น 
อธิบายถึงบทบาทของผู้น า
คริสตจักร และเรียกร้องให้สมาชิก
ทุกคนเติบโตขึ้นในความเชื่อ  

 

จากนั้นเปาโลก็ยกเรื่องการ
ประพฤติผิดศีลธรรมของสมาชิก
บางคนขึ้นมากล่าวถึง รวมทั้งเรื่อง
ที่คริสเตียนเป็นคดีความกันในศาล 
(5:1-6:8) เปาโลแนะน าให้พวกเขา
ลงวินัยกันในคริสตจักรและตัดสิน
ข้อพิพาทต่างๆ เป็นการภายใน
ระหว่างคริสเตียนด้วยกันเอง  และ
เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ในคริสต -
จักรโครินธ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับการ
ล่วงประเวณี เปาโลจึงประณา ม
ความบาปในเรื่องนี้ด้วยถ้อยค าที่
รุนแรงอย่างยิ่ง (6:9-20) 
ตอนต่อมาเปาโลตอบปัญหา

ต่างๆ ของคริสตจักร เนื่องจากมี
การค้าประเวณีและการประพฤติ
ผิดทางเพศอยู่ทั่วไป  ชีวิตสมรส
ของชาวโครินธ์จึงไร้ความหมาย 
และคริสเตียนเองก็ไม่รู้ว่าควรจะท า
อย่างไรดี  เปาโลจึงให้ค าแนะน าที่
ตรงไปตรงมาและน ามาปฏิบัติได้
จริง (7:1-40)  
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ส่วนเรื่องเนื้อสัตว์ที่ถวายให้รูป
เคารพมานั้น ท่านบอกให้คริส
เตียนแสดงตนว่าได้อุทิศถวายตัว
เพื่อพระคริสต์อย่างมั่นคง และใส่ใจ
ในความรู้สึกของผู้เชื่อคนอื่นๆ
โดยเฉพาะพี่น้องที่ยังอ่อนแอใน
ความเชื่อ (8:1-11:12) 
เปาโลก ล่าวต่อไปเรื่องการ

นมัสการ บทบาทของผู้หญิง พิธี
มหาสนิท และของประทานฝ่าย
วิญญาณ (11:3-14:39) ซึ่งระหว่าง
นี้เขาได้แทรกค าบรรยายเรื่องของ
ประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้อย่าง
จับใจ นั่นคือความรัก (บทที่ 13) 
จากนั้นเปาโลก็จบลงด้วยการ
อภิปรายเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย 
(15 :1-58) ค าลงท้าย ข้อคิด การ
ฝากความคิดถึงไปยังบุคคลต่างๆ
และค าอวยพร (16:1-24) 

 
 
 
 
 
 
 

ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้หยิบ
ยกเรื่องความบาปและความผิด
ต่างๆ ของชาวโครินธ์ขึ้นมาต่อว่า 
พระธรรม 1 โครินธ์เป็นพระธรรมที่
เรียกร้องให้บรรดาคริสเตียน
ระมัดระวังไม่ผสมกลมกลืนไปกับ
โลก หรือยอมรับค่านิยมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้ไม่เชื่อ แต่ต้อง
ด าเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์ 
กลาง ปราศจากต าหนิ  และเต็มไป
ด้วยความรักเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
รอบข้างเพื่อพระเจ้าของเรา  

ขณะที่เราอ่าน 
พระธรรม 1 โครินธ์  

จงส ารวจค่านิยมของเราว่าชีวิต
เรายังคงอุทิศแด่พระคริสต ์

อย่างเต็มที่อยู่หรือไม?่ 
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วันที่ 22 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 1:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:11     “แต่พระราชาจะทรง   
เปรมปรีด์ิในพระเจ้า  ทุกคนที่
สาบานในพระนามของพระองค์
จะอวดอ้างพระนามนั้น  เพราะ
ปากของคนมุสาจะถูกปิด” 
อ่านพระธรรม 1 คร.1:1-9 ช้าๆ  
3 รอบ  
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างในพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 2  
โครินธ์เป็นเหมือนหม้อหลอม
วัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เมือง
นี้มีความหลากหลายมากทั้งในด้าน
ความม่ังคั่ง ศาสนา และมาตรฐาน
ทางศีลธรรม ชาวเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า  

รักอิสรภาพอย่างยิ่ง ไม่ชอบขึ้นกับ
ใคร ทั้งยังเสื่อมทรามไม่ต่างจาก
นครใหญ่ๆ ทั่วไปในโลก  
 ชาวโรมันท าลายเมืองนี้ลงใน    
ปี 146 ก่อน ค .ศ. เพราะเกิดกบฏ 
ต่อมาในปี 46 ก่อน ค.ศ. จักรพรรดิ
โรมันจูเลียสซีซาร์ได้บูรณะเมือง  
ขึ้นใหม่เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์  
 มาถึงสมัยของเปาโล (ค.ศ. 50) 
พวกโรมันตั้งโครินธ์ขึ้นเป็นเมือง
หลวงของแคว้นอาคายา  (ประเทศ
กรีซในปัจจุบัน ) โครินธ์เป็นเมือง
ใหญ่ สร้างก าไรมหาศาลให้รัฐบาล
โรมันทั้งด้านการค้า และการทหาร 
เนื่องจากมีทหารปกป้องเมืองเพื่อ
ความปลอดภัย ทว่าความม่ังคั่ง
กลับท าให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความ
เสื่อมทรามทุกชนิด มีการกราบ
ไหว้รูปเคารพกันอย่างแพร่หลาย มี
วิหารเทพ เจ้ากว่า 12 แห่ง ซึ่งมี
โสเภณีประจ าอยู่ไม่ต่ ากว่าหนึ่งพัน
คน ชื่อเสียงด้านการค้าประเวณี
ของเมืองโครินธ์นั้นเป็นที่ร่ าลือจน
โสเภณีเมืองอื่นๆก็ยังถูกเรียกว่า    
”สาวโครินธ”์ 
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ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4-6  ในจดหมายฉบับนี้เปาโล
ใช้ถ้อยค ารุนแรงกับชาวโครินธ์ แต่
เขาเริ่มต้นจดหมายในด้านดีก่อน 
คือ ขอบพระคุณพระเจ้า  
 เปาโลย้ าสิทธิพิเศษของพวกเขา
ในฐานะคนที่ได้รับพระคุณและเป็น
ประชากรของพระเจ้า ได้รับฤทธิ์ -
เดชจากพระเจ้าในการประกาศและ
เข้าใจถึงความจริงของพระองค์  
รวมทั้งการที่พวกเขาได้รับของ
ประทานฝ่ายวิญญาณด้วย   

