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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

ในเดือนนี้ ผมอยากให้พี่น้องกลับมาทบทวนชีวิตคริสเตียนของเรา 
อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเรา อะไรคือ Destiny ของเรา อะไรคือ 

นิมิตที่พระเจ้าทรงให้กับเราส่วนตัว เราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิต
ของเรา ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป วันสุดท้ายของเราในโลกนี้ เรามีอะไร 
เราทําอะไร หรือ เราทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกหลานของเรา หรือ เราทิ้งอะไร
ไว้สําหรับอาณาจักรพระเจ้าหรือไม่? 

พี่น้องครับ ส่วนตัวผม ผมมีอาชีพเป็นหมอ และในขณะเดียวกัน 
ผมก็เป็นศิษยาภิบาล ผมดีใจอย่างยิ่งที่ผมมีโอกาสรับใช้พระเจ้า และได้
ร่วมกับพี่น้องกลุ่มหนึ่งเปิ ดคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ นําคนจํานวน
มากมารู้จักกับพระเจ้า ได้รับความรอด ไม่เพียงแต่เท่านั้น ทําให้คน
เติบโตขึ้นกับพระเจ้า  

โดยพระคุณพระเจ้า 14 เดือนที่เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกัน ผมได้ฟัง    
คําพยาน เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย 

พี่น้องท่านหนึ่งเป็นวิศวกร เพิ่ งเริ่มไปทํางานใหม่ ท้อใจอย่างมาก 
พระเจ้าตรัสกับเขาผ่าน QT ว่า เมื่อมีความเชื่อ ภูเขาข้างหน้าเขา        
ก็เคลื่อนได้ สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น 

พี่น้องท่านหนึ่ง ดูหนังผีเป็นชีวิตจิตใจ พระเจ้าทํางานผ่านการ    
เฝ้าเดี่ยว บัดนี้ เขาตัดสินใจเลิกดูหนังผี เพราะเป็นการเปิดช่อง ประตู  
ให้วิญญาณชั่วทํางานได้ 
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พี่น้องท่านหนึ่ง ต้องเข้ าไปสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ ขึ้นชื่อว่า    
ดุสุด ๆ ก่อนเข้าไปท่องสดุดีบทที่ 16 “ขอทรงพทิกัษ์ขา้พระองคไ์ว ้
เพราะขา้พระองคล์ี้ภยัอยู่ในพระองค์ ” พอเข้าไปสอบ พลิกสถานการณ์ 
อาจารย์ไม่ดุเหมือนที่รู้มา 

พี่น้องครั บ ผมอยากเห็นการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้า เห็นการ
อัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า คนป่วยหายโรค ชีวิตได้รับการเยียวยา เมื่อ
คนก้าวเข้ามาในคริสตจักรเขาสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า การกลับ
ใจสารภาพบาปเกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ 

สิ่งเหล่านี้เป็นการยืนยันถึงพระวจนะของพระเจ้าว่ามีฤทธิ์เด ช มี
อานุภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน ไม่ใช่เป็นเพียงตัวอักษร แต่เป็นชีวิต
ที่มีอิทธิพลแห่งความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ 

เรารู้พระคัมภีร์มากพอระดับหนึ่งแล้ว บัดนี้ เราต้องการให้พระคัมภีร์ 
ทุกตอนที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้นเป็นจริงอย่างสม่ําเสมอ ให้การอัศจรรย์เป็น
ปรกติในชีวิตของเรา 

นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็น แต่ผมเชื่อว่าเป็นไปได้  
เหมือนเพลง “องค์ผู้ไถ่ Mighty To Save” ที่เราร้องว่า  
“องคผ์ูไ้ถ่ ภเูขาใหญ่ทรงเคลือ่นได ้พระเจา้ทรงช่วยใหร้อดบาป 

พระองคช์่วยใหร้อดบาป...” 
พี่น้องครับ ให้เราสามัคคีธรรม สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าด้ว ยการ   

เฝ้าเดี่ยว ทํา QT  ร้องต่อพระเจ้า ติดตามพระองค์ ดําเนินชีวิตด้วย     
ความเชื่อ และพระเจ้าจะสําแดงพระองค์ และทรงนําเราอย่างแน่นอนครับ 

 พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน  
 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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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 ขอการทรงนํา ความเข้าใจ 
และการเปิดเผยจากพระเจ้าสําหรับการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวันเอง 
 หรือท่องข้อพระคัมภีร์จากที่หนังสือเฝ้าเดี่ยว QT ได้เลือกไว้ให ้   

   โดยจะท่อง 3 วันต่อ 1 ข้อ 
6: อ่านพระคมัภีรป์ระจ าวนั 

 ให้เราตัง้เป้าในแต่ละปี อย่างน้อยให้อ่านและศึกษา    
พระคมัภีรจ์บ 1 รอบ อาจเป็นพนัธสญัญาเดิม และ/หรือ ใหม่ 

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

- ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ทําความเข้าใจหนังสือเล่ม   
นั้น ๆ ก่อน จากหนังสือ “คู่มือแนะนําพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่” 

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

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งคําถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

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

ที่เราต้องทําตาม 
4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม 
5.) มีคําสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6:) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ทําการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจํา 
       แต่ละเดือน เพื่อทําความเข้าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนั้น ๆ  
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
8. อธิษฐาน 

 ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที หรือ อาจจะมากกว่านั้น 
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ 

 ยกย่อง [Adoration] เป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
 ขอบพระคุณ [Thankgiving] ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่
พระเจ้าทรงกระทําให้เรา 

 ทูลขอ [Petition] อธิษฐานสําหรับความต้องการส่วนตัวของเรา 
 วิงวอน [Intercession] อธิษฐานสําหรับผู้อื่นและความต้องการ
ของผู้อื่น 

 สารภาพ [Confession] สารภาพความผิดของเราและ          
ขอพระองค์ทรงยกโทษ 
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 สําหรับหัวข้อทั้งหมดนี้ เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ   
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อ
ในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา ” ได้ และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมี
ภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง 
หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

 
9: จดบนัทึกการอธิษฐาน 

 บันทึกถึงสิ่งที่เราอธิษฐานไป อาจจะเป็นคําทูลขอและการ
อธิษฐานเผื่อ เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตอ บเราจะได้กลับมาทบทวน   
และเป็นพยานได้ 
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วันที่ 1 เมษายน 2012 
เลวีนิติบทที่ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติบทท่ี  18  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ไ ด้พูดถึงเรื่อง
เพศ ท่านคิดอย่างไรเมื่อเทียบกับ
เรื่องเพศในสังคมปัจจุบันนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6-18 
พระเจ้าทรงไม่อนุญาตให้แต่งงาน
ภายในเครือญาติด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ทั้งทางสุขภาพ สังคม 
และศีลธรรม เด็กที่ เกิดจากการ
แต่งงานของญาติที่ใกล้ชิดกันอาจ  
มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง หากไม่มี
บทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจง  ความ
สําส่อนทางเพศจะมีมากขึ้นโดยเริ่ม
จากในครอบครัวและกระจายออกไป 

สู่ภายนอก ความสัมพันธ์ทางเพศที่
ไม่ถูกต้องจะทําลายชีวิตครอบครัว 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 3  
ชาวอิสราเอลย้ายจากประเทศที่
เต็มไปด้วยรูปเคารพไปยังอีก
ประเทศหนึ่งซึ่งไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา พระองค์ทรง
เตือนให้พวกเขาทิ้งภูมิหลังของ
ชาวต่างชาติทุกด้าน และระวังไม่ให ้
หลงไปตามวัฒนธรรมชาวต่างชาติ
ในคานาอันด้วย  
 สังคมและศาสนาในคานาอันดึง

คนไปสู่ความปรารถนาทางโลก 
โดยเฉพาะการผิดศีลธรรมทางเพศ
และการเมาเหล้า ชาวอิสราเอลต้อง
รักษาตัวให้บริสุทธิ์และแยกไว้
สําหรับพระเจ้า พระองค์ไม่ทรง
ต้องการให้ประชากรของพระองค์
ซึมซับเอาวัฒนธรรมของคนรอบ
ข้างและถูกกลืนไปกับสภาพ - 
แวดล้อม  
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 สังคมอาจกดดันให้เรามีวิถีชีวิต
และมีแนวคิดแบบสังคมนั้น แต่การ
คล้อยตามความกดดันนั้น [1] ทํา
ให้เราสับสนว่าเราควรจะอยู่ฝ่ายไหน 
และ [2] ทําให้เราขาดประสิทธิภาพ
ในการรับใช้พระเจ้า  
ดังนั้นจงติดตามพระเจ้าและอย่ายอม
ให้วัฒนธรรมรอบข้างหล่อหลอม
ความคิดและการกระท าของเรา 

 สําหรั บสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ 
มีค่านิย มใดบ้างโดยเฉพาะเรื่อง
เพศที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ที่เรา
ต้องปฏิเสธ?________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้เรารู้

ว่าในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่นี้ มี
อะไรบ้างที่ซา ตานพยายามหลอก -
ล่อให้เราทําผิดน้ําพระทัยของพระ -
เจ้า  เพื่อเราจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันให้เรามีชีวิตในโลกนี้
ที่จะเป็นพยานถึงเสรีภาพที่เรามีใน
พระองค์ด้วย 

 ทูลขอให้ชีวิตของเราเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์
เสมอและตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดีย่ว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 2 เมษายน 2012 
เลวีนิติบทที่ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติบทท่ี  19  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้พูดเกี่ยวกับ
เรื่องสักไว้อย่างไรบ้าง? (ข้อ28) 
__________________________
__________________________ 

ข้อแนะน า 
จากพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้บอก 
“ห้ามการสกั”  
แต่สําหรับคนที่สักไปแล้ว เราก็
สามารถทูลขอการยกโทษจากพระ
เจ้า และแม้เราจะมีรอยสักมาก่อน
ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามในอดีต 
พระเจ้าก็ยกโทษเราเสมอ พระองค์
ทรงรักเรา และเมื่อเรารับเชื่อแล้ว 
ก็จงมั่นใจอย่าง 100 % ว่าเราเป็น
ลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ10-35  “อย่า ....” บางคนคิดว่า
พระคัมภีร์มีแต่ข้อห้าม แต่พระเยซู
ทรงสรุปบทบัญญัติทั้งหมดว่า จง
รักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดจิตและสุด
ความคิดของท่าน และจงรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง พระองค์ทรง
เรียกสองข้อนี้ว่าเป็นพระบัญญัติที่
สําคัญ ที่สุด (มธ .22:34-40)  เมื่อ
เราทําตามพระบัญชาอันเรียบง่าย
ของพระเยซู เราจะพบว่าเราก็
ปฎิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า
ได้ทั้งหมดด้วย 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9,10  พระเจ้าทรงสั่งสอนให้
ชาวฮีบรูรู้จักแบ่งปันให้คนยากจน
พระองค์ทรงให้พวกเขาทิ้งข้าวตาม
ขอบนาไว้โดยไม่เก็บเกี่ยวเพื่อเป็น
อาหารของคนเดินทางและคนยากจน  
 เรามักเพิกเฉยต่อคนยากจน

หรือลืมนึกถึงคนที่มีน้อยกว่าเรา 
แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามี  
ใจกว้าง  
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 เราจะจัดเตรียม “ข้าวทีข่อบนา” 
สําหรับคนยากจนได้โดยวิธีไหน
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 32  เรามักไม่ฟังความคิดเห็น
ของคนสูงอายุและไม่อยากไปเยี่ยม
เยียนพวกเขา แต่การที่พระเจ้าทรง
บัญชาให้ชาวอิสราเอลให้เกียรติผู้
อาวุโสแสดงให้เห็นว่าการให้เกียรติ
คนที่มีอายุมากกว่าเรานั้นเป็น
หน้าที่ของเรา  

สติปัญญาที่ผู้อาวุโส 
สั่งสมจากประสบการณ์ของพวกเขา

ช่วยเหลือเราได้อย่างมาก 
 ในปัจจุบันที่อิทธิพลชาวโลกบาง

ประการไหลทะลักเข้ามาในสังคม
ของเรา เช่น ความเข้าใจว่าเรื่อง
ประชาธิปไตย ทุกคนเท่าเทียมกัน 
เลยทําให้เด็ก ๆ ไม่เคารพและให้
เกียรติผู้ใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น เราจึง
ต้องระวังเรื่องนี้อย่า งมากทั้งใน
ครอบครัวและในคริสตจักรด้วย 
 

อธิษฐาน 
 สิ่งที่สําคัญคือพระทัยของ     

พระเจ้า ทูลขอให้หัวใจของเราเป็น
แบบพระทัยของพระบิดา ที่เราจะ
ช่วยเหลือและให้โอกาสคนด้อย
โอกาส คนขัดสน รักและให้เกียรติ
ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส  
 ทูลขอพระเจ้าให้ให้เปลี่ยนความ  

คิดของเราให้เป็นตา มหลักการใน
พระคัมภีร์ตามที่พระองค์ได้สอนเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ _________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 3 เมษายน 2012 
เลวีนิติ 20:1-9 
อธิษฐา นสั้น ๆ  ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ 20:1-9  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องคนเข้าทรงไสยศาสตร์ คริสเตียน 
สามารถไปให้เขาดูดวงได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1-3 
การนําเด็กมาเผาบูชายัญเทพเจ้า
เป็นสิ่งที่ทํากันทั่วไปในศาสนา
โบราณ ชาวอัมโมนเพื่อนบ้านของ
อิสราเอลนําเด็กมาเผาบูชายัญพระ
โมเลค (พระประจําชาติของพวก
เขา ) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญของ
ศาสนาและเป็นการถวายที่ยิ่ งใหญ่
ที่สุดเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือดับ
ความโกรธของพระของพวกเขา  

 พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าการ
ปฎิบัติเช่นนี้น่ารังเกียจและห้าม
อย่างเด็ดขาด พระลักษณะของ
พระเจ้าทั้งที่พบในสมัยพันธสัญญา
เดิมและพันธสัญญาใหม่ล้วนแสดง
ให้เห็นว่าการบูชายัญมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่พระองค์ไม่ทรงยอมรับ  
[1] พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความรัก เราไม่จําเป็นต้องระงับ
พระพิโรธของพระองค์ (อพย.34:6) 
[2] พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ชีวิตผู้ทรงห้ามการฆ่าคนและทรง
สนับสนุนการปฎิบัติที่นําไปสู่ชีวิตที่
ดีและมีความสุข (ฉธบ .30:15,16) 
[3] พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผู้
ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และทรงห่วงใย
เด็กเป็นพิเศษ (สดุดี72:4)   
[4] พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่
เห็นแก่ตัว ผู้ประทานชีวิตของ
พระองค์แก่มนุษย์ ไม่ใช่ เรียกร้อง
เอาชีวิตมนุษย์ (อสย.53:4-5) 
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ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 6  
มนุษย์มักอยากรู้อนาคตและพยายาม 
หาสิ่งต่าง  ๆ มาช่วย แต่พระเจ้า
ทรงเตือนไม่ให้เราพึ่งพาเวทมนต์
คาถา เพราะความรู้ของคนทรงและ
หมอผีไม่ได้มาจากพระเจ้า  
 อย่างดีพวกเขาก็เพียงหลอกลวง

และทํานายสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ อย่าง
เลวร้ายที่สุดคือพวกเขาติดต่อกับ
วิญญาณชั่วซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 

เราไม่จ าเป็นตอ้งหาข้อมูล 
เกี่ยวกับอนาคตโดยใช้เวทมนตค์าถา 
พระเจ้าประทานพระคัมภีร์และ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราแล้ว 

เพื่อเราจะเผชิญสิ่งต่างๆในอนาคตได้ 
เราจึงไม่ต้องพึ่งอ านาจอื่น 

 ซาตานมักจะล่อลวงพวกเราให้
อยากรู้อยากเห็น และในที่สุดก็ตก
กับดักของมัน เปิดช่องประตูบาป 
(Doorway) ให้ซาตานเข้ามาแทรก  
แซงในชีวิตของเราได้  
 

