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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์นั้น มีแต่ความชื่นชมยินดี เหล่าทูต -
สวรรค์ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญถึงการตัดสินใจของเรา พี่น้องในคริสตจักร
ต่างดีใจ และยิ่งเมื่อเราได้รับบัพติสมาในน้้าตามที่พระเยซูคริสต์ได้บอก
เราไว้ให้กระท้านั้น เราจะเห็นถึงความชื่นชมยนิดีของพี่น้องและเหล่าทูต
สวรรค์ด้วย 

แต่ซาตานมันไม่พอใจอย่างยิ่งที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ และ 
รับความรอดนั้น มันพยายามอย่างยิ่งที่จะขัดขวาง  เหมือนที่พระธรรม
เอเฟซัส  6:12 ที่กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กบัเน้ือหนังและ
เลือด  แต่ต่อสู้กบัเทพผูค้รอง  ศกัดิเทพ  เทพผูค้รองพิภพในโมหะ
ความมืดแห่งโลกน้ี  ต่อสู้กบัเหล่าวิญญาณทีช่ัว่ในสถานฟ้าอากาศ”  
แม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ไม่ลดละ และวิธีการหนึ่งที่มันท้าคือ เข้ามา
ในคริสตจักร เป็นครูสอนผิด สร้างค้าสอนที่ดูเหมือนถูก แต่จริงๆ คือผิด 
มันไม่ได้ เริ่มท้าสิ่งนี้ ในสมั ยปัจจุบัน แต่มัน ได้ท้ามาตั้งแต่ในสมัยของ      
อ.เปาโลแล้ว และในการเฝ้าเดี่ยวในเดือนนี้  เราจะดูจากพระธรรม 2   
โครินธ ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ของ อ.เปาโล 

ไม่เพียงแต่เท่านั้น อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มันใช้คือโจมตีตัวอ.เปาโลเอง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่  อ.เปาโลต้องแก้ไข เอง และเป็นสิ่งที่พูดยากมากเพราะต้อง
พูดเกี่ยวกับตัวเอง 
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พี่น้องที่รักครับ ซาตานมันก็ยังท้า งานอยู่ในขณะนี้ด้วย มันเสนอ
ค้าสอนที่ผิดเข้ามาในคริสตจักร มันยุแหย่ให้มีการแตกแยกเกิดขึ้น มัน
ท้าให้ผู้รับใช้ พระเจ้าที่รับใช้อย่างสัตย์ซื่อ และเสียสละนั้น ท้อแท้ หมด
ก้าลังใจและย กธงขาวยอมแพ้ไปเสีย สิ่งนี้มันท้าส้าเร็จมาหลายที่หลาย
แห่งแล้ว และมันก็ยังคงท้าต่อไป 

เราจะแก้ไขได้อย่างไร ?  เราต้องรู้จักกลอุบายของมันเหมือน       
ที่ อ.เปาโลกล่าวไว้ใน  2 โครินธ์ 2:11 ว่า เพือ่ไม่ให้ซาตานมีชยัเหนือ
เรา  เพราะเรารู้กลอบุายของมนัแล้ว 

เมื่อเรา ต่อสู้กับมารนั้น ไม่ต้องกลัวมัน ขับไล่มันออกไ ป และมัน     
ก็ต้องไป  ดังใน ยากอบ 4:7 ที่กล่าวว่า เหตฉุะนัน้ท่านทัง้หลาย       
จงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า  จงต่อสู้กบัมาร  และมนัจะหนีท่านไป 

นี่คือชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้เรา เราจะรู้ ได้ก็โดยการศึกษา
พระวจนะของพระองค์ ใกล้ ชิดสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ในการเฝ้าเดี่ยว
ทุก ๆ วัน ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในการต่อสู้กับมารนั้น ดังนั้นการ
ที่เราเฝ้าเดี่ยว ท้า QT นั้นไม่เพียงแต่ท้าให้เราจ้าเริญเติบโตขึ้นเท่านั้น 
แต่ยังท้าให้เรารู้กลอุบายของมัน และเราจะสามารถต่อสู้กับมันได้อย่าง  
มีชัยชนะ 

พี่น้องครับ เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าโดยการเฝ้าเดี่ยว ท้า QT 
สร้างความเชื่อโดยการภาวนาพระวจนะ กล่าวพระธรรมของพระองค์  
ทุกวัน และท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่าน ท่านจะพบชัย -
ชนะเหนือมารซาตาน และมารซาตานจะไม่กล้าแตะต้องท่านอีกต่อไป 

พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน  
 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ    
มีการเตรียมตัว ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึก เพราะจะท าให้เราง่วงนอน     
เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้านั้น 

 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 และอธิษฐานตามหัวข้อในหนังสือ “365 วันกับ         
พระบิดา” และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมีภาระหรือมีความต้องการ  
ก็อาจจะขยายความด้วยตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงน้า 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ   
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวันเอง 
 หรือท่องข้อพระคัมภีร์จากที่หนังสือเฝ้าเดี่ยว QT ได้เลือกไว้ให ้   

   โดยจะท่อง 3 วันต่อ 1 ข้อ 
6. อ่านพระคมัภีรป์ระจ าวนั 

 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

-  ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท้าความเข้าใจหนังสือ      
เล่มนั้น ๆ ก่อน  จากหนังสืออมตธรรมร่วมสมัย ฉบับอธิบาย  

 [Life Application] 
-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ 

“365 วันกับพระบิดา” 
-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค้าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

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

ที่เราต้องท้าตาม ? 
4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม ? 
5.) มีค้าสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง ? 
6.) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง ? 
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 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือเฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 
 -  ท้าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว” ประจ้า 
       แต่ละเดือน เพื่อท้าความเข้าใจและตอบสนองพระธรรม

ตอนนั้น ๆ 
- ท้าตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในหนังสือ 
- อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและความเข้าใจ 
- อ่านพระธรรมที่จะศึกษาช้า ๆ และตอบค้าถาม 
- ท้าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น 
- ตอบสนองพระธรรม 
- บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
- อธิษฐาน  

 
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 

 สิ่งที่ได้รับจากการอธิษฐานหรือจากข้อพระคัมภีร ์            
ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 มิถุนายน  
กันดารวิถี 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภา วนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-15 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15 :16 “ท่านทัง้หลายไม่ได้
เลือกเรา  แต่เราได้เลือกท่าน
ทัง้หลาย  และได้แต่งตัง้ท่าน
ทัง้หลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล  
และเพือ่ให้ผลของท่านคงอยู่  
เพือ่ว่าเมือ่ท่า นทูลขอสิง่ใดจาก
พระบิดาในนามของเรา  พระองค์
จะได้ประทานสิง่นัน้ให้แก่ท่าน” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 10    
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 21 บรรดาคนที่เดินทาง ย้ายที่
อยู่ หรือเผชิญการท้าทายใหม่ๆ ต่าง
รู้ดีว่าการโยกย้ายนั้นเป็นอย่างไร   
 ชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง 

มีบางอย่างเท่านั้นที่ยังคงเดิม  
 ในถิ่นกันดาร ชาวอิสราเอล ต้อง

เคลื่อนย้ายตลอ ดเวลา พวกเขา
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ได้ ก็
เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวก
เขาในพลับพลาเสมอ  
 พลับพลาที่ขนย้ายได้นี้เป็น

สัญลักษณ์ว่าพระเจ้าและประชากร
ของพระองค์เดินทางไปด้วยกัน  

ส าหรับเราความมั่นคง 
ไม่ได้หมายความว่า 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่คือการ 
ไปกับพระเจ้าในทุกสถานการณ ์

