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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

พี่น้องครับ ผมขอตั้งค าถามให้พี่น้องตอบในเดือนนี้ว่า “ทุกครั้งที่เรา
อธิษฐานต่อพระเจ้านั้น เราหมายความเช่นนั้นจริง ๆ หรือไม่ ?”  

“เราคาดหวังพระเจ้าจะตอบค าอธิษฐานที่เราทูลขอต่อพระองค์นั้น  
จริง ๆ หรือไม่ ?” 
เช่นเรามีปัญหาการเงิน เรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเราตอนเปิดเทอม

วันที่ 5 พฤษภาคม นี้ จ านวนเงิน 5,000 บาท เราก็อธิษฐานทูลขอ    
พระเจ้าช่วยเรา เมื่ออธิษฐานแล้วเราคาดหวังอะไร ? 
หรือเราอยากเห็นการฟื้นฟู เราอธิษฐานขอการฟื้นฟู แล้วเรา ก็ไม่ท า

อะไรเลย พระเจ้าทรงตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้ ถ้าตอบก็ OK ถ้าไม่ตอบเรา
ก็เฉย ๆ   
พี่น้องครับ เราคิดอย่างนี้หรือไม่ ? ถ้าเราคิดอย่างนี้ มันจะส่งผลต่อ

ท่าทีการอธิษฐานของเรา ไม่เพียงเท่านั้น ยังเกี่ยวกับท่าทีของเราที่มีต่อ
พระองค์ เราเชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ จริงหรือไม่? ทรงตอบค า -
อธิษฐานเราได้จริงหรือไม่? สนใจเราจริงหรือเปล่า? 
ผมคิดถึงชายตาบอดคนหนึ่งชื่อบารทิเมอัสในพระธรรมมาระโก

10:46-52 ที่ร้องเสียงดังขอให้พระเยซูคริสต์รักษาเขา มีคนห้ามเขา แต่
เขากลับร้องเสียงดังต่อพระองค์ ในที่สุดพระเยซูก็ตอบเขาว่า “จงไปเถิด 
ความเชื่อของเจ้าได้กระท าให้เจ้าหายปกติแล้ว” (มก.10:52) บารทิเมอัส
ก็หาย และติดตามพระองค์ไป 
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พี่น้องครับ การได้รับค าตอบจากพระเจ้านั้นมีหลายองค์ประกอบ เช่น
ความเชื่อ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า การที่พระเจ้าจะสอนเราบางอย่างผ่าน
เหตุการณ์นี้ การรู้ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่องนั้น ๆ พระเมตตา
กรุณาของพระเจ้า และอื่น ๆ อีกหลายประการ 
การรู้ จักน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ยิ่ง     

น้ าพระทัยหลักของพระเจ้าปรากฏอยู่ ในพระวจนะของพระองค์  ซึ่งเรา
ต้องใช้เวลาในการเข้าใจ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงหนุนใจพี่น้องเฝ้าเดี่ยว ท า 
QT ทุกวัน เพื่อเราจะรู้ และเข้าใจพระวจนะ การท่องจ าและภาวนะพระ
วจนะก็ส าคัญด้วย เพราะเราต้องเตือนตัวเองถึงพระสัญญาของพระเจ้า 
และอธิษฐานตามน้ าพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ตามใจของเราเอง ซึ่ง เรา
จ าข้อพระคัมภีร์อันเป็นพระสัญญาของพระเจ้า ได้จากการที่เราท่องจ า
และภาวนาพระวจนะนั่นเอง 
เมื่อเราอธิษฐานพระวจนะก็เป็นการน้อมน าความคิดของเราอยู่

ภายใต้พระคริสต์ ท าให้เราเกิดความเชื่อขึ้น และพระเจ้าทรงพอพระทัย
ในความเชื่อของเรานั้น 
ถ้าเราอยากมีชีวิตกับพระเจ้า อยากพบน้ าพระทัยของพระองค์ อยาก

ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อยากด าเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
ให้เราเริ่มต้นวันใหม่กับพระองค์โดยการเฝ้าเดี่ยว ท า QT สร้างความ
เชื่อโดยการภาวนาพระวจนะ กล่าวพระธรรมของพระองค์ทุกวัน และ
เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างแน่นอน 

 พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน  
        นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพร ะเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเขา้เฝ้าเดี่ยวกับ
พระเจ้าเป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ    
มีการเตรียมตัว ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึก เพราะจะท าให้เราง่วงในเม่ือ   
เราเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้านั้น 

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

 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร ์ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
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4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 
 เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จากพระธรรม 
มัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหั วข้อในหนังสือ “365 วันกับ         
พระบิดา” และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมีภาระหรือมีความต้องการ  
ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงน า 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวันเอง 
 หรือท่องข้อพระคัมภรี์จากที่หนังสือเฝ้าเดี่ยว QT ได้เลือกไว้ให ้   

   โดยจะท่อง 3 วันต่อ 1 ข้อ 
6. อ่านพระคมัภีรป์ระจ าวนั 

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

-  ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท าความเข้าใจหนังสือ      
เล่มนั้น ๆ ก่อน  จากหนังสืออมตธรรมร่วมสมัย ฉบับอธิบาย  

 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

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

ที่เราต้องท าตาม ? 
4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม ? 
5.) มีค าสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง ? 
6.) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง ? 
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 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจ า 
       แต่ละเดือน เพื่อท าความเข้าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนั้น ๆ 
- ท าตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในหนังสือ 
- อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและความเข้าใจ 
- อ่านพระธรรมที่จะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 
- ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น 
- ตอบสนองพระธรรม 
- บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
- อธิษฐาน  

 
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากการอธิษฐานหรือจากข้อพระคัมภีร ์            
ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤษภาคม  
เลวีนิติบทที่ 26:14-46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:6 “ถ้าผูใ้ดมิได้เข้าสนิทอยู่
ในเรา  ผูนั้น้กต้็องถกูตดัท้ิงเสีย
เหมือนแขนง  แล้วกเ็หีย่วแห้งไป  
และถกูเกบ็เอาไปเผาไฟ” 

อ่านพระธรรม เลวีนิติ  
บทท่ี 26:14-46   ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้พระลักษณะอะไรบ้าง
ของพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18    ถ้าชาวอิสราเอลเชื่อฟัง
พระเจ้าแผ่นดินจะสงบสุข ถ้าพวก
เขาไม่เชื่อฟัง หายนะจะตามมา 

 พระเจ้าทรงใช้ผลของบาปชักจูง
ให้พวกเขากลับใจไม่ใช่เพื่อแก้แค้น
พวกเขา แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นผล
ของบาปไม่ชัดเจนนัก  
 เมื่อเราพบหายนะเราอาจ จะไม่รู้
ว่าต้นเหตุมาจาก [1] ผลจากการไม่
เชื่อฟังของเราเอง [2]  ผลจาก
ความผิดบาปของคนอื่น หรือ [3] 
ผลจากภัยธรรมชาติ  
 ถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุของหายนะนั้น 
เราก็ควรส ารวจจิตใจของเราให้
แน่ใจว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกับพระเจ้า 
พระวิญญาณของพระองค์ จะทรง
ส าแดงจุดอ่อนที่เราต้องแก้ไข 
 เนื่องจากความหายนะไม่ได้เกิด
จากความผิดบาปเสมอไป เราจึง
ต้องระวัง  อย่า กล่าวหาคนอื่นว่า
เป็นต้นเหตุหรือยอมรับว่าตนเอง
เป็นต้นเหตุทุกครั้งที่เกิดปัญหา 
ความรู้สึกผิดในกรณีที่ไม่สมควร
เป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ซาตาน มักใช้
ปรักปร าผู้เชื่อ 
 ลองกลับมาทบทวนดูถึงสิ่งร้าย  
ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ของ เราแล้ว  
เราหาสาเหตุได้ถูกต้องหรือไม่ว่า
เกิดจากอะไร การไม่เชื่อฟังของเรา 
หรือ ความผิดบาป หรือ ภัยธรรมชาติ   
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เราวินิจฉัยถูกต้องและแก้ไขได้   
ถูกหรือไม่ และพระธรรมตอนนี้ได้
ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 40-45  พระธรรมตอนนี้แสดง
ให้เห็นว่าที่พระเจ้าทรงกริ้วช้านั้น
หมายความว่าอย่างไร? (อพย.34:6)  
 แม้ชาวอิสราเอลเลือกที่จะไม่  
เชื่อฟังและต้องกระจัดกระจาย    
ไปท่ามกลางชนชาติของศัตรูแต่    
พระเจ้าก็ยังทรงให้โอกาสพวกเขา
กลับใจและกลับมาหาพระองค์อีก 
พระเจ้าไม่ทรงต้องการจะท าลาย
พวกเขา แต่ทรงต้องการช่วยให้
พวกเขาเติบโตขึ้น  
 บางครั้งประสบการณ์และความ
ยากล าบากในแต่ละวันของเราช่าง
ท่วมท้น ถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้เราเติบโตขึ้น อาจ 
จะท าให้เราท้อแท้ได้  
 ดังนั้นเราต้องมีความหวังเหมือน
ในพระธรรมเยเรมีย์ 29:11,12 ที่ 

กล่าวว่า “เพราะเรารู้แผนงาน     
ทีเ่รามีไว้ส าหรบัเจ้า เป็นแผนการ 
เพือ่สวสัดิภาพ ไม่ใช่เพือ่ทุกขภาพ 
เพือ่จะให้อนาคตและความหวงั -
ใจแก่เจ้า แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา 
และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะ
ฟังเจ้า”  
 หากเราเข้าใจวิธีการที่พระเจ้า
ปฏิบัติต่อประชากรของพระองค์
ด้วยความเมตตา เราจะมีความหวัง
เมื่อเราทนทุกข์  

เมื่อเราผิดพลาดไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม ถ้าเราสารภาพและ 
กลับใจจริง ๆ พระเจ้าก็จะยกโทษ  
นี่เป็นพระคุณ พระกรุณาและ 

พระเมตตาของพระเจ้า 

 เรามีอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ ? 
จงมั่นใจเถิดว่าเมื่อเราสารภาพ
พระองค์จะยกโทษให้เราและให้เรา
มีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 สารภาพความบาปที่เราไม่เชื่อ -
ฟังพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับการ   
ยกโทษและมีความสัมพันธ์ท่ีดี    
กับพระองค์เหมือนเดิม ให้ใช้เวลา
สักครู่หนึ่งทบทวนตัวเรา  แล้ว
สารภาพกับพระเจ้าอย่างเจาะจง   
ทีละเรื่องไป  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 พฤษภาคม  
เลวีนิติบทที่ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:6 “ถ้าผูใ้ดมิได้เข้าสนิทอยู่
ในเรา  ผูนั้น้กต้็องถกูตดัท้ิงเสีย
เหมือนแขนง  แล้วกเ็หีย่วแห้งไป  
และถกูเกบ็เอาไปเผาไฟ” 
อ่านพระธรรม เลวีนิติบทท่ี 27   
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1 เป็นต้นไป ชาวอิสราเอลต้อง
อุทิศถวายบางสิ่งแด่พระเจ้าและ
เพื่อพระราชกิจของพระองค์  เช่น 
ผลแรกของการเก็บเกี่ยว ลูกสัตว์ -
หัวปี บุตรชายหัวปี สิบลดของส่วน
ที่เพิ่มขึ้น  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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 หลายคนต้องการถวายมากกว่า
นี้และอุทิศตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัว ถวายสัตว์เพิ่มขึ้น ถวาย
บ้านหรือทุ่งนาแด่พระเจ้า ในกรณี
เหล่านี้การถวายเงินแทนบุคคล 
สัตว์ หรือทรัพย์สิ่งของย่อมท าได้  
 แต่บางคนปฏิญาณโดยไม่ได้ยั้ง
คิดหรือปฏิญาณสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
การเพิ่มค่าของถวายที่จะซื้อคืนอีก 
20% จะกระตุ้นให้พวกเขาคิดให้ดี
ก่อนท า  
 บทนี้อธิบายการตีราค าสิ่งที่
ต้องการถวายและวิธีการซื้อของที่
ถวายแด่พระเจ้าแล้วคืนในภายหลัง 
 

 ข้อ 34 พระธรรมเลวีนิติเต็มไป
ด้วยบทบัญญัติที่พระเจ้าประทาน
แก่ประชากรของพระองค์ที่เชิงเขา
ซีนาย เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยว - 
กับธรรมชาติและพระลักษณะของ
พระเจ้าจากบทบัญญัติเหล่านี้  
 ถ้าอ่านเพียงผิวเผินอาจดูเหมือน 
ว่าพระธรรมเลวีนิติไม่เกี่ยวข้อง
อะไรกับโลกที่ก้าวหน้าทันสมัยของ
เรา  

 แต่ลึกลงไปเราจะพบว่าพระ -
ธรรมนี้ยังใช้ได้ดีกับเราในทุกวันนี้  
เพราะพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
และหลักการของพระองค์ก็ใช้ได้
ทุกยุคทุกสมัย  
 เมื่อผู้คนและสังคมเปลี่ยนไป 
เราต้อ งค้นหาวิธีน าหลักการของ
บทบัญญัติของพระเจ้ามาใช้ใน
สถานการณ์ปัจจุบันเสมอ พระเจ้า
ยังทรงเหมือนเดิมทั้งในพระธรรม  
เลวีนิติ ในปัจจุบัน และจะทรงเป็น
เช่นนั้นตลอดไป (ฮบ.13:8) 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 9,10   
พระเจ้าทรงสอนชาวอิสราเอลว่า
เมื่อพวกเขาปฏิญาณไว้พวกเขาจะ
กลับค าพูดไม่ได้  แม้จะต้องจ่าย
แพงกว่าที่คิดไว้ (ในที่นี้เป็นกรณี
ของสัตว์ ถ้าเป็นมนุษย์ก็สามารถ
ไถ่หรือซื้อคืนได้)  
 พระเจ้าทรงจริงจังกับค าสัญญา
ของเรา ถ้าเราสัญญาจะถวาย 10%  
ของรายได้  แล้วจู่ๆ ก็มีรายจ่ายที่
คาดไม่ถึง การถวายอย่างซื่อสัตย์ก็
ท าได้ยาก  
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 อย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงคาดหวัง
ให้เราท าตามที่ปฏิญาณไว้ไม่ว่าจะ
ยากเพียงใด 

ประเด็นส าคัญที่พระเจ้าทรงบอกเรา
คือ ให้เราระวังเรื่องการปฏิญาณ 

และการให้ค าสัญญาใด ๆ  
ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะนี่เป็น 
เรื่องส าคัญ ที่เราต้องรับผิดชอบ  
และเมื่อสัญญาแล้ว เราต้องท าตาม  

แม้วา่จะยากล าบากก็ตาม 

 เราได้สัญญาอะไรกับพ ระเจ้า 
หรือกับใครหรือไม่ และเราได้รักษา
ค าสัญญานั้นหรือไม่?__________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระองค์
ทรงให้ธรรมบัญญัติกับเราเพื่อเรา
จะรู้วิธีด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทาน
ก าลังให้กับเราในการชนะเนื้อหนัง
และด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



พฤษภาคม – 11 

เข้าใจพระธรรมกันดารวิถี 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์  : เพื่อเล่าว่าอิสราเอล
เตรียมตัวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธ -
สัญญาอย่างไร พวกเขาท าผิดบาป
และถูกลงโทษอย่างไร และพวก
เขาเตรียมตัวใหม่อีกครั้งได้อย่างไร 
ผู้เขียน : โมเสส 
ช่วงเวลาที่เขียน  : 1450 – 1410 
ก่อน : ค.ศ. 
เบื้องหลัง   ถิ่นกันดารอันกว้าง -
ใหญ่บริเวณซีนายรวมถึงดินแดน
ทางใต้และตะวันออกของคานาอัน 
ข้อพระคัมภีร์หลัก : กดว.14:22-13 
22คนทัง้หลายทีไ่ด้เหน็พระสิริ
ของเรา  และได้เหน็การอศัจรรย ์
ส าคญัทีเ่ราได้กระท าในอียิปต์
และในถิน่ทุรกันดาร  และยงัได้
ทดลองเรามาตัง้สิบครัง้  และยงั
มิได้เชือ่ฟังเสียงของเรา 
23คนเหล่าน้ีจะมิได้เหน็แผน่ดิน  
ทีเ่ราสญัญาไว้กบัปู่ ย่าตายาย
ของเขาฉันนัน้  คนทัง้ปวงที ่   
สบประมาทเราจะไม่ได้เหน็
แผน่ดินนัน้สกัคนเดียว  

 
 
พระธรรมกันดารวิถีบันทึก

เรื่องราวอันน่าเศร้าซึ่งเกิ ดจาก    
การขาดความเชื่อของอิสราเอล จึง
น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีส าหรับ
ประชากรของพระเจ้าทุกคน  
พระเจ้าทรงรักเราและต้องการ

ให้สิ่งดีที่สุดแก่เรา เราวางใจใน
พระองค์ได้และควรวางใจใน
พระองค์ด้วย  
พระธรรมกันดารวิถีแสดงภาพ

ความอดทนของพระเจ้าอย่าง
ชัดเจน หลายต่อหลายครั้งพระองค์
ทรงงดการลงโทษและรักษาชน -
ชาตินี้ไว้ แต่แม้พระองค์จะทรง
อดทน เราก็ไม่ควรละเลยการ
พิพากษาที่จะมาถึง เราต้องเชื่อฟัง 
พระธรรมกันดารวิถีเริ่มต้นเมื่อ

ชนชาติอิสราเอลตั้งค่ายที่เชิงเขา   
ซีนาย ประชาชนได้รับบทบัญญัติ
ของพระเจ้าและก าลังเตรียมตัว
เดินทาง  
จุดมุ่งหมายขอ งการท าส ามะโน

ประชากรคือนับจ านวนผู้ชายที่
ออกรบได้ จากนั้นประชาชนถูก -
แยกไว้ส าหรับพระเจ้า  
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พระเจ้าก าลังสร้างประชากรทั้ง
ด้านจิตวิญญาณและด้านร่างกาย
ให้พร้อมส าหรับการรับมรดกของ
พวกเขา 
แต่แล้วการบ่นก็เริ่มขึ้น อันดับ

แรกประชาชนบ่นเรื่องอาหาร 
ตามมาด้วยเรื่องสิทธิอ านา จของ
โมเสส พระเจ้าทรงลงโทษบางคน 
แต่ก็ยังสงวนชนชาตินี้ไว้เพราะค า
อธิษฐานของโมเสส จากนั้นพวก
เขาก็มาถึงคาเดชและส่งสายสืบไป
คานาอันเพื่อประเมินก าลังคนที่นั่น  
สิบคนกลับมาเล่าเรื่องมนุษย์

ยักษ์ที่น่ากลัว มีเพียงคาเลบและ  
โยชูวาเท่านั้นที่สนับสนุนให้พวก
เขา “ขึ้นไปยึด ดินแดนน้ีเป็น
กรรมสิทธิ”์ (13:30)  แต่ค าพูดแง่
ร้ายจากคนส่วนใหญ่กลบรายงาน
จากคนกลุ่มน้อยเนื่องจากพวกเขา
ไม่เชื่อ  
พระเจ้าจึงทรงประกาศว่าคนใน