 ไสยศาสตร์สอดแทรกเข้ามาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การดูดวง โดย - 
เฉพาะตามหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 
ที่เราคิดว่าไม่เป็นไร แต่นั่นเป็น
โอกาสที่เราจะถูกโจมตีได้ 
 เราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ไสยศาสตร์หรือไม่ ? ถ้ามี เราต้อง
สารภาพ บาป ขอการชําระโดย
โลหิตของพระเยซู 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ถ้าเราเปิดประตูบาปเรื่องไสย -

ศาสตร์ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เรา
ต้องสารภาพบาปของเรา ทูลขอ
พระเจ้าทรงชําระเรา และอธิษฐาน
ปิดประตูบาปอันนั้นเสียด้วยพระ
นามของพระเยซูคริสต์ 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู

คริสต์ในพระธรรม มัทธิว 6:13 
“และขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้า
ไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย” 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 เมษายน 2012 
เลวีนิติ 20:10-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เลวีนิติ  20:10-27  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่ านบ้าง  
จากกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวในพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 -21  บทบัญญัติตอนนี้
ต่อต้านบาปทางเพศและกําหนด
บทลงโทษที่รุนแรงไว้ ทําไมจึงเป็น
เช่นนั้น ? 
 พระเจ้าไม่ทรงยอมรับสิ่งเหล่ านี้

ด้วยเหตุผลหลายประการคือ  
[1] ทําให้คู่สมรสไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน 
[2] ทําลายสถาบันครอบครัวอันสูงส่ง 
[3] ทําให้คนเสียสุขภาพจิต และ  
[4] ทําให้เกิดโรค  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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 บาปทางเพศนั้นแพร่หลายมา
ตลอด แต่เพศสัมพันธ์ระหว่างคนที่
ยังไม่ได้แต่งงานมักกลายเป็นเรื่อง
น่าเศร้าและเจ็บปวดในภายห ลัง 
เมื่อสังคมสร้างภาพบาปทางเพศให้
ดูน่าดึงดูด คนก็มักลืมนึกถึงผลร้าย
ที่ตามมา  

พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ห้ามท า 
บาปทางเพศ คือพระองค์ทรงรักเรา 
และทรงต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่เรา 

ข้อ 22 ,23       พระเจ้าประทาน
กฎเกณฑ์หลายอย่างแก่ประชากร
ของพระองค์ ทั้งนี้ไม่ใช่โดยปราศจาก 
เหตุผล พระองค์ไม่ได้ทรงหวงสิ่งดี
ไว้จากพวกเขา เพียงแต่ทรงห้าม
ไม่ให้พวกเขาทําสิ่งที่จะนําไปสู่
ความหายนะ  
 เราทุกคนเข้าใจกฎทางกายภาพ

ของพระเจ้าเช่น ถ้ากระโดดจากตึก
สูง 10 ชั้น เราจะตาย  เนื่องจากมี
กฎแรงโน้มถ่วง แต่เราบางคนไม่
เข้าใจว่ากฎทางจิตวิญญาณของ
พระเจ้าเป็นอย่างไร   
 
 

 พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราทําบาง
สิ่งบางอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เรา
ทําลายตนเอง เมื่อเราถูกทดลองให้
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่ควรทํา ไม่ว่า
จะทางร่างกายหรือทางอารมณ์ก็ตาม 
จงเตือนตัวเองถึงผลที่ตามมา ซึ่งอาจ
เป็นการทนทุกข์และถูกแยกออกจาก
พระเจ้าผู้ทรงพยายามจะช่วยเรา 
 พระเจ้าทรงเป็นความรัก และ

กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าให้กับเรานั้น
ไม่ได้เพื่อทําลายเราแต่เพื่อ
ประโยชน์ต่อเรา บางครั้งเราอาจจะ
ไม่เข้าใจแต่ให้เราเชื่อฟัง เหมือนที่
เราเชื่อฟังพ่อของเรา ทุกอย่างที่
พระเจ้าห้ามนั้นล้วนแต่มีเหตุผล
ทั้งสิ้น และเมื่อเราโตขึ้น เราเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น เราก็จะเข้าใจและ
เราจะเห็นว่า ดีที่เราเชื่อฟัง และเรา
ก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง  
 ตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือเรื่อง

ความบาปผิดทางเพศที่หลายคน
ต้องเสียใจในความผิดพลาดที่
ตามใจตัวเอง และตอนนี้ต้องมารับ
ผลของการกระทําที่ตนเองทําไป 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรั บ

ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อ   
เรา เป็นห่วงเรา จึงได้ให้กฏเกณฑ์
กับเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตที่      
ไม่ผิดพลาด 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้เรา

เห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อ
เรา และพระพรจากการที่เราทํา
ตามพระบัญญัติของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 เมษายน 2012 
เลวีนิติ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เลวีนิติ 21   
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ที่พูดเกี่ยวกับ
เง่ือนไขของการเป็นปุโรหิต ท่าน
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่
พระเจ้าคาดหวังระหว่างปุโรหิตใน
สมัยก่อนกับคริสเตียนที่เป็น
ปุโรหิตของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง    
จากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16-23 พระเจ้าทรงเลือกที่รัก
มักที่ชังหรือ? เมื่อพระองค์ตรัสว่า
คนพิการนั้นไม่เหมาะสมจะถวาย
เครื่องบูชา พระเจ้าทรงต้องการให้
ปุโรหิตที่ไม่มีตําหนิเข้าไปถวา ย
เครื่องบูชาเหมือนกับที่พระองคท์รง 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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กําหนดให้ถวายสัตว์ที่ไม่มีตําหนิ
เป็นเครื่องบูชา  
 นี่ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นคนพิการ 

แต่เป็นเรื่องของความจริงที่ว่า
ปุโรหิตต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อเทียบ
กับพระเจ้าผู้ทรงดีพร้อมสมบูรณ์ที่
พวกเขาปรนนิบัติ  
 แน่นอนว่าไม่มีใครเข้าใจความ

สมบูรณ์แบบเช่นนั้นจนกระทั่ง   
พระคริสต์เสด็จมา ในฐานะที่เป็น
คนเผ่าเลวี ปุโรหิตที่พิการจะได้รับ
การปกป้องและได้รับอาหารที่
ถวายบูชา พวกเขาไม่ถูกทอดทิ้ง 
เพราะยังคงรับใช้ทํางานสําคัญ
อื่นๆในพลับพลา 
 ประเด็นที่น่าสนใจจากพระธรรม

ตอนนี้ก็คื อ เราบางคนอาจจะมี
ข้อบกพร่องบางอย่างในชีวิต อาจ  
จะเกิดจากความผิดพลาดในอดีตที่
ผ่านมาก่อนที่เราจะรับเชื่อ  
 ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราก็

สามารถรับใช้พระเจ้าได้ในบทบาท
ที่ต่างกัน เพราะการที่เรารับใช้  
พระเจ้า  ไม่ได้หมายความว่า เรา
ต้องเป็นนักเทศน์ หรือศิษยาภิบาล 
แต่มีงานหลาย ๆ อย่างในคริสต -

จักรที่เราสามารถทําได้ เช่น งาน
หนุนจิตชูใจ งานสํานักงาน งาน
เยี่ยมเยียน งานด้านสถานที่ อาหาร 
งานธุรการ  
ดังนั้นอย่าให้อดีตหรือข้อจ ากัดของเรา
ขวางกัน้ไม่ให้เรารับใช้พระเจ้าได ้

 แม้เราอาจจะจํากัดในบางอย่าง 
เราก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้ มี
งานอะไรบ้างในคริสตจักรที่เรา
สามารถทําได้?______________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทําลายความคิดแง่ลบ  

ที่บอกว่าเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้ 
เพราะเรามีปัญหา เราพูดไม่เก่ง 
เราไม่มีเงิน ...เป็นต้น และประกาศ
ว่า เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่มี
หน้าที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าประทาน

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเราว่า เรา
จะรับใช้พระเจ้าอย่างไรตามของ
ประทานและความสามารถที่เรามี
นั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 เมษายน 2012 
เลวีนิติบทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติบทท่ี 22  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถวาย 
แด่พระเจ้าอย่างไรบ้างจากพระ -
ธรรมตอนนี้ (ข้อ19-20 )? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1-9 
ทําไมมีคําแนะนําเฉพาะเ จาะจง
หลายอย่างสําหรับปุโรหิต   
 ชาวอิสราเอลคงคุ้นเคยกับ

นักบวชอียิปต์ซึ่งสนใจเรื่องการ  
เมืองเป็นส่วนใหญ่และใช้ศาสนา
เป็นหนทางไปสู่อํานาจ ดังนั้นชาว
อิสราเอลคงระแวงไม่น้อยเม่ือมีการ
เจิมตั้งปุโรหิต  แต่พระเจ้าทรง
ต้องการให้ปุโรหิตปรนนิบัติรับใช้  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดีย่ว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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พระองค์และประชาชน งานของ
พวกเขาเป็นงานด้านศาสนา คือ
เพื่อช่วยให้ประชาชนใกล้ชิดพระ -
เจ้าและนมัสการพระองค์  
 ปุโรหิตเอาตําแหน่งมาแสวงหา

อํานาจไม่ได้ เพราะพวกเขาไม่ได้
รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดินหรือ
รับเงินจากผู้ใด แนวทางเหล่านี้
ช่วยให้ประชาชนหมดความสงสัย
และช่วยให้ปุโรหิตทําหน้าที่ได้
สําเร็จตามเป้าหมาย 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 19-25  
สัตว์มีตําหนิจะไม่ใช้เป็นเครื่องบูชา 
เนื่องจากไม่สอดคล้องตามพระ -
ลักษณะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า 
 นอกจากนี้สัตว์ที่ไม่มีตําหนิยัง

เป็นภาพที่เล็งถึงชีวิตที่บริสุทธิ์
ปราศจากบาปของพระเยซูคริสต์
ด้วย  
 เมื่อเราถวายสิ่งที่ดีที่สุดของเรา

แด่พระเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นเวลา 
ความสามารถ ทรัพย์สินเงินทอง   

โดยไม่ถวายสิ่งที่มีคุณภาพต่ําหรือ
ของพื้นๆ ก็เท่ากับเราแสดงให้เห็น
ถึงความหมายที่แท้จริงของการ
นมัสการและเป็นพยานถึงคุณค่า
อันสูงส่งของพระเจ้า 

เมื่อพระเจ้าประทานอะไรให้เรา 
พระองค์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเรา 

โดยเฉพาะพระเยซูคริสต ์
พระบุตรองค์เดียวของพระองค ์
เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความบาปผิด 

 เราได้มอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดของ
เราให้พระเจ้าหรือไม่ สิ่งนั้นคือ
อะไร?_____________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ

พระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเรา 
ขอบคุณสําหรับสิ่งดีทุกสิ่ง  โดย 
เฉพาะพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์
เดียวที่รักของพระองค์ที่ประทาน
ให้เราเพื่อไถ่เราพ้นจากความบาป
ผิด 
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 อธิษฐานถวายชีวิตของเราให้   
กับพระเจ้า รวมทั้งความสามารถ 
เวลา ทรัพ ย์สิน เงินทอง ทุกสิ่งที่
เรามี มอบให้กับพระองค์เพื่อทรง
ใช้ตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 เมษายน 2012 
เลวีนิติบทที่ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติบทท่ี 23  
ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อท่านอ่านพระธรรมตอนนี้ที่พูด
ถึงการเฉลิมฉลองต่าง ๆของคน
อิสราเอล พระเจ้าตรัสอะไรกับท่าน
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป                  เทศกาลมี
บทบาทสําคัญในวัฒนธรรมของชาว
อิสราเอลและมีความแตกต่างจาก
ชนชาติอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากพระเจ้า
ทรงเป็นผู้ กําหนดเทศกาลเหล่านี้
ขึ้นมา เทศกาลจึงเป็นเวลาเฉลิม
ฉลองร่วมกับพระองค์ ไม่ใช่เวลา
ลดหย่อนศีลธรรมเพื่อทําชั่ว  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 พระเจ้าทรงต้องการให้ประชาชน
มีเวลาพิเศษที่จะพักผ่อนร่วมกัน 
เติมกําลัง และระลึกถึงทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงทําเพื่อพวกเขาด้วย
ความขอบพระคุณ 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้จากข้อ 33-43  
เทศกาลอยู่เพิงหรือเรียกว่าเทศกาล 
รวบรวมผลิตผลเป็นการฉลอง
พิเศษของคนทั้งครอบครัว (ดู 
23:34; อพย.23:16; ฉธบ.16:13)  
 เทศกาลนี้เหมือนเทศกาลปัสกา

คือสอนสมาชิกทุกวัยในครอบครัว
เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า
และสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อพวก
เขา และเป็นเวลาที่จะอุทิศถวายตัว
แด่พระองค์อีกครั้ง  
 ครอบครัวของเราจําเป็นต้องมี

พิธีเฉลิมฉลองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ
ของเราและถ่ายทอดต่อไปยังลูก  
หลาน นอกจากคริสต์มาสและอีส - 
เตอร์ เราควรมีวันพิเศษอื่นๆ เพื่อ
ระลึกถึงความดีของพระเจ้าด้วย 

 เราได้จัดเวลาในครอบครัวของ
เราเพื่อนมัสการร่วมกัน แบ่งปัน 
เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้าหรือไม่ 
 สําหรับครอบครัวของผมนั้น ทุก

วันเสาร์เย็นเวลา 20:30-21.30 น. 
ผม ภรรยา และ ลูกทั้ง 3 คน จะมา
นมัสการ อธิษฐาน ท่องพระคัมภีร์
จาก QT  แบ่งปันคําพยาน และสิ่ง
ที่ได้รับจากพระเจ้าตลอดสัปดาห์  
ที่ผ่าน มา ซึ่งก็จะเป็นถ่ายทอด    
พระลักษณะของพระเจ้าให้กับ
ครอบครัว 
 สําหรับท่านเอง ท่านคิดว่า เวลา

ไหนที่เหมาะสมสําหรับครอบครัว
ของท่านที่จะรวมตัวกันนมัสการ 
แบ่งปัน ถ่ายทอด พระลักษณะของ
พระเจ้า?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระนามของ

พระเจ้าตามแบบอย่างของพระเยซู
ในมัทธิว 6 ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระ
บิดาแห่งข้าพระองคท์ัง้หลายผู้
ทรงสถิตในสวรรค ์ขอให้พระ
นามของพระอง คเ์ป็นทีเ่คารพ
สกัการะ ” ตัวอย่างของพระนาม
ของพระองค์ เช่น  
 พระเยโฮวาห์ ชิดคานู พระเจ้า  

ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา 
 พระเยโฮวาห์ มาคาเดช  

พระเจ้าทรงตั้งเราเป็นผู้บริสุทธิ์  
 พระเยโฮวาห์ ชาโลม  

พระเจ้าแห่งสันติสุข 
 พระเยโฮวาห์ โรเฟ  

พระเจ้าผู้ทรงรักษา 
 พระเยโฮวาห์ยิเรห์  

พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม 
 พระเยโฮวาห์โรอี  

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง 
 พระเยโฮวาห์นิสสี 

พระเจ้าทรงเป็นธงชัย 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
 ________________________

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



นอกจากวนัสะบาโตของแต่ละสปัดาหแ์ล้ว ชาวอิสราเอลยงัเฉลิมฉลองวนัหยุดประจ าชาติอีก 19 วนั 
เทศกาล ส่ิงท่ีเฉลิมฉลอง ความส าคญั 

ปัสกา  : 1 วัน 
(ลนต.23:5) 

พระเจ้าทรงไว้ชีวิตบุตรหัวปีของชาว
อิสราเอลในอียิปต์และปลดปล่อยเขา
จากการเป็นทาส 

เตือนให้ประชาชนระลึกถึงการช่วยกู้
ของพระเจ้า 

ขนมปังไม่ใส่เชื้อ : 7 วัน 
(ลนต.23:6-8) 