เม่ือเราจ าเป็นต้อง 
แก้ไขพฤติกรรมของใคร  

เราควรเริ่มโดย 
ให้ความม่ันใจในส่ิงที่พระเจ้า 
ทรงท าไว้แล้วในชีวิตของเขา 

 ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องในพระ -
กายคือในคริสตจักรร่วมกัน คงต้อง
มีหลาย ๆ ครั้งที่พระเจ้าทรงใช้เรา
ให้เตือนพี่น้องที่เรารักบางคนที่ท า
ผิดและอาจจะท าให้สะ ดุดได้ เรา
ควรจะใช้หลักการที่ อ. เปาโลได้ใช้
ในตอนนี้เพื่อเสริมสร้างพี่น้องของ
เราให้โตขึ้น 

 มีเหตุการณ์อะไรหรือใครที่   
พระเจ้าจะทรงใช้เราเพื่อตักเตือน
และเสริมสร้างเขา และเราคิดว่า 
เราจะเริ่มต้นอย่างไร?__________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 7-9     เปาโลรับรองกับบรรดา
ผู้เชื่อชาวโครินธ์ว่าพระเจ้าจะทรง
ถือว่าพวกเขา “ปราศจากที่ติ ” 
เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (ดู อฟ.
1:7-10)  การรับประกันเช่นนี้ไม่ใช่
เพราะของประทานอันยิ่งใหญ่หรือ
การกระท าดี วิเศษของพวกเขา แต่
เพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงท า
ส าเร็จแล้วเพื่อพวกเขาเมื่อพระองค์
สิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์  
 ทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซู
คริสต์จะถือว่าไร้ต าหนิเมื่อพระเยซู
คริสต์เสด็จกลับมา (ดู 1ธส .3:13 ; 
ฮบ .9:28) หากเรามีความเชื่อใน
พระคริสต์ แม้จะอ่อนแอเราก็รอด
แล้ว และหากเราไม่เลือกปฏิเสธ
ทางของพระองค์เราก็รอดส าหรับ
อนาคตด้วย 
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 เรามั่นใจหรือไม่ว่า  เมื่อเรา
ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระ -
ผู้ช่วยให้รอดและจอมเจ้านายแล้ว
พระองค์ทรงมอบความรอดให้
อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ถ้าเรา
ไม่มั่นใจให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้
อีกครั้งหนึ่ง เราไม่ ต้องรับเชื่อใหม่
อีก เพราะเรารอดแล้ว 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการ
ที่เรามีพี่น้องในคริสตจักรที่ช่วย
เสริมสร้างเรา เตือนสติเราให้เรา
เติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทาน
ก าลังให้กับเราในการด าเนินชีวิต
กับพระองค์ แล ะเตือนสติเราให้อยู่
ในทางของพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 23 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 1:10-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
63:11       “แต่พระราชาจะทรง
เปรมปรีด์ิในพระเจ้า  ทุกคนที่
สาบานในพระนามของพระองค์
จะอวดอ้างพระนามนั้น  เพราะ
ปากของคนมุสาจะถูกปิด” 
อ่าน พระธรรม 1 คร .1:10- 17 
ช้าๆ 3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ อ .เปาโลได้พูด
ถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
อย่างไร 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ10,11 การที่จะ “ปรองดองกัน ”  
และ “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ไม่ได้
หมายความว่าทุกคนจะต้องคิดหรือ
ชอบเหมือนกันหมดทุกอย่าง  

 การมีทรรศนะที่แตกต่างกันไม่
จ าเป็นต้องแตกแยกกัน  คนกลุ่ม
หนึ่งอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันใน
ทุกเรื่อง  ถ้าไม่ใช่เรื่องหลักข้อเชื่อ
พวกเขายังสามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างดี  
 เรื่องที่ส าคัญจริงๆ คือพระเยซู
คริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหนือทุกสิ่ง จงพูดและปฏิบัติตนใน
คริสตจักรในแนวที่จะลดการโต้แย้ง
และเพิ่มความสามัคคีให้มากขึ้น 
ความแตกต่างกันในเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ไม่ควรเป็นเหตุให้คริสเตียน
แบ่งแยกกันเลย 

ให้เราท าความเข้าใจใหม่ว่า  
น้ าหน่ึงใจเดียวกันน้ันไม่จ าเป็น 
ต้องเหมือนกันในทุกเรื่อง  
แต่เป็นเรื่องของท่าท ี

ที่เราต้องไม่แตกแยกกัน คือ 
“แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” 

 มีเรื่องอะไรบ้างที่เรามีความแตก- 
ต่างกับพี่น้อง แต่เราไม่แตกแยก
กัน ยังคงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอยู่ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 ข้อ12,13  เปาโลตั้งค าถามว่า
ความขัดแย้งของชาวโครินธ์นั้น
แบ่งแยกพระคริสต์ด้วยหรือ  
 ค าถามนี้แสดงภาพให้เห็นเด่น - 
ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคริสตจักร 
(พระกายของพระคริสต์ ) แตกแยก
กัน ปัจจุบันมีการนมัสการพระเจ้า
หลากหลายรูปแบบและมีคริสตจักร
มากมายหลายแห่ง  เราจึงอาจจะ
ตกอยู่ในสภาพเดียวกับชาวโครินธ์ 
 หากเกิดความคิดว่า “นักเทศน์ที่
คริสตจักรของฉันดีกว่าที่คริสตจักร
ของเธอ” ถ้าเราท าอย่างนี้ก็เท่ากับ
ว่าเราก าลังแบ่งแยกพระคริสต์  แต่
พระคริสต์ ทรงเป็นพระกายเดียว
เท่านั้น   
 ดังนั้นสาวกแท้ของพระองค์จึง
ต้องพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ที่ว่านี้ อย่าให้ความเลื่อมใสศรัทธา
ในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักเทศน์ 
อาจารย์  หรือนักเขียนมาท าให้เรา
เกิดความยโสเลย ผู้เดียวที่เราควร
จงรักภักดีคือพระคริสต์เท่านั้น เพื่อ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตาม
พระประสงค์ของพระองค์ 
 
 

 เมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซู
คริสต์ เราต้องเป็นคนที่ติดตาม  
พระเยซูคริสต์เท่านั้น เราขอบคุณ
พระเจ้าส าหรับนักเทศน์ ศิษยาภิ -
บาล ผู้น า พี่เลี้ยงที่เสริมสร้างเรา 
เราขอบคุณพวกเขาที่น าเราไปพบ
พระคริสต์และเติบโตกับพระองค์
มากขึ้น และเราก็จะเป็นสาวกของ
พระคริสต์เหมือนกับที่คนเหล่านี้
เขาเป็นด้วย ผู้รับใช้เหล่านี้ได้ท าให้
ท่านโตกับพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 เรายินดีลงทุนชีวิตของเราเพื่อ
ข่าวประเสริฐแบบที่เปาโลลงทุน
หรือไม่?___________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความเป็น    
น้ าหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น เรื่อย ๆ 
ในคริสตจักรของเรา ให้คริสตจักร
ของเรามีวิญญาณและท่าทีแห่ง
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ให้  
ทีมผู้น ามีสติปัญญาที่จะจัดการ
เรื่องความแตกต่างได้ โดยไม่มี   
การแตกแยกเกิดขึ้น 
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 ทูลขอพระวิญญ าณบริสุทธิ์    
ทรงท างานในใจและความคิดของ
ทุกคนในคริสตจักรให้มีความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ให้มีค าพูดและ
ชีวิตแห่งการหนุนน้ าใจเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 1:18-2:5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรมสดุดี 63:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
63:11      “แต่พระราชาจะทรง
เปรมปรีด์ิในพระเจ้า  ทุกคนที่
สาบานในพระนามของพระองค์
จะอวดอ้างพระนามนั้น  เพราะ
ปากของคนมุสาจะถูกปิด” 
อ่านพระธรรม 1คร.1:18-25 ช้าๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ อ .เปาโลได้พูด
เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ว่า
อย่างไร?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ในข้อ 
28-31   อ.เปาโลยังคงเน้นต่อไปว่า
หนทางที่จะได้รับความรอดนั้นง่าย
เสียจนใครๆ  ที่ต้องการความรอด   
ก็สามารถเข้าใจได้  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 ความรู้ ความช านาญไม่อาจช่วย
ใครให้เข้าอาณาจักรของพระเจ้า 
แต่ความเชื่อช่วยได้ เพื่อจะไม่มีใคร
โอ้อวดได้ว่าความสามารถของตน
ช่วยให้ได้มาซึ่งชีวิตนิรันดร์  
 ความรอดมาจากพระเจ้าเท่านั้น 
โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู  
ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถท าได้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรอด  เรา
เพียงยอมรับสิ่งที่พระเยซูได้ท าเพื่อ
เราแล้วเท่านั้น 
 

ข้อคิด และกา รตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
บทที่ 1 ข้อ19 อ.เปาโลสรุปเนื้อหา
ของพระธรรมอิสยาห์ 29:14 เพื่อ
เน้นจุดเดียวกับที่พระเยซูมักเน้น
เสมอ  คือวิถีทางของพระเจ้าไม่
เหมือนกับวิถีทางของโลก  (หรือ
ปัญญาทั่วไปของมนุษย์ ) และพระ
เจ้ายังประทานชีวิตนิรันดร์ซึ่งโลกนี้
ไม่อาจให้ได้  
 คนเราอาจใช้เวลาชั่วชีวิตสะสม
ความรู้และสติปัญญาแบบมนุษย์ 
แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะ
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
 
 

เราต้องเข้ามาเฝ้าพระคริสต ์
ผู้ทรงถูกตรึงและคืนพระชนม์แล้ว
เพ่ือจะได้รับชีวิตนิรันดร์และ 
รับความชื่นชมยินดีแห่งการ 

มีความสัมพันธ์กับพระผู้ช่วยให้รอด
ของเราอย่างเป็นส่วนตัว 

 ให้เราใช้เวลานี้ทบทวนถึง
ความสัมพั นธ์ของเรากับพระเยซู
คริสต์ว่าเป็นอย่างไร และพัฒนาไป
ในทิศใด?__________________ 
__________________________
__________________________ 
บทที่ 2 ข้อ4      เปาโลไม่ได้ม่ันใจ
ในสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรื อ
ความสามารถในการพูดของตน  
แต่ท่านมั่นใจ  เพราะท่านรู้ว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก าลังช่วยเหลือ
และน าท่านอยู่   
 เปาโลไม่ได้ปฏิเสธความส าคัญ
ของการศึกษาและการเตรียมสิ่งที่
จะเทศนา  ท่านเองก็ได้ศึ กษาพระ
คัมภีร์มาแล้วอย่างถี่ถ้วน 
 การเทศนาที่จะเกิดผลต้อง
ประกอบ  ด้วยการเตรี ยมตัวศึกษา
มาอย่างดีกับการพึ่งในพระราชกิจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
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 อย่าน าค าของเปาโลตอนนี้มา
เป็นข้ออ้างที่จะไม่ศึกษาและเตรียม
ตัวก่อนเทศนา 
 ทุกครั้งที่เราท าอะไรในฐานะที่
เราเป็นคริสเตียนนั้น มี 2 ด้านที่
เราต้องเข้าใจคือ ส่วนที่พระเจ้าทรง
กระท าและส่วนที่เราต้องท า เช่ น 
เมื่อเราจะสอบ ส่วนของเรา เรา
ต้องอ่านหนังสือ ส่วนของพระเจ้า
คือประทานสติปัญญา การดลจิต
ดลใจ  เมื่อท าธุรกิจ ส่วนของเราคือ
ขยันท างาน สัตย์ซื่อ ส่วนของพระ -
เจ้าคือประทานความส าเร็จ เป็นต้น  
 ในความรับผิดชอบของเรานั้น 
เราสมดุลย์หรือไม่ และตอนนี้ งาน
ของเราคืออะไร?_____________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทุกครั้งที่เราอ่านพระวจนะ เฝ้า
เดี่ยว ท า QT ทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะเข้าใจหลักการชีวิต
ทุกด้านทั้งฝ่ายสติปัญญา ฝ่าย
วิญญาณ ท่าที สังคม และทูลขอ
พระเจ้าให้ก าลังกับเราที่จะมีชีวิต
ตามที่พระองค์ทรงให้เราเข้าใจ    
นั้นด้วย 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
 ________________________
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 25 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 2:6-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1คร.2:6-16 ช้าๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าใคร
เป็นผู้ท าให้เราเข้าใจพระเจ้าได้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10  “ความล้ าลึกของพระเจ้า” 
หมายถึงพระลักษณะของพระเจ้า
และแผนการอันยอดเยี่ยมเกินจะ
หยั่งรู้ได้ของพระองค์ นั่นคือการ
สิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของ
พระเยซู ตลอดจนพระสัญญาเรื่อง
ความรอดซึ่งเปิดเผยเฉพาะแก่คน
ที่เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็น
ความจริง  
 ผู้ที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ การ
คืนพระชนม์และไว้วางใจในพระ -
คริสต์จะรู้ทุกสิ่งที่จ าเป็นต้องรู้เพื่อ 
 