รุ่นนี้จะไม่มีโอกาสได้เห็นดินแดน
แห่งพันธสัญญา ดังนั้น “การเดิน  
ทางรอนแรม” จึงเริ่มขึ้น  
ขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางใน

ทะเลทร ายเราได้เห็นการบ่น การ
ท้าทาย การลงโทษ และความตาย

เป็นวงจรซ้ าซาก คงจะดีกว่านี้มาก
ถ้าพวกเขาวางใจพระเจ้าและเข้าสู่
แผ่นดินของพระองค์  
จากนั้นการรอคอยอันแสนโหดก็

เริ่มต้นขึ้น คือรอให้คนรุ่นเก่าตาย
จนหมด และ  รอดูว่าคนรุ่นใหม่จะ
เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่ 
พระธรรมกันดารวิถีจึงลงท้าย

เหมือนตอนเริ่มต้น คือการเตรียม -
ตัว คนอิสราเอลรุ่นใหม่ถูกนับ
จ านวนและรับการช าระให้บริสุทธิ์ 
พวกเขาได้ตั้งหลักที่ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าจอร์แดนหลังจากได้ชัย -
ชนะเหนือศัตรูมากมาย จากนั้น
พวกเขาก็เผชิญกับการทดสอบครั้ง
ยิ่งใหญ่คือ การข้ามแม่น้ า และยึด
ครองดินแดนอันสวยงามที่พระเจ้า
ทรงสัญญากับพวกเขา 

 
บทเรียนนั้นชัดเจน  

ประชากรของพระเจ้าต้องวางใจใน
พระองค์และเดินหน้าไปด้วยความเชื่อ 
ถ้าพวกเขาต้องการได้รับดินแดน 

ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว ้
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วันที่ 3 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 1-2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:6 “ถ้าผูใ้ดมิได้เข้าสนิทอยู่
ในเรา  ผูนั้น้กต้็องถกูตดัท้ิงเสีย
เหมือนแขนง  แล้วกเ็หีย่วแห้งไป  
และถกูเกบ็เอาไปเผาไฟ” 
อ่าน พระธรร ม กนัดารวิถี 1-2  
ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เมื่อพระธรรมกันดารวิถีเริ่มต้นขึ้น
ชาวอิสเราเอลตั้งค่ายที่ภูเขาซีนาย  
มาปีกว่าแล้ว ที่นั่นพ วกเขาได้รับ
พระบัญญัติและกฎระเบียบทั้งปวง
ซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมเลวีนิติ  

 พวกเขากลายเป็นชนชาติใหม่
และได้รับการเตรียมพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงาน เวลานี้พวกเขาพร้อม 
ที่จะออกไปครอบครองดินแดนของ
พวกเขาแล้ว โมเสสและอาโรนจึง
ได้รับพระบัญชาให้นับจ านวน
ผู้ชายทั้งหมดที่เข้ากองทัพได้  
 ชื่อภาษาอังกฤษของพระธรรม
เล่มนี้ (Numbers) หมายถึงการ
ส ารวจส ามะโนประชากรหรือการ
นับจ านวนประชากรนั่นเอง 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
บทท่ี 1:2-15  การส ารวจส ามะโน
ประชากรใช้เวลานานและน่าเบื่อ 
แต่เป็นงานส าคัญ  
 เพราะต้องนับ จ านวนชายที่ออก
รบไดเ้พื่อประเมินก าลังกองทัพก่อน
จะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา 
นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องจัดคนใน
แต่ละเผ่า เพื่อการจัดสรรที่ดินให้
เหมาะสมและเพื่อบันทึกล าดับ
พงศ์พันธุ์ด้วย  
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 ถ้าไม่มีการส ารวจดังกล่าว การ
ยึดครองและการจัดสรรดินแดน
แห่งพันธสัญญาก็จะยากขึ้น  

เมื่อเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ  
การจัดเตรียมบัญชีรายการ 
ทรัพยากรที่มีเป็นสิ่งส าคัญ  

เราจะท างานรับใช้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเรา 
ใช้เวลา “ส ารวจ” ทุกสิ่งที่เรามีก่อน  

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน  
ความสัมพันธ์ เวลา 

สภาพจิตวิญญาณ และเป้าหมาย 

 เรามีชีวิตแบบมีเป้าหมายหรือมี
ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ หนึ่ง  เราสามารถ
ตอบได้หรือไม่ว่า เป้าหมายชีวิต
ของเราคืออะไร? 
__________________________
__________________________ 
 
บทท่ี 2:34   นี่คงเป็นสถานที่ตั้ง
ค่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เพราะต้องใช้เนื้อที่ประมาณ 31 
ตารางกิโลเมตร เพื่อตั้งเต็นท์
ส าหรับผู้ชายที่ออกรบได้ 600,000 
คน ยังไม่รวมผู้หญิงและเด็ก  

 โมเสสคงล าบากมากในการบริหาร
จัดการคนกลุ่มใหญ่ขนาดนั้น   
 ในช่วงแรกของการเดินทางที่
ภูเขาซีนายประชาชนเชื่อฟังพระ -
เจ้าและโมเสสค่อนข้างดี แต่เมื่อ
ออกจากภูเขาซีนายและเดินทาง
ข้ามถิ่นกันดารอันยากแค้น พวก
เขาก็เริ่มบ่นโอดครวญ และไม่เชื่อ
ฟัง ไม่นานปัญหาก็ประทุขึ้น อีก 
โมเสสไม่สามารถจัดการกับชาว
อิสราเอลได้อีกเหมือนเมื่อก่อน  
 พระธรรมอพยพ เลวีนิติ  และ
กันดารวิถีล้วนแสดงให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการประสบความ  
ส าเร็จอย่างงดงามเมื่อเราเชื่อฟัง
พระเจ้า  และล้มเหลวเมื่อเราไม่  
เชื่อฟัง 
 ดังนั้ น เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวจาก   
พระธรรมเล่มนี้ ให้เราวิเคราะห์  
สืบดูถึงท่าทีการเชื่อฟังของ
อิสราเอลและให้เราเลียนแบบ 
 ในทางตรงกันข้าม วิเคราะห์สืบ
ดูถึงท่าทีการกบฎของอิสราเอล 
เพื่อเป็นบทเรียนที่เราจะไม่ท าตาม 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในชี วิตของ
เรา ไม่ว่าเรื่องความสามารถ ของ -
ประทาน อาชีพ ครอบครัว คู่ครอง
และการรับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้า  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าตรวจ - 
สอบชีวิตของเราว่า มีอะไรที่ขบฎ
ต่อพระองค์เพื่อว่าเราจะกลับใจและ
รับพระพรจากพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:7 “ถ้าท่านทัง้หลายเข้า
สนิทอยู่ในเรา  และถ้อยค าของ
เราฝงัอยู่ในท่านแล้ว  ท่านจะ
ขอสิง่ใด  ซึง่ท่านปรารถนากจ็ะ
ได้สิง่นัน้” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 3 
 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 5-13     พระเจ้าทรงสั่งให้
ชาวอิสราเอลทุกครอบครัวถวาย
บุตรหัวปีแด่พระองค์ในพิธี ปัสกา
ครั้งแรก เพื่อแยกพวกเขาไว้เป็น  

บันทึก สิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ผู้ช่วยโมเสสและอาโรนในการ   
ดูแลประชาชน แต่นั่นเ ป็นเพียง
มาตรการชั่วคราวเท่านั้น  
 ในที่นี้พระเจ้าทรงเลือกผู้ชาย  
ทุกคนในเผ่าเลวีให้เป็นตัวแทน
บุตรหัวปีจากคนอิสราเอลทุกเผ่า 
ผู้ชายเหล่านี้เรียกว่า ชาวเลวี  
 พวกเขาถูกแยกไว้ดูแลพลับพลา
และรับใช้ประชาชน ปุโรหิตทุกคน
ต้องมาจากเผ่าเลวี แต่ชาวเลวีทุก
คนไม่ใช่ปุโรหิต ค นเลวีต้องมีอายุ
ครบ 25 ปีก่อนมาปรนนิบัติรับใช้ 
พวกเขาอาจรับการฝึกพร้อมกับ
ท างานไปด้วยใน 5 ปีแรกก่อนจะเข้า
รับใช้เต็มเวลาเมื่ออายุครบ 30 ปี 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 10 อาโรนและเชื้อสายของ
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นปุโรหิต 
การเป็นปุโรหิตของอาโรน ในสมัย
พันธสัญญาเดิมแตกต่างจากการ
เป็นปุโรหิตของพระคริสต์ในสมัย
พันธสัญญาใหม่อย่างมาก  
 

 อาโรนและเชื้อสายของเขา
เท่านั้นสามารถท าหน้าที่ปุโรหิต
และเข้าไปในที่สถิตของพระเจ้าได้  
 ปัจจุบันนี้ พระคริสต์คือมหา -
ปุโรหิตของเราผู้ทรงเป็นคนกลาง
ระหว่างเรากับพระเจ้า ใครก็ตาม   
ที่ติดตามพระองค์ก็ถูกเรียกว่า
ปุโรหิต (1ปต.2.5,9)  
 ปัจจุบันนี้คริสเตียนทุกคนเข้า
เฝ้าพระเจ้าได้โดยไม่ต้องกลัว 
เพราะพระบุตรของพระเจ้าทรง
สนับสนุนให้ผู้ติดตามพระองค์ท า
เช่นนั้น  
 

บนพื้นฐานของ 
สิ่งที่พระคริสต์ทรงท าเพื่อเรานั้น  

ท าให้เราสามารถ 
มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า  
เมื่อนั้นความบาปก็ถูกยกเลิก และ
พระองค์ก็ทรงให้อภัยบาปของเรา 

 
 เมื่อเทียบกับสมัยพันธสัญญา
เดิม เราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้า
โดยตรงได้  
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 ดังนั้นในตอนนี้เราได้เห็นความ - 
ส าคัญของการเข้าเฝ้า พระเจ้า
ขนาดไหน? และเราจัดเวลาของเรา
เฝ้าเดี่ยว ท า QT สม่ าเสมอ
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่ส่งพระเยซู -
คริสต์มาไถ่บาปของเรา ท าให้เรา
สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้โดยตรง 
โดยไม่ต้องมีมนุษย์มาเป็นคนกลาง
อีกต่อไป 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้เป็น
ปุโรหิตข องพระองค์ที่เราจะรับใช้
พระองค์ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 5 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:7 “ถ้าท่านทัง้หลายเข้า
สนิทอยู่ในเรา  และถ้อยค าของ
เราฝงัอยู่ในท่านแล้ว  ท่านจะ
ขอสิง่ใด  ซึง่ท่ านปรารถนากจ็ะ
ได้สิง่นัน้” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 4  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 2 เป็นต้นไป     วงศ์วานของ
โคฮาท เกอร์โชน (4:21) และเมรารี  

(4:29)  เป็นครอบครัวของคนเลวีที่
ได้รับมอบหมายให้ท างานพิเศษใน
การนมัสการของชาวอิสราเอล  
 งานที่กล่าวถึงในบทนี้เป็นงาน
ของคนเลวีที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 
50 ปี พวกเขาต้องท าหน้าที่ตาม
รายละเอียดทุกอย่างที่กล่าวไว้ใน
ที่นี้ แท้จริงแล้วการละเลยไม่ท า
ตามย่อมหมายถึงความตาย (4:20) 
เราต้องไม่ล้อเล่นกับการนมัสการ
พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรา 
 เป้าหมายชีวิตของเราที่เป็น  
คริสเตียนทุกคน คือ มีชีวิตเพื่อ    
จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า รับใช้
พระเจ้า และท าตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ นี่คือ  
 เราได้ตั้งใจและด าเนินชีวิตเช่นนี้
หรือไม่?  
 แน่นอน เมื่อเราท าเช่นนี้ เราจะ
ได้รับพระพร และเราจะเห็นว่า เรามี
ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างยิ่งในโลกนี้ 
 
ข้อ  27,28  วงศ์วานของเกอร์โชน
อาจรับค าสั่งจากบุตรคนใดของ
อาโรนก็ได้แต่พวกเขาอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของอิธามาร์เพียง
คนเดียว  
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 ล าดับสิทธิอ านาจและความ
รับผิดชอบถูกก าห นดให้รับรู้กัน
อย่างทั่วถึง 
เมื่อเราท างานรับใช้พระเจ้าร่วมกนั 
ทุกคนควรเข้าใจล าดับสิทธิอ านาจ 

ของแต่ละคนอย่างชัดเจน การสื่อสาร
ที่ดีจะเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ด ี

 หลักการของพระเจ้า 2 ประการ
ในที่นี้คือ เร่ืองสิทธิอ านาจและ
การส่ือสาร   เป็นเรื่องที่ส าคัญใน
การท างานร่วม กับผู้อื่น ซึ่งเรา ต้อง
ไม่ละเลยหรือท าเฉย ๆ  
 ปัญหาเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจ
หรือเราละเลยหลักการนี้ 
 ให้เราทบทวนตัวเรา เอง ว่า เรา
ได้ยึดหลักการ 2 ประการนี้  ใน
ครอบครัว ในที่ท างาน และ ใน
คริสตจักรหรือไม่?  
 ถ้าไม่ เราต้อง แก้ไขให้เรียบร้อย 
เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้  
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีสิทธิ-
พิเศษในการรับใช้พระองค์ ทูลขอ
พระเจ้าให้ก าลังกับเราที่จะรับใช้
พระองค์อย่างเต็มที่ เต็มขนาดเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอ 
 อธิษฐานเผื่อคนที่มีสิทธิอ านาจ
เหนือเรา  ทั้งในคริสตจักรคือ      
ศิษยาภิบาล ทีมผู้น า ในคร อบครัว
คือ พ่อ แม่ ในที่ท างานคือเจ้านาย
ของเรา ในขณะเดียวกัน อธิษฐาน
เผื่อคนที่อยู่ใต้การดูแลของเรา ที่
เราจะรักเขา อธิษฐานเผื่อเขาเสมอ
ในทุก ๆ ด้าน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คอื 
……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 6 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:7 “ถ้าท่านทัง้หลายเข้า
สนิทอยู่ในเรา  และถ้อยค าของ
เราฝงัอยู่ในท่านแล้ว  ท่านจะ
ขอสิง่ใด  ซึง่ท่านปรารถนากจ็ะ
ได้สิง่นัน้” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 5   
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
เรื่องความสัตย์ซื่ออย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 5-8 พระเจ้าทรงรวมเรื่องการ
ชดใช้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือน
ใครในสมัยนั้นไว้ในบทบัญญัติ
ส าหรับคนอิสราเอลด้วย 

 เมื่อคนถูกปล้นทรัพย์สินไป 
ผู้ท าผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้
เจ้าของและจ่ายค่าปรับเพิ่มด้วย  
 เมื่อเราท าผิดต่อผู้อื่นเราไม่เพียง
ต้องขอโทษเท่านั้น เรายังควร
หาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง และ
ถ้าท าได้ก็ควรช่วยให้ผู้เสียหายอยู่
ในสภาพดีกว่าตอนที่เราท าร้ายเขา  
 เมื่อเราเป็นฝ่ายถูกกระท า เราก็
ควรหาทางคืนดีมากกว่าจะหาทาง
แก้แค้น 
 เราติดหนี้ใครหรือ ไม่? เราท าให้
ใครเสียหายหรือไม่ ?  ถ้ามีให้เรา
แก้ไขเสีย และท ามากกว่านั้น คือ
ท าให้เขาดีกว่าตอนเริ่มต้นด้วย ก็
จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
 แต่ทางที่ดีที่สุดคือ เราจะท า
อะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อน เพื่อ
จะไม่ต้องท าให้ใครเสียหาย 
 
ข้อ 11-31   การทดสอบเรื่องการ
ล่วงประเวณีนี้มีขึ้นเพื่อแก้ข้อสงสัย
ของสามีที่หึงหวง  
 ความไว้วางใจระหว่างสามีและ
ภรรยาคงถูกกัดกร่อนไปเมื่อสามี
ต้องน าภรรยาของเขาไปให้ปุโรหิต
ทดสอบ  
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 ปุโรหิตและศิษยาภิบาลในปัจจุบัน 
ช่วยกอบกู้ชีวิตแต่งงานโดย การให้
ค าปรึกษาแก่คู่สมรสที่หมดความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ว่า จะมีเหตุผล
หรือไม่ก็ตาม ความระแวงสงสัย
ต้องถูกขจัดออกไปเพื่อให้ชีวิต
สมรสอยู่รอด และเพื่อน าความ
ไว้วางใจต่อกันกลับคืนมา 
 ความสัตย์ซื่อเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงในครอบครัวแต่
ในทุก ๆ ความสัมพันธ์ด้วย เช่น   
ที่ท างาน เพื่อน คริสตจักร  
ทางที่ดีแล้ว เรา คงไม่ต้องมาถึงจุดที่
ต้องตรวจสอบความสัตย์ซื่อ เพราะ
นั่นมันก็สายไปเสียแล้ว เราควรจะ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และรักษา
ความสัตย์ซื่ออย่างเต็มที่จะดีกว่า  
 เพราะเมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจถูก
ท าลายไปแล้ว กว่าจะน ากลับคืน
มาต้องใช้เวลานานมากทีเดียว 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้า ให้เรามีลักษณะ
ชีวิตแบบพระองค์ในเรื่องความ
สัตย์ซื่อในทุก ๆ ส่วนในชีวิต เพื่อ
คนทั้งหลายเม่ือเห็นเรา    เขาก็จะ
เห็นพระลักษณะของพระเจ้า 

และจะเป็นการดลจิตดลใจให้เขามา
เชื่อพระเจ้าในที่สุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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วันที่ 7 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:8 “พระบิดาของเราทรง
ได้รบัเกียรติเพราะเหตน้ีุคือเมือ่
ท่านทัง้หลายเกิดผลมาก  ท่าน
กเ็ป็นสาวกของเรา” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 6   
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ1,2  ในสมัยโมเสส การให้สัตย์ -
ปฏิญาณของคนมีน้ าหนักเท่ากับ
การท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
การปฏิญาณจะท าบางสิ่งนั้นจริงจัง
กว่าการพูดธรรมดา  