การอพยพออกจากอียิปต์ เตือนประชาชนว่าพวกเขาได้ท้ิงชีวิต
เก่าไว้เบื้องหลังและเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ 

ผลแรก : 1 วัน 
(ลนต.23:9-14) 

การเก็บเกี่ยวผลแรกของข้าวบาร์เลย์ เตือนให้ประชาชนระลึกถึงการจัด - 
เตรียมของพระเจ้าส าหรับพวกเขา 

เพ็นเทคอสต ์(หรือ
เทศกาลสัปดาห)์ : 1 วัน 

(ลนต.23:15-22) 

การเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์สิ้นสุดลงและ
เริ่มเก็บข้าวสาลี 

แสดงความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณ
ส าหรับพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ 

เสียงแตร : 1 วัน 
(ลนต. 23:225) 

เริ่มต้นเดือนเจ็ด (ปีใหม่ของคนท่ัวไป) แสดงความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณ
พระเจ้า 

วันลบบาป : 1 วัน 
(ลนต.23:26-32) 

การช าระบาปของประชาชนและของ
ชนชาติ 

การกลับคืนสู่สัมพันธภาพกับพระเจ้า 

อยู่เพิง : 7 วัน 
(ลนต.23:33-43) 

การปกป้องและการทรงน าของพระเจ้า
ในถิ่นกันดาร 

ชาวอิสราเอลอุทิศชีวิตแด่พระเจ้าอีก
ครั้งแล ะวางใจในการทรงน าและการ
ปกป้องของพระองค์ 
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วันที่ 8 เมษายน 2012 
เลวีนิติบทที่ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เลวีนิติ  24  ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17-22            พระธรรมตอนนี้
เป็นประมวลกฎหมายสําหรับผู้
พิพากษา ไม่ได้สนับสนุนการแก้
แค้นส่วนตัว แท้จริงแล้วประมวล
กฎหมายนี้แสดงให้เห็นว่ าการ
ลงโทษต้องสาสมกับการกระทําผิด
และไม่ควรลงโทษรุนแรงกว่านั้น 
 
 
 
 

ข้อคิด และการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 13 เป็นต้นไป  
โทษสําหรับการหมิ่นประมาท (แช่ง
ด่าพระเจ้า ) ดูรุนแรงเกินไปเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานปัจจุบัน แต่ก็
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้ความ 
สําคัญอย่างมากกั บความสัมพันธ์
ของเรากับพระองค์  
 เรามักใช้พระนามขอพระองค์ใน

การสบถสาบานหรือทําเหมือนกับ
ว่าพระองค์ไม่มีอยู่จริง  

เราควรระวังค าพูดและ 
การกระท าของเรา เราต้องเคารพ 
ย าเกรงพระเจ้า เพราะในที่สุดแล้ว
พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

 สิ่งที่เราต้องระวังเรื่องหนึ่งใน
สังคมไ ทยคือการพูดเล่น การพูด
แบบไม่ระวังตัว หรือ พูดภาษา
วัยรุ่น หรือภาษาที่มาจากภาพยนตร์ 
ฝรั่งและเราก็คิดว่าโก้เก๋  
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ ……………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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เช่นคําอุทานว่า “Oh my God” 
หรือ “Jesus” โดยที่เราไม่รู้ว่า มัน
หมายความว่าอะไร  
 และการที่เราพูดแบบไม่ระวังนี้

จะเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าได้  
 มีอ ะไรอีกหรือไม่ที่เราเข้าไป

เกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว การไปแตะต้อง 
สิทธิอํานาจ เช่นพูดเล่นเกี่ยวกับ
พ่อ แม่ ผู้นําเป็นต้น 
 ลองยกตัวอย่างดู เพื่อเราจะ

หลีกเลี่ยงได้ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระเจ้า โดยใช้

จากพระธรรมสดุดีบทที่ 34.1-3  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 9 เมษายน 2012 
เลวีนิติ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ   25 ช้า ๆ 
1 รอบ 
 พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง  
จากกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวในพระธรรม 
ตอนนี้ ?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 44        ทําไมพระเจ้าทรง
อนุญาตให้ชาวอิสราเอลซื้อทาส 
ภายใต้กฏหมายของชาวฮีบรู? 
 ทาสได้รับการปฏิบัติแตกต่าง

จากทาสของชนชาติอื่น ๆ ทาสถูก
มองว่าเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่
สัตว์ ทาสของชาวฮีบรูสามาร ถเข้า
ร่วมในเทศกาลทางศาสนาและได้
พักในวันสะบาโต  



25 – เมษายน 

 พระคัมภีร์ไม่ได้ยอมรับการใช้
ทาส แต่ก็ยอมรับว่ามีทาสอยู่จริง 
บทบัญญัติของพระเจ้าให้แนวทาง
หลายประการเพื่อให้คนปฏิบัติต่อ
ทาสอย่างเหมาะสม 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้        ข้อ 23 
วันหนึ่งประชาชนจะได้ครอบ ครอง
ดินแดนคานาอัน แต่ในแผนการ
ของพระเจ้านั้น กรรมสิทธิ์ที่แท้จริง
เป็นของพระองค์เพียงผู้เดียว พระ
เจ้าทรงต้องการปกป้องประชาชน
จากความโลภ และวัตถุนิยม  
 ถ้าเราเป็นเพียงคนที่ดูแลทรัพย์

สมบัติของพระเจ้า เราจะให้สิ่ง
เหล่านั้นแก่ผู้อื่นได้ง่ายขึ้น แต่ถ้า
เราเป็นเจ้าขอ ง เราจะให้คนอื่นได้
ยาก จงคิดว่าเราเป็นเพียงผู้จัดการ
ดูแลสิ่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของ 
 ข้อ 35-37         พระเจ้าตรัสว่า 

การละเลยคนยากจนเป็นบาป ใน
อิสราเอลไม่ควรมีใครยากจนไป 

ตลอดชีวิต ครอบครัวที่มีฐานะทาง
การเงินมั่นคงมีหน้าที่ช่วยเหลือ
และให้ที่พักพิงแก่คนที่ขัดสน  
 หลายครั้งเราไม่ทําอะไรเลย

ไม่ใช่เพราะเราขาดความเมตตาแต่
เพราะเราเห็นว่า ปัญหาท่วมท้นจน
ไม่รู้จะช่วยอย่างไร  

พระเจ้าไม่ได้สั่งให้เราขจัดความยากจน
ให้หมดไป หรือละเลยครอบครัว 
ของตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่น  

แต่เมื่อเราเห็นคนขัดสน พระเจ้าทรง
ต้องการให้เราช่วยเหลือเขา 

เท่าที่จะท าได้ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
 เราคิดว่าเราเอง หรือคริสตจักร

ของเราจะช่วยคนยากจนได้
อย่างไร ให้เสนความคิดให้กับผู้นํา
คริสตจักร หรือเราอาจจะเริ่มต้นทํา
เองได้โดยไม่ต้องรอ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อคนยากไร้ คน

ยากจน หรือคนที่ทุกข์ยากลําบาก
ที่เรารู้จักเขา และอธิษฐานทูลถาม
พระเจ้าว่า เราจะช่วยเขาได้อย่างไร? 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ _________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 เมษายน 2012 
เลวีนิติ 26: 1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ  26:1-13  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป   บทนี้กล่าวถึง
ทางเลือก 2 ทางที่พระเจ้าทรงวาง
ไว้ให้ประชาชนคือ เชื่อฟังหรือไม่
เชื่อฟัง (ดู ฉธบ.28)  
 คนในพันธสัญญาเดิมถูก

ตักเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ให้  
กราบไหว้รูปเคารพ เราอาจจะสงสัย     
ว่าพวกเขาหลงไปหาวัตถุที่ทําจาก  
ไม้และหินเหล่านั้นได้อย่างไร  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 แต่พระเจ้าทรงเตือนเราในเรื่อง
นี้ด้วยเช่นกัน เพราะเรามักให้ รูป
เคารพอยู่เหนือพระองค์  
 การบูชารูปเคารพคือ การให้

ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่า   
พระเจ้าและชีวิตของเราก็เต็มไป
ด้วยการทดลองให้ทําเช่นนั้น  
 รูปเคารพสมัยนี้อยู่ในรูปของ  

เงิน รูปร่างหน้าตา ความสําเร็จ 
ชื่อเสียง และความม่ันคงปลอดภัย 
พระจอมปลอมเหล่านี้สัญญาจะให้
ทุกสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เรา
จําเป็นต้องมี  
 เราออกห่างจากรูปเคารพแล้ว

หรือยัง?___________________ 
 ในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่ขณะนี้ 

รูปเคารพที่มาในรูปแบบไหนที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยง?______________ 
__________________________ 
 

ข้อ 13 ลองจินตนาการถึงความชื่น-
ชมยินดีของทาสที่ได้รับอิสรภาพ 
พระเจ้าทรงนําชาวอิสราเอลออกมา
จากการเป็นทาสอันขมขื่นและ
ประทานเสรีภาพและศักดิ์ศรีแก่
พวกเขา  

 เราเองก็ได้รับการปลดปล่อย
เป็นอิสระ เมื่อเรายอมรับการไถ่
ของพระคริสต์ให้เราพ้นจากการ
เป็นทาสของบาป เราไม่จําเป็นต้อง
จมอยู่กับความละอายต่อบาปใน
อดีตอีกต่อไป เราเดินไปอย่างมี
เกียรติเพราะพระเจ้าทรงอภัยโทษ
ให้เราและไม่ทรงจดจําบาปนั้นอีก
ต่อไป  
 แต่เราก็เหมือนกับชาวอิสราเอล

ที่ยังคงเสี่ยงต่อการกลับไปสู่การ
เป็นทาสทางความคิด เราต้องระวัง
การทดลองให้กลับไปสู่วังวนแห่ง
บาปเดิม ๆ  
 อะไรคือความอ่อนแอของเรา ที่

ทําให้เราเสี่ยงที่กลับไปทําบาปอีก?  
__________________________
__________________________ 

สิ่งที่เราต้องระวังคือ  
อย่าเล่นกับความบาป เราต้อง

ตัดสินใจโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และอย่าคิดว่าตัวเองมั่นคง เพราะนั่น
เป็นกับดักที่อันตรายที่ท าให้เรา
กลับไปเป็นทาสของมันได้อีก 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอให้เรามีชีวิตเต็มล้นด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะ
ทําให้เรามีชีวิตแห่งการเชื่อฟังได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 เมษายน 2012 
สดุดีบทที่ 83 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 83  ช้า ๆ  
2 รอบ  
สาระส าคัญ   สดุดีบทนี้เป็ นคํา -
อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงพิสูจน์ให้
โลกเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ที่แท้จริง สักวันหนึ่งทุกคนจะ
ตระหนักและยอมรับว่า พระเจ้า
ทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้ ข้อ 5-8 
คนที่ทําพันธสัญญาสู้พระเจ้านี้
อาจจะหมายถึงบรรดากษัตริย์ที่
รวมตัวกันมาต่อสู้กับเยโฮชาฟัท
และชาวยูดาห์ (2 พศด.20)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 ผู้เขียนสดุดีบทนี้คืออาสาฟ ซึ่ง
อาจจะหมายถึงอาสาฟเองหรือ
ลูกหลานของเขาก็ได้ ยาฮาซีเอล  
ซึ่งเป็นลูกหลานคนหนึ่งของอาสาฟ
พยากรณ์ว่าเยโฮชาฟัท และยูดาห์
จะเป็นฝ่ายชนะสงครามครั้งนี้ (2 
พศด.20:13-17)  
 ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าคนที่ต่อสู้  

กับยูดาห์นั้นแท้จริงแล้วต่อสู้กับ
พระเจ้า ดังนั้นยาฮาซีเอลจึงประกาศ 
ว่า “การศึกครั้งนี้ไม่ใช่ของเจ้า แต่
เป็นของพระเจ้า ” (2 พศด .20:15) 
พระเจ้าทรงเป็น “ผูส้งูสดุเหนือ
แผน่ดินโลกทัง้ส้ิน ” (83:18) และ
ศัตรูของอิสราเอลก็เป็นศัตรูของ
พระเจ้าด้วย 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
สดุดีบทนี้ ในข้อ 13-18  
ชนชาติต่าง ๆ รอบยูดาห์พยายาม
หาทางให้ยูดาห์ล่มจม ผู้เขียนสดุดี
อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงพัด    
ชนชาติเหล่านี้ออกไปเหมือนแกลบ   
ที่ปลิวไปตามลม เพื่อพวกเขาจะ 

ยอมรับว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือ
ผู้ปกครองทั้งหมดในโลก  

บางครั้งความทุกข์ยากก็ท าให ้
เราต้องถ่อมตัวลงก่อน จากนั้น 
เราจึงจะเงยหน้าขึ้นมาเห็นพระเจ้า 

 เราต้องพ่ายแพ้ก่อนจะได้รับ   
ชัยชนะ ดังนั้นเราจึงควรจะแสวงหา
พระเจ้าขณะที่เรายังเจริญก้าวหน้า
อยู่ไม่ใช่รอการ พิพากษาของ
พระองค์มาถึง 
 เราอาจจะมีประสบการณ์แบบใน

สดุดีบทนี้ก็ได้คือ ถูกข่มเหง หรือ
ต่อต้าน คนที่ไม่ใช่คริสเตียนอาจจะ
ไม่เข้าใจเรา และอาจจะพูดกระแนะ
กระแหนเรา  แต่ให้เรายืนหยัดไม่
ต้องตอบโต้ในแง่ลบ เพราะในพระ -
คัมภีร์ตอนนี้ได้บอกเราว่า เขา
กําลังต่อสู้กับพระเจ้า  
 มีใครที่ต่อต้านเราหรือไม่ ? และ

เรื่องอะไรที่เขาต่อต้านเรา ? ให้เรา
มอบไว้กับพระเจ้า และอวยพรเขา 
เถิด_______________________ 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ออกชื่อคนที่ต่อต้านและให้ร้าย

กับเรา ให้เราตอบแทนความชั่วด้วย
ความดี เพราะนี่ เป็นน้ําพระทัยของ
พระเจ้าในการตอบสนองต่อคนที่ให้
ร้ายเรา 
 ขอพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตที่เต็ม

ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรา
จะสามารถอดทนต่อสถานการณ์ที่
กดดันได้ และขอพระเจ้าทรงให้เรา
มีทางออกจากสภาพการณ์ที่กดดัน
นั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 เมษายน 2012 
สดุดีบทที่ 84 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุบทท่ี 84    
ช้า ๆ 1 รอบ 
สาระส าคัญ         เราชื่นชมยินดีใน
การสถิตอยู่และการดํารงอยู่ของ
พระเจ้า การสถิตอยู่ของพระเจ้า
ช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น เติบโตขึ้นใน
พระคุณและพระเกียรติสิริมาก
ยิ่งขึ้น 
ท่านได้รับดลจิตดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?_____________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้     ข้อ 5-7 
การเดินทางไปยังพระวิหารต้อง
ผ่านหุบเขาแห่งน้ําตา (บาคา ) ซึ่ง
แห้งแล้งกันดาร  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 แท้จริงไม่มีหุบเขาใดชื่อ  “บาคา”
เลย คําว่าบาคามีความหมายว่า 
“ร้องไห้ ” จึงอาจเป็นสัญลักษณ์
หมาย ถึงช่วงเวลาแห่งการดิ้นรน
ต่อสู้และน้ําตา ซึ่งแต่ละคนต้อง
ผ่านไปก่อนจะพบพระเจ้า 
 การเดินทางผ่านดินแดนที่     

แห้งแล้งกันดารในชีวิตของเราจะ
ทําให้เราเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง  
ในพระเจ้า   
 คนที่ชอบใช้เวลากับพระเจ้าจะ

มองความทุกข์ยากเป็นโอกาสที่จะ
ได้มีประสบการณ์กับความซื่ อสัตย์
ของพระเจ้าอีกครั้ง  