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:11 
กล่าวว่า "คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด ารงอยู่โดยความเชือ่ ” การเดิน
ด้วยความเชื่อคือการเดินโดยพึ่ง
พระเจ้า  
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 ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มี
อะไรถาวร มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เราไม่สามารถ ฝากชีวิตของ
เรา ไว้ กับโลกนี้ ได้เลย สิ่งเดียวที่
แน่นอน ถาวร ชั่วนิรันดร์คือพระเจ้า 
แต่เพีย งผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ เราจึง
ต้องมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า      
ผู้ทรงเป็นนิรันดร์นั้น เราเป็นเช่นนี้
หรือไม่?___________________ 
__________________________ 
ข้อ 29-3   โมเสสชมเชยความ
ช้านาญในถิ่นกันดารของโฮบับ
เพื่อให้เขารู้ว่าคนจ้าเป็นต้องพึ่งเขา  
 คนจะไม่รู้ว่า เราชื่นชมเขาถ้าเรา

ไม่บอกให้เขารู้ว่าเขาส้าคัญต่อเรา
เพียงใด   

การชมเชยคนที่ควรได้รับค าชม 
จะช่วยสร้างสัมพันธภาพให้ยืนนาน 

และช่วยให้คนรู้ว่าเขามีคุณค่า 
 งานพระเจ้าในคริสตจักรเรา

ต้องการทีมงานที่จะท้าให้ส้าเร็จ 
เราไม่สามารถท้าให้เสร็จได้โดย
ล้าพังตัวเราเอง ทีมงานเป็นผู้ ที่
ส้าคัญอย่างยิ่ง ต่อความส้าเร็จนี้  

 และพระเจ้าได้ประทานของ
ประทานที่ไม่เหมือน  กันให้กับเรา
แต่ละคน ดังนั้น เราต้องพึ่งพาซึ่ง
กันและกันอย่างยิ่ง  
 เราได้เห็นคุณค่าของทีมงานเรา

ขนาดไหน และเราได้แสดงอะไร   
ที่บ่งบอกว่าเราเห็นคุณค่าความ - 
ส้าคัญของเขาเหล่านี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 โมเสสได้กล่าวชมเชยและบอก

ถึงความส้าคัญของทีมงาน เราได้
แสดงอะไรบ้างให้ทีมงานรู้ว่า พวก
เขามีความส้าคัญต่อการรับใช้   
พระเจ้าในคริสตจักร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ออกชื่อพี่น้องร่วมรับใช้ และ

ร่วมงานในคริสตจักรของเรา 
อธิษฐานเผื่อเขาทูลขอให้พระเจ้า
ทรงอวยพ รเขาในชีวิตส่วนตัว 
ครอบครัว การเงิน สุขภาพ เพื่อเขา
จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
__________________________
__________________________ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 มิถุนายน  
กันดารวิถี 11:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ยน .
15:16 “ท่านทัง้หลายไม่ได้เลือก
เรา  แต่เราได้เลือกท่าน
ทัง้หลาย  และได้แต่งตัง้ท่าน
ทัง้หลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล  
และเพือ่ให้ผลของท่านคงอยู่  
เพือ่ว่าเมือ่ท่านทู ลขอสิง่ใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองค์
จะได้ประทานสิง่นัน้ให้แก่ท่าน” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
11:1-20  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1,6-15 พอชาวอิสราเอลบ่น 
โมเสสก็บ่น พระเจ้าทรงตอบสนอง
โมเสสในทางบวก แต่ตอบสนอ ง
อิสราเอลในทางลบ ท้าไมถึงเป็น
เช่นนั้น?   
 ประชาชนบ่นกันในหมู่พวกเขา

เองและแก้ปัญหาไม่ได้ ส่วนโมเสส
บ่นกับพระเจ้าผู้ทรงแก้ปัญหาได้
ทุกอย่าง  
 เราหลายคนชอบบ่นกันเอง เรา

จึงต้องเรียนรู้ที่จะน้าปัญหาไป    
ทูลต่อพระองค์ผู้ทรงจัดการกับ
ปัญหาได้ 

การบ่นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถกูต้อง 
เมื่อเรามีปัญหาให้เราน าปัญหานั้น 

มาหาพระเจ้า ทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ ์
 ตอนนี้เรามีปัญหาอะไรที่เราแก้

ไม่ได้ ให้เราน้ามาหาพระองค์เถิด 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 4-6 ความไม่พอใจเกิดขึ้น เมื่อ
เราหัน เหความสนใจจากสิ่งที่เรามี
อยู่ไปยังสิ่งที่เราไม่มี  
 ชาวอิสราเอลไม่ตระหนักเลยว่า

พระเจ้าทรงก้าลังท้าอะไรเพื่อพวก
เขา เช่น ปลดปล่อยพวกเขาให้มี
เสรีภาพ รวมพวกเขาเป็นชนชาติ 
ประทานดินแดนใหม่แก่พวกเขา 
ทั้งนี้เป็นเพราะชาวอิสราเอลจดจ่อ
อยู่แต่กับสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ท้าเพื่ อ
พวกเขา และคิดถึงแต่อาหารอัน
โอชะในอียิปต์ พวกเขาลืมไปว่า
การตกเป็นทาสและต้องถูกเฆ่ียน
อย่างทารุณโหดร้ายนั้นเป็นราคาที่
ต้องจ่ายเป็นค่าอาหาร  
 ก่อนที่จะด่วนตัดสินชาวอิสราเอล 

เราควรใคร่ครวญถึงตัวเราเองว่า
ส่วนใหญ่เราทุ่มเทความสนใจไปที่
อะไร เราขอบพระคุณส้าหรับสิ่ง ที่
พระเจ้าประทานให้ หรือเรามัว
คิดถึงแต่สิ่งที่เราอยากได้  
 อย่าคิดถึงแต่ความไม่พอใจจน

ลืมสิ่งที่พระเจ้าประทาน เช่น ชีวิต 
อาหาร สุขภาพ การงานและเพื่อนฝูง 
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 อย่าเป็นเหมือนคนอิสราเอลที่
อยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มี แต่ให้เรา
กลับมาทบทวนถึงพระพรที่พระเจ้า
ได้ประทานให้กับเราในเวลานี้  
 พระเจ้าได้อวยพระพรอะไร

ให้กับเราในเวลานี้  แล้วเราสมควร
ที่จะขอบพระคุณพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ   

ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรง
เตรียมให้กับเราในการด้าเนิน   
ชีวิต ไม่ว่าเป็นพ่ อ-แม่ที่เลี้ยงดูเรา 
คริสตจักรที่สร้างชีวิตฝ่ายจิต - 
วิญญาณของเรา โรงเรียนที่เราได้
เรียนหนังสือ เพื่อน ๆ ที่เราจะ
สามารถสนุกสนานและสังสรรค์   
กับเขาได้ ขอบพระคุณพระองค์ 
 ขอพระเจ้าทรงยกโทษเรา ที่

บางครั้งเราก็ตอบสนองเหมือน คน
อิสราเอลคือบ่น ขอพระเจ้าทรง     
ยกโทษที่เราอ่อนแอและไม่มีความ-
เชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราได้ 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



มิถุนายน – 11 

วันที่ 3 มิถุนายน  
กันดารวิถี 11:21-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-15 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15 :16 “ท่านทัง้หลายไม่ได้
เลือกเรา  แต่เราได้เลือกท่าน
ทัง้หลาย  และได้แต่งตั ้ งท่าน
ทัง้หลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล  
และเพือ่ให้ผลของท่านคงอยู่  
เพือ่ว่าเมือ่ท่านทูลขอสิง่ใดจาก
พระบิดาในนามของเรา  พระองค์
จะได้ประทานสิง่นัน้ให้แก่ท่าน” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
11:21-35  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 23  พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อ้านาจ
เพียงใด? 
 เราวางใจพระเจ้าได้ไม่ยากเมื่อ