จะได้รับความรอด ความรู้ดังกล่าว
นี้แม้แต่คนที่เฉลียวฉลาดที่สุดก็ยัง
ไม่อาจเข้าใจได้ นอกเสียจากว่า
พวกเขาจะยอมรับข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้า ทุกคนที่ปฎิเสธข่ าวนี้
เป็นคนโง่เขลา ไม่ว่าในสายตาของ
โลกเขาจะดูเป็นคนฉลาดเพียงใด    
ก็ตาม 
 ข้อ 13 ถ้อยค าของเปาโลมีสิทธิ -
อ านาจเพราะถ้อยค านั้นมาจาก   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อเขียนของ
เปาโลไม่ได้เป็นเพียงความคิดเห็น
ส่วนตัวหรือความประทับใจส่วนตัว
ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน แต่เมื่อ
พระวิ ญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้
ท่านเขียนท่านก็เขียนความคิดและ
ถ้อยค าของพระเจ้า 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ15,16  
ไม่มีผู้ใดเข้าใจพระเจ้าได้ (รม .
11:34) แต่โดยการทรงน าของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อจึงหยั่งรู้
แผนการ พระด าริ และพระราชกิจ
บางอย่างของพระเ จ้าได้  อันที่จริง
พวกเขามี “พระทัยของพระคริสต์”  
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 พระวิญญาณบริสุทธิ์ท าให้เรา
เริ่มเข้าใจความคิดของพระเจ้า 
สนทนากับพระองค์ และรอคอย
การทรงตอบค าอธิษฐานของเรา  
 เราใช้เวลากับพระคริสต์นาน
พอที่จะมีพระทัยของพระองค์อยู่
ไหม?  
 
ความสัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์ 
เกิดจากการใช้เวลากับพระองค์และ 

อ่านพระวจนะของพระองค์ 
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 เราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
หรือไม่? ดังนั้นเราต้องใช้เวลากับ
พระองค์มากขึ้น ส่วนที่เราต้องท า
คือ เราต้องจัดเตรียมเวลาที่ดีที่สุด
ของเรากับพระองค์ ซึ่งจะเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเราจะได้
เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนั้นได้  
 เราได้ลงทุนเวลากับพระเจ้า
เมื่อไร และนานเท่าไรในแต่ละวัน? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอความหิวกระหายพระเจ้า
ให้กับเรา เพื่อเราจะได้ ชื่นชมและ
ลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นทุก ๆ วัน 
 ไม่เพียงแต่ส่วนตัวเรา แต่ทูลขอ
ความหิวกระหายพระเจ้านั้นให้กับ
พี่น้องในคริสตจักรของเราด้วย 
เพื่อเราจะร่วมรับใช้กับพี่น้อง และ 
เห็นหมายส าคัญการอัศจรรย์
เกิดขึ้นจากพระเจ้า อันเป็นเหตุท า
ให้น้ าพระทัยของพระเจ้าส าเร็จ ใน
คริสตจักรและในชุมชนของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 26 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 3:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1 คร.3:1-15 ช้าๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้บอก
ว่า อะไรคือลักษณะของทารกฝ่าย
วิญญาณ (ข้อ 3)?____________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 10,11 รากฐานของคริสตจักร
หรือของบรรดาผู้เชื่อคือพระเยซู
คริสต์ ซึ่งเป็นฐานรากที่เปาโลได้
วางไว้ (โดยการเทศนาเรื่องพระ
คริสต์ )เมื่อตอนที่ท่านเริ่มก่อตั้ง
คริสตจักรที่เมืองโครินธ์  
 ผู้ใดก็ตามที่จะก่อขึ้นบนฐานราก
นี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ครู ผู้สอน 
นักเทศน์ บิดามารดา และคนอื่นๆ 
ก็ต้องก่อขึ้นด้วยวัสดุทรงคุณภาพ 
(หลักข้อเชื่อที่ถูกต้อง การด าเนิน- 

ชีวิตที่ถูกต้อง 3:12 เป็นต้นไป )  
เพื่อให้ได้มาตรฐานของพระเจ้า  
 ทั้งนี้เปาโลไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์
การท างานของอปอลโล แต่ก าลัง
ท้าทายเหล่าผู้น าคริสตจักรใน
อนาคตให้เทศนาและสอนอย่าง
ถูกต้อง 
 ข้อ 13-15 มีสองวิธีท่ีจะท าลาย
อาคารลงได้แน่นอน วิธีท่ีหนึ่งคือ
ท าลายฐานรากที่วางไว้ อีกวิธีหนึ่ง
คือสร้างอาคารนั้นด้วยวัสดุด้อย -
คุณภาพ  
 คริสตจักรต้องมีฐานรากคือพระ
คริสต์เท่านั้น  ไม่อาจแทนที่ด้วย
บุคคลหรือหลักการใดๆ พระคริสต์
จะทรง ประเมินผลงานของผู้รับใช้
แต่ละคน ว่ามีส่วนเสริมสร้างชีวิต
ของคริสตจักรอย่างไรบ้าง  
 ในวันพิพากษา (“วันนั้น”) ความ
จริงใจในการงานของแต่ละคนจะ
ถูกเปิดเผย พระเจ้าจะทรงตัดสินว่า
เขาซื่อสัตย์ต่อค าสอนของพระเยซู
หรือไม่ งานที่ดีจะได้รับรางวัล ส่วน
งานที่ไม่ซื่อสัตย์จะถูกตัดทิ้งไป  
 ตัวเจ้าของงาน “จะรอด แต่ก็
เหมือนคนที่รอดจากไฟเท่านั้น ” 
หมายความว่าคนงานที่ไม่ซื่อสัตย์ 
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ก็จะรอดแต่ก็เหมือนคนที่หนีออกมา
จากอาคารที่ถูกไฟไหม้ ทรัพย์
สมบัติทั้งสิ้น (ผลงาน)จะสูญไปหมด 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ1-3  
เปาโลเรียกชาวโครินธ์ ว่าทารกใน
พระคริสต์เพราะพวกเขายังทะเลาะ
ทุ่มเถียงกันเหมือนเด็กและปล่อย
ให้เกิดความแตกแยก  
 คริสเตียนด้อยวุฒิภาวะจะเป็น
คน “ฝ่ายโลก” ถูกควบคุมโดยความ
ปรารถนาของตนเอง แต่ผู้เชื่อที่เป็น
ผู้ใหญ่แล้วด าเนินชีวิตสอดคล้อง   
กับพระประสงค์ของพระเจ้า  
 ความปรารถนาของเรามีอิทธิพล
ต่อชีวิตเรามากน้อยเพียงไร  เรา
ควรจะตั้งเป้าหมายให้พระประสงค์
ของพระเจ้าเป็นความปรารถนา
ของเรา   ถ้าเราถูกความปรารถนา
ของเราเองครอบง า การเติบโตฝ่าย
วิญญาณของเราจะหยุดชะงัก 