ถ้าวันนี้เราก าลังเดินผ่าน 
หุบเขาแห่งน้ าตา  

จงดูให้ดีว่าการเดินทางครั้งนี ้
จะน าเราไปหาพระเจ้า 

ไม่ใช่ออกห่างจากพระองค ์
 นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มี

ต่อเราที่เป็นลูกของพระองค์คือ 
เมื่อเราผ่านหุบเขาแห่งน้ําตา พระ
เจ้าก็จะให้กําลังกับเราในการเผชิญ
กับปัญหาที่ทําให้เราต้องร้องไห้นั้น 

 ขณะนี้ อะไรคือหุบเขาแห่งน้ําตา
ของเรา?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

จงไว้วางใจพระเจ้า และเชื่อ 
ตามสิ่งที่พระวจนะตอนนี้กล่าวไว้ 
แม้ว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ของเรา 

จะไม่เป็นไปตามนั้นก็ตาม 
 ข้อ 11 พระเจ้าไม่ได้สัญญาจะ

ประทานทุกสิ่งที่เราคิดว่าดีแก่เรา 
แต่พระองค์จะไม่ทรงหวงสิ่งดี       
นิรันดร์ใดๆ พระเจ้าจะสอนให้เรา
เดินในทางของพระองค์ แต่เราเอง
ต้องเป็นคนเดิน เมื่อเราเชื่อฟังพระ
เจ้า พระองค์จะไม่ทรงหวงสิ่งใ ดที่
จะช่วยให้เรารับใช้พระองค์ได้ 
 นี่คือความสมดุลย์ คือพระเจ้า

ทรงสอนเราและทรงนําเรา แต่เรา
ต้องกระทําและดําเนินไปด้วยความ
เชื่อ ไม่ใช่อยู่เฉย ๆ เช่น ในการ
สอบ พระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเรา แต่เราต้องอ่านหนังสือ
หรือในการค้าขาย พระเจ้าประทาน
โอกาสให้กับเรา แต่เราต้ องขยัน 
อดทน 
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 ลองกลับมาดูว่า ชีวิตเราสมดุลย์
หรือไม่? ถ้าสมดุลย์ เราก็จะประสบ
ความสําเร็จอย่างแน่นอน 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยม

เยือนเราทั้งส่วนตัวและคริสตจักร
ของเราด้วย 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราให้

เข้าใจถึงเรื่องการทรงสถิตของพระ
เจ้า และสอนเราให้เข้าใจถึงการ
เตรียมตัวทั้งของเราและของ
คริสตจักรสําหรับการเสด็จมาเยี่ยม
เยือนของพระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 13 เมษายน 2012 
สดุดีบทที่ 85 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 85  ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ     จากความยําเกรงถึง
การกลับสู่สภาพดี ความยําเกรง
นําไปสู่การให้อภัย และทําให้เรากลับ 
มารักและชื่นชมยินดีในพระเจ้า 
ท่านได้รับการหนุนใจอะไรบ้างจาก
สดุดีบทนี้?__________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-7  ผู้เขียนสดุดีกําลังทูลขอให้
พระเจ้าทรงฟื้นฟูประชากรของ
พระองค์ และฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของพวกเขา  

 พระเจ้าทรงฟื้นฟูได้ทั้งคริสต -
จักรและคนแต่ละคน พระองค์ทรง
เทความรักของพระองค์ลงมาให้เรา
เพื่อเราจะรักพระองค์ได้อีกครั้ง  
 ถ้าเราต้องการการฟื้นฟูใน

คริสตจักร ในครอบครัว หรือใน
ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา จงทูลขอ
พระเจ้าให้เราได้สัมผัสความรัก
ใหม่ๆของพระองค์ 
 เมื่อเราทําผิดพลาด และเมื่อเรา

กลับใจอย่างแท้จริง พระเจ้าก็จะ
ทรงให้อภัยเราอย่างแน่นอน  
 สดุดีนี้เป็นสดุดีที่ยืนยันถึงความ

รักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่
สามารถผิดพลาดได้ ดังนั้นเมื่อเรา
ผิดพลาด เรากลับใจ และถ้า
ความรู้สึกยังปรักปรําเราอยู่  

ให้สดุดีบทนี้เปลี่ยนความคิดของเรา 
และสร้างความเชื่อให้กับเราเถิดว่า 

พระเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ 
 ข้อ 12  พระเจ้าของเราเป็นพระ-

เจ้าที่แสนดี เต็มด้วยความรักมั่นคง 
ความเมตตากรุณา เต็มไปด้วยการ
ให้อภัย  
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 แม้เราผิดพลาดเราก็ยังสามารถ
กลับมาหาพระองค์ได้เสมอ และ
พระองค์ก็จะยังอวยพระพรเราต่อไป 
 ชีวิตของเรามีอะไรที่ผิดพลาด

บ้าง? จงมั่นใจเถิดว่าพระเจ้ายืนรอ
คอยเราอยู่เสมอ เพียงแต่ให้เรา
กลับใจ และวิ่งมาอยู่ในอ้อมแขน
ของพระองค์เท่านั้น พระองค์กําลัง
รอคอยอยู่ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 เราอาจจะอธิษฐานโดยพูดตาม

สดุดีบทที่ 85 นี้ให้เป็นคําอธิษฐาน
ของเราต่อพระเจ้า ซึ่งไม่เพียงเป็น
การกลับใจ แต่ยังเป็นการสรรเสริญ
ถึงพระคุณและความรักของพระเจ้า
ที่มีต่อเราเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 14 เมษายน 2012 
สดุดี 86 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ 86  ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ  การทุ่มเทความเชื่อใน
ยามตกทุกข์ได้ยาก 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง  
จากสดุดีบทนี้ ?______________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้ ในข้อ 8-10 
“ในบรรดาพระไม่มีผูใ้ดเหมือน
พระองค”์ พระเจ้าในพระคัมภีร์นั้น
ไม่เหมือนใคร!  
 พระองค์ทรงพระชนม์อยู่       

และทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อผู้ที่รัก
พระองค์ พระทั้งหลายที่มนุษย์
สร้างขึ้นนั้นไ ม่มีฤทธิ์อํานาจเพราะ
เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นจากความคิด
มนุษย์และเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต  
 

 พระเจ้าเท่านั้นที่ “ทรงสมควร
ทีจ่ะรบัค าสรรเสริญ  พระเกียรติ 
และฤทธิเ์ดช” (วว.4:11)  
 แม้คนจะเชื่อถือพระมากมาย 

แต่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะ
เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาพระเหล่า  
นั้น และไม่ต้องกลัวว่าเรากําลัง
นมัสการพระเจ้าผิดองค์ พระยาเวห ์
องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้า 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7 บางครั้งความทุกข์ ยากหรือ
ความเจ็บปวดของเราก็หนักหนา
สาหัสจนเราได้แต่ร้องทูลพระเจ้าว่า  
“ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์
ไว้” (86:2)  
 บ่อยครั้งเมื่อเรามองไม่เห็น   

การบรรเทา เราทําได้เพียงยอมรับ
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและรอ
คอยให้ทุกสิ่งดีขึ้น  

เมื่อเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรง 
ตอบค าอธิษฐานอย่างแน่นอน  
เราก็จะทนความทุกข์ยากนั้นได ้
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ข้อ 17  การอธิษฐานขอ “หมาย
ส าคญัแห่งความโปรดปราน ” 
ของพร ะเจ้าไม่ใช่เรื่องผิด ทั้งเรา
และดาวิดอาจจําเป็นต้องได้รับ
เครื่องหมายนี้  
 แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามหมาย

สําคัญที่พระเจ้าประทานให้เราแล้ว 
เช่นการสนับสนุนจากครอบครัว
และเพื่อนๆ การสามัคคีธรรมกับพี่
น้องคริสเตียนคนอื่นๆ หรือแสง
สว่างทุกวันใหม่  
 นอกจากนี้เรายังม่ันใจได้ว่ าไม่

ว่าสถานการณ์ของเราจะดูสิ้นหวัง
เพียงใด พระเจ้าทรงเข้าใจสถาน -
การณ์นั้นและพระองค์ทรงห่วงใย 
 เมื่อเราตกทุกข์ได้ยาก เรา

ตอบสนองอย่างไร หลายคนวิตก
กังวล หรือกลัว บางคนอาจจะ
ระบายออกกับเพื่อน บางคนกับ
สุรา รุนแรงอาจถึงยาเสพติด แต่
สําหรับเราที่มีพระเจ้านั้น ที่ผ่านม า
นั้นเราทําอย่างไร?____________ 
__________________________
__________________________ 

 ให้สดุดีบทนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่   
เราสามารถใช้อธิษฐานพูดคุยกับ
พระเจ้าดีหรือไม่? 
 

อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่ง ให้เราพูดออกเสียง

จากพระธรรมสดุดีบทนี้ ระบาย
ความในใจของเรากับพระเจ้า 
จนก ระทั่ง เราสัมผัสว่า พระเจ้า
ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา และ
อยู่ใกล้ชิดเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 15 เมษายน 2012 
สดุดี 87 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 87  ช้า ๆ  
3 รอบ 
สาระส าคัญ  นครของพระเจ้า ที่ซึ่ง
วันหนึ่งผู้เชื่อทั้งหมดจะมารวมกัน 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากสดุ ดีบทนี้ ?______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้ ในข้อ 8 
ราหับเป็นสัตว์ร้ายในบทกวีของ
ชาวตะวันออกไกลโบราณ    ในที่นี้
ราหับหมายถึงอียิปต์ ซึ่งถือกันว่า
เป็นศัตรูของประชากรของพระเจ้า 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
สดุดีบทนี้ ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ศิโยน (หรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือ
เยรูซาเล็ม) และพระวิหารเป็นภาพ
ที่แสดงถึงชุมชนผู้เชื่อทั้งหมดใน
อนาคต  
 สดุดีบทนี้เล็งถึงนครบริสุทธิ์ ของ

พระเจ้าซึ่งบรรยายไว้ในพระธรรม
วิวรณ์ 21:10-27 คนที่ได้รับเกียรติ
ให้อยู่ที่นั่นคือทุกคนที่มีชื่อจดไว้ใน
หนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก 
(วว.21:27)  

พระเจ้าทรงสร้างและค้ าชูชุมชน 
อันมหัศจรรย์นี้ไว้ด้วยพระคุณของ
พระองค์ พระเจ้าทรงยื่นข้อเสนอ 
ให้เรามีส่วนในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ 

แล้วใครจะปฏิเสธได ้
 นี่ไม่ใช่ความฝันของเราที่เป็น

ประชากรของพระเจ้า แต่เป็นความ
จริงที่เราจะได้นมัสการพระเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ของเราด้วยกัน ไม่ต้องมี
น้ําตา ไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่
ต้องมีการรบกวนจากวิญญาณชั่ว  
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 เราพร้อมหรือยังที่จะเป็นหนึ่งใน
ประชากรข องพระองค์ในวันนั้น 
และเราได้เตรียมตัวของเราแบบที่
พระเจ้าได้บอกกับเราไว้แล้วหรือ
ยัง และอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงเตรียมสวรรค์สถานให้กับเรา
แล้ว เมื่อเราจากโลกนี้ไป เราจะได้
ไปอยู่ในเมือง บรมสุขเกษมกับ
พระองค์ 
 ขอพระเจ้าทรงใช้เราที่จะ

ประกาศข่าวประเสริฐให้คนที่ยังไม่
รู้ให้ทราบถึงทางแห่งความรอดว่ามี
ทางเดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 16 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 6:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้  และ
พระบิดาของเราทรงเป็นผูด้แูล
รกัษา” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์  6:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านได้เรียนรู้หลักการพระเจ้า
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 6-8     เหตุใดเปาโลจึงกล่าวว่า  
คริสเตียนไม่ควรนําคดีของตนไป
ขึ้นศาลให้ผู้ไม่เชื่อตัดสิน? 
 ก็เพราะว่า [1] ถ้าผู้พิพากษา  

และลูกขุนไม่ใช่ผู้เชื่อ เขาก็จะตัดสิน 
โดยไม่คํานึงถึงค่านิยมคริสเตียน  

[2] เหตุผลที่นําคดีขึ้นศาลมักเกิด
จากความต้องการแก้แค้น ซึ่งไม่
ควรเป็นแรงจูงใจของคริสเตียน  
[3] การเป็นความกันทําให้คนมอง
คริสตจักรในทางไม่ดี ทําให้ผู้ไม่
เชื่อจดจ่ออยู่ที่ปัญหามากกว่า
จุดหมายของคริสตจักร 
 ข้อ 9-11     เปาโลบรรยายถึง

ลักษณะของผู้ไม่เชื่อ แต่ท่านก็
ไม่ได้หมายความว่า คนกราบไหว้
รูปเคารพ คนคบชู้ ผู้ชายขายตัว 
คนรักร่วมเพศ ขโมย คนโลภ คนขี้เมา 
คนชอบนินทาว่าร้าย หรือคนฉ้อฉล
จะถูกกันออกจากสวรรค์โดยอัตโนมัติ 
และไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้  
 ตรงกันข้ามคริสเตียนจากภูมิ

หลังทุกแบบได้กลับใจจากบาป 
รวมทั้งบาปที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย 
ซึ่งคนเหล่านี้อาจจะยังต้องต่อสู้กับ
ความปรารถนาชั่วในใจของตน แต่
พวกเขาจะต้องไม่ประพฤติตน
อย่างที่แล้วๆมาอีกต่อไป  
 ใน 6 :11 เปาโลกล่าวอย่าง

ชัดเจนว่าแม้พวกเขาจะเคยทําบาป 
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เหล่านี้มาก่อน แต่พระคริสต์ก็ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวก
เขาได้  
 อย่างไรก็ดีคนที่กล่าวว่าตนเป็น 

คริสเตียนแต่ยังทําบาปต่อไปโดย
ไม่รู้สึกเสียใจจะไม่ได้รับอ าณาจักร
ของพระเจ้าเป็นมรดก คนเช่นนี้
ควรประเมินชีวิตตนเองเสียใหม่ว่า
เชื่อในพระคริสต์จริงหรือไม่ 
ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  ในข้อ 9-11  
ในสังคมที่อะลุ่มอล่วยกับบาป คริส- 
เตียนก็มักจะมองข้ามหรือยอมทน
ต่อพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม (โลภ 
ความเมามาย เป็นต้น ) แต่กลับ  
เป็นเดือดเป็นแค้นกับบาปบางอย่าง 
(รักร่วมเพศ ลักขโมย)  
 อันที่จริงเราจะต้องไม่ร่วมมือ

หรือเพิกเฉยกับบาป รวมทั้งต้องไม่
เลือกที่จะกล่าวโทษบาปบางอย่าง
และแก้ตัวให้บาปบางอย่าง การ
หลีกหนีบาปที่ “คนทั่วไปยอมรับ
ได้ ” นั้นเป็นเรื่องยาก แต่ก็คงไม่
ยากเกินไปสําหรับเราเมื่อเทียบกับ 

ชาวโครินธ์สมัยนั้น พระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้สาวกของพระองค์
ทุกยุคสมัยมีมาตรฐานที่สูง 
 ในสิ่งแวดล้อมของเรานั้น มีบาป

อะไรบ้างที่เป็นบาปที่ใคร ๆ ก็ทํา
กัน และสังคมก็ยอมรับได้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

แต่ส าหรับเราที่เป็นคริสเตียนนั้น  
เราจะเป็นแสงสว่างและเป็น 

เกลือแห่งแผ่นดินโลกนี้ ดังนั้น  
แม้สังคมจะยอมรับบาปนั้น ๆ  

แต่เราก็ไม่สามารถยอมรับบาปนั้นได้  
บาปก็คือบาป  

เราไม่สามารถประนีประนอมได ้
 

อธิษฐาน 
 มอบถวายชีวิตของเราให้กับพระ

เจ้า ทูลขอพระเจ้าให้ เรามีลักษณะ
นิสัย ความคิด ความปรารถนา
อย่างพระเจ้าคือ ความบริสุทธิ์ เพื่อ
เราจะไม่ต้องอยู่ในการทดลองของ
ความบาปนั้น ๆ ได้ 