เราเห็นพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ (ชาวอิสราเอลได้เห็นมา
มากแล้ว ) แต่หลังจากด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันไปสักระยะหนึ่ง เรา
อาจรู้สึกเหมือนฤทธิ์อ้านาจของ
พระเจ้าลดน้อยลง  
 แท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ทรง

เปลี่ยนแปลง แต่เรามักมอง ว่า
พระองค์เปลี่ยนไป การด้าเนินชีวิต
ที่ราบเรียบวันแล้ววันเล่าท้าให้เรา
ลืมไปว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อ้านาจ
เพียงใด เราจะเรียนรู้เหมือนโมเสส
ว่าก้าลังของพระเจ้ามีพร้อมส้าหรับ
เราเสมอ 
 เรามีประสบการณ์ฤทธิ์อ้านาจ

ของพระเจ้าอะไรบ้าง ? เช่นการที่
พระเจ้าทรงรักษาโรคภัยของเรา 
การที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรื่อง
การเงินของเรา เป็นต้น  
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 และเมื่อเราเผชิญปัญหา อีก ก็ 
ให้เราทบทวนถึงประสบการณ์  
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มีต่อเรา เพื่อ
เร าจะมีความเชื่อและเผชิญกับ
ปัญหาขณะนี้ได้ด้วยความม่ันคง 
 
ข้อ 26-29  เหตุการณ์นี้คล้ายกับ
ในพระธรรมมาระโก 9:38-41  
 พวกสาวกต้องการให้พระเยซู

ทรงห้ามไม่ให้คนอื่นขับไล่วิญญาณ
ชั่วเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มสาวก แต่พระเยซูและโมเสส
ต่างต้าหนิความใจแคบเช่นนี้  
 เราต้องไม่จ้ากัดพระเจ้า  เพราะ

พระองค์ทรงท้างานผ่านใครก็ได้ที่
พระองค์ทรงเลือก 

ดังนั้น เราจึงควรจะมีใจกว้าง
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค ์

ทรงใช้พี่น้องในคริสตจักรเราและ
คริสตจักรอื่นไม่ว่าจะเป็น 
การน าคนมาพบพระเจ้า  
หรือการอัศจรรย์ต่าง  ๆ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



มิถุนายน – 13 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงท้าการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา 
และทูลขอพระองค์ทรงกระท้าการ
ของพระองค์มากขึ้น เพื่อเราจะมี
ประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้น มี
ความเชื่อมากขึ้นและจะท้าให้เรา
รับใช้พระองค์มากขึ้นได้ด้วยความ
มั่นใจ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ     

พี่น้องในคริสตจักรต่า ง ๆ ที่ได้
ประกาศน้าคนมารู้จักพระเจ้า และ
ที่พระองค์ทรงท้างานผ่านชีวิต     
พี่น้องเหล่านี้ ขอพระเจ้าทรงโปรด
น้าพาเขาเพื่อให้รับใช้พระองค์
อย่างเกิดผล 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 4 มิถุนายน  
กันดารวิถี 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-16 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:17 “สิง่ทีเ่ราสัง่ท่านทัง้หลาย 
ไว้กคื็อ  ท่านจงรกักนัและกนั” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 12  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 เป็นต้นไป 
การถ่มน้้าลายใส่หน้าถือเป็น      
การดูหมิ่นที่ร้ายแรง  และเป็น  
สัญลักษณ์ของความอัปยศ  ที่คน
ท้าผิดต้องยอมรับ  
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 พวกผู้น้าศาสนาถ่มน้้าลายใส่
พระพักตร์พระเยซูเพื่อดูหมิ่น
พระองค์ (มธ.26:67)  
 พระเจ้าทรงลงโทษมิเรียมเพราะ

ท่าทีที่เธอเห็นว่าตัวเองถูก ต้องนั้น
ท้าทายสิทธิอ้านาจของโมเสสและ
ของพระเจ้าด้วย พระองค์ทรงให้
เธอเป็นโรคเรื้อนและต้องออกไป
อยู่นอกค่ายหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งนับว่า
เป็นการลงโทษที่เบาแล้ว  
 ถ้ามิเรียมต้องแยกตัวออกไป

หนึ่งสัปดาห์เพราะบิดาของเธอถ่ม
น้้าลายใส่หน้าเธอ มิเรียมก็ควร
ได้รับโทษหนักกว่านี้ที่ ท้าผิดต่อ
พระเจ้า นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้า
ทรงพระเมตตากรุณาแต่ก็ยังรักษา
วินัยด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 คนมักโต้เถียงกันด้วยเรื่อง  
ไม่ลงรอยเล็กๆน้อยๆ แต่กลับ
ละเลยประเด็นที่แท้จริง เช่นใน
กรณีของมิเรียมและอาโรนที่มาบ่น
กับโมเสส  

 ทั้งสองเ ป็นตัวแทนของปุโรหิต
และผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
อ้านาจสูงสุดรองจากโมเสส  
 ประเด็นที่แท้จริงคือพวกเขา

อิจฉาโมเสสที่มีทั้งต้าแหน่งและ
อิทธิพล แต่เนื่องจากทั้งสองไม่
สามารถจับผิดโมเสสในเรื่องวิธี  
การน้าประชาชนได้ พวกเขาจึงหัน
มาวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาของโมเสส
แทน  
 พวกเขาควรเผชิญปัญหาโดย - 

ตรง คือจัดการกับความอิจฉาและ
ความหยิ่งผยองของตนเอง แต่พวก
เขากลับเบี่ยงเบนไปจากประเด็น     
ที่แท้จริง  

เมื่อเราไม่ลงรอยกับใคร 
จงหยุดและถามตัวเองว่า 

เราโต้แย้งตรงประเด็นหรือไม่  
หรือกลบเกลื่อนโดยโจมตีล ั
กษณะนิสัยของอีกฝ่ายแทน 

 

 ถ้าเราถูกวิ พากษ์วิจารณ์อย่าง
ไม่เป็นธรรมก็แสดงว่าผู้โจมตีเรา
นั้นกลัวที่จะเผชิญปัญหาที่แท้จริง  
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 อย่าสนใจค้าวิพากษ์วิจารณ์ของ
เขา จงทูลขอให้พระเจ้าทรงชี้ให้  
เห็นประเด็นที่แท้จริงและจัดการ
แก้ไขเสีย 
 ถ้าเรามีเรื่องไม่ลงรอยใครจริง ๆ 

เราจะท้าอย่างไรต่อไป เพื่อเราจะ
ไม่ต้องผิดพลา ดเหมือนที่กรณีของ
มิเรียมและอาโรน? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 11 อาโรนขอร้องไม่ให้โมเสส
ถือโทษความบาปของเขากับ        
มิเรียม  
 การมองย้อนกลับไปดูความ

ผิดพลาดและตระหนักถึงความโง่
เขลานั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ขณะที่
ก้าลังท้าผิด เรามักจะ รู้สึกว่าสิ่งนั้น
ถูกต้องแล้ว  

เราต้องก าจัดความคิด 
และแรงจูงใจผิดๆ ให้ได ้
ก่อนความคิดที่โง่เขลา 

จะกลายเป็นการกระท าที่โง่เขลา 
 

 เนื่องจากมิเรียมและอาโรนไม่ได้
ท้าเช่นนั้น พวกเขาจึงต้องเสียใจ
กับสิ่งที่ตนเองท้าลงไป 
 มีความคิดและแรงจูงใจของเรา