เป้าหมายของการที่เรารับเชื่อ 
ไม่ใช่เพียงเราจะรอดเท่าน้ัน 
แต่คือการทีเ่ราเติบโตขึ้น 
เปน็ผู้ใหญ่ในพระคริสต ์

มีวุฒิภาวะและเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วย 
 

 ปัญหาของเราคือ เราเข้าใจผิด
คิดว่าแค่รอดแล้วไปสวรรค์ก็พอ 
ดังนั้นเราจึงเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ
ตลอดไป  
 เรายินดีจะลงทุนชีวิตของเรา
เพื่อเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระ
คริสต์หรือไม่ และเราคิดว่าจะท า
อย่างไรเพื่อเราจะ เติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์?___________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงท าลายความ - 
คิดที่มีเหตุผลจอมปลอมว่า เราแค่
เป็นคริสเตียนเพื่อให้รอดจากนรก
และไปสวรรค์ก็พอแล้ว แต่ ให้ขอ
พระเจ้าทรงใส่ความกระหายพระเจ้า 
กระหายพระวจนะของพระองค์เข้า
มาในชีวิตเราด้วย 
 ทูลขอให้เราด าเนินชีวิตตาม  
พระวจนะของพระเจ้า มีชีวิตที่
สัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ เพื่อ
เราจะเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐ านยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 3:16-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม 1 คร .3:16- 22 
ช้าๆ 3 รอบ  
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างใน  
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-21 เปาโลไม่ได้บอกให้ผู้เชื่อ
ชาวโครินธ์ละเลยการหาความรู้แต่
ก าลังเตือนว่าถ้าสติปัญญาฝ่ายโลก
ท าให้พวกเขาห่างเหินจากพระเจ้า 
นั่นก็ไม่ใช่สติปัญญาแล้ว  
 วิถีทางของพระเจ้านั้นมีคุณค่า
มากกว่ามากแม้จะดูโง่เขลาใน
สายตาของโลก (1:27) ชาวโครินธ์
ก าลังใช้สิ่งที่เรียกกันว่าสติปัญญา
ของโลกมาประเมินผู้น าและผู้ สอน
ของตน ความเย่อหยิ่งท าให้พวก
เขาเห็นคุณค่าวิธีการน าเสนอ
มากกว่าเนื้อหาสระของค าเทศนา 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อ 22 เปาโลบอกว่าทั้งชีวิตและ
ความตายเป็นของเรา ในขณะที่ผู้
ไม่เชื่อเป็นเหยื่อที่ถูกพัดพาไปตาม
กระแสชีวิตและยังสงสัยว่าชีวิตมี
ความหมายอะไรหรือไม่ แต่ผู้เชื่อ
สามารถใช้ชีวิตได้ดีเพราะเราเข้าใจ
ถึงจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต  
 ผู้ไม่เชื่อได้แต่กลัวความตาย แต่
ส าหรับผู้เชื่อความตายไม่น่ากลัว  
เพราะพระคริสต์ได้พิชิตความกลัว
ทุกอย่างแล้ว (ดู 1ยน.4:18) ความ
ตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต    
นิรันดร์กับพระเจ้า 
 

ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ16-17  
เช่นเดียวกับที่ร่างกายของเรา   
เป็น “วิหารของพระเจ้า ” (6:19) 
คริสตจักรท้องถิ่นหรือชุมชนคริส -
เตียนก็คือพระวิหารของพระเจ้า   
 พระวิหารของชาวยิวในกรุง
เยรูซาเล็มจะต้องยืนยงอยู่เสมอฉัน
ใด คริสตจักรก็ต้องยืนยงม่ันคงฉัน
นั้น ต้องไม่มีการท าให้เสียหายหรือ
ถูกท าลายเพราะความแตกแยก 
ความขัดแย้งกัน หรือเพราะความ
บาปอื่นๆ  ในกลุ่มสมาชิกที่ร่วมกัน
นมัสการพระเจ้า 

 เราตระหนักเช่นนั้นหรือไม่ 
เปาโลได้บอกกับเราว่า เราเ ป็น
วิหารของพระเจ้า เราไม่ ได้อยู่ ตัว
คนเดียว  
 เปรียบเทียบเหมือนกับการ
แต่งงานคือ เมื่อเราแต่งงานแล้วเรา
จะอยู่แบบโสดไม่ได้ หมายความว่า 
เราต้องสนใจคู่ครอง และลูกที่เกิดมา  
ดังน้ันเม่ือเรารับเชื่อ เป็นคริสเตียน 
เราก็จะมีชีวิตอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ 

อีกต่อไป แต่เรามีพ่ีน้องฝ่ายวิญญาณ 
ซึ่งคือคริสตจักรของพระเจ้า 

ที่เราจะต้องสัมพันธ์กับพวกเขา และ
เราก็มีพระเจ้าที่เราต้องสัมพันธ์ด้วย 
 หลังจากที่ท่านรับเชื่อ คือเมื่อ
เป็นคริสเตียนแล้ว ท่านได้จัดเวลา 
และ ระบบชีวิตของท่านใหม่
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราตระหนักถึง
ฐานะใหม่ของเราที่เรามีคริสตจักร 
คือพี่น้อง และมีพระเจ้าที่เราต้อง
สัมพันธ์ด้วย  
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราจัด
เวลาเฝ้าเดี่ยว และการสามัคคี
ธรรมกับพี่น้องได้อย่างสม่ าเสมอ 
 อธิษฐานอวยพรคริสตจักร    
ของเราให้พี่น้องทุกคนในคริสตจักร
มีการผูกพันตัวซึ่งกันและกัน และ  
มีความสัมพันธ์ท่ีสม่ าเสมอกับ   
พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 4:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1คร. 4:1-13 ช้าๆ 
3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้เปาโลได้สอนอะไร
ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสิน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 5 
การตัดสินพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน
นี้เป็นเรื่องที่เย้ายวนเสียจริงๆ เรา
มักวิจารณ์ว่าคนนั้นคนนี้เป็นสาวก
ที่ดีของพระคริสต์หรือไม่  ทว่ามีแต่
พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้จิตใจของคน  
และพระองค์เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ที่จะ
ตัดสิน  
 ค าเตือนของเปาโลต่อชาวโค -
รินธ์น่าจะเตือนใจเราด้วยเช่นกัน 
แม้เราจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่  
ท าบาป (ดู 5:12,13) แต่เราต้องไม่
ตัดสินว่าใครเป็นผู้รับใช้พระคริสต์
ที่ดีกว่ากัน   