 พระเจ้าทรงก าหนดให้มีการ
ปฏิญาณเป็นนาศีร์ส าหรับคนที่
ต้องการอุทิศเวลารับใช้พระ องค์ 
ซึ่งอาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ 30 
วันหรือตลอดชีวิตก็ได้ตามความ
สมัครใจ เว้นแต่ในกรณีที่พ่อแม่
ปฏิญาณให้ลูกของตนเป็นนาศีร์ไป
ตลอดชีวิต  
 การปฏิญาณเป็นนาศีร์รวมข้อ
ห้ามอีก 3 ประการคือ [1] ต้องงด
เว้นการดื่มเหล้าองุ่นและของมึน
เมา [2]  ต้องไม่ตัดผม ไม่โกน
หนวดเครา [3] ห้ามแตะต้องศพ  
 การปฏิญาณเป็นนาศีร์มี
เป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าที่ถวาย
ตัวแด่พระเจ้ าอย่างแท้จริงเช่น   
แซมสัน ซามู เอล และยอห์นผู้ให้
บัพติศมาซึ่งเป็นนาศีร์ตลอดชีวิต 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 24-26  
 การอวยพรเป็นวิธีหนึ่งในการ
ทูลขอความโปรดปรานจากพระเจ้า
เพื่อผู้อื่น ค าอวยพรในตอนนี้ช่วย
ให้เราเข้าใจว่าค าอวยพรมีผล
อย่างไรบ้าง  
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 ค าอวยพรที่ประกอบด้วย 5 
ส่วนนี้ให้ความหวังใจว่าพระเจ้าจะ 
[1] ทรงอวยพรและพิทักษ์รักษา
เขา (โปรดปรานและปกป้อง ) [2] 
ทรงให้พระพักตร์ทอแสงเหนือเขา 
(ทรงพอพระทัย ) [3] ทรงเมตตา
กรุณา (เห็นใจสงสาร ) [4] ทรงหัน
พระพักตร์มายังเขา (ยอมรับ) และ 
[5] ประทานสันติสุข   
 เมื่อเราทูลขอให้พระเจ้าทรง  
อวยพรคนอื่นหรือตัวเราเอง  ก็
เท่ากับว่าเราก าลังทูลขอให้
พระองค์ทรงท าสิ่งเหล่านี้ ค าอวย
พรของเราไม่เพียงช่วยผู้ที่ได้รับ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงความ
รัก ให้ก า ลังใจผู้อื่น และเป็น
แบบอย่างในการห่วงใยด้วย 
 ค าพูดของคริสเตียนมีฤทธิ์
อ านาจมาก ฉะนั้นเราต้องใส่ใจ
อย่างยิ่งในการใช้ค าพูดของเรา   
 นี่เป็นหลักการที่เราต้องยึดไว้ 
คนมากมายในโลกนี้มักพูดตามใจ
ตนเองซึ่งบางครั้งก็เป็นค าพูดที่
ท าลายหรือท าร้าย เราจึงไม่ควรที่
จะท าตามค่านิยมดังกล่าว  
 
 

 เมื่อเราจะสัญญาอะไร หรือพูด
อะไร เราต้องคิดให้รอบคอบก่อน 
มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้  
พระเจ้าทรงจริงจังกับค าพูดของเรา 
เช่นเดียวกับที่ พระองค์ทรงจริงจัง  

กับพระสัญญาที่มีต่อเราตามพระวจนะ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เรากล่าวค าอวยพร พ่อแม่ 
ญาติพี่น้อง เพื่อน ของเรา  รวมทั้ง
ผู้น าและพี่น้องในคริสตจักรตามข้อ 
24-26 นี้ เอ่ยชื่อของเขาทีละคน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



24 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

วันที่ 8 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:8 “พระบิดาของเราทรง
ได้รบัเกียรติเพราะเหตน้ีุคือเมือ่
ท่านทัง้หลายเกิดผลมาก  ท่าน
กเ็ป็นสาวกของเรา” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 7   
ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
หลังจากตั้งพลับพลา เจิมพลับพลา 
และช าระให้บริสุทธิ์แล้ว ผู้น าทั้ง 12 
เผ่าจะน าสิ่งของ และ ของถวายมา 

เพื่อใช้และดูแลรักษาพลับพลา 
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะ
พลับพลาเป็นของทุกคน 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 89   
เราลองจินตนาการดูว่าโมเสสจะ
เป็นอย่างไรเมื่อได้ยินพระสุรเสียง
ของพระเจ้า โมเสสคงตัวสั่นเพราะ
เสียงนั้น  
 พระองค์ยังทรงตรัสกับเราที่อยู่
ในยุคปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ดีในยุค
ปัจจุบันเรามีพระคัมภีร์เพื่อเป็น
รากฐานในการฟังเสียงพระเจ้า  
 พระคัมภีร์สอนเราถึงหลักการ
แห่งอาณาจักรพระเจ้าส าหรับการ
ด าเนินชีวิตและช่วยให้เราเรียนรู้ที่
จะแยกแยะพระสุรเสียงของพระเจ้า
จากเสียงอื่นๆได้  
 เราควรเคารพและย าเกรงพระ -
วจนะไม่น้อยไปกว่าการได้ยิน   
พระสุรเสียงของพระองค์   
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การไม่ใส่ใจพระวจนะพระเจ้า 
เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมาก 

เพราะท าให้เราพลาดน้ าพระทัย 
อันยอดเยี่ยมของพระเจ้า 

ส าหรับชิวิตเราอย่างน่าเสียดาย 

 เราได้ตอบสนองพระสุรเสียง
ของพระเจ้าที่มีม าถึงชีวิตของเรา
อย่างไร และวันนี้พระวจนะตอนนี้
ให้ความเข้าใจแก่เราอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระสุรเสียงของพระองค์ 
และขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
พระวจนะของพระองค์ที่ท าให้เรารู้
น้ าพระทัยของพระองค์ 
 ขอพระเจ้าประทานหัวใจที่รัก
พระองค์ให้กับเรา และ ให้เรามี
ประสบการณ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน
ไม่ว่าเป็นเรื่องค าตรัสของพระองค์ 
หรือเรื่องฤทธิ์เดชของพระองค์  
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 9 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:8 “พระบิดาของเราทรง
ได้รบัเกียรติเพราะเหตน้ีุคือเมือ่
ท่านทัง้หลายเกิดผลมาก  ท่าน
กเ็ป็นสาวกของเรา” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 8  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
25,26 เป็นต้นไป 
ท าไมคนเลวีเกษียณตอนอายุ 50 
ปี? เหตุผลคงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
มากกว่าด้านศาสนศาสตร์คือ 

[1] ต้องใช้ก าลังในการเคลื่อนย้าย
พลับพลาและเครื่องใช้ในถิ่น
กันดาร คนหนุ่มจึงเหมาะกับงาน
ยกของหนัก [2] คนเลวีที่อายุเกิน 
50 ปี ไม่ได้พักงานทั้งหมดแต่ยังคง
ช่วยท างานเบาๆ ในพลับพลา  
 การท าเช่นนี้ช่วยให้คนหนุ่มมี
ความรับผิดชอบมากขึ้นและคน
สูงอายุมีโอกาสให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่พวกเขาได้ 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ในข้อ 16,18   
บุตรหัวปีเป็นของพระเจ้า และพระ-
เจ้าได้ให้คนเลวีเป็นตัวแทนบุ ตร
หัวปีของคนอิสราเอล เพื่อพวกเขา
จะได้ท าหน้าที่ปรนนิบัติพระเจ้าใน
พระวิหารของพระองค์ 
แต่ในปัจจุบัน เราทั้งหลายทุกคน 

เป็นปุโรหิตของพระเจ้า 
ที่ปรนนิบัติพระองค์ตาม 
ของประทานพระวิญญาณ  

ที่พระเจ้าประทานให้ พร้อม ๆ กับ
งานอาชีพที่เราท าอยู่เพื่อเลี้ยงชีพและ

ครอบครัวของเราเอง 
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 แต่เพราะงานในคริสตจักรมีมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งสอน การ
อภิบาลลูกแกะของพระเจ้า งาน
ธุรการ งานประสานงานต่างๆ ซึ่ง  
ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวคงจะไม่
สามารถรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง 
จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับใช้พระเจ้า   
เต็มเวลามาช่วยท างานส่วนนี้ ซึ่ง
อาจจะ เทียบได้กับคนเลวีในสมัย  
ก่อนได้  
 ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นพระ -
กายของพระคริสต์ด้วยกัน เราจึง
ควรจะสนับสนุน หนุนใจ อธิษฐาน -
เผื่อผู้รับใช้ในคริ สตจักร เพื่อเขา  
จะมีก าลังใจ และ ไม่ต้องวิตกเรื่อง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเข าและ
ครอบครัวด้วย  
 เราคิดว่าเราจะสนับสนุนผู้รับใช้
ในคริสตจักร อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ออกรายชื่อผู้รับใช้เต็มเวลา     
ในคริสตจักร รวมทั้งครอบครัว ขอ
พระเจ้าทรงอวยพรเขาและปกป้อง
คุ้มครองรักษาเขาทั้งร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ 
 อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ทีม - 
ศิษยาภิบาล ทีมผู้น า หัวหน้าเซลล์
ทุกคน ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขา 
และทรงน าเขาให้มีสติปัญญา มี
ก าลัง มีการทรงเจิมที่จะน า
คริสตจักรของพระเจ้าให้เป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 10 พฤษภาคม  
กันดารวิถี 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยน.15:9 
“พระบิดาทรงรกัเราฉันใด   
เรากร็กัท่านทัง้หลายฉันนัน้   
จงยึดมัน่อยู่ในความรกัของเรา” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 9  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 6-12   หลายคนมาหาโมเสส
เพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร
พวกเขามีมลทินเพราะแตะต้องศพ 
(หรือเข้าไปในบ้านคนตาย ) ท าให้
พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมพิธี     
ปัสกาได้  
 

 จงสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้ทรง
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของพิ ธีปัสกา 
มาตรฐานความบริสุทธิ์ยังคงเดิม  
 พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมพิธี แต่พระเจ้าประทานข้อ  
ยกเว้นให้พวกเขาฉลองพิธีปัสกา
ได้ในภายหลัง นี่เป็นการรักษา
เง่ือนไขอันบริสุทธิ์ไว้โดยที่พวกเขา
ยังเข้าร่วมพิธีได้ เพราะเป็นหน้าที่
ของชายชาวอิสราเอลทุกคน  
 บางครั้งเห ตุการณ์ต่างๆ อาจ     
ท าให้เราหาทางออกโดยประนี - 
ประนอมกับมาตรฐานของพระเจ้า 
เราจึงควรใช้สติปัญญาและอธิษฐาน
ให้มีทางออกที่ดีเหมือนโมเสส 
 มาตรฐานของพระเจ้าไม่เคย
เปลี่ยนแปลง อดีตเป็นอย่างไร 
ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อ
เราอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระ -
คัมภีร์เดิ มเราอาจจะคิดว่านั้นเป็น
เรื่องของอดีตไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เราต้องขอสติปัญญา
จากพระเจ้า หรือปรึกษาผู้รู้เพื่อ    
หาค าตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่ประนี - 
ประนอมหรือปฏิเสธ เช่น หลายคน
ที่ปฏิเสธธรรมบัญญัติ แต่เน้น
พระคุณอย่างเดียว ซึ่งไม่ถูกต้อง 
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ข้อ  23  ชาวอิสราเอลออกเดินทาง
และตั้งค่ายตามการทรงน าของ  
พระเจ้า  
 เมื่อเราท าตามการทรงน าของ
พระเจ้า เราจะรู้ว่าเราอยู่ในที่ที่  
พระเจ้าต้องการ ไม่ว่าเราจะก าลัง
เคลื่อนที่หรือหยุดอยู่ที่ใดก็ตาม  
 ตอนนี้เราเองก็อยู่ที่ใดที่หนึ่ง 
แทนที่จะอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระ -
เจ้า พระองค์ทรงต้อ งการให้ข้า -
พระองค์ท าอะไรต่อไป ?” เราควร
ทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง
ต้องการให้ข้าพระองค์ท าอะไร
ขณะที่ข้าพระองค์อยู่ที่นี่?”  
พระเจ้าไม่เพียงน าเราก้าวต่อไปเท่านั้น 
พระองค์ทรงมีประสงค์ในการจัดวางเรา 
ในที่อยู่ปัจจุบันด้วย จงท าความเข้าใจ
พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา 
โดยค้นหาว่าพระองค์ทรงต้องการ 

ให้เราท าอะไรในเวลานี ้
 ชีวิตของเราได้ทูลขอการทรงน า
จากพระเจ้าในทุกเรื่องหรือไม่? 
_________________________  
 
 
 

 พระเจ้าทรงต้องการน าชีวิตของ
เราเหมือนที่พระองค์ทรงน าคน
อิสราเอลด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง  
 ให้ถามตัวเองว่า ขณะนี้เรายังอยู่
ในน้ าพระทัยของพระเจ้าและ
ติดตามพระองค์ในทุกเรื่องหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอการทรงน าของพระเจ้า
ส าหรับทุกเรื่องในชีวิตของเรา ถ้ามี
เรื่องใดที่เราไม่มั่นใจ ให้ทูลขอ
พระองค์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 
เรื่องคู่ ครอง การเรียน  การงาน 
อนาคต ครอบครัว เป็นต้น 
 ขอพระเจ้าทรงสอนให้เรารู้จัก
และคุ้นเคยกับพระสุรเสียงของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________ 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 11 พฤษภาคม  
สดุดี 88 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยน.15:9 
“พระบิดาทรงรกัเราฉันใด   
เรากร็กัท่านทัง้หลายฉันนัน้   
จงยึดมัน่อยู่ในความรกัของเรา” 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 88 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ ในเวลาทีด่เูหมอืนไมม่ี
ทางออก พระเจา้ทรงเขา้ใจกระทัง่
ความทุกขท์ีส่าหสัทีสุ่ดของเรา 
ท่านได้รับการหนุนใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง  
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1 เป็นต้นไป เราเคยรู้สึกตกต่ า
จนถึงที่สุดไหม ? ผู้เขียนสดุดีรู้สึก
ตกต่ าถึงขนาดสิ้นหวังในชีวิต  

 แม้ทุกอย่างจะเลวร้ายและย่ าแย่
ลง แต่เขาก็ยังทูลพระเจ้าได้ทุก
เรื่อง นี่เป็นหนึ่งในสดุดีไม่กี่บทที่
ไม่ให้ค าตอบหรือความหวัง  
 อย่าคิดว่าเราต้องร่ าเริงและมอง
โลกในแง่ดีเสมอไป ความโศกเศร้า
และความหดหู่นั้นต้องใช้เวลาใน
การเยียวยารักษา 
  

ไม่ว่าเราจะรู้สึกตกต่ าเพียงใด 
เรายังมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าได ้

และบอกพระองค์ได้ว่า 
เราเจ็บปวดเพียงใด 

 ข้อ 13,14 ขณะที่เขียนสดุดีบทนี้ 
ผู้เขียนอาจใกล้ตาย อาจทรุดโทรม
ไปเพราะโ รคร้ายและถูกเพื่อน
ทอดทิ้ง แต่เขายังอธิษฐานได้  
 บางทีเราอาจจะไม่ได้ทนทุกข์ 
แต่เราอาจรู้จักใครบางคนที่ทน -
ทุกข์เช่นนี้ ลองอธิษฐานเป็นเพื่อน
เขา และใช้สดุดีบทนี้เป็นค าอธิษฐาน
เพื่อเขาได้ 
 ถ้าส่วนตัวเรามีความทุกข์ จงใช้
พระธรรมสดุดีบทนี้ร้องต่อพระเจ้า 
ระบายให้กับพระองค์ได้  
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรง
รักเรา ทรงช่วยกู้เราไม่ว่าสถาน -
การณ์เรานั้นจะยากขนาดไหนก็
ตาม พระองค์ก็ทรงช่วยเราได้เสมอ 
 อธิษฐานส าหรับปัญหาที่เรา
เผชิญอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การเงิน เรื่องครอบครัว เรื่องการ
ท างานหรือเรื่องการเรียน ร้องทูล
ต่อพระเจ้า ฝากไว้กับพระองค์ ทูล
ขอพระเมตตา กรุณาของพระองค์
ให้ช่วยกู้เรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 พฤษภาคม  
สดุดี 89 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยน.15:9 
“พระบิดาทรงรกัเราฉันใด   
เรากร็กัท่านทัง้หลายฉันนัน้  
จงยึดมัน่อยู่ในความรกัของเรา” 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 89  ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ พระเจา้ทรงสญัญาว่า
จะสถาปนาวงศว์านของดาวดิ   
พระสญัญานี้เป็นจรงิในพระเยซู -
ครสิต์ซึง่จะทรงปกครองตลอดไป 
ความรกั ความเมตตาทีพ่ระเจา้ทรง
สญัญาไวก้บัดาวดินัน้เป็นของเรา
เช่นกนัในพระครสิต์ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่ านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป      สดุดีบทนี้
เขียนขึ้นเพื่อบรรยายการปกครอง
อันรุ่งโรจน์ของดาวิด พระเจ้าทรง
สัญญาจะท าให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่
ทรงอ านาจที่สุดในโลกและให้วงศ์ -
วานขอ งเขาได้ครองบัลลังก์ตลอด
กาล (2ซมอ.7:8-16)  
 แต่เยรูซาเล็มก็ถูกท าลายและไม่
มีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไป ดังนั้น
พระธรรมตอนนี้จึงพยากรณ์ถึงการ
ปกครองในอนาคตของพระเยซู -
คริสต์ผู้ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิด 
(89:27) พยากรณ์ถึงราชวงศ์ของ
ดาวิดที่จะไม่มีวันสิ้นสุดลง และค า
พยากรณ์นี้จะเป็นจริงเมื่อพระเย ซู
ทรงเสด็จมาปกครองโลก (ดู วว .
22:5) 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 34-37  
นี่เป็นพระสัญญาที่มหัศจรรย์เม่ือ
เทียบกับการที่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อ-
ฟังพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่ามาตลอด
ประวัติศาสตร์ พระเจ้าทรงสัญญาว่า
เชื้อสายของดาวิดจะได้ครองบัลลังก ์ 