41 – เมษายน 

 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีใจที่เข้ม - 
แข็งไม่ประณีประนอมกับบาป ไม่
คิดที่จะลองเล่นกับความบาป แต่มี
กําลังที่จะปฏิเสธความบาปได้อย่าง
ง่ายดาย 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 6:12-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้  และ
พระบิดาของเราทรงเป็นผูด้แูล
รกัษา” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 6:12-20   
ช้า ๆ 2 รอบ 
มีคนพูดว่า “ร่างกายของเราเป็น
เรื่องของเรา เราจะทําอะไรกับ
ร่างกายของเราก็ได้” จากพระธรรม
ตอนนี้ท่านคิดว่า ถูกต้องหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 19 ,20 เปาโลหมายความว่า
อย่างไรเมื่อกล่าวว่าร่างกายของเรา
เป็นของพระเจ้า? 
 หลายคนเชื่อว่าพวกเขามีสิทธ์จะ

ทําอะไรกับร่างกายของตนเองก็ได้ 

บันทึก สิ่งที่เราไดรั้บจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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แม้พวกเขาจะคิดว่านี่คือเสรีภาพ แต่
แท้จริงแล้วพวกเขาตกเป็นทาส
ความต้องการของตนเอง  
 เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระ -

วิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเต็มชีวิต
ของเราและสถิตอยู่ภายในเรา 
ฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เจ้าของร่างกาย
ตนเองอีกต่อไป  
 “ ซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูง ” 

หมายถึงการประมูลทาส ความตาย
ของพระคริสต์ปลดปล่อยให้เราเป็น
อิสระจากบาป แต่ก็ผูกพันเราให้รับ
ใช้พระองค์ด้วย  
 ถ้าเราอาศัยอยู่ในอาคารของ   

คนอื่น เราย่อมพยายามไม่ละเมิด
กฎของอาคารนั้น เช่นเดียวกัน
ร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของ
พระเจ้า เราจึงต้องไม่ละเมิดมาตรฐาน 
การดําเนินชีวิตที่พระองค์ทรงตั้งไว้ 
 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12     เห็นได้ชัดว่าคริสตจักร  
โครินธ์คงนําเอาประโยคที่ว่า  
“ได้รับอนุญาตให้ทําทุกสิ่งได้ ” มา
ใช้ผิดๆ  
 

 คริสเตียนบางคนแก้ตัวที่ทําบาป
โดยกล่าวว่า [1] พระคริสต์ทรงรับ
บาปทั้งหมดไปแล้ว พวกเขาจึงมี
เสรีภ าพอย่างสมบูรณ์ที่จะใช้ชีวิต
ตามความพอใจของตนเอง หรือ 
[2] สิ่งที่พวกเขากําลังทํานั้นพระ -
คัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้อย่างเข้มงวด  
 เปาโลจึงตอบต่อข้อแก้ตัวเหล่านี้

ว่า  [1] แม้ว่าพระคริสต์จะได้ทรง
รับเอาบาปทั้งหมดของเราไปแล้ว 
แต่ก็ไม่ได้ทําให้เรามีเสรีภาพที่จะ
ทําสิ่งที่รู้ว่ าผิดต่อไปเรื่อยๆ พันธ -
สัญญาใหม่ได้ห้ามบาปที่เจาะจง
หลายอย่าง (ดู 6:9) ซึ่งเคยห้ามไว้
ในพันธสัญญาเดิม (ดู รม.12:9-21; 
13:8-10)  [2] การกระทําบางอย่าง
ไม่ใช่ความผิดบาปในตัวมันเอง แต่
ก็ไม่ควรทําเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจ
เข้ามาควบคุมชีวิตของเราและนํา
เราออกห่างจากพระเจ้า ได้  [3] 
การกระทําบางอย่างอาจทําร้ายคน
อื่นแทนที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นซึ่งก็ถือ
ว่าไม่ถูกต้อง 
 ข้อ 13 การผิดศีลธรรมทางเพศ

เป็นการล่อลวงที่เราทุกคนต้องพบ
เห็นเสมอ  



43 – เมษายน 

 โทรทัศน์และภาพยนตร์ ล้วน
แสดงให้เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์  
โดยไม่ได้แต่งงานนั้นเป็นเรื่องปกติ 
และเป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตที่น่า
ปรารถนา ในขณะเดียวกันก็แสดงให้
เห็นว่าการแต่งงานเป็นความ จํากัด 
ไม่สนุก จนถึงขนาดที่ว่าอาจ มีคน   
ดูหมิ่นที่เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยซ้ํา  
 ที่จริงพระเจ้าไม่ได้ทรงห้ามการ

ทําบาปทางเพศเพียงเพื่อชีวิตของ
เราจะยุ่งยากขึ้น แต่พระเจ้ารู้ดีว่า
บาปทางเพศมีอํานาจทําลายเราได้
ทั้งกายและจิตวิญญาณ เราไม่ควร
ประเมินอํานาจบาปในเรื่องนี้ต่ํา
เกินไป เพราะมันทําลายชีวิตมา  
แล้วนับไม่ถ้วน ทําลายครอบครัว 
ทําลายคริสตจักร และชุมชน หรือ
แม้กระทั่งประเทศชาติมาแล้ว  
พระเจ้าต้องการจะปกป้องเราจากการ
ท าลายตนเองและผู้อื่น พระองค์จึงได้
ประทานพระองค์เองเข้ามาเติมเต็ม

ความว้าเหว่และความปรารถนาของเรา 
 เราเคยอ้างเอาเสรีภาพมาสนับ  

สนุนการตามใจตัวเราเองเหมือนที่
เปาโลกล่าวไว้ในตอนนี้หรือไม่? 

และเมื่อเราได้อ่านพระธรรมตอนนี้ 
เราคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องขอบเขต 
ของเสรีภาพ? 
__________________________
__________________________ 
 สําหรับเรื่องเพศนั้น ในปัจจุบันมี

ทัศนคติเรื่องเพศในสังคมนี้ที่ผิด
พระคัมภีร์ที่เราต้องหลีกเลี่ยงนั้นมี
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่

สัมพันธ์สนิทกับพระองค์เสมอ เพื่อ
เราจะสามารถยืนหยัดอยู่กับพระองค์ 
ในสังคมที่สับสนนี้ได้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจรัก

คนที่ยังไม่ได้พบความรอด ทูลขอ
พระเจ้าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ 
โอกาส และคําพูดที่เหมาะสมที่เรา
จะประกาศกับเพื่อน ๆ ของเราได้ 
 คิดถึงเพื่อนของเราบางคนที่    

ไม่สบาย ป่วยไ ข้ หรือ มีปัญหา 
อธิษฐานทูลขอการเยียวยา การ
รักษาโรคจากพระเจ้าสําหรับคน
เหล่านี้   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 18 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 7:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้  และ
พระบิดาของเราทรงเป็นผูด้แูล
รกัษา” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์  7:1-16 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
หลักการเรื่องการแต่งงาน การหย่า 
เรื่องเพศอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12-14 
บางคนในคริสตจักรโครินธ์อยาก
ทํางานรับใช้พระคริสต์จึงคิดจะหย่า
จากคู่สมรสที่ไม่เชื่อแล้วแต่งงาน
ใหม่กับผู้เชื่อ  
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 แต่เปาโลยืนยันให้เขายึดมั่นต่อ
พันธะผูกพันแห่งการแต่งงานของ
ตนตามที่พระเจ้าทรงวางแบบอย่าง
เอาไว้คือ คู่สามีภรรยาจะต้องอยู่
ด้วยกันตลอดไป แม้เมื่อคู่ ของตน
จะไม่ใช่ผู้เชื่อก็ตาม ฝ่ายที่เชื่อควร
พร้อมที่จะนําอีกฝ่ายหนึ่งมาเชื่อใน
พระคริสต์  
 การหาเหตุผลที่จะแยกทางกัน

เป็นเรื่องง่าย แต่เปาโลยืนยันให้
เขาอยู่กับคู่สมรสที่ไม่เชื่อและเป็น
อิทธิพลในด้านบวกต่อชีวิตแต่งงาน 
เปาโลเชื่อเช่นเดียวกับพระเยซูว่า
การแต่งงานเป็ นการอยู่ ด้วยกัน
อย่างถาวร (มก.10:1-9) 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3-5         การล่อลวงทางเพศ
เอาชนะได้ยาก เพราะมักปลุกเร้า
ความต้องการที่ปกติและเป็นธรรมชาติ 
ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เรา การ
แต่งงานเป็นวิถีทางของพระเจ้าใน
การสนองตอบความต้องการทาง
เพศตามธรรมชาติและช่วยให้คู่ 

สมรสแข็งแกร่งพอจะต้านทานการ
ล่อลวง ทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่
ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สามี
ภรรยาจึงควรโอนอ่อนผ่อนตาม
ความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจด้วยกันทั้ง
สองฝ่าย 
 
 ข้อ 15- 16  ข้อนี้มีผู้นําไปใช้   

อ้างอย่างผิดๆ เพื่อจะหย่ าร้าง แต่    
เปาโลกล่าวเช่นนี้โดยมุ่งจะให้
กําลังใจฝ่ายที่เป็นคริสเตียน
พยายามอยู่กับอีกฝ่ายให้ได้ นอก
เสียจากว่าฝ่ายที่ไม่เชื่อยืนยันที่    
จะแยกทางจึงให้ผู้ไม่เชื่อหย่าได้  
 เพราะในกรณีที่จะต้องละทิ้ง

ความเชื่อเพื่อรักษาชีวิตแต่งงาน
นั้น  เป็นเรื่องเลวร้ายยิ่งก ว่าการ
หย่า แต่จุดประสงค์หลักที่เปาโล
เขียนข้อความตอนนี้ ก็คือให้คู่สามี
ภรรยาพยายามคงความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ไม่ใช่แยกจากกัน (ดู 
7:17, 1 ปต.3:1,2) 
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 สังคมปัจจุบันที่เราอยู่ไม่ต่าง
อะไรจากสมัยโครินธ์ เรื่องเพศเป็น
สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้ใช้ในชีวิต
สามีภรรยา ที่เป็นความบริสุทธิ์ ซึ่ง
กรอบก็คือ การแต่งงานเท่านั้น แต่
การแต่งงานนั้นเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่
ต้องมีการปรับตัว ความอดทน การ
หย่าร้างไม่ใช่คําตอบ 

ส าหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว 
ก็ให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วย

ครอบครัวของเรา  
แต่ส าหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน  

ให้เราอธิษฐานขอคู่พระพรจากพระเจ้า
เพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดชีวิตของเรา มีชีวิตคู่และ 

ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขตลอดไป 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สําหรับคนที่แต่งงานแล้ว (และ

แม้บางคนที่แยกทางกันก็ตาม ) ให้
เราอธิษฐานเผื่อคู่ครอง ครอบครัว
ของเราให้ถวายเกียรติแด่พระองค์  
 สําหรับ คนโสด ให้อธิษฐาน      

ขอการทรงนําจากพระเจ้าที่เราจะ  
มีคู่ครองที่เป็นน้ําพระทัยของ
พระองค์ หรือถ้าพระองค์ต้องการให้
เราอยู่โสดรับใช้พระเจ้าแบบเปาโล   
ก็ให้เราชัดเจนและอยู่โสดรับใช้  
พระเจ้าด้วยความชื่นชมและความสุข 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ …………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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วันที่ 19 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 7:17-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  จาก
พระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:2 “แขนงทุกแขนงในเรา  ที ่
ไม่ออกผลพระองคก์ท็รงตดัท้ิง
เสีย และแขนงทุกแขนงทีอ่อกผล  
พระองคก์ท็รงลิดเพือ่ให้ออกผล
มากขึ้น” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 7:17-28 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 17 เห็นชัดว่าผู้เชื่อชาวโครินธ์
อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมด 
โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 

 เปาโลเขียนมาเพื่อบอกว่าพวก
เขาควรเป็นคริสเตียนในที่ที่ตนอยู่ 
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เพราะไม่
ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานของ
พระเจ้าและสําแดงความเชื่อได้ 
 ถ้าเรามารับเชื่อหลังจากแต่งงาน

แล้วและคู่สมรสยังไม่เชื่อก็ไม่ต้อง
เลิกจากกัน เพราะเรายังสามารถ
อยู่เพื่อพระคริสต์ได้  
 อย่าด่วนสรุปว่าเราอยู่ผิดที่ผิด

ทางหรือถูกผูกติดกับคนที่ไม่ใช่
พระประสงค์ของพระเจ้า เพราะเรา
อาจจะอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงประสงค ์
แล้วก็ได้ (ดู 7:20) 
 ข้อ 28           หลายคนคิดอย่าง

ไร้เดียงสาว่าการแต่งงานจะช่วย
คลี่คลายปัญหาทั้งสิ้นของเขาได้ 
อันที่จริงการแต่งงานไม่อาจแก้  
ปัญหาต่อไปนี้คือ [1] ความว้าเหว่ 
[2] การล่อลวงทางเพศ [3] ไม่อาจ
ตอบสนองคว ามพึงพอใจส่วนลึก
ของอารมณ์ [4] ความยากลําบาก
ในการดํารงชีวิต  
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 การแต่งงานเพียงอย่างเดียวไม่
อาจผูกมัดคนสองคนให้อยู่ร่วมกัน
ได้ นอกจากทั้งสองจะอุทิศตนเพื่อ
พระคริสต์และอุทิศตนต่อกันและ
กันแม้จะเกิดปัญหาและข้อขัดแย้ง  

แม้การแต่งงานจะเป็นเรื่องด ี
แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ 
เราจึงควรพึงพอใจในสภาพของเรา

และหวังว่าพระคริสต์จะช่วย 
แก้ปัญหาของเราไม่ใช่คนรักของเรา 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้  ในข้อ 20  
บ่อยครั้งที่เราเป็นห่วงว่าเราจะ
สามารถทําอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้าง
ในที่แห่งอื่น จนพลาดโอกาสอัน
ยิ่งใหญ่ในที่ที่เราอยู่  
 เปาโลจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นคริสเตียน 

แล้ว เราก็ยังควรทํางานเดิมต่อไป
ในกรณีที่งานนั้นไม่ขัดกับความเชื่อ
และไม่ผิดศีลธรรม เพราะงานทุก
อย่างถือเป็นงานรับใช้ได้ถ้าเรา
ตระหนักว่าเป้าหมายในชีวิตของเรา 
คือการถวายเกียรติเพื่อพระคริสต์ 

จงแสวงหาโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า
ไม่ว่าพระองค์จะทรงนําเราไปอยู่ที่
ไหนก็ตาม 
 ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน? 