อะไรที่ผิดหรือไม่ ? ให้เ ราจัดการ
เพื่อเราจะไม่ต้องผิดพลาดเหมือน  
กรณีของมิเรียมและอาโรน  
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดี 139:23-24  

ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดขู้าพระองคแ์ละทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรงลอง
ข้าพระองคแ์ละทรงทราบ      
ความคิดของข้าพระองค์  และ
ทอดพระ เนตรว่ามีทางชัว่ใดๆ    
ในข้าพระองค์ หรือไม่  และขอ  
ทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา       
นิรนัดร์” ให้พระเจ้าทรงค้นจิตใจ
และความคิดของเรา เพื่อเราจะ
รู้จักตัวเอง และน้าสิ่งนี้มาให้พระ -
เจ้าทรงจัดการได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วงิวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 5 มิถุนายน  
กันดารวิถี 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-16 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:17 “สิง่ทีเ่ราสัง่ท่านทัง้หลาย 
ไว้กค็ือ ท่านจงรกักนัและกนั” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 13  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ26     แม้คาเดชจะเป็นเพียง
ที่ที่มีน้้าในทะเลทราย แต่ก็เป็นทาง
แยกในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล  
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 เมื่อสายสืบกลับจาก การส้ารวจ
ดินแดนใหม่มาถึงคาเดช ประชาชน 
ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปในดินแดน
นั้นหรือถอยกลับ  
 พวกเขาตัดสินใจถอยและถูก

ลงโทษให้เดินทางรอนแรมในถิ่น
กันดารเป็นเวลา 40 ปี  
 นอกจากนี้คาเดชยังเป็นที่ที่

โมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้า (20:7-12) 
ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้เข้าไปใน
ดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 อาโรนและมิเรียมก็ตายที่นี่และ

ไม่ได้เข้าแผ่นดินใหม่เช่นกัน  
 คาเดชอยู่ใกล้ชายแดนทิศใต้

ของคานาอัน แต่เนื่องจากชาว
อิสราเอลขาดความเชื่อ พวกเขาจึง
ต้องใช้เวลาเกินชั่วอายุคนเพื่อ
เดินทางจากคาเดชไปยังดินแดน
แห่งพันธสัญญา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25-29     พระเจ้าทรงบอกชาว
อิสราเอลว่าดินแดนแห่งพันธสัญญา 
นั้นอุดมสมบูรณ์มาก ทั้งยังทรงสัญญา 
ว่าดินแดนนี้จะเป็นของพวกเขา  

 เมื่อพวกสายสืบกลับมารายงาน
โมเสส พวกเขามีเหตุผลดีๆ มาก - 
มายที่ จะเข้าไปในดินแดนนั้นแต่
พวกเขาก็อดกลัวไม่ได้ การพูดถึง
มนุษย์ยักษ์ (วงศ์วานของอานาค )
และเมืองป้อมปราการท้าให้พวก
เขาลืมไปว่าพระเจ้าทรงสัญญาจะ
ช่วย  
 

เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องส าคัญๆ  
อย่าปล่อยให้ความคิดด้านลบ 

บดบังความคิดด้านบวก 
แต่จงชั่งน้ าหนักทั้งสองด้าน 

อย่างรอบคอบ อย่าปล่อยให้ปัญหา
มาบดบังฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าที่จะ
ช่วยเหลือและพระสัญญาที่จะทรงน า 

 

ข้อ  30-32 ลองจินตนาการดูว่าเรา
จะรู้สึกอย่างไรถ้ายืนอยู่ต่อหน้า   
ฝูงชนและพูดถึงสิ่งที่คนอื่นๆ  ไม่
เห็นด้วย คาเลบพร้อมจะท้าตาม
พระบัญชาของพระเจ้าแม้จะไม่มี
ใครยอมรับ  
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 แม้ฝูงช นจะต่อต้าน แต่เราจะ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ 
[1] มีข้อมูลที่แท้จริง (คาเลบเห็น
ดินแดนด้วยตาตนเอง) [2] มีท่าทีที่
ถูกต้อง (คาเลบวางใจในพระสัญญา 
ของพระเจ้าที่จะประทานดินแดน
แก่อิสราเอล ) [3] พูดแสดงความ
เชื่ออย่างชัดเจน (คาเลบกล่าวว่า 
“เราสามารถเอาชนะได้แน่”) 

ความคิดและค าพูดแง่ลบเป็น  
สิ่งที่อันตรายอย่างมาก  
และมันสามารถมีอิทธิพล 

ท าลายคนรอบข้างได้ ความคิดแง่ลบ
อยู่ตรงกันข้ามกับความเชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้าเราอยากเห็นฤทธิ์เดชของ
พระเจ้าส้าแดงในคริสตจักรของเรา 
เราต้องจัดการถอนรากถอนโคน
เรื่องแง่ลบและสร้างเรื่องแง่บวกให้
เกิดขึ้นเหมือนที่โยชูวากับคาเลบ
ได้เป็นแบบอย่างกับเราในเรื่อง
ดินแดนแห่งพันธสัญญานี้ 
 เราจะสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้น

ในคริสตจักรของเราได้อย่างไร จง
ยกตัวอย่าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้สมาชิกคริสตจักรรัก

พระวจนะของพระเจ้าและพึ่งพา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดเผย
ให้เราเข้าใจพระค้าอย่างเจาะจง 
เพราะความเชื่อเกิดขึ้นจาก การฟัง
พระด้ารัสของพระเจ้า (รม.10:17) 
อธิษฐานให้ทุกคนในคริสตจักร
เข้าใจว่าการเฝ้าเดี่ยวและการท่อง
พระ วจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่
ส้าคัญอย่างยิ่ง 
 อธิษฐานส้าหรับบรรยากาศแง่

บวก บรรยากาศการคาดหวังการ
อัศจรรย์ในคริสตจักรของเรา ไม่ว่า
เรื่องการรักษาโรค การอวยพระพร
ของพระเจ้าในด้านต่าง ๆ เช่น
การเงิน ครอบครัว  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 6 มิถุนายน  
กันดารวิถี 14:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-16 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:17 “สิง่ทีเ่ราสัง่ท่านทัง้หลาย 
ไว้กค็ือ ท่านจงรกักนัและกนั” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
14:1-16  ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  ข้อ 1-4     
เมื่อคนหนึ่งท้อแท้ทุกคนก็พากัน
ท้อแท้และตกอยู่ในความกลัว
เหมือนกันหมด เมื่อมุมมองของ
ประชาชนถูกบิดเบือนไป พวกเขา
ก็จมอยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน
เวลานั้น จนลืมนึกถึงพระลักษณะ
ของพระเจ้า  
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 ผลจะ เป็นอย่างไรถ้าประชาชน
รวมพลังกันขับเคลื่อนไปข้างหน้า
แทนที่จะถอยหลังอย่างที่ท้าอยู่  
 พวกเขาจะได้อาศัยในดินแดนนั้น

อย่างมีความสุขแน่นอน แต่พวกเขา
กลับไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลย  

เมื่อคนรอบตัวเราท้อแท้จงมองภาพ 
ในมุมกว้างก่อนจะร่วมท้อแท้ไปด้วย
อย่าเสียพลังงานไปกับการบน่ 