เสมอ (89:29) แต่ประชาชนจะถูก
ลงโทษถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
(89:30-32) อย่างไรก็ตามแม้พวก
เขาจะไม่เชื่อฟังและถูกลงโทษ แต่
พระเจ้าก็ไม่เคยผิดสัญญากับพวก
เขา(89:33)   
 ในที่สุดอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟัง  
พระเจ้า ความชั่วร้ายแผ่ขยายไป
ทั่ว อาณาจักรแตกแยกแล ะตกเป็น
เชลยแต่ถึงกระนั้นชนหยิบมือที่
เหลือของพระเจ้าก็ยังคงซื่อสัตย์ต่อ
พระองค์  
 หลายศตวรรษต่อมาพระมาซีฮา
ผู้เป็นกษัตริย์นิรันดร์จากเชื้อสาย
ของดาวิดเสด็จมาตามพระสัญญา
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงท าตามที่
พระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ 
พระองค์ไม่ได้คืนค าเลย เราสามารถ 
ไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ 
 นี่คือความรัก ความเมตตาที่  
พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้ คือแม้เราผิดพลาด 
พระเจ้าก็จะยังช่วยเราอยู่ ให้
โอกาสเราอยู่เสมอ 
 ดังนั้น 2 ประการที่เราควรจะตอบ 
สนองต่อพระองค์คือ [1] เราควรให้
โอกาสผู้อื่นที่ผิดพลาดต่อเราด้วย 
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 [2] ตระหนักและระลึกถึงพระคุณ
ของพระเจ้าเสมอ โดยการมีความ - 
สัมพันธ์ท่ีสนิทสนมกับพระองค์ 
 มีใครบ้างที่ท าผิดพลาดกับเรา
และเราต้องให้โอกาสเขา? 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก ความกรุณาของพระองค์
ที่ทรงยอมรับเราแม้ว่าเราผิดพลาด
ก็ตาม 
 ทูลขอพระเจ้าทรงใช้เราให้เป็ น
พระพรต่อผู้อื่น ให้เรามีโอกาสรับ -
ใช้พี่น้องในคริสตจักรเพื่อสะท้อน
ถึงความรัก พระคุณและพระกรุณา
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 พฤษภาคม  
สดุดี 90 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน . 15 :10 “ถ้าท่านทัง้หลาย
ประพฤติตามบญัญติัของเรา  
ท่านกจ็ะ ยึดมัน่อยู่ในความรกั
ของเรา  เหมือนดงัทีเ่ราประพฤติ
ตามพระบญัญติัของพระบิดา  
และยึดมัน่อยู่ในความรกัของ
พระองค”์ 
สาระส าคัญ  
โมเสสเป็นผูป้ระพนัธส์ดุดบีทนี้  
ดงันัน้ สดุดบีทนี้จงึเป็นหนึง่ในสดุดี
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
 พระลกัษณะทีเ่ป็นนิรนัดรข์อง
พระเจา้นัน้ตรงกนัขา้มกั บความ
อ่อนแอของมนุษย ์บนโลกนี้เรามี
เวลาจ ากดั และเราควรใชเ้วลา
อย่างชาญฉลาด ไมใ่ช่อยู่ไปวนั ๆ 
เท่านัน้ เราควรคดิถงึบา้นอนัเป็น   
นิรนัดรข์องเราดว้ย 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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อ่าน พระธรรม สดดีุ 90 ช้า ๆ  
2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 4  โมเสสเตือนเราว่าส าหรับ
พระเจ้านั้นพันปีก็เหมือนวันเดียว
พระเจ้าไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยเวลา  
 เรามักจะท้อแท้ใจเมื่อเวลาหลาย
ปีผ่านไปแต่โลกยังไม่ดีขึ้น บางครั้ง
เราสงสัยว่าพระเจ้าทรงเห็นอนาคต
จริงหรือไม่  
 แต่เราไม่ควรสรุปเอาเองว่าพระ -
เจ้ามีความจ ากัดเหมือนเรา เวลา
จ ากัดพระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าทรง
ด ารงนิรันดร์ เราจึงพึ่งพาพระองค์ได้ 
 

ข้อ 12  เมื่อเราตระหนักว่าชีวิตนั้น
แสนสั้น เราจะรู้จักใช้เวลาอันน้อยนิด
นี้อย่างชาญฉลาดเพื่อผลดีนิรันดร์  
 ลองนับวันของเราและถามตัวเอง
ว่า “ฉันอยากจะท าอะไรให้ส าเร็จ
ก่อนตาย วันนี้ฉันจะเริ่มท าอะไรได้
บ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ?” 
 

 เราได้เห็นคุณค่าของเวลาหรือ  
ไม่? และเราได้วางแผนการใช้เวลา
แต่ละวันอย่างไร ? เราได้สูญเสีย
เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่  
ละวันในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้  
ถูกจ ากัด ด้วย เวลา พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ครอบครอง
สารพัดทุกสิ่ง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้
ตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและ   
ให้เราใช้เวลาในปัจจุบันนี้ อย่างมี
คุณค่า และเป็นที่พอพระทัยของ
พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 14 พฤษภาคม  
สดุดี 91 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน . 15 :10 “ถ้าท่านทัง้หลาย
ประพฤติตามบญัญั ติของเรา  
ท่านกจ็ะยึดมัน่อยู่ในความรกั
ของเรา  เหมือนดงัทีเ่ราประพฤติ
ตามพระบญัญติัของพระบิดา  
และยึดมัน่อยู่ในความรกัของ
พระองค”์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 91 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ  พระเจา้ทรงปกป้อง
เราท่ามกลางภยนัตราย พระเจา้
ไมไ่ดท้รงสญัญาว่าโลกจะปราศจาก
อนัตราย แต่พระองคท์รงสญัญาจะ
ช่วยเหลอืเมือ่เราเผชญิอนัตราย 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11    หน้าที่อย่างหนึ่งของทูต -
สวรรค์คือดูแลผู้เชื่อ (ฮบ .1:14 ) 
พระคัมภีร์มีตัวอย่างเกี่ ยวกับทูต -
สวรรค์ผู้พิทักษ์ (1พกษ .19 :5 ; 
ดนล.6:22; มธ.18:10; ลก.16:22; 
กจ .12 :7) แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้เชื่อ    
แต่ละคนจะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
เป็นผู้พิทักษ์  
 นอกจากนี้ทูตสวรรค์ยังเป็นผู้ -
สื่อสารของพระเจ้าด้วย (มธ.2:13; 
กจ.27:23,24) เรามองไม่เห็นทูต -
สวรรค์ ยกเว้นในโ อกาสพิเศษ 
(กดว.22:31; ลก.2:9)  ซาตานอ้าง
ถึง 91:11,12 เมื่อทดลองพระเยซู 
(มธ.4:6; ลก.4:10,11)  
 เราอุ่นใจเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงเฝ้า
ดูแลเราท่ามกลางความเครียดและ
ความหวาดกลัว 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 1-6  
พระเจ้า ทรงเป็นที่ก าบังและป้อม
ปราการในย ามที่เราหวาดกลัว 
ผู้เขียนสดุดีเชื่อมั่นว่าพระเจ้าผู้   
ทรงฤทธิ์จะปกป้องเขา  
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 ความเชื่อนี้ช่วยน าเขาผ่าน
ภยันตรายและความกลัวทั้งหลาย
ในชีวิต เราเองก็ควรวางใจในพระ
เจ้าเช่นกัน เราต้องเปลี่ยนความ
กลัวทั้งหมดเป็นความเชื่อใน
พระองค์ไม่ว่าความกลัวนั้นจะ
รุนแรงเพียงใด เรา จะท าเช่นนี้ได้    
ก็ต่อเมื่อเรา  “พ านัก” และ “พักพิง” 
ในพระเจ้า (91:1)  

เมื่อเราวางใจ 
ในการปกป้องของพระเจ้า 
และปฏิญาณจะอุทิศตัว 

แด่พระองค์ทุก ๆ วันเราก็ปลอดภัย 
 เมื่อเราต้องเผชิญปัญหาไม่ว่า
เรื่องใหญ่หรือเล็ก ให้เราภาวนา
พระวจนะของพระเจ้าในบทนี้
จ าเพาะพระพักตร์พ ระเจ้าเมื่อตอน
ที่เราเฝ้าเดี่ยว  
 ให้พระวจนะของ พระเจ้าในบทนี้
ท าลายป้อมปราการ ความคิดที่มี
เหตุผลจอมปลอมในสมองของเรา 
เพื่อความคิดของเราจะได้อยู่
ภายใต้พระคริสต์ และเราจะเห็นผล
การช่วยกู้ที่มาจากพระ -เจ้าตาม
พระสัญญาของพระองค์อย่าง
แน่นอน 

 ขณะนี้ เราก าลังเผชิญปัญหา
อะไร เราสามารถทูลกับพระเจ้า
ได้?_______________________ 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลเสนอปัญหาของเรากับพระเจ้า 
พร้อมกับภาวนาพระธรรมสดุดี 91 
นี้ เพื่อน าความคิดของเราให้อยู่
ภายใต้พระคริสต์ 
 คิดถึงพี่น้องในคริสตจักรที่มี
ปัญหา อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อเขาจะ
ได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าตาม
พระสัญญาในสดุดีบทนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 15 พฤษภาคม  
สดุดี 92 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:10  “ถ้าท่านทัง้หลาย
ประพฤติตามบญัญติัของเรา  
ท่านกจ็ะยึดมัน่อยู่ในความรกั
ของเรา  เหมือนดงัทีเ่ราประพฤติ
ตามพระบญัญติัของพระบิดา  
และยึดมัน่อยู่ในความรกัของ
พระองค”์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 9 ช้า ๆ  
2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12,13   ต้นอินทผลัมเป็นต้นไม้
อายุยื น การงอกงามเหมือนต้น
อินทผลัม จึงหมายถึง  การยืนขึ้น
อย่างตั้งมั่นและมีอายุยืนยาว  

 ต้นสนซีดาร์ของเลบานอนสูง
ประมาณ 9 เมตร ดังนั้นสนซีดาร์
จึงแข็งแกร่ง ม่ันคงและหนักแน่น  
 ผู้เขียนสดุดีเห็นว่าผู้เชื่อนั้น
เที่ยงตรง เข็มแข็งและไม่หวั่นไหว
ไปตามสถานการณ์ บรรดาคนที่มี
ความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าจะแข็ง - 
แกร่งและเจริญงอกงามเช่นนี้ 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1,2  ในวันขอบคุณพระเจ้า เรา
จดจ่ออยู่ที่พระพรที่เราได้รับและ
ขอบพระคุณพระเจ้า แต่เราควร
ขอบพระคุณพระเจ้าทุกวัน เรา
ขอบคุณพ่อแม่ เพื่อน ผู้น า และ
โดยเฉพาะพระเจ้าได้ไม่รู้จบ  
เมื่อการขอบคุณกลายเป็นกิจวัตร 
ของเรา ทัศนคติที่เรามีต่อชีวิต 

จะเปลี่ยนไป เราจะมองโลกในแง่ดีขึ้น 
เมตตา รัก และถ่อมตัวมากยิ่งขึ้น 

 เราควรจะแสดงการขอบคุณ
ออกมาเป็นค าพูด ค าหนุนใจ ไม่ใช่
เพียงครั้งเดียวแต่ท าบ่อย ๆ เพื่อ
ว่าคนเหล่านั้นจะมีก าลังใจในการ
รับใช้พระเจ้าและมีแรงในการ
ท างานต่อไป 
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 มีใครบ้างที่เราจะพูดขอบคุณเขา 
และเราจะพูดหนุนใจเขาเมื่อไร 
และเนื่องในโอกาสอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ  14  คนที่จะถวายเกียรติแด่
พระเจ้าได้นั้นไม่ใช่แค่คนห นุ่มสาว
ซึ่งดูเหมือนมีก าลังวังชาไม่จ ากัด
เท่านั้น แต่ผู้เชื่อที่อุทิศชีวิตแด่พระ-
เจ้าจะยังเกิดผลฝ่ายวิญญาณแม้ใน
วัยชรา  
 คนสูงอายุที่ซื่อสัตย์หลายคนยัง
มีทัศนะใหม่ๆ และน าประสบการณ์
การรับใช้พระเจ้ามาสอนเราได้ 
ลองขอให้เพื่อนหรือญาติที่สูงวัย
เล่าประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้า
ให้เราฟังและท้าทายเราให้เติบโต
ขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ 
 

อธิษฐาน 
 ออกชื่อคนที่เป็นพระพรส าหรับ
เรา ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ของเรา 
ศิษยาภิบาล พี่เลี้ยงของเรา หรือ 
เพื่อน ๆ ในคริสตจักร ที่มีส่วนท า
ให้เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ และฝ่าย
สังคมที่เติบโตขึ้น  

 อธิษฐานอวยพรท่ านเหล่านี้ 
และขอการปกป้องที่มาจากพระเจ้า
ส าหรับชีวิตของพวกเขาทุก ๆ คน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 16 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 14:1-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:11 “นีคื่อสิง่ทีเ่ราได้บอก
แก่ท่านทัง้หลายแล้ว  เพือ่ให้
ความยินดีของเรา  ด ารงอยู่ใน
ท่านและให้ความยินดีของท่าน
เตม็เป่ียม” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 14:1-25 
ช้า ๆ 2 รอบ  
จากพระธรรม ตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
หลักการ ของพระเจ้า ในเรื่องการ      
ใช้ภาษาแปลกๆ และการเผย -   
พระวจนะอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2   คริสตจักรโครินธ์ก าลังกังวล
เรื่องของประทานในการพูดภาษา
แปลกๆ  

 เพราะการใช้ของประทานนี้ท า
ให้เกิดความวุ่นวายในการนมัสการ  
 การพูดภาษาแปลกๆ เป็นเพียง
ของประทาน ของพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ อย่างหนึ่ง แต่ผู้เชื่อชาว     
โครินธ์กลับใ ช้เป็นเครื่องหมาย    
บ่งบอกความเหนือชั้นทางจิต -
วิญญาณแทนที่จะใช้เสริมสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ของประทานฝ่ายวิญญาณ 
จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ 
น ามาใช้อย่างถูกต้อง 

เพื่อช่วยเสริมสร้างทุกคนในคริสตจักร  
เราไม่ควรใช้ของประทาน 
เพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกด ี

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 13-20   ถ้าใครมีของประทาน
ในการพูดภาษาแปลกๆ เขาก็ควร
จะอธิษฐานขอของประทานที่จะ
เข้าใจสิ่งที่ตนพูดด้วย (การแปล ) 
เพื่อเขาจะสามารถบอกความหมาย
แก่ผู้อื่นได้ในภายหลัง วิธีนี้จะท าให้
ทั้งคริสตจักรได้รับประโยชน์จาก
ของประทานนี้ 
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ข้อ 22-25 การพูดภาษาแปลก ๆ 
ในหมู่ชาวโครินธ์ไม่ได้เป็นประโยชน์ 
กับใคร เพราะผู้เชื่อก็ไม่เข้าใจว่า
ก าลังพูดอะไรและผู้ไม่เชื่อก็คิดว่า
คนพูดเสียสติ  
 การพูดภาษาแปลกๆ นั้นเป็น
หมายส าคัญแก่ผู้ไม่เชื่อ (เช่นใน 
กจ .2) และหลังจากที่พูดไปแล้ว    
ผู้เชื่อก็ควรจะแปลความหมายข อง 
สิ่งที่พูด  เพื่อผู้ไม่เชื่อจะเข้าใจและ
เชื่อมั่นในความเป็นจริงฝ่ายจิต -
วิญญาณและมีแรงบันดาลใจใน
การศึกษาคว ามเชื่อของคริสเตียน
ต่อไป แม้ว่านี่จะเป็นวิธีหนึ่งในการ
เข้าถึงผู้ไม่เชื่อ แต่เปาโลกล่าวว่าการ
เทศนาอย่างแจ่มแจ้งนั้นมีประโยชน์
ส าหรับพี่น้องมากกว่า (14:5) 
 ตอนนี้เปาโลก าลังแก้ปัญหาที่
คริสตจักรโครินธ์ใช้ภาษาแปลก ๆ 
ไม่ถูกต้องจนท าให้เกิดความวุ่นวาย 
และเพื่อท าให้คริสตจักรจ าเริญขึ้น
เวลาใช้ภาษาแปลก ๆ ต้องมีการ
แปลด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า
ท่านห้ามพูดภาษาแปลก ๆ  
 ในบริบทตอนนี้ บทบาทของ
ภาษาแปลกๆ คือ ท าให้คริสเตียน
จ าเริญขึ้นส่วนตัว  แต่ไม่ได้ท าให้  

พี่น้องจ าเริญขึ้น  ซึ่งไม่เหมือนการ
เผยพระวจนะ  นอกจากว่าภาษา
แปลก ๆ นั้นมีการแปลเพราะจะท า
ให้คนเข้าใจได้  
 ดังนั้น เรา จึง ไม่ควรทิ้งภาษา
แปลก ๆ ไปเสีย เราควรจะเรียนรู้ที่
จะใช้ภาษาแปลก ๆ เพื่ อส่วนตัว
ของเราจะเจริญขึ้น และ ไม่เพียง
เท่านั้ นถ้าจะใช้ในที่ประชุมต้องมี
การแปลด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์
ต่อพี่น้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานโดยใช้ภาษาแปลก ๆ 
เทใจของเราให้กับพระเจ้าสักช่วง  
เวลาหนึ่งจนกระทั่งจิตวิญญาณ
ของเรารู้สึกอิ่มกับการทรงสถิตของ
พระเจ้า 
 อธิษฐานทูลของประทานพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ เช่นการเผยพระ -
วจนะ  การรักษาโรค เป็นต้น เพื่อ
เราจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพระกาย 
 อธิษฐานให้คริสตจักรของเราจะ
มีการใช้ของประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์มากขึ้น  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 17 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 14:26-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:11 “นีคื่อสิง่ทีเ่ราได้บอก
แก่ท่านทัง้หลายแล้ว  เพือ่ให้
ความยินดีของเรา  ด ารงอยู่ใน
ท่านและให้ความยินดีของท่าน
เตม็เป่ียม” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 6:12-20   
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
เรื่องการประชุมที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 34 ,35 ข้อนี้หมายความว่า
ผู้หญิงในปัจจุบันไม่ควรกล่าวอะไร
ในที่ประชุมนมัสการหรือ ? 
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 เราสามารถเห็นได้จาก 11:5  ว่า
ผู้หญิงนั้นอธิษฐานและเผยพระ -
วจนะในการประชุมนมัสการ และ
ในบทที่ 12 –  14 ก็บอกชัดว่า
ผู้หญิงเองก็ได้รับของประทาน   
ฝ่ายวิญญาณและควรใช้ของ
ประทานเหล่านั้นในพระกายของ -
พระคริสต์ ผู้ หญิงจึงสามารถท า
ประโยชน์ได้หลายอย่าง และสามารถ
เข้าร่วมการประชุมนมัสการได้ 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 33  ในการนมัสการควรท า ให้
ทุกอย่างกลมกลืนและเป็นระเบียบ  
แม้ในขณะที่ใช้ของประทานจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็ไม่มีข้อ -
แก้ตัวที่จะท าให้เกิดความวุ่นวาย  
 ความโกลาหลอลหม่านท าให้    
พระเจ้าไม่สามารถท างานท่ามกลาง 
ผู้เชื่อได้อย่างที่พระองค์ต้องการ 
 

ข้อ 40 การนมัสการมีความส าคัญ
ต่อชีวิตของเราแต่ละคนและต่อ
คริสตจักรโดยรวม การประชุมใน
คริสตจักรจึงควรจะจัดให้ด าเนินไป
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ 

เราได้นมัสการพระเจ้า รับการสอน 
และเตรียมพร้อมเพื่อการรับใช้  
พระเจ้า ผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดการประชุมนมัสการ  ควรท าให้
แน่ใจว่าทุกอย่างจะด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยไม่ใช่วุ่นวายสับสน 
 คริสตจักรนั้นเป็นที่ ประกาศข่าว
ประเสริฐเพราะมีผู้สนใจที่ยังไม่รับ
เชื่อเข้ามา และ เป็นที่ที่ เสริมส ร้าง
ให้จิตวิญญาณเติบโตส าหรับพี่น้อง  
คริสเตียน ด้วย  โดยการที่ พี่น้อง  
คริสเตียน ที่มีระดับฝ่ายวิญญาณ
ต่าง ๆ นมัสการร่วมกัน  