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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 เพราะเมื่อใดที่เราตัดสินคนอื่น 
เราก็ก าลังถือว่าตัวเองดีกว่าเขา ซึ่ง
นั่นคือความหยิ่ง 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้   ในข้อ 6,7 
เรามักจะติดผู้น าฝ่ายวิญญาณได้
ง่าย ซึ่งอันที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดา
ที่คนเราจะภักดีต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรา  
 แต่เปาโลก าลังเตือนไม่ให้เรา
หลงภูมิใจในตัวผู้น าที่เราชอบหรือ
ศรัทธาจนสร้างความแตกแยกใน
คริสตจักร  ผู้น าฝ่ายวิญญาณที่
แท้จริงก็คือตัวแทนของ พระคริสต์
และทุกสิ่งที่เขาให้เราก็คือสิ่งที่เขา
ได้รับมาจากพระเจ้า   
 อย่าปล่อยให้ความภักดีเป็นเหตุ
ให้เกิดการทุ่มเถียงว่าร้าย  หรือ
แตกความสามัคคี  
อย่าลืมว่าความภักดีสูงสุดของเรานั้น
มีต่อองค์พระคริสต์ ไม่ใช่ตัวแทน
ของพระองค์ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ 

 คนที่ใช้เวลาโต้แ ย้งเรื่องการ
ปกครองคริสตจักรมากกว่าประกาศ 
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้น
นับว่าไม่ได้ให้พระคริสต์มีความ - 
ส าคัญสูงสุดเสียแล้ว 

ข้อ 6,-13      ชาวโครินธ์แตกเป็น
กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแยกกันติดตาม
นักเทศน์ที่ตนชอบ (คือ เปาโล 
อปอลโล เปโตร และอื่นๆ) และต่าง
ก็ปักใจเชื่อว่า กลุ่มของตนเท่านั้นที่
มีความจริงครบสมบูรณ์ จึงเกิด
ความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณขึ้น  
 แต่เปาโลบอกกลุ่มต่างๆ ว่าอย่า
อวดอ้างว่าตนผูกติดอยู่กับนักเทศน ์
คนใด เพราะนักเทศน์แต่ละคนล้วน
เป็นเพียงผู้รับใช้ต่ าต้อย ซึ่งได้ทน
ทุกข์นานัปการเพื่อข่าวประเสริฐ
เรื่องความรอดในพระเยซู คริสต์
ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีนักเทศน์คนใด
ของพระเจ้ามีต าแหน่งสูงกว่ากันเลย 
 เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้ เรา
จะเห็นว่า อ .เปาโลหนักใจถึงความ
เป็นเด็กของพี่น้องในคริสตจักร    
โครินธ์ และสร้างความแตกแยก
เกิดขึ้นในคริสตจักร 
 เป้าหมายชีวิตของเราควรจะอยู่
ที่พระคริสต์ ไม่ใช่ ที่ผู้น าหรือผู้รับ
ใช้ใด ๆ เราขอบคุณพระเจ้าส าหรับ
ท่านเหล่านี้ แต่เราต้องตระหนักว่า 
ท่านเหล่านี้มีบทบาทที่จะน าเรา
ไปสู่พระคริสต์  
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 แท้จริงเราต้องสนับสนุน ให้
เกียรติ เพื่อท่านเหล่านี้จะรับใช้
พระเจ้าได้มากขึ้น เพื่อถวายเกียรติ
พระเจ้าและเสริมสร้างพี่น้อง 
 เราได้ตั้ งเป้าหมายของเราที่  
พระเยซูคริสต์ในทุก ๆ ส่วนของ
ชีวิตเราหรือไม่ และเราได้สนับ - 
สนุนผู้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้อง
หรือไม่____________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงน าเราไม่ให้
พลาดเป้าหมายชีวิตของเราคื อการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ การที่
เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่าย
วิญญาณ 
 อธิษฐานเผื่อความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในคริสตจักร อธิษฐานขับ
ไล่วิญญาณแห่งความแตกแยกให้
ออกไปในพระนามของพระเยซู
คริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเ จาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 29 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 4:14-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม 1 คร .4:14- 21 
ช้าๆ 3 รอบ  
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16  อ.เปาโลบอกชาวโครินธ์ให้
เอาแบบอย่างจากท่าน  ซึ่งที่ท่าน
สามารถกล่าวเช่นนี้ได้ก็เพราะท่าน
ได้เดินใกล้ชิดกับพระเจ้ามาโดย
ตลอด ได้ใช้เวลาศึกษาพระวจนะ
และอธิษฐาน ทั้งตระหนักว่าพระเจ้า 
ทรงสถิตอยู่ในชีวิตตลอดเวลา  
พระเจ้าจึงทรงเป็นแบบอย่างของ
เปาโล  

 ฉะนั้นชีวิตของเปาโลจึงสามารถ
เป็นแบบอย่างแก่คริสเตียนคนอื่นๆ 
ได้ แต่เปาโลไม่ได้คาดหวังว่าคน
อื่นจะต้องท าตามแบบท่านไปเสีย
ทุกอย่าง พวกเขาควรเอาอย่างใน
ด้านความเชื่อและความประพฤติ
ของเปาโลซึ่งจ าลองแบบมาจาก
ชีวิตของพระคริสต์ 
 เราสามารถพูดแบบ อ. เปาโลได้
หรือไม่ว่า “ท่านจงเลียนแบบ
ข้าพเจ้า ” นี่ไม่ใช่เป็ นความหยิ่ง    
แต่เป็นการท้าทายและการเป็น
แบบอย่าง  

เราควรจะตั้งเป้าหมายชีวิต 
แบบ อ.เปาโลคือเป็นแบบพระคริสต์ 
และส่ิงน้ีจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือเรา 