ผมหมายความว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ใน
ฐานะอะไร สภาพอะไร ที่ไหน เราก็
สามารถรับใช้พระเจ้าและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าได้ การที่เราบอก
ว่า ให้เราพร้อมก่อน เราจึงจะรับใช้
หรือถวายเกียรติพระเจ้า แท้จริงไม่มี 
ใครสมบูรณ์หรือพร้อมเลย  ดังนั้น
ในวันนี้ ให้เราถามตัวเราเองว่า เรา
จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า รับใช้
พระองค์ อะไร อย่างไร และเริ่มต้น
เมื่อไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพร ะเจ้าประทานนิมิต

ส่วนตัวกับเราว่า เมื่อเราอยู่ในโลก
นี้ พระเจ้าจะให้เราถวายเกียรติแด่
พระองค์อย่างไร และ อะไร? 
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 ทูลขอพระเจ้าให้เราดําเนิน    
ชีวิตในแต่ละวันด้วยฤทธิ์เดช    
ของพระองค์ ได้ยินพระสุรเสียง
พระองค์วันต่อวัน เพื่อเราจะรับใช้
และถวายเกียรติแด่พระองค์ตาม  
น้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 7:29-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนํา และ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า จาก
พระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:2 “แขนงทุกแขนงในเรา  ที ่
ไม่ออกผลพระองคก์ท็รงตดัท้ิง
เสีย  และแขนงทุกแขนงทีอ่อกผล  
พระองคก์ท็รงลิดเพือ่ให้ออกผล
มากขึ้น” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 7:29-40 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกท่านอย่างไร
เกี่ยวกบัเรื่องครอบครัว การเป็นโสด 
และ พระราชกิจพระเจ้า? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 29-31 เปาโลเรียกร้องให้ผู้เชื่อ
ไม่ถือเอาครอบครัว  ชีวิตแต่งงาน 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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หรือความม่ันคงทางการเงินเป็น
จุดหมายของชีวิต  
 เราควรจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจาก 

ความกังวลถึงสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ให้
มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่สร้าง
ภาระแก่ตนในเรื่องการผ่อนชําระ
ทรัพย์สินต่างๆ งบประมาณก้อน
ใหญ่ การลงทุน หรือการสร้างหนี้
ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรค ไม่ให้เราทํา
พระราชกิจของพระเจ้า 
 เปาโลชี้ว่าผู้ที่แต่งงานแล้ว (7: 

33 ,34) ต้องมีภาระหน้าที่ในทาง
โลก แต่พวกเขาจะพยา ยามให้
ภาระหน้าที่เหล่านี้มี พอประมาณ
และอยู่ในวิสัยที่จัดการได้ 
 ข้อ32-34 คนโสดบางคนรู้สึกถูก

กดดันอย่างมากให้แต่งงาน พวก
เขาคิดว่าการแต่งงาน จะทําให้ชีวิต
สมบูรณ์ แต่เปาโลชี้ให้เห็นว่าการ
เป็นคนโสดมีข้อได้เปรียบอย่าง
หนึ่ง คือมีศักยภาพที่จะจดจ่อที่
พระคริสต์และพระราชกิจของ
พระองค์ได้มากกว่า  
  

 ถ้าเรายังโสด จงใช้โอกาสพิเศษ
นี้รับใช้พระคริสต์อย่างสุดใจ 
 ข้อ 38 เมื่อเปาโลกล่าวว่าคนที่

ไม่แต่งงานก็ทําดียิ่งกว่ านั้น เขา
หมายความว่าคนโสดมีเวลาว่างที่
จะใช้ในงานของพระเจ้ามากกว่า
เพราะไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลคู่สมรสหรือบุตรหลาน  
 อย่างไรก็ตามการเป็นโสดก็ใช่

ว่าจะได้รับใช้พระเจ้าเสมอไป แต่
ขึ้นอยู่กับการอุทิศตนของแต่ละคน 
 
การตอบสนอง 
 ประเด็นสําคัญที่เปาโลกล่าว

ในตอนนี้ คือ การใช้ชีวิตที่มีคุณค่า 
ไม่ว่าเราจะมีครอบครัว หรือเป็น
โสด  

อย่าให้ครอบครัว หรือ การเป็นโสด
เป็นอุปสรรค 

ในการถวายเกียรติพระเจ้า  
แต่ให้ครอบครัวและการเป็นโสด
สนับสนุนเราในการรับใช้และการ 

มีชีวิตที่มีคุณค่าถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
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 เราคิดว่า ครอบครัว หรือการ
เป็น โสด ของเราจะสนับสนุนให้   
เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า รับใช้
พระเจ้า ได้อย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา

และตรัสกับเราว่า เราควรจะรับใช้
พระเจ้าในสภาพที่เราเป็นอยู่นี้
อย่างไร เพื่อถวายเกียรติและเป็นที่
พอพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 21 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า จาก
พระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:2 “แขนงทุกแขนงในเรา  ที ่
ไม่ออกผลพระองคก์ท็รงตดัท้ิง
เสีย  และแขนงทุกแขนงทีอ่อกผล  
พระองคก์ท็รงลิดเพือ่ให้ออกผล
มากขึ้น” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 8 ช้า ๆ 
2 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
เรื่องเสรีภาพกับเรื่ องจิตสํานึกผิด
ชอบที่อ่อน แอของพี่น้องอย่างไร
บ้าง?_____________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เนื้อสัตว์ที่ซื้อมาขายตาม
ตลาดในเมืองโครินธ์คงจะผ่านการ
เซ่นไหว้รูปเคารพตามวิหารมาแล้ว  
 คนจะนําสัตว์ไปที่วิหาร ฆ่าต่อ

หน้ารูปเคารพ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีกรรมทางศาสนา และกิน
เนื้อนั้นในงานเลี้ยงฉลองที่วิหาร
นั้นเองหรือมิฉะนั้นก็ส่งไปให้พ่อค้า
เนื้อชําแหละมาขายตามตลาด  
 ผู้เชื่อในโครินธ์สงสัยว่า การกิน

เนื้อเหล่านี้จะ เท่ากับมีส่วนเกี่ยว  
ข้องในการบูชารูปเคารพหรือไม่ 
 ข้อ 4-9     ตอนนี้เปาโลกล่าวกับ  

ผู้เชื่อที่ไม่รู้สึกอะไรกับการกินเนื้อ   
ที่เซ่นไหว้รูปเคารพมาแล้ว แม้รูป -
เคารพจะเป็นเพียงสิ่งเทียมเท็จและ
แม้พิธีกรรมของคนต่างศาสนาจะ  
ไร้ความหมาย แต่การกินเนื้อก็อาจ
สร้างความไม่ สบายใจให้แก่คริส -
เตียนที่มีจิตสํานึกอ่อนไหวกว่า  
 เปาโลจึงแนะนําว่าเพื่อเห็น     

แก่พี่น้องที่ยังไม่เติบโตหรือมี  
ความเชื่ออ่อนแอซึ่งอาจเข้าใจผิด
ได้ พวกเขาก็ไม่ควรกินเนื้อที่เซ่น
ไหว้รูปเคารพอีกเลย 
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ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ในข้อ 10:19  
 เสรีภาพของคริสเ ตียนไม่ได้

หมายความว่าเราจะทําอะไรก็ได้ 
แต่หมายความว่าความรอดของเรา
ไม่ได้มาจากการทําความดีหรืออยู่
ในกฎระเบียบ แต่พระเจ้าประทาน
ความรอดให้เปล่าๆ (อฟ.2:8,9)   
 เสรีภาพของคริสเตียนจึงผูกติด

กับความรับผิดชอบของคริสเตียน
อย่างแยกกันไม่ได้ ผู้เชื่อใหม่มัก
กังวลว่าสิ่งใด ผิด สิ่งใดถูก อะไร
ควรทํา อะไรไม่ควรทํา บางอย่าง
เราอาจจะคิดว่าทําได้ ไม่ผิดอะไร 
แต่การกระทําของเราอาจทําร้าย   
พี่น้องที่เป็นคริสเตียนใหม่ซึ่งกําลัง
เรียนรู้ชีวิตคริสเตียน  
 เราจึงต้องระวังที่จะไม่ทําผิดต่อ  

คริสเตียนใหม่หรือคริสเตียนที่คิด
มาก โดยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่  
จะทําให้เขาหลงไปทําบาป  

เมื่อเรารักคนอื่นเสรีภาพของเรา 
จะไม่ส าคัญเท่ากับการได้ช่วยพี่น้อง 
ในพระคริสต์ให้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น 

 

 ด้านหนึ่งเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า 
และอีกด้านหนึ่งนั้นเรามีชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้อง
เจริญเติบโตขึ้น ดังนั้นบางเ รื่องที่
ไม่ชัดเจนแต่ทําให้พี่น้องสะดุด เรา
ก็ไม่ควรทํา เช่นการเล่นการ์ด ซึ่ง
เหมือนกับการเล่นไพ่ อาจจะทําให้
พี่น้องที่เคยมีปัญหาเรื่องการพนัน
แต่ตอนนี้เขาไม่เล่นแล้ว สะดุดได้  
 แม้เราจะบอกว่า เล่นเกมส์การ์ด

ไม่เห็นผิดอะไร และเราก็ไม่ได้ เล่น
การพนัน ทางออกที่ดีที่สุ ดคือ อย่า
เล่นดีกว่าเพื่อเห็นแก่พี่น้องคนนั้น
ที่มีจิตสํานึกอ่อน เพราะมิฉะนั้น 
เราก็อาจจะทําให้เขาสะดุดได้ 
 มีเรื่องอะไรบ้างที่อาจจะทําให้   

พี่น้องสะดุดได้ที่เราต้องระวัง แม้ว่า
จะเป็นเรื่องไม่ผิดก็ตาม เหมือนกับ
เรื่องอาหารไหว้รูปเคารพที่เมือง  
โครินธ์? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราไวต่อความ  

รู้สึกของพี่น้องเพื่อเราจะไม่เ ป็น
เหตุให้คนอื่นสะดุดได้ 
 อธิษฐานอวยพรให้พี่น้องของเรา

เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า 
ให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 9:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :3 “ท่านทัง้หลายได้รบัการ
ช าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยค า
ทีเ่ราได้กล่าวแก่ท่าน” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 9:1-18
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
ถึงเรื่องการยอมสละสิทธิท่ีเราพึง
จะได้สําหรับอาณาจักรของพระเจ้า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
สาระส าคัญ  
ใน 1 โครินธ์บทที่ 9 นี้ เปาโลได้ใช้
ตัวเองเป็นตัวอย่างของคริสเตียนที่
มีความเป็นผู้ใหญ่และได้ฝึกวินัยให้
ตนเองรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้น 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
ชาวโครินธ์บางคนสงสัยในสิทธิอํานาจ
ของเปาโลในฐานะอัครทูต ท่านจึงให้
หลักฐานยืนยันฐานะของท่าน  
 คือเปาโลได้เห็นและได้สนทนา

กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นจาก
ความตาย และพระองค์ทรงเรียก
ท่านให้เป็นอัครทูต (ดู กจ.9:3-18)  
 หลักฐานยืนยันเช่นนี้ทําให้

คําแนะนําในจดหมายของเปาโล
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  
 ในพระธรรม 2 โครินธ์ 10 – 13 

เปาโลกล่าวยืนยันฐานะอัครทูตอีก
ครั้งโดยให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4 เป็นต้นไป เปาโลยกตัวเอง
เป็นตัวอย่างของคน ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ของตน แม้ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับการ
รับรอง มีสิทธิ์ท่ีจะแต่งงาน มีสิทธิ์
รับค่าตอบแทนในการทํางาน แต่ท่าน
ก็เต็มใจงดใช้สิทธิ์ดังกล่าว ทั้งหมด
เพียงเพื่อให้คนมาถึงพระคริสต์  
 

เมื่อเรามุ่งที่จะด าเนินชีวิต 
เพื่อพระคริสต์ แม้แต่สิทธิ์ของเรา 

ก็หมดความส าคญัไป 
 ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เป็น

ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเช่นเดียวกัน
กับเปาโล เราได้งดใช้สิทธิ์อะไรของ
เราหรือไม่ เพื่อมุ่งไปหาพระคริสต์   
และเสริมสร้างให้พี่น้องเติบโตขึ้น? 
__________________________
__________________________ 
 ข้อ 16 การประกาศข่าวประเสริฐ

เป็นของประทานและเป็นสิ่งที่พระ -
เจ้าทรงเรียกให้เปาโลทํา ท่านจึง
หยุดไม่ได้แม้อยากจะหยุดก็ตาม  
 เปาโลเป็นผู้มีใจปรารถนาจะทํา

ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและ
ใช้ของประทานของตนเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระองค์  
 พระเจ้าประทานของประทาน

พิเศษอะไรแก่เราบ้าง และเรา
ปรารถนาจะใช้ของประทานนั้นเพื่อ
ถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนเปาโล
หรือไม่?___________________ 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจแบบ  

พระทัยของพระองค์ ให้จังหวะการ
เต้นหัวใจของเราเป็นจังหวะเดียว  
กับพระบิดาคือมีความรักต่อคน
บาป ให้เขาได้รับความรอด และต่อ
พี่น้อง เพื่อให้เขาเติบโตขึ้น 
 ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้ นําสิ่ง

ที่พระองค์ได้กล่าวไว้โดยเฉพาะคํา
สอนในพระธรรม 1 โครินธ์นี้ มา
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 
คริสตจักรและชุมชนของเราด้วย   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 23 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 9:19-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :3 “ท่านทัง้หลายได้รบัการ
ช าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยค า
ทีเ่ราได้กล่าวแก่ท่าน” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 9:19-27 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
หลักการเรื่องการมีวินัย เป้าหมาย
และเสรีภาพในชีวิตคริสเตียน
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 27 
เมื่อเปาโลกล่าวว่าท่านอาจจะ
กลายเป็นคนที่ “ขาดคุณสมบัติ ” 
ท่านไม่ได้หมายความว่าตัวท่านจะ 

สูญเสียความรอด แต่เกรงว่าตนจะ
สูญเสียสิทธิพิเศษที่จะบอกคนอื่น
เรื่องพระคริสต์  

เปน็เรื่องง่ายที่จะบอกคนอื่นว่า 
ควรใช้ชีวิตอย่างไร 

แต่กลับไม่ปฏิบัติตามที่ค าแนะน า 
ของตนเอง เราต้องท าตามที่เราสอน 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 19-27  ใน 9:19-22 เปาโล

ยืนยันว่าท่านมีเสรีภาพที่จะทํา    
สิ่งใดก็ได้ และใน 9:24-27 ท่านย้ํา
ถึงชีวิตที่มีวินัยเคร่งครัด  
 ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีทั้ง

วินัยและเสรีภาพ เป้าหมายชีวิต
ของเปาโลก็เพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้าและเพื่อนําผู้คนมารู้จักกับ
พระคริสต์ท่านจึงไม่ยึดติดกับหลัก
ปรัชญาใดๆ รวมทั้งไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านวัตถุซึ่ง
อาจหันเหใจของท่านออกจากจุดหมาย 
ขณะเดียวกันท่านก็อยู่ อย่างมีวินัย
เคร่งครัดเพื่อจะไปใหถ้ึงจุดหมาย 
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 สําหรับเปาโลทั้งเสรีภาพและ
วินัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการรับ
ใช้พระเจ้า 
 ข้อ 24- 27  การจะได้ชัยชนะ    

ในการวิ่งแข่งจําเป็นต้องมีทั้ง
เป้าหมายและวินัย เปาโลยกเรื่อง
การวิ่งแข่งขึ้นมาเป็นภาพอธิบาย
ถึงชีวิตคริสเตียนว่าจะต้องมีการ
ฝึกฝน ต้องปฏิเสธตนเอง และต้อง
พร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อย  

ในฐานะคริสเตียน 
เราก าลังวิ่งไปสู่เป้าหมาย  
คือรางวัลในสวรรค ์

วินัยที่จ าเป็นคือการอธิษฐาน  
ศึกษาพระคัมภีร์ และการนมัสการ 

ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้เรา 
พร้อมที่จะวิ่งอย่างแข็งขันและทรหด 
 อย่าเป็นเพียงผู้ชมบนอัฒ จันทร์ 

และอย่าเป็นเพียงคนที่ วิ่งเหยาะๆ 
รอบสองรอบในตอนเช้า แต่จง
ฝึกฝนอย่างหมั่นเพียร เพราะ
ความก้าวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณของ
เราขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ 

 ดังนั้นมี 3 ประเด็นที่เราต้อง
พิจารณาในการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
[1 ]  เสรีภาพ [2]  วินัย และ [3 ] 
เป้าหมายที่เราต้องมีในการเป็น  
คริสเตียนที่ประสบความสําเร็จใน
ทุกด้านของชีวิต ในการอยู่ในและ
อยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้า  
 ให้เราถามตัวเราเองว่าใน 3 

เรื่องนี้ มีอะไรบ้างที่เราต้องระวังให้
สมดุลย์ หรือมีสิ่งใดบ้างที่เราต้อง
เปลี่ยนแปลง?_______________ 
__________________________
__________________________
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจน    

เรื่องเป้าหมายชีวิตของเราว่า   
พระเจ้าต้องการให้เรารับใช้
พระองค์อย่างไร เช่นเรื่อง อาชีพ 
การใช้เวลา คู่ครอง การรับใช้ใน
คริสตจักร  
 ทูลขอพระเจ้าประทานกําลัง