คริสตจักรจึงต้องเป็นที ่
ที่สามารถตอบสนองของทุก ๆ คน 
ดังนั้น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ที่มีชีวิตชีวาจงึเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
และส าคัญอย่างยิ่ง 

 เราจะมีส่วนที่ท าให้คริสตจักร
ของเรามีการนมัสการที่เรียบร้อย
และมีชีวิตชีวาได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อการประชุมใน
คริสตจักร ของเราที่จะเต็มไปด้วย
การทรงสถิตของพระเจ้า จนทุกคน
ที่เข้ามานั้น สามารถสัมผัสการทรง
สถิตนั้นได้ 
 อธิษฐานเผื่อทีมนมัสการใน
คริสตจักรที่จะเคลื่อนไปกับพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ น าที่ประชุม
นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วงิวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 15:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:11 “นีคื่อสิง่ทีเ่ราได้บอก
แก่ท่านทัง้หลายแล้ว  เพือ่ให้
ความยินดีของเรา  ด ารงอยู่ใน
ท่านและให้ความยินดีของท่าน
เตม็เป่ียม” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์15:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้อ ะไรคือเรื่องที่
ส าคัญที่สุดที่พระเจ้าได้มอบให้กับ
เปาโล? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8,9    หลักฐานส าคัญที่สุดที่
พิสูจน์ฐานะอัครทูตของเปาโลก็คือ
ท่านได้เห็นพระเยซูผู้คืนพระชนม์
ด้วยตนเอง (ดู กจ.9:3-6)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 “ทารกที่ คลอดผิดปกติ ” หมาย - 
ความว่านี่เป็นกรณีพิเศษ อัครทูต
คนอื่นได้เห็นพระคริสต์ขณะเป็น
มนุษย์ เปาโลเป็นผู้เชื่อรุ่นหลังจาก
นั้นแต่พระคริสต์ก็ยังปรากฏแก่เขา 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 9,10    ในฐานะที่เปาโลเป็น  
ฟาริสีผู้ร้อนรน ท่านเคยเป็นศัตรู
กับคริสตจักร ถึงขนาดจับกุมตัวและ 
ข่มเหงเหล่าผู้เชื่อ (ดู กจ.9:1-3) 
 ด้วยเหตุนี้เปาโลเองจึงรู้สึกว่า
ท่านไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัคร -
ทูตของพระคริสต์ แม้เปาโลจะเป็น
หนึ่งในอัครทูตที่ท างานเกิดผลมาก
ที่สุด แต่ท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตน
อย่างยิ่ง ท่านรู้ว่าที่ท่านท างานหนัก 
และเกิดผลดีก็เป็นเพราะพระเมตตา 
และพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น  
ความถ่อมตนที่แท้จริงไม่ใช่ความรู้สึก
ว่าตนเองไร้ค่าแต่เป็นการตระหนัก 
ถึงพระราชกิจของพระเจ้าในตัวเรา  
รู้ว่าตัวเองเป็นใครในสายพระเนตร

พระเจ้า และยอมรับว่า 
ที่เรามีความสามารถก็เพราะ 

พระคุณของพระเจ้า 
 

ข้อ  10  เปาโลไม่ได้กล่าวว่าท่าน
ท างานหนักกว่าอัครทูตคนอื่นๆ
เพื่อโอ้อวด เพราะท่านรู้ดีว่าก าลัง
ของท่านมาจากพระเจ้าและจริงๆ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องส าคัญว่าใครท างาน 
หนักที่สุด แต่เปาโลเป็นฟาริสีที่คน
รู้จักกันดี เมื่อท่านกลับใจจึงกลาย  
เป็นเป้าให้คนข่มเหงยิ่งกว่าอัครทูต
คน อื่น ด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้อง
ท างานหนักยิ่งกว่าเพื่อเทศนาข่าว
ประเสริฐเดียวกัน 
 เมื่อเราอ่านพระธรรม 2 ข้อนี้ 
เราได้สัมผัสถึงความถ่อมใจของ
เปาโลหรือไม่? ท่านได้ท างานหนัก 
มีสิทธิอ านาจในฐานะอัครทูต แม้
คนจะโต้แย้งท่าน สงสัยท่าน แต่
ท่านก็ได้พิสูจน์ด้วยการท างานและ
ด้วย ความถ่อมใจ นี่เป็นลักษณะ
การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เรา
จะมีเมื่อเราโตขึ้นในพระคริสต์ 
 เราตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคน
โจมตีเรา กล่าวร้ายเรา ? การที่เรา
ตอบสนองนั้นสะท้อนถึงระดับของ
เราว่า เราเติบโตแค่ไหนแล้ว 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ใช้เวลาใคร่ครวญระลึกถึงไม้ -
กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงเพราะ
ความบาปผิดของเรา แล้วกลับมาที่
ตัวเราเองว่า เมื่อพระเยซูทรงมี
พระคุณต่อเรามากมายเช่นนี้ เรา
จะตอบสนองความรักของพระองค์
อย่างไรบ้าง ให้อธิษฐานเทใจของ
เราให้กับพระองค์ตามที่เรารู้สึ ก
และตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กระท าการในตัวเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 15:12-34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-11 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:12 “พระบญัญติัของเรา  
คือให้ท่านทัง้หลายรกักนั  
เหมือนดงัทีเ่ราได้รกัท่าน” 
อ่านพระธรรม  
1โครินธ์ 15:12-34 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 19    เหตุใดเปาโลจึงกล่าวว่า  
ผู้เชื่อจะน่าสมเพชยิ่งกว่าคนทั้ง -
ปวงหากการเป็นคริสเตียนมีคุณค่า
เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น? 
 ก็เพราะในสมัยนั้นคริสเตียนถูก
กดขี่ข่มเหง ถูกตัดขาดจากครอบครัว 
และหลายคนต้องกลายเป็นคน
ยากจน  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 การเป็นคริสเตียนแทบจะไม่มี
ผลดีเลยในสังคมสมัยนั้น ไม่ใช่
บันไดให้ไต่เต้าทางสังคมหรือ
อาชีพการงานใดๆ  
 แต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ  
หากพระคริสต์ไม่ ได้เป็นขึ้นจาก
ตาย คริสเตียนก็จะไม่ได้รับการ
อภัยบาปและไม่มีความหวังในชีวิต
นิรันดร์ด้วย 
 

ข้อ 29 ผู้เชื่อบางคนรับบัพติศมา
แทนคนที่ตายไปโดยไม่ได้รับ     
บัพติศมา แม้เราจะไม่มีข้อมูลมาก
นักแต่เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
ผู้คนมีความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้น
จากตาย เป าโลไม่ได้ส่งเสริมการ
ปฏิบัติดังกล่าว แต่ยกขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนข้อโต้แย้งที่ว่าการเป็นขึ้น
จากตายนั้นมีจริง 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  ในข้อ 
25-28 ถึงแม้พระเจ้าพระบิดาและ
พระบุตรจะทรงเท่าเทียมกันแต่  
พระบิดาและพระบุตรต่างมีภารกิจ
ของพระองค์เอง ทั้งยังทร งอ านาจ
สูงสุดในส่วนของพระองค์ (15:28)  
 

 พระคริสต์ไม่ได้ด้อยกว่าพระ -
บิดา แต่พระราชกิจของพระองค์คือ
พิชิตความชั่วร้ายทั้งมวลในโลก  
 ขั้นแรกพระองค์ทรงเอาชนะ
ความบาปและความตายบนไม้ -
กางเขน และในยุคสุดท้ายพระองค์
จะพิชิตซาตานและความชั่วร้าย  
 เหตุการณ์ในโลกอาจดูวุ่นวา ย
เกินการควบคุม และความยุติธรรม
ก็หาได้ยากยิ่ง  แต่พระเจ้ายังทรง
ครอบครองเหนือทุกสิ่ง  
 พระองค์ทรงปล่อยให้ความชั่ว -
ร้ายคงอยู่อีกระยะเวลาหนึ่งจนกว่า
พระองค์จะส่งพระคริสต์กลับมาอีก
ครั้ง แล้วพระคริสต์จะถวายโลก
ใหม่ที่ดีพร้อมแด่พระเจ้า 
 

ข้อ 30-34   ถ้าทุกอย่างจบสิ้น ลง   
ที่ความตาย เราก็ควรใช้ชีวิตเพื่อ
ความเพลิดเพลิน แต่คริสเตียนรู้ว่า
มีชีวิตหลังความตาย และชีวิตของ
เราในโลกนี้ก็เป็นเพียงการเตรียม
ตัวส าหรับชีวิตภายหน้าที่ไม่มีวัน
สิ้นสุด  

สิ่งที่เราท าวันนี้จะส่งผลต่อเรา 
ชั่วนิรันดร์ หากมีมุมมองเช่นนี ้
เราก็ไม่ควรเสี่ยงไปท าบาปเลย 
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 ชีวิตคริส เตียนเป็นชีวิตแห่ง
ความเชื่อและชีวิตแห่งการอัศจรรย์ 
ที่เป็นความจริงแท้ซึ่งพระเยซูคริสต์
ได้พิสูจน์ให้กับเราเรียบร้อยแล้ว 
สิ่งที่ส าคัญคือ เราต้องด าเนินชีวิต
ตามความเชื่อนั้น  คือตามพระ -
วจนะของพระเจ้าที่พระองค์ได้  
บอกกับเราไว้ทั้งหมด เช่น มีชีวิ ตที่
บริสุทธิ์ ไม่ท าบาป มีความถ่อมใจ 
เป็นต้น 
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ชีวิตของเรา
เดินไปด้วยความเชื่อหรือไม่?  
 ท่านมีประสบการณ์การเดินชีวิต
ด้วยความเชื่อ  ที่ท่านยังจ าได้และ
รู้สึกตื่นเต้นที่สุดหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญและยกย่องพระเจ้า
ส าหรับชัยชนะเหนือความตายของ
พระเยซูคริสต์  ซึ่งท าให้เรา
สามารถด าเนินชีวิตด้วยชัยชนะได้
ในปัจจุบันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชัยชนะเหนือซาตาน 
 

 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราด าเนิน
ชีวิตด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยม
ว่าในชีวิตหน้ าเราจะมีชีวิตนิรันดร์
อย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 20 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 15:35-58 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-11 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:12 “พระบญัญติัของเรา  
คือให้ท่านทัง้หลายรกักนั  
เหมือนดงัทีเ่ราได้รกัท่าน” 
อ่านพระธรรม  
1 โครินธ์15:35-58  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 เป็นต้นไป 
เปาโลเริ่มต้นอภิปรายว่าร่างกายที่
เป็นขึ้นจากตายจะมีลักษณะอย่างไร?  
 ถ้าเราเลือกร่างกายของเราเอง
ได้ เราจะเลือกแบบไหน ร่างกายที่
แข็งแรง  เป็นนักกีฬา หรือว่า
ร่างกายที่สวยงาม  

 เปาโลอธิบายว่าเมื่อเราเป็นขึ้น
จากตาย เราจะยังมีลักษณะเดิมที่
ท าให้คนจ าได้ว่าเราเป็นใคร แต่
ร่างกายนั้นจะดีกว่าที่เราคาดคิดได้
เพราะจะเป็นร่างกายที่คงอยู่ตลอด  
ไป เราจะยังมีบุคลิกลักษณะ และ
เอกลักษณ์ของตัวเอง แต่จะเป็น
ลักษณะที่พระคริสต์ทรงท าให้ดี
พร้อม  
 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียด
ทั้งหมดว่าร่างกายใหม่ของเราจะ
ท าอะไรได้บ้าง เรารู้แต่เพียงว่า
ร่างกาย ใหม่ นั้นจะสมบูรณ์แบบ 
ปราศจากความเจ็บไข้ทุกอย่าง 
  
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 50-53 เราทุกคนมีความจ ากัด 
ยิ่งผู้พิการไม่ว่าจะด้านร่างกาย 
จิตใจ หรืออารมณ์ก็จะยิ่งตระหนักดี  
 บางคนอาจจะตาบอดแต่ก็ยัง
เห็นหนทางใหม่ในการด าเนินชีวิต 
บางคนอาจจะหูหนวกแต่ก็ยัง
สามารถได้ยินข่าวประเสริฐของ
พระเจ้า  บางคนอาจจะขาพิการแต่
ยังสามารถด าเนินในความรักของ
พระเจ้าได้  
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 นอกจากนี้พวกเขายังมีก าลังใจ
ว่าความพิการเป็นเพียงเรื่อง
ชั่วคราวเท่านั้น  
 เปาโลกล่าวว่าเราจะได้รับกาย
ใหม่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา ซึ่ง
จะไม่พิการ ไม่มีวันตายหรือเจ็บป่วย 
นี่คือความหวัง ขณะที่เราทนทุกข์ 
 เรามีข้อจ ากัดอะไร ? เราอาจจะ
ไม่พิการ แต่เราอาจจะจ ากั ดด้าน
การเงิน การศึกษา ความสามารถ  
จงอย่าให้ความจ ากัดนั้นขัดขวางเรา 
เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 

เราสามารถด าเนินชีวิตในโลกนี ้
โดยการอัศจรรย ์เพราะเราพึ่งพา 
พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์องค์นี้ได ้

 ให้เราเชื่อเช่นนั้น และแน่นอนใน
โลกหน้า ความจ ากัดเหล่านี้ก็จะ
หมดสิ้นไปด้วย 
 
ข้อ58     เปาโลกล่าวว่าการคืน - 
พระชนม์ท าให้ทุกสิ่งที่เราท านั้น  
ไม่สูญเปล่า  
 บางครั้งเราลังเลที่จะท าความดี
เพราะเราไม่ค่อยเห็นผล  แต่ถ้าเรา
มองไปให้ไกลถึงสวรรค์เราจะเข้าใจ
ว่าบ่อยครั้งเราจะไม่เห็นผลดีจาก  

ความพยายามของเรา ถ้าเราเชื่อ
จริงๆ ว่าพระคริสต์ได้ชัยชนะสูงสุด
แล้ว ความเชื่อดังกล่าวก็จะส่งผล
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของเราใน
ปัจจุบัน  
 อย่าให้ความท้อใจที่เห็นงานไม่
เกิดผลมาท าให้เราหยุดท างานเสีย 
จงท าดีเมื่อเรามีโอกาสและตระหนัก
ว่าผลงานของเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์ 
 ดังนั้นให้เราตระหนักเสมอว่าทุก
การกระท าและพฤติ กรรมของเรา  
จะส่งผลต่อนิรันดรอย่างแน่นอน  
เราจะมีข้อระวังในการด าเนินชีวิต
อย่างไรบ้างที่จะท าให้เราตระหนัก
เช่นนี้ได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรา
สามารถด าเนินชีวิตได้ในมิติแห่ง
การอัศจรรย์ เพราะพระเจ้าของเรา
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์
และแผ่นดินโลก 
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 ขอการช าระที่มาจากพระเจ้า
ส าหรับชีวิตของเราให้พ้นจากความ
บาปและมลทินใด ๆ  เพราะความ
บาปเป็นตัวขวางกันความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า 
 ใช้เวลานิ่งสงบกับพระเจ้า 
เรียนรู้การฟังพระสุรเสียงของพระ
เจ้า  และขอพระเจ้าประทานก าลัง
และสติปัญญากับเราที่จะด าเนิน
ชีวิตตามน้ าพระทัยที่พระองค์ ได้
ตรัสกับเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม  
1 โครินธ์ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-11 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:12 “พระบญัญติัของเรา  
คือให้ท่านทัง้หลายรกักนั  
เหมือนดงัทีเ่ราได้รกัท่าน” 
อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 16  
ช้า ๆ 2 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  เปาโลเพิ่งจะ
กล่าวว่าการดีทุกอย่างจะไม่สูญ
เปล่า(15:58) ในบทนี้ท่านกล่าวถึง
การท าดีในเชิงปฏิบัติที่มีคุณค่า
ส าหรับคริสเตียนทุกคน 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อ 24   คริสตจักรโครินธ์ก าลังมี
ปัญหา เปาโลยกปัญหาของพวก
เขาขึ้นมากล่ าวสั่งสอนด้วยถ้อยค า
ที่รุนแรงแต่ก็เปี่ยมด้วยความรัก
พร้อมกับชี้ทางให้พวกเขากลับมา
หาพระคริสต์ เปาโลจัดการกับ
ปัญหาเรื่องความแตกแยกและ
ความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว การ
ใช้เสรีภาพโดยไม่ค านึงผู้อื่น  
 ความวุ่นวายในการนมัสการ 
การใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณ
อย่างไม่ถูกต้อง แ ละทรรศนะผิดๆ
ในเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย  
 ทุกคริสตจักรมีปัญหามากมายที่
จะก่อให้เกิดความตึงเครียดและ
ความแตกแยก เราไม่ควรละเลย
หรือกลบเกลื่อนปัญหาในคริสตจักร
ของเรา แต่เราควรท าอย่างเปาโล 
คือจัดการกับปัญหาอย่างตรงไป  
ตรงมาทันทีที่เกิดปัญหา  
 บทเรียนจากพระธรรม 1 โครินธ์
ส าหรับเราก็คือ ความเป็นน้ าหนึ่ง -
ใจเดียวกันและความรักในคริสต -
จักรนั้นส าคัญยิ่งกว่าการเลือกผู้น า
ตามความพอใจของเราและการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกมากนัก 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1-4 คริสเตียนในเยรูซาเล็ม
ก าลังประสบกับความยากจนและ
การกันดารอาหาร เปาโลจึง เรี่ยไร
เงินเพื่อช่วยเหลือพวกเขา (รม .
15:25-31; 2 คร.8:4; 9:1 เป็นต้น
ไป )  เปาโลเสนอแนะให้ผู้เชื่อ    
เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ทุก ๆ สัปดาห์
แล้วน ามามอบให้คริสตจักร  
จนกว่าเปาโลจะเดินทางมาถึงเมือง
นั้น เพื่อน าเงินนั้นไปให้คริสตจักร
เยรูซาเล็ม  
 เปาโลมีแผนการที่จะเดินทาง  
ตรงจากเอเฟซัสไปยังโครินธ์ แต่
ท่านก็เปลี่ยนใจ (2 คร.1:2) จนใน
ที่สุดเมื่อเปาโลมาถึง ท่านก็ได้รับ
เงินถวายและน าไปส่งให้คริสตจักร
ในเยรูซาเล็ม 
 มีใครในคริสตจักรที่ต้องการ  
การช่วยเหลือหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 เราสามารถเหยียดอ อกไปช่วย
เขาได้ แม้จะมีไม่มากแต่เราก็
สามารถเก็บสะสมแล้วรวบรวมกัน
ในกลุ่มเซลล์ หรือ อาจจะเสนอให้ 
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ศิษยาภิบาลรู้ปัญหาของพี่น้อง    
คนนั้น และพี่น้องในคริสตจักรก็
ร่วมกันช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้าอย่างยิ่ง 
 