 เมื่อเราเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาส่วนตัว หรือครอบครัว หรือ
คริสตจักร ให้เรานึกถึงพระวจนะของ
พระเจ้า พระลักษณะของพระเจ้า และ
ตอบสนองแบบที่พระวจนะของ  
พระเจ้ากล่าวไว้ ไม่ใช่ด้วยอารมณ์
ความรู้สึกของเราเองหรือ  ที่คน
ส่วนใหญ่คิดและท้ากันเหมือน  กับ
คนอิสราเอล ที่ตอบส นองด้วยการ
บ่น 
 ขณะนี้เรามีปัญหาอะไร และเรา

จะตอบสนองอย่างไรให้ถูกต้อง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 5-9  พระเจ้าทรงปลดปล่อย
อิสราเอลจากการเป็นทาส ผ่านถิ่น
กันดาร  ไปสู่ชายแดนของดินแดน -
แห่งพันธสัญญาด้วยการอั ศจรรย์
อันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงปกป้อง
และเลี้ยงดูพวกเขาและรักษาพระ -
สัญญาทุกประการ แต่เมื่อถึงก้าว
สุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ดินแดนนั้น 
ประชาชนกลับปฏิเสธที่จะไว้วางใจ
พระเจ้า  
 พวกเขาท้าเช่นนั้นได้อย่างไร 

ทั้งๆที่ได้เห็นการอัศจรรย์ตั้ง
มากมายแล้ว ท้าไมพวกเขาจึงไม่
ยอมเข้าดิ นแดนแห่งพันธสัญญา
ทั้งๆ ที่ที่นั่นคือเป้าหมาย ของพวก
เขาตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์? 
 เหตุผลก็คือชาวอิสราเอลกลัว  
 หลายครั้งเราก็ท้าเช่นนั้น เรา

วางใจพระเจ้าในเรื่องเล็กน้อยได้
แต่เมื่อมีปัญหาใหญ่ๆ การตัดสินใจ
ส้าคัญๆ หรือในสถาน - การณ์ที่น่า
กลัว กลับสงสัยความสามารถของ
พระองค์  
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อย่าหยุดวางใจพระเจ้า 
เมื่อเราใกล้จะบรรลุเป้าหมาย 

พระองค์ทรงน าเรามาถึงตอนนี้แล้ว
พระองค์จะไม่ทรงท าให้เราผิดหวัง

อย่างแน่นอน 
 เราวางใจพระเจ้าต่อไปได้โดย

ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงท้า
เพื่อเรา  ให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายที่
พระเจ้าทรงให้กับเรา อย่ากลัวแบบ
คนอิสร าเอล แต่จงมีความเชื่อใน
พระเจ้า ยึดพระเจ้าไว้ให้มั่น ด้วย
ความเชื่อที่เรามีในพระองค์ 
 การอ่านพระวจนะ การอธิษฐาน

ในการเฝ้าเดี่ยว ท้า QT เป็นสิ่งที่
จะท้าให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า
มากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรา
ยังคงยืนหยัดในการเฝ้าเดี่ยวและ
ท้า QT หรือไม่? 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างใจของ

เราให้เรายึดม่ันในพระเจ้า มีความ
เชื่อ เผชิญปัญหาความท้อแท้ใจด้วย
การมีความหวังในพระเจ้าอยู่เสมอ 
 มอบปัญหาของเราทุกอย่าง

ให้กับพระเจ้า คิดถึงประสบการณ์
การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เรา 
เพื่อเราจะมีความเชื่อฟันฝ่า
อุปสรรคปัญหา ที่เราเผชิญขณะนี้
ได้ด้วยความม่ันใจในพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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วันที่ 7 มิถุนายน  
กันดารวิถี 14:17-45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
14:17-45  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 17-20 โมเสสทูลอ้อนวอนให้
พระเจ้าทรงยกโทษให้ประชาชน  
ค้าร้องของเขาแสดงให้เห็นพระ -
ลักษณะหลายประการของพระเจ้า  
[1] พระเจ้าทรงอดทนอดกลั้น 
อย่างมาก  
[2] ความรักของพระเจ้าเป็นพระ -
สัญญาข้อหนึ่งที่เราวางใจได้เสมอ 
[3] พระเจ้าทรงอภัยครั้งแล้วครั้งเล่า 

[4] พระเจ้าทรงพระเมตตา ทรงฟัง 
และตอบค้าทูลขอของเรา  
 พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

นับตั้งแต่สมัยของโมเสส เราสามารถ
วางใจในความรัก ความอดกลั้น   
การให้อภัย และพระเมตตาของ    
พระเจ้าได้เหมือนที่โมเสสวางใจ 

ดังนั้น เมื่อเราผิดพลาดท าบาป 
อย่าให้เราหนีจากพระเจ้า 

หรือกลัวพระเจ้าและเตลดิไป  
ให้เรากลับมาหาพระองค ์

 ให้ตัวอย่างในการเฝ้าเดี่ยววันนี้
ใช้ส้าหรับชีวิตของเราทั้งเวลานี้และ
ตลอดไปด้วย เรามีอะไรบ้างที่ต้อง
พูดตรง ๆ กับพระเจ้า  ให้เราบอก
พระองค์ และรอคอยความรัก 
ความเมตตา และการให้อภัยจาก
พระองค์ได้ด้วยความม่ันใจ? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 40-44 เมื่อชาวอิสราเอลรู้ตัวว่า
ท้าผิด ก็พร้อมจะกลับมาหาพระเจ้า
ทันที  
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 แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าความรู้สึกผิด
ของพวกเขาไม่ใช่การกลับใจใหม่
อย่างแท้จริง เพราะพระองค์ทรงรู้
ใจของพวกเขาดี ไม่นานนักพวก
เขาก็กลับไปตามทางของตนเองอีก  
 บางครั้งเราท้าสิ่งที่ถูกต้องหรือมี

ความตั้งใจดีช้าเกินไป เราไม่เพียง
ต้องท้าสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยัง
ต้องท้าในเวลาที่เหมาะสมด้วย 
พระเจ้าทรงประสงค์การเชื่อฟัง
อย่างสมบูรณ์และทันที 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ

ความรัก ความเมตตา การให้อภัย
ของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างเต็ ม
ขนาด 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์    

ทรงท้างานในชีวิตของเรา  ให้เรา
ตระหนักและสัมผัสถึงความรักของ
พระองค์เสมอ เพื่อเราจะสามารถ
กลับใจ และแบ่งปันประสบการณ์
แห่งความรักนี้กับผู้อื่นได้ 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 8 มิถุนายน  
กันดารวิถี 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 15   
ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 30 ,31 พระเจ้าทรงให้อภัย
บรรดาคนที่ท้าผิ ดโดยไม่เจตนา   
ถ้าพวกเขาส้านึกผิดได้เร็วและ
แก้ไขความผิดนั้น  
 คนที่ท้าบาปโดยเจตนาจะถูก

ลงโทษรุนแรงกว่า การท้าบาปโดย
เจตนาเกิดจากท่าทีที่ผิดต่อพระเจ้า  

 เด็กที่จงใจไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็   
ท้าทายสิทธิอ้านาจของพ่อแม่และ
ก้าลัง ลองดีว่าพ่อแม่จะท้าอย่างไร 
การกระท้าและท่าทีเช่นนี้ ต้องได้รับ
การแก้ไข 
 
ข้อ 39 พู่เป็นสิ่งที่เตือนประชาชน
ไม่ให้ท้าตามปรารถนาของตนเอง
แต่ให้แสวงหาพระเจ้า  
 การนมัสการรูปเคารพมีศูนย์ - 

กลางอยู่ที่ตัวเอง คือหวังว่าตนจะ
ได้อะไรบางอย่างจากการปรนนิบัติ
รูปเคารพ  
 โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง 