ให้กับเราในการมีวินัยที่จะควบคุ ม
เนื้อหนังของตัวเองโดยการช่วย  
เหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 10:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :3 “ท่านทัง้หลายได้รบัการ
ช าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยค า
ทีเ่ราได้กล่าวแก่ท่าน” 

สาระส าคัญ  
ใน 1 โครินธ์บทที่ 9 นั้นเปาโลได้ใช้
ตัวเองเป็นตัวอย่างของคริสเตียนที่
มีความเป็นผู้ใหญ่และได้ฝึกวินัยให้
ตนเองรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้น แต่ใน
บทที่ 10 นี้ ท่านได้ใช้อิสราเอลเป็น
ตัวอย่างของคนยังไม่เป็นผู้ใหญ่
ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งสังเกตได้จากการ
ที่พวกเขาม่ันใจเกินควรและไม่มี
วินัย 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 10:1-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
“ได้รบับพัติสมา .. เข้าสนิทกบั
โมเสส”  
 หมายความว่า ชาวอิสราเอล

รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายใต้การนําของโมเสสขณะ
อพยพออกจากอียิปต์  
 เช่นเดียวกับที่คริสเตียนใน

ปัจจุบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
พระคริสต์ผ่านการบัพติสมา 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 13  
ในวัฒนธรรมที่ศีลธรรมเสื่อมทราม
และมีความกดดันให้ทําบาป เปาโล
ให้กําลังใจแก่คริสเตียนชาวโครินธ์
อย่างหนักแน่น 

 ท่านกล่าวถึงการทดลองว่า 
[1]  ความปรารถนาชั่วและการ
ทดลองเกิดขึ้นกับทุกคน อย่าคิดว่า
มีคนตกเป็นเป้าโจมตีเพียงคนเดียว 
[2] มีผู้เอาชนะการทดลองได้สําเร็จ 
เราก็ต้องทําได้เช่นกัน [3]  เรา
เอาชนะการทดลองทุกอย่างได้
เพราะพระเจ้าทรงช่วยเรา  
 พระเจ้าจะทรงช่วยเราเอาชนะ

การทดลองโดยช่วยให้เรา  
[1] ตระหนักว่าคนหรือสถานการณ์
ใดเป็นอันตราย [2] หนีจากสิ่งที่เรา
รู้ว่าผิด [3]เลือกทําสิ่งที่ถูก [4] 
อธิษฐานขอการช่ว ยเหลือจากพระ
เจ้า [5] แสวงหาเพื่อนที่รักพระเจ้า
และสามารถช่วยเราได้ขณะถูก
ทดลอง  

การหนีให้พ้นจาก 
สถานการณ์ที่ล่อลวงเรานั้น 
เป็นขั้นแรกแห่งชัยชนะ  

(ดู 2 ทธ.2:22) 

 สิ่งที่เป็นปัญหาของอิสราเอล ก็
เป็นปัญหาของพวกเราในประเทศ
ไทยยุคปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน   
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 เมื่อเราเฝ้ าเดี่ยววันนี้แล้ว เรา
ตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อสู้การ
ทดลองอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอการทรงสถิตของพระเจ้า

ในชีวิตของเราเสมอทุก ๆ วัน เพื่อ
เราจะได้รับการดลจิตดลใจที่จะ
ดําเนินชีวิตที่ ชนะการทดลองโดย
พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของพระ

เยซูในพระธรรมมัทธิว 6:13 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 25 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 10:14-11:1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:4 “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
เราเข้าสนิทอยู่ในท่าน  แขนงจะ
ออกผลเองไม่ได้  นอกจากจะติด
อยู่กบัเถาฉันใด  ท่านทัง้หลายก็
จะเกิดผลไม่ได้  นอกจากจะเข้า
สนิทอยู่ในเราฉันนัน้” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 10:14-
11:1 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงวิธี  
ตัดสินว่าควรทําอะไรและไม่ทํา
อะไรอย่างไรบ้าง ?____________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 21 
 ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์เรา

ต้องจงรั กภักดีสูงสุดต่อพระองค์ 
เปาโลอธิบายว่าเราไม่สามารถ 
“รบัประทานทีส่ ารบัขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าและทีส่ ารบัของ
ปีศาจด้วย”  
 การรับประทานที่สํารับขององค์

พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการเข้าสนิท
กับพระคริสต์ ร่วมในการสิ้นพระ - 
ชนม์ของพระองค์ การรับประทาน
ที่สํารับของภูตผีปีศาจหม ายถึง  
การเข้าร่วมกับซาตาน โดยร่วม
นมัสการหรือสนับสนุนกิจกรรม   
อันชั่วร้ายของมัน  
 เรากําลังพยายามดําเนินชีวิต

อย่างคนสองหน้าโดยทําตามความ
ปรารถนาทั้งของพระคริสต์และของ
ฝูงชนหรือเปล่า?   
 พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะทําสอง

อย่างพร้อมกันไม่ได้ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ 
 ข้อ 23,24    บางครั้งก็ยากที่จะ

ตัดสินว่าเมื่อไรควรอนุโลมตาม     
พี่น้องที่อ่อนแอกว่า เปาโลได้ตั้ง   
กฎง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ นั่นคือเราควรไวต่อ
ความรู้สึกของคนอื่นและมีเมตตา  
 การกระทําบางอย่างอาจจะไม่

ผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุด
สําหรับคนอื่น ขณะที่เรามีเสรีภาพ
ในพระคริสต์ เราไม่ควรใช้เสรีภาพ
ของเราทําร้ายพี่น้องคริสเตียน เรา
ไม่ควรคิดถึงแต่ตนเองแต่ต้อง
คิดถึงคนอื่นด้วย 
 ข้อ 31 ความรักพระเจ้าต้องซึม

ซาบเข้าไปในใจของเราและเป็น
แรงบันดาลใจให้ทุกสิ่งที่เราทําเพื่อ
พระเกียรติแด่พระองค์ คําถามที่
ควรใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิน - 
ใจก็คือ “ทําอย่างนี้แล้วถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าไหม ?” หรือ “ ฉันจะ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการ
กระทํานี้ได้อย่างไร?” 

 ชีวิตคริสเตียนนั้น มีชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้า และเพื่อพี่น้อง เกณฑ์ที่
เปาโลใช้ตัดสินว่าจะทําอะไรหรือไม่
ทําอะไรก็คือ ทําสิ่งที่ดีที่สุ ดสําหรับ
คนรอบข้าง ไม่ใช่ทําสิ่งที่เราอยาก
ทําที่สุด และเป็นการถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า  

ปัญหาที่เราต้องระวังคือ  
ความอยากของเราซึ่งคือการเห็นแก่ตัว
อันเป็นเนื้อหนังที่เราต้องจัดการ  
โดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  
และพระวจนะของพระเจ้า 

 ให้เราตอบสนองพระวจนะวันนี้ 
มีสิ่งใดบ้างที่จะเป็นการเสริมสร้าง
พี่น้อง แม้นั่นจะไม่ได้เป็นประโยชน ์
อะไรกับเรามากนัก แต่เราตั้งใจจะ
ทําในสัปดาห์นี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าตรัสกับเราในแต่ละ

วันโดยเฉพาะวันนี้ว่า เราควรทํา
อะไรที่ถวายเกียรติแด่พระองค์  
และเสริมสร้างพี่น้องของเรา 
 นิ่งเงียบกับพระเจ้า ภาวนาพระ -

วจนะโดยเฉพาะพระธรรมสดุดีที่
เราท่องได้ และฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 26 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 11:2-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  จาก
พระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:4 “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
เราเข้าสนิทอยู่ในท่าน  แขนงจะ
ออกผลเองไม่ได้  นอกจากจะติด
อยู่กบัเถาฉันใด  ท่านทัง้หลายก็
จะเกิดผลไม่ได้  นอกจากจะเข้า
สนิทอยู่ในเราฉันนัน้” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 11:2-16 
ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านได้เรียนรู้หลักการพระเจ้า
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2 เป็นต้นไป 
 ตอนนี้เรื่องที่เปาโลเป็นห่วงก็คือ 

ท่าทีที่ไม่เคารพยําเกรงในการ
นมัสการ  
 เราต้องอ่านเรื่องนี้ในบริบทของ  

สถานการณ์ที่เมืองโครินธ์ การสวม
หมวกหรือคลุมศีรษะ  แม้จะดูไม่
สําคัญแต่กลับกลายเป็นปัญหาใหญ ่
เพราะสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
มาปะทะกันเข้า  
 ผู้หญิงชาวยิวจะต้ องคลุมศีรษะ

เสมอขณะนมัสการ ผู้หญิงที่ไม่คลุม 
ศีรษะในที่สาธารณะเป็นเครื่องหมาย 
ของการปล่อยตัวไม่มีศีลธรรม  
 ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงกรีก

เคยชินกับการนมัสการโดยไม่ต้อง
คลุมศีรษะเลย 
 ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้

กล่าวถึงความแตกแยกและความ
ไม่มีระเบียบในคริสตจักรไปแล้ว 
ซึ่งทั้งสองเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ด้วย  
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 เปาโลให้วิธีแก้ปัญหาเพื่อให้  
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในหมู่สมาชิกคริสตจักร และเพื่อ
การนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสม 
เปาโลยอมรับอํานาจสูงสุดของ  
พระเจ้าในการวางกฎระเบียบ
สําหรับความสัมพันธ์เหล่านี้ 
 

ข้อคิด และการตอบ สนอง จาก
พระธรรมตอนนี้   
 ข้อ 2-16 จดหมายของเปาโล

ตอนนี้ตั้งใจจะกล่าวถึงท่าทีและการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการนมัสการ
พระเจ้า ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ใน
ชีวิตแต่งงานหรือบทบาทของ
ผู้หญิงในคริสตจักร  
 คําสอนของเปาโลเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรม (คือผู้หญิงคลุมศีรษะใน
การนมัสการ ) แต่หลักการที่อยู่
เบื้องหลังคําสอนเหล่านี้ยังคงใช้ได้
ทุกยุคทุกสมัย เช่นให้คู่สมรสนับ
ถือซึ่งกันและกัน ให้มีความยําเกรง
และปฎิบัติตนอย่างเหมาะสมใน
การนมัสการ และให้ทั้งหมดในชีวิต
จดจ่ออยู่ที่พระเจ้า  

ถ้าเราท าสิ่งใดแล้ว 
สร้างความไม่พอใจให้คนอื่นๆ หรือ

ท าให้คริสตจักรแตกแยก  
เราก็ต้องเลิกท าสิ่งนั้นเพื่อรักษา 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว ้

 ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงบอกผู้หญิงที่
ไม่ได้คลุมศีรษะให้คลุมเสีย ไม่ใช่
เพราะพระคัมภีร์สั่งไว้ แต่ให้ทํา
เพื่อคริสตจักรจะไม่แตกแยกกัน
เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆ ซึ่งมีแต่จะ
ดึงความสนใจคนไปจากพระคริสต์ 
 เรื่องหลักของเปาโลในตอนนี้คือ 

เรื่องความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ในคริสตจักร   
 เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรม

ตอนนี้แล้ว เรามีความคิดอะไรหรือ
กิจกรรมอะไรบ้างที่เราควรสนับ - 
สนุนเพื่อให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันมากขึ้นในคริสตจักร? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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 ข้อ 3   การยอมจํานนเป็นหัวใจ
ของการทํางานที่ราบรื่น ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจ รัฐบาล หรือครอบครัว 
พระเจ้าทรงให้มีการยอมจํานนต่อ
กันในความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย  
 ที่สําคั ญคือการยอมจํานน     

ไม่ใช่การยอมแพ้อย่างหมดเง่ือนไข 
ถอยหนี หรือไม่เอาใจใส่ และไม่ได้
หมายความว่าฝ่ายที่ยอมเป็นฝ่าย
ด้อยกว่า เพราะพระเจ้าทรงสร้าง
มนุษย์ทั้งมวลตามพระฉายของ
พระองค์  ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียม
กัน การยอมจํานนเป็นเรื่องที่ทั้ง
สองฝ่ายพร้อมใจและร่วมมือกันทํา 
 พระเจ้าทรงเรียกร้องให้คนที่มี

ฐานะเท่าเทียมกันยอมจํานนต่อกัน
เช่นนี้ พระองค์ไม่ได้ให้ผู้ชายเป็น
ใหญ่กว่าผู้หญิง แต่ให้ผู้ชายและ
ผู้หญิงร่วมมือกันทํางาน พระเยซู -
คริสต์แม้ทรงมีฐานะเท่าเทียมกับ
พระเจ้าพระบิดา แต่ก็ยอมจํานน
ต่อพระบิดาเพื่อแผนการแห่งการ
ช่วยกู้จะสําเร็จ  

 ในทํานองเดียวกันแม้ผู้หญิงจะ
เท่าเทียมกับผู้ชายภายใต้พระเจ้า 
แต่ภรรยาก็ควรยอมจํานนต่อสามี
เพื่อความผาสุกของชีวิตคู่และ
ครอบครัว  
 การยอมจํานนของทั้งสองฝ่ายที่

เท่าเทียมกันนี้ต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับ  
 เราสามารถ รับใช้พระเจ้าได้  ก็

โดยการเต็มใจยอมจําน นต่อผู้อื่น
ในคริสตจักร ต่อคู่สมรส และต่อ
ผู้นําในรัฐบาลของเรา 
 อีกครั้งหนึ่ง สําหรับเรามีเรื่อง

อะไรบ้างที่เราต้องยอมจํานนเพื่อ
ทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันในกลุ่ม หรือในคริสตจักร
ได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจและเปิด

ความคิดของเราให้เห็นว่า เราต้อง
ทําอย่างไรบ้างที่จะเพิ่มพูนความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร
ของเรา และมีอะไรบ้ างที่เราต้อง
หลีกเลี่ยง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 27 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 11:17-34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า จาก
พระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15:4 “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
เราเข้าสนิทอยู่ในท่าน  แขนงจะ
ออกผลเองไม่ได้  นอกจากจะติด
อยู่กบัเถาฉันใด  ท่านทัง้หลายก็
จะเกิดผลไม่ได้  นอกจากจะเข้า
สนิทอยู่ในเราฉันนัน้” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์11:17-34 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21,22 คริสตจักรยุคแรกฉลอง
งานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
(พิธีมหาสนิท ) โดยเริ่มด้วยการ
เลี้ยงอาหารสามัคคีธรรมก่อนแล้ว
จึงทําพิธีหักขนมปังและดื่มน้ําองุ่น 
 ที่คริสตจักรโครินธ์  ในมื้อ

อาหารสามัคคีธรรมนี้สมาชิก     
บางคนดื่มกันมากจนเกินควรใน
ขณะที่มีบางคนหิวโหย พวกเขาไม่
แบ่งปันและไม่เอาใจใส่คนอื่น 
แสดงว่าไม่มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและขาดความรัก เปาโลจึง
ตําหนิและเตือนคริสตจักรให้ระลึก
ถึงจุดหมายที่แท้จริงของงานเลี้ยง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27-34                เมื่อเปาโล  
กล่าวถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธีมหาสนิท
อย่างไม่สมควร ท่านหมายถึงสมาชิก
ที่เร่งรีบทําพิธีโดยไม่ได้ระลึกถึง
ความหมายซึ่งเป็นการ  “ท าผิดต่อ 
พระกายและพระโลหิตขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้า”  
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 แทนที่ จะถวายเกียรติแด่การ
ถวายบูชาของพระองค์ พวกเขา
กลับทําผิดร่วมกับผู้ที่ได้ตรึง
พระองค์  
 แท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดคู่ควรที่จะทํา

พิธีนี้เลยสักคน เราทั้งหมดคือคน
บาปที่รอดมาด้วยพระคุณพระเจ้า  
 ด้วยเหตุนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่