ข้อ 13,14  ขณะที่ชาวโครินธร์อคอย
ให้เปา โลไปเยี่ยมอีกครั้งพวกเขา
ได้รับค าก าชับให้ [1] ระมัดระวัง
อันตรายฝ่ายจิตวิญญาณ [2] ตั้งมั่น
ในความเชื่อ [3]  กล้าหาญ [4 ] 
เข้มแข็ง และ [5] ท าทุกสิ่งด้วยความ
เมตตากรุณาและด้วยความรัก  
 ปัจจุบันนี้ขณะที่เราคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์ เราก็
ควรท าตามค าสอนนี้ด้วย 
 ค าแนะน าของเปาโลในตอนนี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเราที่
เป็นผู้เชื่อ เพราะจะท าให้เราเติบโต
ขึ้นในฝ่ายวิญญาณส่วนตัวและ
สนับสนุนให้พี่น้องในคริสตจักรของ
เราเติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กันด้วย 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับพี่น้องที่มีปัญหา
หรือความขัดสน ขอพระเจ้าทรง
ช่วยเหลือเขาและเยียวยาเขา  
 

 ไม่เพียงเท่านั้น ให้เราอธิษฐาน
ส าหรับการเงินของเรา  ให้เรามี   
มากพอ  ไม่เพียงแต่ส าหรับตัวเรา
เอง แต่เพื่อเราจะสามารถช่วยผู้อื่น
ได้ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คอื ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรม 2 โครินธ์ 
 
ข้อมูลส าคัญ 
จุดประสงค์ : เพื่อรับรองพันธกิจ
ของเปาโล ยืนยันสิทธิอ านาจของ
เขาในฐานะอัครทูต และโต้แย้ง
ผู้สอนเท็จในโครินธ์ 
ผู้เขียน  : เปาโล 
เขียนถึงใคร  : คริสตจักรโครินธ์
และคริสเตียนทุกหนทุกแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ.
55-57 จากมาซิโดเนีย 
เบื้องหลัง : เปาโลได้เขียน
จดหมายถึงชาวโครินธ์ 3 ฉบับแล้ว 
(ปัจจุบันนี้หายไป 2 ฉบับ) ในพระ-
ธรรม 1 โครินธ์ (ซึ่งเป็นจดหมาย
ฉบับที่ 2) เขาได้ใช้ถ้อยค ารุนแรง
เพื่อตักเตือนแก้ไขและสั่งสอน
สมาชิกคริสตจักรส่วนใหญ่เชื่อฟัง 
แต่ก็มีบางคนปฏิเสธสิทธิอ านาจ
ของเปาโลและตั้งข้อสงสัยใน
แรงจูงใจของเขา 
 
 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก : 2 คร.5:20 
“ฉะนัน้เราจึงเป็นทูตของ 
พระคริสต ์โดยทีพ่ระเจ้า 
ทรงขอร้องท่านทัง้หลายทางเรา  
เราจึงขอร้องท่านในนามของ 
พระคริสตใ์ห้คืนดีกนักบัพระเจ้า”  

 
งูร้ายเลื้อยไปมาตลอดหลาย

ศตวรรษ กระซิบด้วยลิ้นอันเรียบ
ลื่น ให้ค าสัญญา เจรจาหว่านล้อม 
ทั้งหลอกทั้งล่อให้มนุษย์ชายหญิง
ละทิ้งพระเจ้าแล้วหันไปติดตาม
ซาตาน  
ทูตของซาตานนั้นมาในหลาย

รูปแบบนัก ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยพระ -
วจนะเท็จซึ่งสอนตรงกันข้ามกับ  
คนของพระเจ้ามาแ ต่ครั้งโบราณ 
หรือเป็นผู้น าที่เคร่งศาสนาแต่กลับ
ดูหมิ่นพระเจ้า หรือครูผู้สอนเท็จที่
แทรกซึมอยู่ตามคริสตจักร  
การหลอกลวงยังคงด าเนินต่อไป 

โลกของเราจึงเต็มไปด้วยลัทธิ
นิกายและความเชื่อสารพัดซึ่งต่าง
ก็อ้างว่าเป็นหนทางไปถึงพระเจ้า
ทั้งสิ้น 
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เปาโลต่อสู้กับคนเหล่านี้ที่ ก าลัง
น าประชากรของพระเจ้าให้หลง -
ทางไป ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับการ
ประกาศข่าวประเสริฐให้ไปถึง
ดินแดนอันไกลโพ้น ตลอดเวลา
แห่งการเดินทางประกาศทั้งสาม
ครั้ง รวมทั้งการเดินทางในแถบ
อื่นๆ ท่านประกาศเรื่องราวของ
พระคริสต์สอนให้คนกลับใจ และ
ก่อตั้งคริสตจักร ทว่าบ่อยครั้งผู้ เชื่อ
ใหม่ตกเป็นเหยื่อของผู้สอนเท็จ
อย่างง่ายดาย  
ผู้สอนเท็จเหล่านี้มีจ านวนมาก

และส่งผลเสียต่อการประกาศและ
ต่อคริสตจักรในยุคแรกอยู่เสมอ 
ดังนั้นเปาโลจึงต้องใช้เวลามาก
ทีเดียวเพื่อตักเตือนและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของคริสเตียนใหม่
เหล่านี้ 
คริสตจักรโครินธ์นั้นอ่อนแอ 

แวดล้อมด้วยการกราบไหว้บูชารูป
เคารพและการผิดศีลธรรม สมาชิก
ดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องความเชื่อและวิถี
ชีวิตคริสเตียน  
เปาโลทั้งไปเยี่ยมเยียนและเขียน

จดหมายเพื่อสอนให้พวกเขาม่ันคง
ในความเชื่อ ขจัดความขัดแย้งและ

แก้ไขปัญหาของพวกเขาไปได้
บางส่วน  
เปาโลส่งจดหมาย 1 โครินธ์ไป

ถึงพวกเขาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยว -
กับศีลธรรมบางอย่างในคริสตจักร
และตอบค าถามเรื่องเพศ เรื่องการ
แต่งงาน และผู้เชื่อที่มีจิตส านึก
อ่อนไหว  
จดหมายฉบับที่หนึ่งนั้นกล่าวถึง

ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและ
สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยอมรับฟังแต่
โดยดี แต่ยังคงมีผู้สอนเท็จซึ่ง      
ไม่ยอมรับสิท ธิอ านาจของเปาโล  
และกล่าวร้ายท่าน เปาโลจึงเขียน
จดหมาย 2 โครินธ์ขึ้นเพื่อชี้แจง
สถานภาพของตนและประณามคน
ที่บิดเบือนความจริง 
เปาโลคงเขียนจดหมายฉบับนี้

ด้วยความล าบากใจ เพราะท่าน
ต้องให้รายละเอียดพิสูจน์ความเป็น
อัครทูตของตนเอง เปาโลลังเลใจ
มากที่จะเขียนเพราะแท้จริงแ ล้ว
ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่
ถ่อมตนคนหนึ่ง แต่ท่านก็รู้ว่าท่าน
จ าเป็นจะต้องเขียนจดหมายฉบับนี้
และรู้ด้วยว่าผู้เชื่อส่วนใหญ่ใส่ใจกับ
ถ้อยค าในจดหมายฉบับก่อนและ
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เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในความเชื่อแล้ว 
เปาโลยอมรับว่าเขาเหล่านั้นได้
อุทิศถวายตนเพื่อพระคริสต์อย่าง
แท้จริง 
เปาโลเริ่มต้นพระธรรม 2 โค -

รินธ์ด้วยการเตือนผู้รับจดหมายให้
ระลึกถึง [1] ความสัมพันธ์ระหว่าง
เปาโลกับพวกเขา เปาโลสุจริตใจ
และตรงไปตรงมากับพวกเขาเสมอ 
(1:12-14) [2] ก าหนดการเดินทาง 
เปาโลวางแผนจะเดินทางมาเยี่ยม
พวกเขาอีกครั้ง (1:15-2:3) และ [3] 
จดหมายฉบับก่ อนหน้านี้ (2:4-11) 
จากนั้นเปาโลก็กล่าวถึงเรื่องครู
สอนเท็จทันที (2:17)  
เปาโลทบทวนถึงงานพันธกิจ

ต่างๆ ท่ีเขาเคยท าเพื่อรับรอง
ถ้อยค าของตนและเรียกร้องไม่ให้
ชาวโครินธ์หันเหไปจากความจริง 
(3:1-7:16) 
จากนั้นเปาโลก็วกกลับมาถึง

เรื่องการรวบรวมเงินเพื่อช่วยคริส
เตียนที่ ยากจนในเยรูซาเล็ม ท่าน
บอกให้คริสตจักรโครินธ์ทราบว่า  
ได้มีผู้อื่นถวายไปบ้างแล้วด้วย
ความใจกว้าง และกระตุ้นให้พวก
เขาส าแดงความรักออกมาเป็น  

การกระท าเช่นเดียวกัน (8:1-9:15) 
แล้วสุดท้ายเปาโลก็ยืนยันสิทธิ
อ านาจของเขาในฐานะอัครทูตแท้  
พร้อมกับเปิดโปงอิทธิพลลวงของ
พวก อัครทูตเทียมเท็จ ( 10 :1 -
13:13) 
จดหมายฉบับนี้มีลักษณะที่เป็น

ส่วนตัวอย่างยิ่ง เมื่อเราอ่าน 
 

จงพิจารณาถ้อยค าของเปาโล 
ที่แสดงถึงความรัก 

และการกระตุ้นเตือน 
เพื่อเราจะอุทิศตนแก่ความจริง 
แห่งพระวจนะของพระเจ้า 

และเตรียมพร้อมที่จะปฏิเสธ 
ค าสอนผิดทั้งมวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

วันที่ 22 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 1:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:13 “ไม่มีผูใ้ดมีความรกั    
ทียิ่ง่ใหญ่กว่าน้ี  คือการทีผู่้ หนึง่
ผูใ้ดจะสละชีวิตของตนเพือ่มิตร
สหายของตน” 
อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์ 1:1-11   
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านเรียนรู้เรื่องการการเผชิญ
ปัญหาอย่างไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
ชาวโรมันตั้งเมืองโครินธ์เป็นเมือง
หลวงของแคว้นอาคายา (ดินแดน
ตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบัน)  
 

 โครินธ์เป็นศูนย์กลางการค้าที่
รุ่งเรืองเพราะเป็นเมืองท่า แต่ละปี
มีลูกเรือขึ้นฝั่งที่เมืองนี้นับพันๆ คน 
ที่นี่จึงกลายเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า    
ไร้ศีลธรรมที่สุดแห่งหนึ่ง  
 มีวิหารของคนต่างศาสนาที่
สนับสนุนการผิดศีลธรรมทางเพศ
และบูชารูปเคารพ จนค าว่า “ท าตัว
เป็นชาวโครินธ์ ” ในภาษากรีก
แปลว่า “ผิดประเวณี”  
 คริสตจักรในเมืองนี้ต้องเผชิญ
ความกดดันและความขัดแย้ง
มากมายหลายประการ  
 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 3-5 หลายคนคิดว่าเมื่อพระเจ้า
ปลอบประโลมเรา ความทุกข์ยาก
ต่างๆ น่าจะหมดไป แต่ถ้าเป็น
เช่นนั้นผู้คนคงจะหันมาหาพระเจ้า
เพียงเพื่อจะให้บรรเทาความเจ็บ  
ปวดไม่ใช่เพราะความรักพระองค์  
 เราต้องเข้าใจว่าการปลอบ
ประโลมใจอาจหมายถึง ก าลังที่
เพิ่มขึ้น ได้รับก าลั งใจ และมี
ความหวังที่จะจัดการกับความทุกข์
ยากนั้น  
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 ยิ่งเราทนทุกข์มากเท่าใดพระเจ้า
ก็จะทรงปลอบใจเรามากขึ้นเท่านั้น 
ถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์อย่างท่วมท้น จง
ยอมให้พระเจ้าปลอบประโลมใจเรา  

จงระลึกว่าการทดลองทุกอย่าง 
ที่เราต้องเผชิญนั้นจะช่วยให้เรา
สามารถปลอบใจผู้อื่นทีต่กอยู่ใน
สภาพเดียวกับเราได้ในอนาคต 

 ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเมื่อมีความ
ยากล าบากเพราะบางครั้งอาจจะ
เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิด
ขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้เรียนรู้ที่จะ
เผชิญ และเมื่อเราผ่านได้เราก็
สามารถจะหนุนใจคนอื่นที่ก าลัง
เผชิญอยู่ได้  
 อีกประการหนึ่งที่น่าคิดก็ คือ
เพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเรา
สามารถเผชิญและผ่านได้ แสดงว่า
เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากพอนั่นเอง  
ดังนั้นจงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ปัญหาความยากล าบากนั้นเถิด 
 

ข้อ 8-10 เมื่อชีวิตสะดวกสบาย เรา
มักจะพึ่งพาความรู้ความสามารถ
ของตนเอง แต่เมื่อเรารู้สึกตัวว่าไม่
อาจช่วยตัวเอ งได้แล้วเราจึงจะหัน
มาหาพระเจ้า  

 การพึ่งพาพระเจ้าคือการตระหนัก
ว่าเราไม่มีอ าน าจใดๆ เลยเมื่อ
ปราศจากพระองค์ จึงจ าเป็นที่เรา
จะต้องติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้า
ตลอดเวลา  
 พระเจ้าคือแหล่งก าลังของเรา 
เราจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเข้า
สนิทในพระองค์  
 ถ้า เรามีทัศนคติเช่นนี้ ปัญหา
ต่างๆ จะเป็นแรงผลักดันให้เราเข้า
มาหาพระเจ้า แทนที่จะออกห่าง
จากพระองค์ จงเรียนรู้ที่จะพึ่งพา
พระเจ้าในทุก ๆ วัน 
 ปัญหาท าให้เราต้องวิ่งเข้าหา
พระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระองค์ 
อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ติดสนิท
กับพระองค์มากพอพระองค์จึง
อนุญาตให้เกิดปัญหาขึ้นเพื่อเรา จะ
ร้องทูลต่อพระองค์ได้ 
 มีปัญหาครั้งไหนบ้างที่ท าให้เรา
ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพร ะคุณพระเจ้า
ส าหรับปัญหาและความยากล าบาก 
เพราะจะท าให้เราพึ่งพาพระองค์ 
ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์  เพื่อเรา
จะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ 
 ขอพระเจ้าทรงสอนเราในเรื่อง
การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ 
การฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 
เพื่อเราจะสนิทสนมกับพระองค์
มากขึ้นทุกวัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 1:12-2:4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:13 “ไม่มีผูใ้ดมีความรกั   
ทียิ่ง่ใหญ่กว่าน้ี  คือการทีผู่ห้นึง่
ผูใ้ดจะสละชีวิตของตนเพือ่มิตร
สหายของตน” 
อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
1:12 , 2:4 ช้า ๆ 2 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ท่านได้สัมผัสถึง
ความรักของเปาโลที่มีต่อพี่น้อง 
คริสเตี ยนในเมืองโครินธ์อย่างไร
บ้าง (2:1-4)? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 15-17   ก่อนหน้านี้ไม่นาน
เปาโลได้ไปเยี่ยมเมืองโครินธ์โดย
ไม่ได้วางแผนมาก่อน ซึ่งเป็นการ
พบปะที่ท าให้ทั้งเปาโลและคริสต - 
จักรไม่สบายใจ (ดู 2:1)  
 หลังจากนั้นเปาโลบอกว่าจะไป
เยี่ยมอีกครั้งหนึ่ ง แต่แล้วก็เปลี่ยน
แผนการอีก คือแทนที่จะลงเรือข้าม
จากเอเฟซัสตรงไปโครินธ์แล้วต่อไป 
มาซิโดเนีย เขาเดินทางจากเอเฟซัส
ตรงไปมาซิโดเนียแทนและเขียน  
จดหมายถึงชาวโครินธ์จากที่นั่น 
เหตุการณ์นี้ท าให้เขาเป็นทุกข์และ
ท าให้ชาวโครินธ์เศร้าเสียใจ (7:8,9)  
 เปาโลได้วางแผนตอน แรกโดย
คาดว่าคริสตจักรคงจะแก้ไขปัญหา
กันได้แล้ว แต่ เมื่อถึงเวลาที่เปาโล
จะมาโครินธ์ปรากฎว่าวิกฤตการณ์
ก็ยังไม่ลุล่วง (ถึงแม้ว่าบางด้านจะดี
ขึ้น 7:11 -16) ดังนั้นเขาจึงเขียน
จดหมายฉบับนี้มาแทน (21 :3,4; 
7:8)  
 เนื่องจากการไปเยี่ยมเยียนอีก
ครั้ง  คงมีแต่จะท าให้สถานการณ์
เลวร้ายลง เปาโลจึงไม่ได้ไปโครินธ์ 
 

เพราะท่านเป็นห่วงในเอกภาพของ
คริสตจักร ไม่ใช่เพราะท่านโลเล 
 
ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
บทท่ี  1:21,22  เปาโลเอ่ยถึงสิ่งที่
พระเจ้าประทาน 2 อย่างเมื่อมา
เป็นผู้เชื่อ คือ  
[1] ตราประทับแสดงความเป็น
เจ้าของ เพื่อแสดงวา่ผู้ใดคือเจ้านาย 
ของเรา และ [2] พระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ซึ่งทรงเป็นหลักประกันว่า
เราเป็นของพระองค์และจะได้รับ  
สิ่งต่างๆที่พระองค์ประทาน (อฟ .
1 :13,14) พระวิญญาณยังทรง
รับประกันด้วยว่าเรามีความรอด
แล้วในปัจจุบันและเราจะได้รับสิ่ง
อื่นอีกมากมายเม่ือพระคริสต์เสด็จ
มาอีกครั้ง  
 ฤทธิ์อ านาจและการปลอบ  
ประโลม ใจจากพระวิญญาณเป็น  
มัดจ าก่อนที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร ์
และได้อยู่กับพระเจ้า  
 สิทธิพิเศษเหล่านี้มาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็น
ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์  
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 อย่าละอายที่จะส าแดงให้คนอื่นรู้
ว่าเราเป็นคนของพระเจ้า 
 เรามีความม่ันใจในพระเจ้าขนาด
ไหน ? เราดูได้เมื่อตอนที่เรายาก  
ล าบากเราได้อธิษฐานทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือไม่ ? ถ้า
เรายังไม่รู้สึกมั่นใจในพระเจ้า ให้
เราอ่านข้อ 21 ,22 นี้อีกหลาย ๆ 
รอบจนเรามั่นใจในการช่วยกู้ของ
พระองค์ 
 