ต้องด าเนินชีวิตติดสนิทกับพระองค์
ตลอดเวลา 

 เราได้ด าเนินชีวิตติดสนิทกับ
พระองค์ตลอดเวลาแล้วหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 18-20 บางคนพูดถึงความเชื่อ
เสียมากมาย ซึ่งก็อาจจะได้แต่พูด 
พวกเขาอาจใช้ค าพูดได้ถูกต้องแต่
ชีวิตไม่ได้ส าแดงฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้า  
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 เปาโลกล่าวว่าอาณาจักรของ
พระเจ้ามีไว้เพื่อการด าเนินชีวิต 
ไม่ใช่เพียงเพื่ออภิปรายกัน การพูด
และการด าเนินชีวิตนั้นต่างกันมาก 
อย่ามีเพียงค าตอบที่เหมาะสม
เกี่ยวกับพระคริสต์ แต่จงให้ชีวิต
ของเราส าแดงว่าฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้าท างานอยู่ภายในเราจริง ๆ  
 พี่น้องครับ ให้เรากลับมาทบทวน
ตัวของเราเองว่า เราเชื่อและ
ด าเนินชีวิตตามที่เราเชื่อหรือไม่ ? 
เพื่อเราจะเกิดผล 100 % ในชีวิต
ของเรา และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง
ปรารถนาให้เราเกิดผลมากขนาดนี้ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้เรา
เห็นถึงความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามความเชื่อ และประพฤติ
ตามทันทีด้วย 
 ให้เราเป็นคนที่มุ่งมั่นในเ ป้า -  
หมายชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราคือ
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เพื่อเราจะ
สามารถท้าทายคนอื่นให้ท าตาม
อย่างของเราเองได้ 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 30 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 5:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1 คร.5:1-8 ช้าๆ  
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้บอก
ให้เราจั ดการกับความบาปเรื่อง
เพศอย่างไรในคริสตจักร และอะไร
คือท่าทีในการจัดการ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป คริสตจักรจะต้อง
จัดการกับความบาปที่ฉาวโฉ่ในหมู่
สมาชิกให้ได้  เพราะหากป ล่อยทิ้ง
ไว้จะยิ่งท าให้เกิดการแบ่งพรรค
แบ่งพวกและจะท าให้คริสตจักร
เป็นอัมพาตได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้อง
ท าคือการแก้ไขไม่ใช่แก้แค้น และ
แท้จริงแล้วควรจะช่วยน ามาซึ่งการ
เยียวยารักษา  
 

 คริสตจักรโครินธ์มีบาปที่เจาะจง
อยู่เรื่องหนึ่ง แต่สมาชิกไม่ยอม
จัดการแก้ไข  คือกรณี ที่คนหนึ่ง
ล่วงประเวณีกับแม่เลี้ยงของตน 
สมาชิกคริสตจักรพยายามไม่สนใจ
สิ่งที่เกิดขึ้น  
 เปาโลจึงบอกว่าคริสตจักรมี
หน้าที่รักษามาตรฐานศีลธรรม
ตามที่ปรากฏในพระบัญญัติของ
พระเจ้า พระองค์ตรัสว่าเราไม่ควร
พิพากษาผู้อื่น แต่พระองค์ก็ทรง
บอกเราด้วยว่า อย่าอดทนต่อบาป
ที่อื้อฉาว เพราะหากปล่อยไว้จะส่ง  
ผลเสียต่อผู้เชื่อคนอื่น ๆ ได้ (5:6) 
 ข้อ 5 การ  “มอบคนนั้นไว้ให้
ซาตานท าลาย ”  หมายความว่า
ไม่ให้เขาอยู่ร่วมชุมนุมกับผู้เชื่ออีก
ต่อไป เมื่อไม่มีการเกื้อหนุนทางจิต
วิญญาณจากคริสเตียนด้วยกันแล้ว 
เขาจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับ
บาปและซาตาน ความว่างเปล่าที่
เกิดขึ้นอาจมีส่วนผลักดันให้เขา
กลับใจ “ท าลายเนื้อหนังเสีย”   
 บ่งบอกถึงความหวังว่าการ
ลงโทษเช่นนี้จะท าให้เขาเลิกท า
บาป และหวังว่าพระเจ้าทรงท าลาย
วิสัยบาปนั้นหลังจากที่เขาส านึกผิด  
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 ค าว่า “เนื้อหนัง” นี้อาจหมายถึง
ร่างกายของผู้นั้น การแปลเช่นนี้สื่อ
ว่าซาตานจะเข้าท าลายร่างกายของ
เขา ท าให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าได้  
 การขับไล่คนออกจากคริสตจักร
ควรจะเป็นมาตรการลงวินัยขั้น
สุดท้ายและท าด้วยความรัก  เหมือน 
ดังบิดามารดาลงโทษบุตรเพื่อแก้ - 
ไขพฤติกรรมให้เขากลับเป็นคนดี
บทบาทของคริสตจักรคือช่วยเหลือ
ผู้กระท าผิด ไม่ใช่ท าร้ายแต่จูงใจให้
เขาส านึกผิดและกลับใจเพื่อจะได้
กลับคืนมาสู่ชุมชนคริสเตียนดังเดิม 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 6   
อ.เปาโลก าลังเขียนถึงคนที่เพิกเฉย
ต่อปัญหาของคริสตจักร คนเล่านี้
ไม่ตระหนักว่าการปล่อยให้บาปที่
ฉาวโฉ่นี้ด าเนินต่อไปย่อมส่งผล
กระทบต่อ สมาชิกทั้งหมดอย่าง
แน่นอน  เปาโลไม่ได้คาดหวังว่า
บรรดาสมาชิกจะบริสุทธิ์ปราศจาก
บาปเพราะทุกคนย่อมต้องต่อสู้กับ
ความบาปในแต่ละวันอยู่แล้ว แต่
เปาโลก าลังต่อว่าคนที่จงใจท าบาป 
ไม่รู้สึกผิด และไม่ยอมกลับใจ  

 คริสตจักรไม่ควรยอมทนต่อ
ความบาปเช่นนี้เพราะย่อมจะส่ง  
ผลต่อคนอื่ นๆ เรามีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบต่อผู้เชื่อด้วยกัน  
 เชื้อยีสต์ท าให้แป้งฟูขึ้นและ   
เชื้อเพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อแป้งทั้ง
ก้อน เช่นเดียวกับบาปที่ท าไป
อย่างโจ่งแจ้ง ไม่มีใครแก้ไข และ
ท าให้คริสตจักรแตกแยก  