เราจะเตรียมใจสู่พิธีมหาสนิทด้วย
การสํารวจจิตใจตนเอ ง สารภาพ
บาป และคืนดีกับผู้อื่นเสียก่อน  
 การกระทําเหล่านี้จะขจัดกําแพง

ที่ขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์
ของเรากับพระคริสต์และกับผู้เชื่อ
คนอื่นๆ  

การตระหนักถึงความผิดบาป 
ไม่ควรแยกเราออกจากพิธีมหาสนิท 
แต่ควรจะผลักดันให้เราเข้าร่วม 

พิธีมหาสนิท 
 

 ข้อ 34   ผู้คนควรมาร่ วมเลี้ยง
ฉลองด้วยใจปรารถนาจะสามัคคี -
ธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ และเตรียม
ตัวให้พร้อมสําหรับพิธีมหาสนิทที่
จะตามมา ไม่ใช่มาเพื่อจะรับเลี้ยง
ให้เต็มอิ่ม  

 “ถ้าใครหิวก็ควรรับประทานที่
บ้าน” หมายความว่าควรรับประทาน 
อาหารก่อนไปเข้าร่วมพิธี เพื่อจะ
รับอาหารมื้อสามัคคีธรรมด้ วยท่าที
ที่เหมาะสม 
 ดังนั้น เมื่อเรามาร่วมพิธีมหา -

สนิทในคริสตจักร เราต้องมีท่าทีที่
ถูกต้องคือ [1] สํารวจตัวเอง [2] 
สารภาพบาป และ [3] คืนดีกับพี่น้อง  
 เรามีท่าทีเช่นนี้หรือไม่ ? ถ้ายัง 

ให้เราเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย 
หมายความว่า ก่อนที่จะมีพิธีมหา
สนิทครั้งต่อ ไปในคริสตจักรก็ให้  
เราทําทั้ง 3 ประการดังที่กล่าวไป
ข้างต้น 
__________________________
__________________________ 
 ในบริบทของคริสตจักรของเราที่

มีการทานอาหารสามัคคีธรรมกัน
อาจจะในวันอาทิตย์หรือในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ สิ่งที่เป็นหลักคือการ
สามัคคีธรรม การทานอาหารเป็น
เพียงสะพานเพื่อสร้างความสัมพันธ ์
ให้เกิดการสามัคคีธรรม 
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 ให้เราทบทวนว่า ที่เราทานอาหาร
สามัคคีธรรม เราทานเพื่ออาหาร
หรือเพื่อสามัคคีธรรม และมีอะไร  
บ้างที่เราต้องกลับใจเกี่ยวกับท่าที
ของเราในเรื่องการทานอาหารนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณสําหรับความรัก

ของพระเจ้าที่ได้ประทานพระเยซู 
ให้สิ้นพระชนม์แทนความบาปของ
เราเพื่อเราจะสามารถมีความ - 
สัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ได้ 
 อธิษฐานเผื่อความสัมพันธ์ของ

เรากับพี่น้องทั้งในครอบครัวและใน
คริสตจักร ให้แน่นแฟ้นเพื่อความ
สัมพันธ์นี้จะเป็นรากฐ านสําคัญใน
การรับใช้พระองค์ และอาณาจักร
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 28 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 12:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :5 “เราเป็นเถาองุ่น  ท่าน
ทัง้หลายเป็นแขนง  ผูที้เ่ข้าสนิท
อยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่     
ในเขา   ผูนั้น้กจ็ะเกิดผลมาก  
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่าน    
จะท าสิง่ใดไม่ได้เลย” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 12:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง
ของประทานพระวิญญาณอย่างไร
บ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
 ของประทานฝ่ายวิญญาณคือ

ความสามารถพิเศษที่พระวิญญาณ
ประทานแก่แต่ละคนเพื่อใช้ปรนนิบัติ 
กลุ่มผู้เชื่อในสิ่งที่ขาดอยู่ ในบทนี้
กล่าวถึงของประทานฝ่ายวิญญาณ
หลายอย่าง แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน  (ดู
ตัวอย่างอื่นๆ ใน รม .12; อฟ.4; 1
ปต.4:10,11)  
 ของประทานมีหลายอย่างและ

คนมีของประทานแตกต่างกัน บาง
คนมีมากกว่าหนึ่งอย่างและไม่มี
ของประทานใดเหนือกว่ากัน ของ
ประทานฝ่ายวิญญาณทั้งหมดล้วน
มาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เพื่อเสริมสร้างพระกายพระคริสต์
คือคริสตจักร 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 1 เป็นต้นไป ของประทาน

ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรโครินธ์
กําลังทําให้เกิดการแตกแยกแทนที่
จะเสริมสร้างและสมานคริสตจักร  
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ให้เป็นหนึ่งเดียว ซ้ํายังกลายเป็น
สัญลักษณ์ของอํานาจฝ่ายวิญญาณ
จนเกิดการแข่งขันกันขึ้น  
 เพราะบางคนคิดเอาเองว่าการ ที่

ตนมีของประทานหมายความว่าตน
จึงเป็นคน “ฝ่ายวิญญาณ” มากกว่า
คนอื่นๆ นี่เป็นการใช้ของประทาน
ฝ่ายวิญญาณในทางที่ผิดอย่างมหันต์ 
เพราะของประทานฝ่ายวิญญาณมี
ไว้เพื่อช่วยให้คริสตจักรทําหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกคริสตจักร  
 ถ้าเราขืนใช้ของปร ะทานตามใจ

ชอบโดยไม่คํานึงถึงผู้อื่น เราก็อาจ
ทําให้เกิดการแตกแยกได้ดังนั้น
อย่าใช้ของประทานเพื่อบงการผู้อื่น
หรือเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว 
 ข้อ 10,11  การ “เผยพระวจนะ ” 

ไม่ได้เป็นเพียงการกล่าวทํานายถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่อาจ
รวมถึงการเทศนาพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยฤทธิ์อํานาจด้วย 
 
 
 

 คําว่า “สังเกตวิญญาณต่างๆ ” 
หมายถึงความสามารถที่จะวินิจฉัย
ว่าคนที่อ้างว่าพูดแทนพระเจ้านั้น
พูดจริงหรือไม่ หรือกําลังพูดด้วย
ฤทธิ์อํานาจของวิญญาณชั่ว (เปาโล 
อธิบายเรื่องการพูดภาษาแปลกๆ 
และการแปลภาษาเหล่านั้นเพิ่ม - 
เติมในบทที่ 14)  
 ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีของประทาน 

อะไร ของประทานแต่ละอย่างนั้น
ล้วนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผู้
ซึ่งจะตัดสินว่าใครควรมีของประทาน
อย่างใด  

เรามีความรับผิดชอบในการใช้และ
ฝึกฝนของประทานที่เราได้รับ  
แต่ไม่อาจอวดอ้างยกตน เพราะ 

มีสิ่งซึ่งพระเจ้าประทานให้เปล่า  ๆ
 สําหรับเราเอง เรามีของประทาน 

พระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรบ้าง และ
เราได้ใช้ของประทานนั้นเสริมสร้าง
คริสตจักรอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราได้รู้ว่า อะไร

คือของประทานพระวิญญาณ
สําหรับเรา  และทูลพระเจ้าให้เร ารู้
ถึงวิธีท่ีจะใช้ของประทานนั้นใน
คริสตจักร เพื่อเสริมสร้างคริสตจักร
ให้จําเริญขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 29 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 12:12-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :5  “เราเป็นเถาองุ่น  ท่าน
ทัง้หลายเป็นแขนง  ผูที้เ่ข้าสนิท
อยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ใน
เขา  ผูนั้น้กจ็ะเกิดผลมาก  เพราะ
ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท า     
สิง่ใดไม่ได้เลย” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์12:12-30  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
 ข้อ 13 คริสตจักรประกอบด้วย

ผู้คนหลากหลายจากภูมิหลัง
ต่างๆกัน พร้อมด้วยของประทาน
และความสามารถต่างๆ ความ
แตกต่างเหล่านี้ อาจทําให้เกิดการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกกันได้ง่ายอย่าง
ในกรณีของคริสตจักรเมืองโครินธ์   
 แต่ท่ามกลางความแตกต่าง

เหล่านี้สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ
ความเชื่อในพระคริสต์ ความจริงข้อ
นี้เองที่ทําให้คริสตจักรเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เมื่อผู้ใดมาเป็นคริส -
เตียน พระวิญญาณบริสุท ธิ์จะสถิต
ภายในผู้นั้นและนําเขาให้บังเกิดใหม่
ในครอบครัวของพระเจ้า  
 “เราทัง้หลายได้รบับพัติสมา
โดยพระวิญญาณองคเ์ดียว”  
หมายความว่าพระวิญญาณองค์ -
เดียวกันเติมเต็มชีวิตของเราจน   
เต็มบริบูรณ์ ในฐานะสมาชิกใน
ครอบครัวของพระเจ้า  แม้เราจะมี
ความสนใจและของประทานแตกต่าง
กันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 



76 – April 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก
พระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 14-24 เปาโลใช้ส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ความสําคัญของสมาชิกคริสตจักร
แต่ละคน (ดูคําอธิบายใน 12 :12 ) 
แม้ส่วนที่ดูเหมือนไม่สําคัญเลยแต่
ถ้าขาดหายไป ร่างกายก็ไม่สามารถ
ทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
เหมือนเดิม   
 หากคิดว่าของประทานของเรา

สําคัญกว่าของคนอื่นก็แสดงว่าเรา
เย่อหยิ่งแล้ว เราไม่ควรดูหมิ่นคนที่
ดูเหมือนไม่สําคัญและไม่ควรอิจฉา
คนที่มีของประทานอันน่าประทับใจ 
ทว่าเราควรใช้สิ่งที่เราได้รับและสนับ- 
สนุนคนอื่นให้ใช้ของประทานของเขา 
มิฉะนั้นพระกายของพระคริสต์ก็จะ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 ข้อ 25-26 เรารู้สึกอย่างไรเมื่อ

เพื่อนคริสเตียนได้รับการยกย่อง 
เราทําอย่างไรเมื่อมีคนทนทุกข์ 
พระเจ้าทรงเรียกเราให้ชื่นชมยินดี
กับผู้ที่ชื่นชมยินดี เศร้าโศกกับผู้ที่
เศร้าโศก (รม.12:15)  
 

 แต่น่าเสียดายที่เรามักจะอิจ ฉา
คนที่ชื่นชมยินดีและละเลยคนที่
เศร้าโศก ผู้เชื่อทุกคนต่างอยู่ร่วมโลก 
เดียวกัน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคริสเตียน 
ส่วนบุคคลหรือแบบตัวใครตัวมัน  
 เราไม่เพียงชื่นชมความสัมพันธ์

ของเรากับพระเจ้า แต่ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอื่น ๆ ด้วย 

เราทุกคนในคริสตจักร 
ไม่วา่จะมขีองประทาน บทบาท  
หรือต าแหน่ง อะไรก็ตาม  

ล้วนมีความส าคัญและมีความหมาย 
ต่อคริสตจักรอย่างมาก 

 สองด้านที่เราต้องระวังคือ เมื่อ
เรามีของประทานที่คนเห็นชัด อยู่
ต่อหน้าคนมาก เช่นการสั่งสอน 
เราอาจจะหยิ่งและคิดว่า คริสตจักร
ขาดเราไม่ได้  
 แต่ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าเรา มีของ

ประทานที่อยู่เบ้ืองหลัง เช่น งาน
ปรนนิบัติ เราจะรู้สึกต่ําต้อย ซึ่งทั้ง
สองนี้ไม่ถูกต้อง และเป็นความคิด
ที่จะทําร้ายตัวเราเองและคริสตจักร
ได้ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับของ

ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ประทานกับเรา  ทูลขอให้เราใช้
อย่างเต็มที่ อย่างสัตย์ซื่อ  และ
อย่างถ่อมใจเพื่อให้เป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงพัฒนาของ

ประทานนั้น ๆ เพื่อเราจะสามารถ
รับใช้พระองค์ได้มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 30 เมษายน 2012 
1 โครินธ์ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยอห์น 15:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยอห์น 
15 :5  “เราเป็นเถาองุ่น  ท่าน
ทัง้หลายเป็นแขนง   ผูที้เ่ข้าสนิท
อยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ใน
เขา  ผูนั้น้กจ็ะเกิดผลมาก  เพราะ
ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท า     
สิง่ใดไม่ได้เลย” 

อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 13 ช้า ๆ 
2 รอบ 
ท่านได้เข้าใจเรื่องความรักมากขึ้น
อย่างไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
 ในบทที่ 12 เปาโลชี้ให้เห็นว่า

ชาวโครินธ์ใช้ของประทานต่างๆ
โดยขาดความรัก ในบทที่ 13 
เปาโลให้คํานิยามของรักแท้และใน
บทที่ 14 แสดงให้เห็นแนวทางการ
ทํางานของความรัก  
 ความรักเป็นของประทานที่

สําคัญกว่าของประทานอื่นๆใน
คริสตจักร ความเชื่ออันยิ่งใหญ่ 
การอุทิศตนหรือความเสียสละและ
ฤทธิ์อํานาจในการทําการอัศจรรย์
ล้วนให้ผลเพียงน้อยนิดหากปราศจาก 
ความรัก  
 ความรักช่วยให้การกระทําและ

ของประทานของเราเกิดประโย ชน์ 
แม้ผู้คนจะมีของประทานแตกต่าง
กันไป แต่ทุกคนมีความรักได้ 
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ข้อคิดและการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ 
 ข้อ 12 เปาโลชี้ให้เราเห็นอนาคต 

ชั่วแวบหนึ่งเพื่อเราจะมีความหวัง
ว่าวันหนึ่งเราจะสมบูรณ์ครบถ้วน
เมื่อเราได้เห็นพระเจ้าต่อหน้า 
ความจริงนี้ควรจะเสริมความเชื่อ
ของเราให้เข้มแข็ง  
 เราไม่มีคําตอบสําหรับทุกอย่าง

ในเวลานี้ แต่สักวันหนึ่งเราจะได้รู้
และจะได้เข้าเฝ้าพระคริสต์และ   
พินิจดูทุกสิ่งด้วยมุมมองของพระเจ้า 
 ข้อ 13 ในสังคมที่ศีลธรรมเสื่อม

ทรามอย่างโครินธ์ ความรักเป็นคํา
ที่ใช้กันอย่างสับสนและไม่ค่อยมี
ความหมาย  
 ทุกวันนี้ผู้ค นก็ยังคงสับสนใน

เรื่องความรัก ความรักเป็นคุณสมบัติ 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ และเป็น
พระลักษณะของพระเจ้าเอง  
(1ยอห์น 4:8)  
 ความรักเป็นการรับใช้คนอื่น

อย่างไม่เห็นแก่ตัว เป็นการแสดง  
ออกให้รู้ว่า เราห่วงใย  

 ความเชื่อเป็นรากฐานและ
สาระสําคัญของข่าวประเสริฐของ
พระเจ้า ความหวังใจเป็นท่าทีและ
จุดมุ่งหมาย ความรักเป็นการกระทํา  

เมื่อความเชื่อและความหวังใจ 
อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง  

เราก็เป็นอิสระที่จะรักได้อย่างเต็มที่
เพราะเราเข้าใจแล้วว่า 
พระเจ้าทรงรักอย่างไร 

 พระธรรมตอนนี้ได้อธิบายความ
รักได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด มีลักษณะ
ความรักประการใดบ้างที่เราไม่เคย
รู้มากก่อน และ เราได้รับจากพระ
ธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

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



80 – April 

อธิษฐาน 
 ให้เราพิจารณาลักษณะของ

ความรักจากพระธรรมตอนนี้อีก
ครั้งหนึ่ง และอธิษฐานขอให้ความ
รักที่เรามีนั้นมีลักษณะแบบที่พระ -
ธรรมตอนนี้ ได้กล่าวไว้ เราอาจจะ
อธิษฐานโดยการอ่านจากข้อ 4-7 
และประกาศให้หัวใจเรามีความรัก
แบบที่เราได้อ่านไปนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

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