บทท่ี 2:4  เปาโลไม่สบายใจที่ต้อง
ติเตี ยนเพื่อนร่วมความเชื่อ แต่
เพราะความห่วงใยท่านจึงได้เผชิญ- 
หน้าทักท้วงถึงความผิด  
 พระธรรมสุภาษิต 27 :6  กล่าว
ว่า “บาดแผลทีเ่พือ่นท ากย็งั
น่าเชือ่ถือ แต่จบูของศตัรกูพ็ร า่
เพรือ่ไม่จริงใจ”  
 บางครั้งเมื่อเพื่อนของเราเลือก
ทางผิด ถ้าเราละเลยไม่พูด ปล่อย
ให้เขาท าต่อไปก็เท่ากับว่าเราไม่ได้
แสดงความรักต่อเขา  
 การแสดงความรักหมายถึงการ
ห่วงใยคนที่เรารักโดยช่วยให้เขา
เป็นคนดี และให้เขาท าดีที่สุดเท่าที่
ท าได้เพื่อพระเจ้า  

 ถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาเลยก็แสดง
ว่าเรากลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบเรา
มากกว่าจะสนใจว่าเพื่อนจะเป็น
อย่างไร 
 ทุกคนในคริสตจั กรเป็นพี่น้อง
ของเรา ในกลุ่มวัยเดียวกันกับเรา 
คือ กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มคนที่ท างาน
แล้ว กลุ่มอนุชน เมื่อเราเห็นปัญหา
ของพี่น้อง เช่นเมื่อเขา เริ่มห่างจาก
การสามัคคีธรรม หรือ เริ่มเข้าไป
เกี่ยวข้องกับโลกและถูกโลกดึง ไป 
เรากล้าที่จะเตือนกันหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 มีใครบ้างในกลุ่มที่เราสนิทกับ
เขามากจนเตือนเขาได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

ถ้าเรากล้าเตือนก็แสดงว่า  
เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อีกขั้นหนึ่งแล้ว 
และที่ส าคัญเราต้องมีศิลปะการเตือน 

คือตักเตือนด้วยความรัก 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์
ทรงรักเรา ทรงเจิมเรา และได้
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับ
เรา เพื่อเราจะสามารถด าเนินชีวิต
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ตัวอย่างความรักที่เปาโลได้แสดง
ออกมา ทูลขอพระเจ้าประทาน
หัวใจที่รักพี่น้องให้กับเรา เพื่อเรา
จะได้มีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 24 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 2:5-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:13 “ไม่มีผูใ้ดมีความรกั   
ทียิ่ง่ใหญ่กว่าน้ี  คือการทีผู่ห้นึง่
ผูใ้ดจะสละชีวิตของตนเพือ่มิตร
สหายของตน” 
อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์ 2:5-11 
ช้า ๆ 3 รอบ 
คนที่ท าบาปและได้รับโทษ (การ  
ลงวินัย ) แล้ว พระธรรมตอนนี้ได้
บอกว่าท่านควรปฏิบัติตัวต่อเขา
อย่างไร?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5-11 เปาโลอธิบายว่าถึงเวลา
แล้วที่จะยกโทษให้คนที่คริสตจักร
ได้ลงโทษและเขาก็กลับใจแล้ว 
บัดนี้เขาควรจะได้รับการอภัย การ
ยอมรับ และการปลอบประโลมใจ  
 ซาตานอาจจะได้ ประโยชน์หาก
คริสตจักรยังคงกีดกันผู้กระท าผิด
ออกไปจากที่ประชุมแทนที่จะให้
อภัยและน าเขากลับมา  
 คนคนนี้อาจเป็นคนที่คริสตจักร
ลงวินัยในพระธรรม 1 โครินธ์ 5 
หรืออาจเป็นปฏิปักษ์ของเปาโล   
ซึ่งได้สร้างความไม่สบายใจให้แก่
เปาโล ใน 2:1-11   
 จดหมายที่โศกเศร้านั้นในที่สุดก็
ท าให้ชาวโครินธ์กลับใจเสียใหม่ 
(7:8-14) และการลงวินัยผู้กระท า
ผิดก็ท าให้เขาส านึกและกลับใจด้วย  
 การลงวินัยในคริสตจักรควรมุ่ง
ให้เกิดการกลับใจ  
 ความผิดพลาดสองประการที่  
พบทั่วไปในเรื่องการลงวินัยก็คือ 
ปล่อยปละละเลยไม่แก้ไขความ
ผิดพลาด กับอีกด้านหนึ่งคือลงโทษ 
รุนแรงเกินไปและไม่ยอมให้อภัย
ผู้กระท าผิด  
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 เราควรมีเวลาที่จะว่ากล่าวต่อ
หน้าและมีเวลาที่จะปลอบโยนด้วย 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี  
ในข้อ 11   การลงวินัยจะช่วย
รักษาความบริสุทธิ์ของคริสตจักร 
และช่วยคนที่ก าลังจะหลงทางให้
กลับใจ  
 แต่ซาตานมักพยายามท าร้าย
คริสตจักรโดยล่อลวงให้คริสตจักร
ลงวินัยโดยไม่ให้อภัย ท าให้คน    
ลงวินัยเย่อหยิ่งในความบริสุทธิ์
ของตน และท าให้คนที่ถูกลงวินัย
รู้สึกขมขื่ นและอาจจะออกจาก
คริสตจักรไปเลย  
เราต้องระลึกเสมอว่าเป้าหมายของ 
การลงวินัยคือเพื่อน าผู้กระท าผิด 

กลับคือสู่การสามัคคีธรรม 
ไม่ใช่เพือ่ท าลายเขา  

อย่าใช้การลงวินัยเป็นเครื่องมือ  
ในการระบายอารมณ์ส่วนตัว 

 เมื่อคนเรามาอยู่ด้วยกัน ความ
ผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เรา
ต้องพูดและแก้ไขปัญหาความจริง
ไม่ใช่ประณีประนอม  

 เราต้อง จัดการความบาปด้วย
ความรัก และไม่ยอมให้ซาตาน
ท างาน โดยเราต้องยินดีต้อนรับ    
พี่น้ องที่ผิดพลาดและกลับใจนั้น  
กลับมาด้วย 
 เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้น
ได้ โดย เราต้องมีวุฒิภาวะฝ่าย -
วิญญาณ  คือ เป็นผู้ใหญ่ในพระ -
คริสต์ เพราะเราจะไม่ท าตาม
อ าเภอใจของเรา พระวจนะและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะท าให้
เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 
 ทุกวันท่านได้อ่านพระวจนะ ท า  

QT และท าตามหรือไม่ ท่านได้ใช้
เวลาพูดคุยกับพระเจ้า ทุกวัน
หรือไม่?___________________ 
 ถ้าเราท าเช่นนี้ทุกวัน ชีวิตเราจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์อย่าง
แน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงพัฒนาเรา  ให้เรา
ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
เพื่อชีวิตของเราจะไม่ด าเนินไป
ด้วยเนื้อหนังของเรา แต่เราจะคิด 
พูด และ ประพฤติตามน้ าพระทัย
ของพระองค์เสมอ 
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 ทูลขอพระเจ้าตรัสกับเราทุก ๆ 
วัน และในทุก ๆ เรื่องที่เราต้อง
ตัดสินใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 2:12-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-13 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:14 “ถ้าท่านทัง้หลาย 
ประพฤติตามทีเ่ราสัง่ท่าน   
ท่านกจ็ะเป็นมิตรสหายของเรา” 
อ่าน พระธรรม  
2 โครินธ์ 2:12-17 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เห็น   
ถึงความสัมพันธ์ของเปาโลกับ   
พระคริสต์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่าน
อยากเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 14-16  ในขบวนฉลองชัยชนะ
ของชาวโรมัน แม่ทัพจะชูทรัพย์สิน
มีค่าที่ริบมาได้พร้อมขบวนเชลยที่
กวาดต้อนมาท่ามกลางกลุ่มควัน
ของเครื่องหอมที่เผาบูชาเทวรูป  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
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……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 ส าหรับผู้มีชัยกลิ่นนั้นก็หอมหวน 
แต่ส าหรับเชลยศึก ในขบวนแห่
กลิ่นนั้นเป็นกลิ่นแห่งความเป็น
ทาสและความตาย  
 เช่นเดียวกันเมื่อคริสเตียน
ประกาศข่าวประเสริฐบางคนจะ
เห็นว่าเป็นข่าวดี แต่บางคนจะเห็น
เป็นเรื่องน่ารังเกียจ ผู้เชื่อจะสัมผัส
ได้ถึงกลิ่นหอมแห่งชีวิต แต่ส าหรับ
ผู้ไม่เชื่อกลับจะได้กลิ่นเหม็นซึ่ง
เป็นกลิ่นแห่งค วามตายของพวก
เขาเอง  
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
จากพระธรรมตอนน้ี 
ในข้อ 16,17   เปาโลถามว่า  “ใคร
เล่าคู่ควร ” ที่จะท างานในฐานะ
ตัวแทนของพระคริสต์ ? 
 เราจะคู่ควรหรือไม่นั้นย่อมขึ้น  
อยู่กับพระเจ้า (1คร.15:10; 2 คร.
3 :5)พระองค์ได้ทรงมอบหมาย
หน้าที่แก่เราและส่งเราออกไป (ดู 
มธ .28 :18 -20) พระองค์ประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เรา
สามารถประกาศได้ด้วยฤทธิ์เดช
ของพระคริสต์  
 

 พระองค์ทอดพระเนตรดูเรา
ตลอดเวลา ทรงปกป้องคุ้มครองเรา
ขณะปฏิบัติงานเพื่อพระองค์  
 ถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าเป็น
ผู้ท าให้เรามีสมรรถภาพและเป็น
ประโยชน์ เราก็จะเอาชนะความรูส้ึก 
ที่ว่าเราไม่คู่ควรกับงานนั้นได้  

ด้วยเหตุนี้  
เมื่อเราปรนนิบัติพระคริสต์  

เราต้องคอยจดจ่อว่า 
พระองค์จะสามารถท าสิ่งใด 

ผ่านเราได้บ้าง ไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่ว่า 
อะไรบ้างที่เราเองท าไม่ได ้

 ให้เรากลับมาดูว่า พระเจ้าประทาน 
ของประทาน ความสามารถ อะไร
กับเราบ้างที่เร าจะสามารถรับใช้
พระองค์ในคริสตจักรได้ ? ให้เขียน
ออกมาเป็นรายการ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 เราจะใช้ความสามารถนี้เมื่อไร 
และ อย่างไร ?  
__________________________
__________________________
_________________________ 
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 เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อ
พระเยซูคริสต์เจ้าที่เรารัก ผมหนุน-
ใจให้พี่น้อง เสนอตัวเองช่วยเหลือ
งานรับในคริสตจักร  โดยไปเสนอ
ตัวกับศิษยาภิบาลหรือหัวหน้ากลุ่ม
เซลล์  
 
อธิษฐาน 
 ในพระคริสต์ เราจะมีชัยอยู่เสมอ 
คิดถึงงานรับใช้ที่เราก าลังท าอยู่
ขณะนี้ แม้มีปัญหา ให้ ประกาศ
ความมีชัยชนะเหนือปัญหาที่เรา
เผชิญนั้น 
 อธิษฐานเพื่อพี่น้องในคริสตจั กร 
อาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่ม หรือ  
น้องๆ ท่ีเราดูแลเขาอยู่ ประกาศ  
ชัยชนะเหนือชีวิตฝ่ายวิญญาณ  
ของพี่น้องเหล่านี้ทุกคน เพื่อเขา  
จะสามารถเติบโตขึ้นสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
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วันที่ 26 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 3:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-13 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:14 “ถ้าท่านทัง้หลาย 
ประพฤติตามทีเ่ราสัง่ท่าน   
ท่านกจ็ะเป็นมิตรสหายของเรา” 
อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 3:1-6 
ช้า ๆ 3 รอบ  
จากพระธรรมตอนนี้เปาโลได้บอก
ถึงความภูมิใจของท่านว่าคืออะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-3 พวกครูสอนเท็จสมัยนั้น
เริ่มปลอมแปลงหนังสือรับรอง
ตนเองเพื่ อเพิ่มสิทธิอ านาจของตน 
เปาโลได้พูดอย่างชัดเจนว่าท่านไม่
จ าเป็นต้องมีจุดหมายแบบนั้น  

 ชีวิตของผู้เชื่อที่ท่านและผู้ร่วม -
งานได้ช่วยกันสั่งสอนนั้นเป็นหนังสือ 
แนะน าตัวหลายครั้ง เช่นที่เขียน
แนะน าตัวให้เฟบี (รม.6:1,2) และ 
ทิโมธี (1คร .16 :10 ,11) จดหมาย
เหล่านี้ได้ช่ วย ให้ ผู้ร่วมงานและ  
มิตรสหายที่เปาโลไว้วางใจ ได้รับ
การต้อนรับในหลายคริสตจักร 
 
ข้อ 6 “ด้วยว่าประมวลกฏนัน้
ประหารให้ตาย  แต่ส่วนพระ -
วิญญาณประทานชีวิต” 
 หมายความว่าการพยายามรอด
พ้นจากบาปโดยท าตามบทบัญญัติ
ในพันธสัญญาเดิมนั้นจะจบลงด้วย
ความตาย คนจะได้รับชีวิตนิรันดร์
ทา งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดย
การเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
เท่านั้น ไม่มีใครนอกจากพระเยซู
สามารถท าตามบทบัญญัติได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ทั้งโลก
จึงถูกพิพากษาถึงตาย  
 บทบัญญัติท าให้คนตระหนักถึง
ความบาปของตนแต่ไม่อาจให้ชีวิต
นิรันดร์ได้  
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 ภายใต้พันธสัญญาหรือข้อ -    
ตกลงใหม่นั้นชีวิตนิรันดร์มาจาก
พระวิญญาณผู้ประทานชีวิตใหม่แก่
ทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์  
 กฎทางศีลธรรม (พระบัญญัติสิบ
ประการ ) ชี้ให้เห็นบาปและแสดง   
ให้เห็นว่าจะด าเนินชีวิตให้เป็นที่  
พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร แต่
การให้อภัยจะมาถึงเราโดยพระคุณ
และพระเมตตาของพระ คริสต์
เท่านั้น(ดู รม.7:10-8:2) 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1,2 เปาโลพูดด้วยความภูมิใจ
ถึงงานหนักที่ท่านได้ลงทุนกับชีวิต
ของผู้เชื่อที่ท่านน ามาพบพระเจ้า 
และกับผู้น าคริสเตียนที่ท่านได้
สร้างชีวิตพวกเขาขึ้นมา 
 ส าหรับเราทุกคน อะไรคือความ
ภูมิใจในชีวิตของเรา?  
 ไม่มีอะไร  น่าภูมิใจเท่ากับการที่
เราลงทุนในชีวิตของคนในการน า
เขาพบความรอดและสร้างเขาให้
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 
 

 อะไรคือความภูมิใจของเรา และ
ใครคือผู้ที่เราน าเขาพบความรอด 
หรือ ที่เราสร้างเขาขึ้นมา จนเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่เราภูมิใจได้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
ข้อ 4,5 เปาโลไม่ได้อวด ท่านบอก
ว่าความส าเร็จในงานทุกอย่างของ
ท่านเป็นผลมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น  
 ในขณะที่ครูผู้สอนเท็จอวดถึง
ฤทธิ์อ านาจและเกียรติของตนเอง 
เปาโลกลับถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้า 
ไม่มีใครอวดได้ว่าตนเองเก่งพอ ดี -
พอ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วย - 
เหลือจากพระเจ้า ไม่มีใครสามารถ
ท างานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
ได้ด้วยก าลังของตนเอง  

หากปราศจากความช่วยเหลือ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็จะมีแต่

สติปัญญาตามธรรมชาติเท่านั้น  
แต่พยานของพระคริสต์ต้องการ

คุณสมบัติและก าลงัพิเศษ 
ที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น 
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 ความภูมิใจที่เรามีในคนที่เราน า
เขาพบความรอดและสร้างเขานั้น 
แท้จริงแล้วมาจากพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ความภูมิใจของเรา
นั้นเราต้องเปลี่ยนไปเป็นการ
ขอบพระคุณและการสรรเสริญ   
พระเจ้าจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระ คุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงใช้เราน าคนมาพบ
ความรอด และในการสร้างผู้เชื่อให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ให้
เราออกชื่อของผู้เชื่อใหม่ และ พี่
น้องที่เราสร้างเขาขึ้นมา อธิษฐาน
เผื่อเขาให้เขาเติบโตขึ้นจนเป็น     
ผู้ที่รับใช้พระเจ้าได้เหมือนที่เรา
เป็นนั้น 
 อธิษฐานส าหรับพี่น้องทุก ๆ คน
ในคริสตจักรที่จะค้นพบของ -
ประทานของตัวเอง และก้าวเข้ามา
รับใช้พระเจ้า  อันจะเป็นสิ่งที่     
พระเจ้าทรงพอพระทัยและถวาย -
เกียรติแด่พระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
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วันที่ 27 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 3:7-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-13 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:14 “ถ้าท่านทัง้หลาย 
ประพฤติตามทีเ่ราสัง่ท่าน   
ท่านกจ็ะเป็นมิตรสหายของเรา” 
อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 3:7-18   
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เปาโลได้บอก
ว่า เราพบเสรีภาพได้ที่ไหน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 9 
เปาโลกล่าวว่าถ้าพันธสัญญาเดิม
ยังมีสง่าราศี (ซึ่งมีแน่นอน ) แล้ว
พันธสัญญาใหม่จะมีสง่าราศี
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด บทบัญญัตินั้น
ดีเลิศอยู่แล้วแม้จะชี้ให้เห็นว่าเรา
เป็นคนบาป แต่ก็ชี้น าเราไปถึง  
พระคริสต์ด้วย  

 ทั้งบทบัญญัติและพระสัญญา
บัดนี้ครบถ้วนแล้ วในพันธสัญญา
ใหม่ พระคริสต์เสด็จมาแล้วและ
โดยความเชื่อเราจึงเป็นผู้ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 
(คือการได้กลับคืนดีกับพระเจ้า) 
 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 17 คนที่แสวงหาความรอดโดย
ท าตามบทบัญญัติในพันธสัญญา -
เดิมนั้นถูกผูกติดกับกฎและ
พิธีกรร ม แต่บัดนี้โดยทางพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าประทาน
อิสรภาพจากบาปและการลงโทษ
แล้ว (รม.8:1)  
 เมื่อเราเชื่อวางใจในพระคริสต์  
ว่าพระองค์จะช่วยให้รอด พระองค์
จะทรงขจัดภาระหนักแห่งการ
พยายามท าให้พระเจ้าพอพระทัย
และจากความรู้สึกผิดที่ไม่อาจท า
ตามกฎได้ โดยความไว้วางใจใน
พระคริสต์เราได้รับความรัก การ
ยอมรับ และการให้อภัย และเรามี
อิสระที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์ “พระ
วิญญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
ทรงอยู่ทีไ่หน เสรีภาพกมี็อยู่ทีนั่น่” 
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 เราที่เป็นคริสเตียน เรามาหา
พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ศาสนาหรือ
ธรรมบัญญัติ ซึ่งท าให้เรามีเสรีภาพ 