ชีวิตยืนยาว ความส้าเร็จในการรบ  
รวมถึงอ้านาจและเกียรติล้วนเป็น
สิ่งที่คนคาดหวังจากพระ-ทั้งหลาย  
 แต่การนมัสการพระเจ้ากลับ

ตรงกันข้าม คือผู้เชื่อต้องไม่เห็น  
แก่ตัว ไม่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
แทนที่จะคาดหวังให้พระเจ้า
ปรนนิบัติเรา เราต้องปรนนิบัติ  
พระเจ้าและไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  
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เราปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า 
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า  

ไม่ใช่เพราะเราได้อะไรจากพระองค ์
 ปัญหาหลักของความบาปคือ

ตัวเอง การเห็นแก่ตัวเอง การเอา
ความปรารถนาตัวเองเป็นหลัก 
การให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง และนี่
คือสิ่งที่ซาตานใช้เราให้กบฏต่อ
พระเจ้า  
 เมื่อเรารู้เช่นนี้ก็ให้เราทิ้งตัวเรา

เองและให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง
ในชีวิตของเรา เพื่อเราจะท้าตาม
น้้าพระทัยของพระองค์และอยู่เพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ   

พระเยซูใน มั ทธิว 6:10 ที่กล่าวว่า 
“ขอให้แผน่ดินของพระองคม์า
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทยั
ของพระองค ์ ในสว รรคเ์ป็น
อย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ใน
แผน่ดินโลก ”  คือหมายความว่า 
เป็นไปตามพระทัยของพระองค์  
ไม่ว่าจะเป็นชีวิต อนาคต การเรียน 
การท้างานครอบครัว คริสตจักร
ของเรา 
 ใช้เวลาสนทนากับพระเจ้า ทูล

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้
เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเรา เพื่อ
เราจะส ามารถเชื่อฟังและท้าตาม
และเห็นผลที่ถวายเกียรติสูงสุดแด่
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 9 มิถุนายน  
กันดารวิถี 16:1-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
16:1-24 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัส อะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1-3 โคราห์และพรรคพวก
เล็งเห็นผลประโยชน์จากการเป็น
ปุโรหิตในอียิปต์  
 ปุโรหิตชาวอียิปต์ร่้ารวยและ     

มีอิทธิพลทางการเมือง นั่นคือสิ่งที่
โคราห์ต้องการ  
 โคราห์ อาจคิดว่าโมเสส อาโรน 

และบรรดาบุตรของเขาพยายามท้า
ให้ระบบปุโรหิตของอิสราเอลเป็น
เครื่องมือทางการเมืองเช่นเดียวกัน 

โคราห์จึงอยากมีส่วนร่วม เขาไม่
เข้าใจว่าโมเสสต้องการปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้ามากกว่าควบคุมผู้อื่น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8-10   โมเสสเห็นแรงจูงใจที่
แท้จริงของพวกเขาจากค้ากล่าวหา
นั้น คือชาวเลวีบางคนต้องการมี
อ้านาจ  
 เชน่เดียว กับโคราห์ เรามักอยาก

ได้คุณสมบัติพิเศษ ของคนอื่น ที่
พระเจ้าประทานให้กับเขา  
 โคราห์เองมีความสามารถและมี

หน้าที่ที่ส้าคัญและมีคุณค่า แต่ใน
ที่สุดเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งเพราะ
ความทะเยอทะยาน  
 

ความทะเยอทะยานที่ไม่เหมาะสมคือ
ความโลภที่แฝงตัวมา  

แทนทีจ่ะอยากเป็นเหมือนคนอื่น  
จงมุ่งแสวงหาพระประสงค์พิเศษ 
ที่พระเจ้าทรงวางไว้ส าหรับเรา 
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 เราทราบหรือไม่ว่าอะไรคือ   
พระประสงค์พิเศษที่พระเจ้าทรง
วางไว้กับเรา และเราจะท้าอะไรกับ
พระประสงค์พิเศษนี้ เราได้เตรียม
ตัวของเราอย่างไรกับ พระประสงค์
นี้ของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 13,14 เราออกห่างจากพระเจ้า
ได้ง่ายที่สุดเมื่อเรามองไปที่ปัญหา
และท้าปัญหานั้นให้เป็นเรื่องใหญ่  
 ดาธานและอาบีรัมท้าเช่นนี้เมื่อ

พวกเขาต้องการอาหารดีๆ และ
สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม อี ยิปต์
ที่พวกเขาเคยอยากหนีออกมานั้น
ตอนนี้กลับดูน่าพิศมัย ทั้งนี้ไม่ใช่
เพราะอยากเป็นทาสหรือถูกข่มเหง 
แต่เพราะนึกถึงอาหารที่อร่อยจน
น้้าลายไหล ชายทั้งสองและพรรค
พวกสูญเสียมุมมองที่ถูกต้องไป
แล้ว  
 

 เมื่อเราละสายตาไปจากพระเจ้า
และเริ่มมองที่ตัวเองและปัญหา เรา
จะสูญเสี ยมุมมองที่ถูกต้องไป
เช่นกัน  
การให้ความส าคัญกับปัญหามากเกินไป

ท าให้ความสัมพันธ ์
ของเรากับพระเจ้ามีปัญหา  

อย่าปล่อยให้ปัญหาน าชีวิตเรา 
ใหห้ลงไปจากทิศทางของพระเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
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……………………………………………
……………………………………………
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……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ส้าหรับ  

ของประทาน  ความสามารถ หรือ  

พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้กับเ รา ที่ไม่
เหมือนคนอื่น เพื่อเราจะสามารถ
รับใช้พระองค์ได้โดยสิ่งที่พระเจ้า
ให้กับเรานั้น ทูลขอพระเจ้าทรง
พัฒนาและช่วยให้เราพัฒนาสิ่ง
เหล่านี้เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่อผู้น้า และ เพื่อน

ของเราที่ต่างก็มีของประทานและ
การทรงเรียกเจาะจงและไม่เหมือน
เรา ทูลพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้น้า 
พี่น้อง เพื่อนของเรา  เพื่อเขา จะ
สามารถรับใช้พระเจ้าอันเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้อย่าง
เต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 10 มิถุนายน  
กันดารวิถี 16:25-50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า   
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
16:25-50 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้า ง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 26  ชาวอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้
แตะต้องแม้กระทั่งสิ่งของของกบฎ
ที่ชั่วช้า เนื่องจากการท้าเช่นนั้นก็
เท่ากับแสดงความเห็นใจและเห็น
ด้วยกับหลักการของพวกเขา  
 โคราห์ โดธาน และอาบีรัมก้าลัง

ท้าทายโมเสสและพระเจ้าโดยตรง  
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 โมเสสประกาศอย่างชัดเจนว่า
พระเจ้าจะทรงจัดการกับพวกกบฎ
อย่างไร (16:28-30) เพื่อทุกคนจะ
ตัดสินใจว่าจะติดตามโคราห์หรือ
โมเสสซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก  

เมื่อพระเจ้าทรงขอให้เราเลือกว่า 
จะอยู่ฝ่ายคนชั่วหรือฝ่ายพระองค์  

เราไม่ควรลังเลใจ 
แต่ทุ่มเทเข้าข้างพระเจ้า 100 % 

 ในปัจจุบันนี้แม้แต่ในคริสตจักรก็
มีคนที่พูดดูเหมือนดี ให้ข้อมูลด้าน
เดียว และเมื่อเราฟังเขาก็คล้อย
ตามได้ แต่จริง ๆ แล้วเขาก็เป็น
เหมือนโคราห์ที่ กบฏต่อพระเจ้า
และคนของพระเจ้า ดังนั้น เราต้อง
ระวังให้ดี [1] รับข้อมูลให้ครบถ้วน 
[2] ที่ส้าคัญดูชีวิตของเขาว่าเดินไป
กับพระเจ้าหรือไม่ [3] มีส่วนร่วม
รับใช้ในคริสตจักรหรือไม่ และ [4] 
ตอบสนองปัญหาแบบพระคัมภีร์
หรือไม่ เพราะคนที่ขบถนั้นมักจะมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับที่ กล่าวทั้ง 
4 ประการนี้  
 