ผู้เชื่อควรจะให้ก าลังใจกัน 
อธิษฐานเผ่ือกัน และเสริมสร้าง 
กันและกันขึ้น  แต่พวกเขาจะต้อง 
ไม่ทนต่อบาปที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ ฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร 
 คริสตจักรเป็นที่ประกาศให้คน
บาปรับความรอดดังนั้นจึงมีคนที่
ไม่เข้าใจในการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องเข้ามา ดังนั้น คงมีคนที่มี
ชีวิตที่ท าบาปเรื่องเพศโดยไม่คิดว่า
ผิดด้วย หน้าที่ของ เราคือให้ความ
เข้าใจใหม่กับเขา และช่วยเขาใน
การละทิ้ง ไม่ใช่ไปปรักปร าและขับ
ไล่เขาไป 
 แต่ถ้าคนนั้นเป็นคริสเตียนแล้ว
จงใจท าบาป คริสตจักรต้องจัดการ
แต่ต้องท าด้วยความรัก นี่คือท่าทีที่
ถูกต้องของเราต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอ 3 สิ่ง หัวใจแห่งความรัก  
สติปัญญาแ ละความกล้าหาญใน
การแก้ปัญหาในคริสตจักรให้กับ
ผู้น า และตัวเราด้วย 
 ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราและ
คริสตจักรของเราให้พ้นจากการ
โจมตีฝ่ายวิญญาณ โดยเฉพาะที่มา
ในเรื่องเพศนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 มีนาคม 2012 
1 โครินธ์ 5:9-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1 คร.5:9-13 ช้าๆ 
3 รอบ  
ในพระธรรมตอนนี้อ . เปาโลได้
สมดุลย์เกี่ยวกับการคบคนที่มี
ปัญหาเรื่องเพศนี้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10,11 อ.เปาโลกล่าวอย่างแจ่ม- 
แจ้งว่าเราไม่ควรแยกตัวออกจาก
คนที่ไม่เชื่อ เพรา ะหากท าเช่นนั้น
เราจะไม่สามารถท าตามพระบัญชา
ของพระเยซูคริสต์ที่ให้เราประกาศ
ความรอดกับคนทั่วไปได้ (มธ .
28:18-20) แต่เราควรจะอยู่ห่างจาก
คนที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนแต่ยัง
ปล่อยตัวระเริงอยู่ในความบาป  คือ
ท าบาปที่พระคัมภีร์ห้ามไว้อย่าง
ชัดเจน  แล้วยังหาเหตุผลมาแก้ตัว  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 การยกเหตุผลมาอ้างเพื่อท า
บาปเช่นนี้เป็นการท าร้ายผู้เชื่อคน
อื่นๆที่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์
เพื่อไถ่เขาแล้วและยังท าให้พระ -
ลักษณะของพระเจ้าในตัวผู้ท าบาป
มัวหมองไป คริสตจักรที่ยอมให้
ผู้ท าบาปเช่นนี้รวมอยู่ด้วยจึงไม่
เหมาะสมที่จะเป็นความสว่างของ
โลกเพราะถ้าท าอย่างนั้ นโลกก็จะ
เห็นภาพของพระคริสต์ที่บิดเบี้ยว
ไปจากความเป็นจริง  

ผู้น าคริสตจักรจึงต้องพร้อม 
ที่จะแก้ไขด้วยความรักเพ่ือความเป็น 

หน่ึงเดียวกันทางจิตวิญญาณ 
 เมื่อวานสิ่งที่เราศึกษาไปนั้นเป็น
เรื่องภายในคริสตจักรซึ่งเป็นคน  
ละประเด็นกับคนภายนอก และเรา
ต้องขอบพระคุณพระเ จ้าที่พระเจ้า
ทรงใช้เปาโลที่ท าให้ประเด็นปัญหา
นั้นสมดุลย์ด้วย 
 และในมุมกลับกัน ถ้าเราเห็น
ใครที่มีปัญหาเรื่องเพศ เราสามารถ
รู้ได้เลยว่า เขาอยู่ภายใต้พันธนา -
การเรื่องเพศที่มาจากซาตานที่ใช้
ควบคุมเนื้อหนังของเขาอยู่ ก็น่าจะ
เป็นโอกาสที่เราจะอธิษฐานเผื่อและ
น าเขาให้ม าพบพระเจ้าที่มีชัยชนะ
ต่อซาตานนั้นได้ 

ข้อ 12       พระคัมภีร์เตือนเรา
ตลอดเวลาไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ใด
โดยนินทาว่าร้ายหรือด่วนตัดสินเขา 
อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันเรา
ต้องตัดสินและจัดการกับบาปซึ่ง
สามารถท าร้ายคนอื่นๆได้  
 ค าสอนของเปาโลในเรื่องนี้ไม่
ควรน ามาใช้กับเ รื่องเล็กๆน้อยๆ 
กับการแก้แค้น หรือกับปัญหา
ส่วนตัวระหว่างผู้เชื่อด้วยกัน แต่
ควรใช้เฉพาะกับบาปที่โจ่งแจ้งใน
คริสตจักร และผู้กระท าผิดอาจอ้าง
ตนเป็นคริสเตียนแต่กลับท าบาป
โดยไม่รู้สึกเสียใจ  คริสตจักรต้อง
เรียกผู้นั้นมาว่ากล่าวและลงวินัย
ด้วยความรัก  
 มี 2 ด้านที่เรา ต้องระวัง คือเมื่อ
พบปัญหาเราต้องไม่ตัดสิน ไม่
วิจารณ์ แต่อีกด้านหนึ่งต้องหาทาง
แก้ไขโดยคุยกับผู้น าในคริสตจักร
เพื่อแก้ไขปัญหานี้เสีย 
 เมื่อเจอปัญหาในคริสตจักรเรา
ท าอย่างไรครับ?_____________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะมี
หัวใจรักคนบาป แต่ เกลียดความ
บาป เพื่อเราจะสามารถช่วยคนที่ตก
ในพันธนาการมาพบกับพระองค์ได้ 
 อธิษฐานเผื่อทีมอธิษฐานใน
คริสตจักรที่ท าการอธิษฐานเยียว -
ยารักษาพี่น้องที่ ตกอยู่ในพันธนา -
การของเรื่อ งเพศ หรือ ปัญหาด้าน
อารมณ์ ให้เต็มด้วยหัวใจแห่งความ
รักแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงมีนั้น 
เพื่อจะปลดปล่อย พี่น้องเหล่านี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________ 

 บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
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