บทบาทของธรรมบัญญัต ิ
ท าให้เรารู้ว่าอะไรถูกหรือผิด  

แต่พระเยซูคริสต ์
ทรงช่วยเราให้เราด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
 ดังนั้นในเชิงปฏิบัติของเราคือ 
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า และเราก็
จะมีชีวิตที่ถูกต้องอย่างมีเสรีภาพ 
ไม่ใช่เป็นกฏเกณฑ์ 
 เราใช้เวลากับพระเจ้าแต่ละวัน
ใน QT หรือไม่ ? 
__________________________ 
 ให้เราตั้งใจใช้เวลากับพระองค์
ในการเฝ้าเดี่ยวทุกวัน และเราจะ
พบว่า เรามีเสรีภาพอย่างแท้จริง 
 

ข้อ 18 เกียรติสิริที่พระวิญญาณ
ประทานแก่ผู้เชื่อนั้นดีเลิศและด ารง
อยู่นานกว่ารัศมีบนใบหน้าของ
โมเสส  
 หากเรามองดูพระลักษณะ    
ของพระเจ้าด้วยใจที่ปราศจากม่าน
บดบัง เราก็จะกลายเป็นเหมือน
พระองค์ยิ่งขึ้น 

 เราจะเห็นความจริงเกี่ยวกับ  
พระคริสต์ในพระกิตติคุณซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงศีลธรรมของเราเมื่อ
เราค่อยๆ ท าความเข้าใจและน ามา
ปฎิบัติ  
 เมื่อเราศึกษาชีวิตของพระคริสต์
เราจะเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงคุณ
ความดีเพียงไรและแท้จริงแ ล้ว  
พระเจ้าทรงเป็นอย่างไร ยิ่งเรามี
ความรู้ลึกซึ้ง พระวิญญาณก็จะยิ่ง
ช่วยเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือน
พระคริสต์ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประสบ -
การณ์แห่งการก้าวหน้า (ดู รม .
8:29; กท.4:19; ฟป.3:21; 1ยน.
3 :2) ยิ่งเราติดตามพระคริสต์
ใกล้ชิด เราก็จะยิ่งเป็นเหมือน
พระองค์  
 เราอยา กเป็นเหมือนพระเยซู
คริสต์หรือไม่ ?_______________ 
 สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอน 
เพราะเป็นพระสัญญาของพระองค์ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ใกล้เรา 
เป็นห่วงเรา ต้องการสัมพันธ์สนิท
กับเราและรอคอยเราอยู่เสมอ 
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 ให้เรามอบถวายชีวิตของเรากับ
พระองค์ทั้งหมดอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ขอการช าระที่มาจากพระเจ้า 
จัดการความบาปของเรา เพื่อว่าเรา
จะสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
ได้โดยตรงโดยไม่มีอุปสรรค 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-14 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:15  “เราจะไม่เรียกท่าน
ทัง้หลายว่าบา่วอีก  เพราะบา่ว
ไม่ทราบว่านายท าอะไร  แต่เรา
เรียกท่านว่ามิตรสหาย  เพราะว่า
ทุกสิง่ทีเ่ราได้ยินจากพระบิดาของ
เรา  เราได้ส าแดงแก่ท่านแล้ว” 
อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 4 ช้า ๆ 
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 5  เปาโลรับใช้คริสตจักรโครินธ์
ด้วยความเต็มใจ ถึงแม้ว่าชาว     
โครินธ์จะท าให้ท่านผิดหวังอย่าง
มากก็ตาม  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 การปรนนิบัติรับใช้ต้องสละทั้ง
เวลาและความต้องการส่วนตัว การ
เป็นผู้ ติดตามพระคริสต์หมายถึง
การปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น แม้ว่าพวก
เขาจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวัง    
ก็ตาม 
 
ข้อ 15- 18  เปาโลต้องเผชิญกับ
ความทุกข์ยากล าบาก ความเจ็บ - 
ปวด และการ ทดลองเมื่อเทศนา
ข่าวประเสริฐ แต่ ท่านรู้ว่าวันหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะสิ้นสุดลงท่านจะได้รับ
การพักส งบและรางวัลตอบแทน
จากพระเจ้า  
 เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยาก
อันใหญ่หลวง เรามักจะหันไปจด -
จ่อกับความเจ็บปวดจนอาจลืม
จุดหมายปลายทางได้โดยง่าย  
 ที่จริงเราควรจะจดจ่ออยู่กับ
รางวัลแห่งความเชื่อและความ     
ชื่นชมยินดีที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ 
เช่นเดียวกับนักกีฬาที่จดจ่ออ ยู่  
กับเส้นชัยจนไม่ใส่ใจในความ
ยากล าบากของตน  
 
 
 

 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใน
ชีวิตนี้ เราแน่ใจได้ว่าจะมีชีวิต       
นิรันดร์และความทุกข์ยากต่างๆ 
จะสิ้นสุดลง (อสย.35:10)  
 ไม่ต้องแปลกใจเมื่อเราจะต้อง
เผชิญกับการต่อต้านในการเป็น  
คริสเตียน หรือความยากล าบากใน
การรับใช้พระเจ้า  
เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราไม่ต้องมอง 
ที่ความล าบากหรือการต่อต้านนั้น 
แต่ให้เราฝึกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป 

ไปยังเส้นชัยของเราที่พระเจ้า 
จะลุกขึ้นยืน ตบมือต้อนรับเรา 

 อ่านพระธรรมบทนี้อีกรอบหนึ่ง
เพื่อหนุนใจตัวเองว่า ขนาดเปาโล
เผชิญความยากล าบากเช่ นนี้ ท่าน
ยังสามารถยืนหยัดต่อไปอย่าง
มั่นคงได้ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับชีวิต
ของเปาโลที่เป็นแบบอย่างส าหรับ
เราในการเผชิญความยากล าบาก
และยังยืนหยัดกับพระองค์ได้ ทูล
ขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจรักพระเจ้า
และอาณาจักรของพระองค์เหมือน
ที่เปาโลเป็นนั้น 



74 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

 ทูลขอพระเจ้าประ ทานสติ - 
ปัญญาให้กับเราในการเผชิญ
ปัญหา และความยากล าบากได้ 
เพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะและ
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 5:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-14 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:15  “เราจะไม่เรี ยกท่าน
ทัง้หลายว่าบา่วอีก  เพราะบา่ว
ไม่ทราบว่านายท าอะไร  แต่เรา
เรียกท่านว่ามิตรสหาย  เพราะว่า
ทุกสิง่ทีเ่ราได้ยินจากพระบิดาของ
เรา  เราได้ส าแดงแก่ท่านแล้ว” 
อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 5:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เปาโลได้บอก
ว่าเราจะถูกพิพากษาในเรื่องอะไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-10   เปาโลเปรี ยบเทียบ
ร่างกายของเราในโลกนี้ (เต็นท์
ฝ่ายโลกนี้) ว่าต่างจากร่างกายที่จะ
เป็นขึ้นจากตาย (บ้านจากพระเจ้า
คือบ้านนิรันดร์ในสวรรค์ซึ่งไม่ได้
สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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 เปาโลกล่ าวอย่างชัดเจนว่า
ร่างกายปัจจุบันของเราท าให้เรา
คร่ าครวญ  แต่เมื่อเราตาย เราจะไม่
เป็นเพียงวิญญาณที่ไม่มีร่างกาย 
(ถูกพบว่าเปลือยเปล่า ) เราจะมี
ร่างกายใหม่ซึ่งสมบูรณ์เพียบพร้อม
ส าหรับชีวิตนิรันดร์ของเรา   
 เปาโลเขียนอย่างนี้เพราะคริสต -
จักรโครินธ์อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรม
กรีก และผู้เชื่อจ านวนมากไม่เข้าใจ
เรื่องกายที่เป็นขึ้นจากตาย ชาว
กรีกไม่เชื่อเรื่องนี้ พวกเขาเห็นว่า
ชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องของ  
จิตวิญญาณอันเป็นตัวตนที่แ ท้จริง
ซึ่งถูกกักขังไว้ในร่างกายปัจจุบัน  
 พวกเขาเชื่อว่าเมื่อคนเราตายไป
วิญญาณจะได้รับการปลดปล่อย 
ร่างกายไม่เป็นอมตะแต่วิญญาณจะ
เข้าสู่สภาวะนิรันดร์ แต่พระคัมภีร์
สอนว่าร่างกายและวิญญาณแยก
จากกันเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
 เปาโลบรรยายเรื่องกายที่เป็น
ขึ้นจากตายอย่างละเอียดในพระ -
ธรรม 1 โครินธ์ 15:46-58 เราจะยัง
มีบุคลิกภาพและลักษณะต่างๆ 
ของตัวเราเองในกายที่เป็นขึ้นใหม่ 
  

แต่โดยพระราชกิจของพระคริสต์
ร่างกายของเราจะดีเกินกว่าที่เราจะ
จินตนาการได้  
 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราทุกอย่าง
เกี่ยวกับกายใหม่นี้ แต่เรารู้ว่ากาย
นั้นจะสมบูรณ์พร้อมไม่มีความ  
ป่วยไข้ โรคภัย หรือความเจ็บปวด
ใดๆ เลย  
 
ข้อคิดและการตอบสนอง 
จากพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 8 ส าหรับคนที่เชื่อในพระคริสต์ 
ความตายไม่ใช่ฉากสุดท้าย แต่เป็น
เพียงบทโหมโรงก่อนจะถึงชีวิต     
นิรันดร์กับพระเจ้า เราจะมีชีวิต
ต่อไป  

จงให้ความหวังนี ้
เป็นความมั่นใจและแรงบันดาลใจ 

ให้เรารับใช้อย่างซื่อสัตย ์
 
ข้อ 9-10  แม้ว่าชีวิตนิรันดร์จะเป็น
ของประทานให้เปล่าๆ โดยพระคุณ 
พระเจ้า(อฟ.2:8,9) แต่พระคริสต์จะ
ยังทรงพิพากษาชีวิตของเราเพื่อ
ประทานรางวัลแก่เราตามการ
ด าเนินชีวิตของเรา  
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 ของประทานแห่งความรอด
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเชื่อ
ฟังพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่ออีกต่อไป 
คริสเตียนทุกคนจะต้องรายงานว่า
ตนได้ใช้ชีวิตอย่างไร (ดู มธ.16:27; 
รม.14:10-12; 1 คร.3.10-15) 
 แม้ในโลกนี้ เราอาจจะต้อง  
เผชิญความยากล าบ าก ความเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ความไม่ยุ ติธรรม ความ
ล าเอียง แต่เม่ือเรารู้ว่า พระเจ้าได้
เตรียมกายใหม่ที่เป็นอมตะและ
ชีวิตใหม่ให้กับเราในสวรรค์ เราก็มี
ความหวังใจและมุ่งมองไปใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ และ ความ
ล าบากในปัจจุบันก็ไม่สามารถ
เทียบกับความชื่นชมที่เราจะได้รับ
ในอนาคตได้ 
 ถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะวางแผนชีวิต
ของเราอย่างไรบ้างในปัจจุบัน เพื่อ
ว่าในแผ่นดินสวรรค์ เราจะยืนอย่าง
มั่นคงจ าเพาะพระพักตร์ของพระ -
เจ้า ต่อหน้าบัลลังค์ของพระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดเผยน้ า -
พระทัยของพระองค์ให้เราทราบว่า 
เราควรจะด าเนินชีวิตอย่างไรใน
โลกนี้ที่จะเป็นที่พอพระทัยของ
พระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ - 
ปัญญา โอกาส และทิศทางกับเราที่
เราจะสามารถใช้ของประทาน
ความสามารถที่พระเจ้าประทาน
กับเรานั้นได้อย่างเต็มที่เพื่ออาณา -
จักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 30 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 5:11-6:2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-14 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:15  “เรา จะไม่เรียกท่าน
ทัง้หลายว่าบา่วอีก  เพราะบา่ว
ไม่ทราบว่านายท าอะไร  แต่เรา
เรียกท่านว่ามิตรสหาย  เพราะว่า
ทุกสิง่ทีเ่ราได้ยินจากพระบิดาของ
เรา  เราได้ส าแดงแก่ท่านแล้ว” 
อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
5:11-6:2 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกท่านว่าเมื่อ
กลับใจเชื่อพระเยซูค ริสต์นั้น อะไร
จะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________  

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
5:17  คริสเตียนเป็นคนใหม่แล้ว
จากภายใน  

 พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ชีวิตใหม่แก่เรา เราจึงไม่เหมือน  
เดิมอีกต่ อไป เราไม่ได้ถูกปฎิรูป 
ฟื้นฟู  แต่เราถูกสร้างขึ้นใหม่ มี
ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ 
(คส.2:6,7)  

เมื่อเรากลับใจ 
ไม่เพียงเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่เท่านั้น 

แต่เราก าลังเริ่มต้นชีวิต 
ภายใต้เจ้านายคนใหม ่

 เมื่อเรากลับใจเชื่อพระเจ้า 
ติดตามพระองค์ ชีวิตของเราจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน  
 เราสามารถเป็นพยานในคริสต -
จักรหรือในกลุ่มเซลล์ได้หรือไม่ว่า
ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
5:20 ทูตคือตัวแท นที่เป็นทางการ
ของประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่ง ในฐานะผู้เชื่อเราจึงเป็นทูต
ของพระคริสต์ที่ถูกส่งออกไปเพื่อ
บอกข่าวเรื่องการคืนดีกันให้แก่โลก  
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 ทูตแห่งการคืนดีนี้มีความรับผิด -
ชอบที่ส าคัญ เราจึงต้องปฏิบัติ
หน้าที่นี้อย่างจริงจัง  
 เรารู้ตัวหรือไม่ว่าเราเป็นทูตขอ ง
พระคริสต์ ? เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะ
ด าเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับการ
เป็นทูตของพระคริสต์ และเราเป็น
เช่นนั้นหรือไม่?______________ 
__________________________
__________________________ 
6:1  ผู้เชื่อชาวโครินธ์จะละเลยข่าว-
ประเสริฐของพระเจ้าได้อย่างไร 
(สกัแต่รบัพระคุ ณของพระเจ้า ) 
บางทีพวกเขาอาจจะสงสัยค าสอน
ของเปาโลหรือสับสนเพราะค าสอน
เท็จ พวกเขาได้ยินพระวจนะของ
พระเจ้าแล้วแต่พระวจนะนั้นไม่ได้
ส่งผลต่อค าพูดและการกระท าของ
พวกเขา สิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา
นั้นต้องสูญเปล่าไปบ่อยเพียงใด 
 ส าหรับเราเอง เราสามารถพูด
ด้วยความม่ันใจหรือไม่ ว่า พระ -
วจนะของพระเจ้าที่เราเข้าใจและ
อ่านทุกวันใน QT นั้น มีอิทธิพล
อย่างมากต่อชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระราชกิจของพระองค์ที่เปลี่ยน -
แปลงชีวิตของเราจากภายในให้เรา
เป็นคนใหม่ในพระองค์ 
 ทูลขอการทรงน าจากพระเจ้าที่
จะให้เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นทูต
ของพระองค์ แต่ละวันเราควรจะท า
อะไรและอย่างไรบ้าง  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



พฤษภาคม – 79 

วันที่ 31 พฤษภาคม  
2 โครินธ์ 6:3-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-14 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15:15  “เราจะไม่เรียกท่าน
ทัง้หลาย ว่าบา่วอีก  เพราะบา่ว
ไม่ทราบว่านายท าอะไร  แต่เรา
เรียกท่านว่ามิตรสหาย  เพราะว่า
ทุกสิง่ทีเ่ราได้ยินจากพระบิดาของ
เรา  เราได้ส าแดงแก่ท่านแล้ว” 
อ่านพระธรรม 2 โครินธ์ 6:3-13 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้เปิดเผยท่าที
การรับใช้ของเปาโลอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
ข้อ 3 เปาโลพิจารณาเสมอว่าการ
กระท าของท่านเองจะท าให้ผู้อื่น
เข้าใจพระคริสต์อย่างไร  

 ถ้าเราเป็นผู้เชื่อเราก็เป็นผู้รับใช้
ของพระเจ้า ในแต่ละวันผู้ที่ไม่ใช่  
คริสเตี ยนจะเฝ้าสังเกตดูเรา อย่า
ละเลยหรือไร้วินัยจนคนอื่นใช้     
สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างที่จะปฏิเสธ
พระเจ้า 
 มีการประพฤติอะไรบ้างในแต่ละ
วันที่เราต้องระวังหรือไม่  ที่จะไม่
ถวายเกียรติพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 8-10  การได้รู้จักพร ะเยซูนั้น
สร้างความแตกต่างอย่างยิ่ง 
 พระองค์ทรงรักและห่วงใยเรา  
ไม่ว่าโลกนี้จะมองเราอย่างไร    
คริสเตียนไม่จ าเป็นต้องยอมจ านน
ต่อความคิดเห็นหรือแรงกดดันของ
สาธารณชน เปาโลยืนหยัดเพื่อ  
พระเจ้าไม่ว่าผู้คนจะสรรเสริญท่าน
หรือกล่าวโทษท่าน ท่านยังคงขยัน- 
ขันแข็ง ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ 
ในสภาวะการณ์ที่ยากล าบากที่สุด 

อย่าปล่อยให้สถานการณ์รอบด้านหรือ
ความคาดหวังของผู้คนควบคุมเราได้ 
จงซื่อสัตย์มั่นคงในพระเจ้าและ 

ด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์
โดยไม่ประนีประนอม 
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ข้อ11-13   “ใจของเรากเ็ปิดรบั
ท่าน”  แสดงความรู้สึกของเปาโล
ต่อผู้เชื่ อชาวโครินธ์ แสดงให้เห็น
ว่าเปาโลรักพวกเขามากเพียงใด  
 พวกเขาได้ตอบสนองต่อถ้อยค า
ของเปาโลอย่างเย็นชา แต่เปาโล
อธิบายว่าถ้อยค าที่รุนแรงเหล่านั้น
มาจากความรักที่มีต่อพวกเขา  
 เรามักจะมีปฏิกิริยาต่อต้านคนที่
พระเจ้าทรงให้มาเป็นผู้น าของเรา 
แทนที่จะยอมรับว่าค าตักเตือนของ
เขาแสดงถึงความรัก เราจ าเป็น  
ต้องเปิดใจต่อผู้ที่กล่าวพระวจนะ
ของพระเจ้าแทนที่จะปฏิเสธเขา 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับคน
ที่เป็นผู้น าในคริสตจักรของเรา    
ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล ทีมศิษ -
ยาภิบาล หัวหน้ากลุ่มเซลล์ต่าง ๆ 
ที่ท างานหนัก ช่วยเหลือสร้างชีวิต
ของเรา ให้เราออกชื่อเขาแต่ละคน
ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพรเขาและ
ครอบครัว ขอพระเจ้าทรงเมตตา
ตอบค าอธิษฐานที่เขาทูลต่อ
พระองค์ 
 

 ทูลขอพระเจ้าช่วยเราที่จะ
ด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ที่พระองค์ตรัสกับเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉ พาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 