 คนเช่นนี้เราต้องหลีกเลี่ยง 
เพราะมิฉะนั้นเราก็อาจจะตกบันได
พลอยโจนไปกับพวกเขาได้ 
 

ข้อ 41 เพียงวันเดียวหลังจากโคราห์
และพรรคพวกถูกลงโทษเพราะโอด-
ครวญบ่นว่าพระเจ้า ชาวอิสราเอลก็
บ่นอีกและหนักยิ่งกว่าเดิม  
 เมื่อปล่อยให้ท่าทีในทางลบ

พัฒนาโดยไ ม่คิดจะยับยั้ง จะบั่น -
ทอนความเชื่อในพระเจ้า จนพวก
เขาคิดจะล้มเลิกและหันหลังกลับ  
 การกบฎต่อพระเจ้าเริ่มต้นจาก

ความไม่พึงพอใจและความสงสัย
ซึ่งน้าไปสู่การบ่นว่าทั้งพระเจ้าและ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ จากนั้นจะ
เกิดความขมขื่นและไม่พอใจ จนใน
ที่สุดก็กบฏและเคียดแค้นอย่าง
ชัดเจน  
 

ถ้าเรารู้สึกไม่พึงพอใจ สงสัย บ่น 
หรือขมขื่นอยู่บ่อยๆ จงระวังให้ดี 
เพราะท่าทีเหล่านี้น าไปสู่การกบฏ 
และน าเราออกห่างจากพระเจ้า 
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 การตัดสินใจใดๆที่สวนทางกับ
พระเจ้านั้นน้าไปสู่การทิ้งพระเจ้า
อย่างสิ้นเชิงและด้าเนินชีวิตตามใจ
ตัวเอง 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าช่วยให้ เรารักษา

ท่าทีในใจที่ถูกต้องเสมอ เพื่อจะ   
ไม่หลงทางแบบ โคราห์ ดาธาน  
อาบีรัม และพรรคพวก 
 ทูลขอความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียว  

กันท่ามกลางสมาชิก และ ทูลขอ
สติปัญญาจากพระเจ้าส้าหรับผู้น้า
ทุกคนที่จะด้าเนินชีวิตและบริหาร
คริสตจักรให้อยู่ในกรอบของพระ -
วจนะและน้้าพระทัยพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
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วันที่ 11 มิถุนายน  
สดุดี 93 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 93  ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ      พระเจา้ทรงมี    
พระลกัษณะทีท่รงฤทธิแ์ละไมม่วีนั
เปลีย่นแปลง ทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รง
สรา้งขึน้นัน้ย ้าเตอืนใหเ้ราตระหนกั
ถงึฤทธิอ์ านาจอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมสดุดีบทนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 1 เป็นต้นไป 
แต่เดิมชาวยิวเชื่อว่าสดุดีเจ็ดบท  
คือ สดุดี 93-99 ท้านาย ล่วงหน้า  
ถึงพระราชกิจบางส่วนของพระมา -
ซีฮา   

 กล่าวกันว่าสดุดี 93 นั้นใช้
นมัสการในพระวิหารหลังการตก
เป็นเชลยและคงเขียนขึ้นในช่วง ที่
เซนนาเคอริบมารุกราน (2พกษ .
18:13-19:37) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 5 
การครองราชย์นิรันดร์ของพระเจ้า
มีหัวใจส้าคัญคือค วามบริสุทธิ์ของ
พระองค์  
 พระเกียรติสิริของพระเจ้าไม่ได้

ปรากฏในพระก้าลังของพระองค์
เท่านั้น แต่ปรากฏในพระลักษณะ
ด้านศีลธรรมที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ
ด้วย พระเจ้าจะไม่มีวันท้าสิ่งที่ไม่ดี 
เราจึงมั่นใจได้ว่าเราเชื่อวางใจใน
พระองค์ได้  
 แต่ในขณะเดียวกันพระลักษณะ

เช่นนี้ก็เรี ยกร้องให้เราตอบสนอง
อย่างเหมาะสมด้วย นั่นคือเราต้อง
ปรารถนาความบริสุทธิ์ (อุทิศชีวิต
แด่พระเจ้าและสะอาดบริสุทธิ์ใน
ด้านศีลธรรม)  
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 เราต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริสุทธิ์เพราะ
พระเจ้าตรัสว่า  “เจ้าทัง้หลายต้อง
บริสทุธิ ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ 
พระเจ้าของเจ้าเป็น ผู้บริสทุธิ ์ ”
(ลนต.19:1,2) 
 วันนี้ หรือ ในช่วงนี้เราก้าลัง

เผชิญปัญหาอะไรอยู่หรือไม่?  
 เราสามารถไว้วางใจในพระเจ้า

ได้ ปัญหานั้นแม้จะยากอย่างไรก็
ตาม แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์และไม่มี
วันเปลี่ยนแปลง พระองค์จะตอบ - 
สนองตามพระก้าลังและความ
บริสุทธิ์ของพระองค์ 
 ความบริสุทธิ์เป็นพระลักษณะ

ของพระองค์ และพระองค์จะตอบ - 
สนองเราด้วยความบริสุทธิ์ของ
พระองค์ และเช่นเดียวกัน ส่วนตัว
เราที่จะสัมพันธ์สนิทกับพระองค์นั้น 
เราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วย นั่น
หมายความว่า  

อย่าบ่มความบาปไว้ในชีวิต และเรา
ต้องไวต่อการสารภาพกับพระเจ้าด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานโดยใช้พระธรรมสดุดี 

139:23-24 ที่กล่าวว่า  
“ ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดขู้า-
พระองคแ์ละทรงทราบจิตใจของ
ข้าพระองค ์ ขอทรงลองข้าพระ -
องคแ์ละทรงทราบความคิดของ
ข้าพระองค์ และทอดพระเนตร   
ว่ามีทางชัว่ใดๆในข้าพระองค์  
หรือไม่ และขอทรงน าข้าพระองค์ 
ไปในมรรคานิรนัดร”์ คือทูลขอให้
พระเจ้าทรงตรวจสอบ ค้นดูเรา ให้
เรารู้ว่าเรามีความบาปอะไรซ่อนอยู่
แล้วน้ามาสารภาพต่อพระองค์ เพื่อ
ว่าระหว่างเรากับพระเจ้าจะไม่มี
อะไรขวางกั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 12 มิถุนายน  
สดุดี 94 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพ ระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 8 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 94  ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ  คนชัว่จะถูกลงโทษ
อย่างรุนแรง  แต่พระเจา้จะทรง
ปกป้องประชากรของพระองคใ์ห้
พน้จากการลงโทษนัน้ เรามัน่ใจได้
ว่าคนชัว่จะพ่ายแพเ้พราะพระเจา้
ทรงบรสิุทธิแ์ละยุตธิรรม 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้ างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองจากข้อ 12,13  
บางครั้งพระเจ้าต้องตีสอนเรา
เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกต้องลงวินัย
ลูกของตน  
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 การลงวินัยไม่ใช่เรื่องสนุก
ส้าหรับเด็ก แต่ก็เป็นสิ่งจ้าเป็นที่
สอนให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด  
 พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมือ่มีการ
ตีสอนนัน้ดไูม่เป็นทีชื่น่ใจเลย  
เป็นเรือ่งเศร้าใจ  แต่ต่อมาภาย - 
หลงักจ็ะก่อให้เกิดความสขุ
ส าราญแก่บรรดาคนทีต้่องทน
อยู่นัน้  คือความชอบธรรม
นัน้เอง” (ฮบ.12:11)  
 

เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงตีสั่งสอนเรา 
จงยอมรับว่าการตีสั่งสอนนั้น 

เป็นข้อพิสูจน์ความรักของพระองค์  
จงตระหนักว่าพระเจ้าก าลังก าชับให้เรา

เดินในทางของพระองค ์
ไม่ใช่ดื้อดึงไปในทางของเราเอง 

 
 นี่คือความรักที่พระเจ้าทรงมี   

ต่อเรา เพราะพระเจ้าทรงรักเรา 
พระองค์จึงทรงลงโทษเรา เตือน
สอนให้เราได้เดินไปในทางที่ควรจะ
เดินนั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 ลองพิจารณาดูซิว่าที่พระเจ้าทรง
ลงโทษเราในเหตุการณ์ที่เราจ้าได้
นั้น มีเหตุผลอะไรหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และ เราควรจะใช้หลักการแบบ

เดียวกันที่จะลงโทษลูกหลานขอ ง
เราด้วย นั่นก็คือลงโทษด้วยความ
รัก ความหวังดีเพื่อให้ลูกหลานของ
เรานั้นได้ดีนั่นเอง 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ

ส้าหรับการตีสอนที่เราได้รับจาก
พระเจ้า เพื่อว่าเราจะโตขึ้นกับ
พระองค์ และเป็นผู้ใหญ่ในฝ่าย
วิญญาณได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 มิถุนายน  
สดุดี 95 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 95  ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8 เมรีบาห์ หมายถึง “ทะเลาะ
วิวาท” และมัสสา หมายถึง “ลองดี” 
ซึ่งอ้างเหตุการณ์ที่เรฟีดิม (อพย .
17:1-7) ที่นั่นชนอิสราเอลบ่นกับ       
โมเสสว่ าพวกเขาไม่มีน้้าด่ืม (ดู 
กดว.20:1-13) 
 ใจแข็งกระด้างนั้นไร้ประโยชน์

เหมือนก้อนดินเหนียวแข็งๆ หรือ
ก้อนขนมปังแข็งๆ  
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 ไม่มีอะไรท้าให้ใจแข็งกระด้าง
กลับคืนสู่สภาพดีและกลับมามี
ประโยชน์ได้อีก  
 ผู้เขียนสดุดีเตือนเราไม่ให้ ท้าใจ

แข็งกระด้างเหมือนชาวอิสราเอลใน
ถิ่นกันดารคือต่อต้านพระประสงค์
ของพระเจ้าอยู่เสมอ (อพย.17:7)   
 ชาวอิสราเอลปักใจเชื่อว่า     

พระเจ้าไม่สามารถช่วยกู้พวกเขา
ได้แล้ว และพวกเขาก็หมดความ
เชื่อไปเสียดื้อๆ  
 เมื่อคนมีใจแข็งกระด้าง เขาก็

ตัดสินใจแล้วอย่างดื้อดึงว่าเขา ไม่
อาจหันมาหาพระเจ้าได้  
 สภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง

ทันทีทันใด แต่เกิดจากการตัดสิน - 
ใจอย่างต่อเนื่องที่จะเพิกเฉยต่อ
พระประสงค์ของพระเจ้า 
 

ถ้าเราต่อต้านพระเจ้าไปเรื่อยๆ  
พระเจ้าอาจจะทิ้งเราเหมือน 

ขนมปังแข็ง  ๆที่ไร้ค่าและไร้ประโยชน ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 11      ท้าไมเราจึงไม่ได้รับ
พระพรสูงสุดของพระเจ้า (เข้าสู่  
“การพักสงบ” ของพระองค์)  
 สิ่งที่กีดขวางเราได้แก่   ใจที่     

ไม่ส้านึกพระคุณ (95 :2) การไม่
นมัสการและไม่ยอมจ้านนต่อ    
พระเจ้า (95 :6) ใจที่แข็งกระด้าง 
(95 :8) การลองดีกับพระเจ้าด้วย
ความสงสัยและดื้อดึง (95:9)  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 พระธรรมฮีบรู 4:5-11 เตือนไมใ่ห้
เราท้าใจแข็งกระด้าง เราต้องปฏิเสธ
บาปที่เย้ายวนและปฏิเสธทุกสิ่งที่  
จะน้าเราออกห่างจากพระเจ้า 
 มีสิ่งยั่วยวนอะไรในชีวิตของเรา

บ้างที่เราต้องปฏิเสธ? เพราะสิ่งนั้น
น้าเราออกห่างจากทางของพระเจ้า 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอก้าลังจากพระเจ้าเพื่อเรา

จะสามารถชนะตัวเอง แบกกางเขน
ติดตามพระเยซูคริสต์ไป ที่เราจะ
ชนะสิ่งที่ยั่วยวนให้เราออกจาก  
ทางของพระเจ้าไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 14 มิถุนายน  
สดุดี 96 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรม 16 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 96 ช้า ๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-4  
ผู้เขียนสดุดีสรรเสริญพระเจ้าด้วย
ความตื้นตันใจในทุกสิ่งที่พระเจ้า
ทรงท้า  
 เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ 

เราก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องของ
พระองค์ให้คนอื่นฟัง เราจะเป็น
พยานได้ดีที่สุดเมื่อเราซาบซึ้งใน
พระราชกิจของพระเจ้า  
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 พระเจ้าทรงเลือกใช้เราให้ 
“ประกาศพระราชกิจล้้าเลิศของ
พระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งมวล”  

ค าสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิง่ใหญ ่
หลั่งไหลมาจากสรรพสิ่ง 

ที่พระองค์ทรงสร้าง และควรหลั่งไหล 
ออกมาจากปากของเราด้วย 

 ทุกวันนี้เราบอกคนอื่นเรื่อง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มาก
น้อยเพียงใด ?_______________ 
__________________________ 
 เราสามารถเรียนรู้จากสดุดีบทนี้

ได้เกี่ยวกับเรื่องการสรรเสริญ ยก -
ย่องพระเจ้าที่กลั่นออกมาจาก     
ใจของคนที่มีประสบการณ์กับ
พระองค์  
 ให้เราอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์

อีกครั้งหนึ่ง และถามตัวเองว่า เรา
เรียนรู้เรื่องการนมัสการพระเจ้า
อะไรบ้างจากสดุดีบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระเจ้า โดย

การอธิษฐานออกเสียงจากพระ
ธรรมสดุดีบทนี้ให้กับพระเจ้า เมื่อ
เวลาอ่านนั้นให้ถือว่านี่เป็นค้า
อธิษฐานสรรเสริญที่มาจากตัวของ
เราเอง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
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วันที่ 15 มิถุนายน  
สดุดี 97 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 97 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
เมฆและความมืดที่รายล้อมพระเจ้า
เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ท่ี
มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้ และไม่อาจ
พบพระองค์ได้ด้วยตัวเอง ถ้าไม่มี
อะไรบดบังพระเจ้าไว้ก็จะไม่มีใคร
ยืนอยู่ต่อหน้าความบริสุทธิ์และพระ
เกียรติสิริอันเจิดจ้าของพระองค์ได้ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 10   
เมื่อเราปรารถนาจะท้าใ ห้พระเจ้า
พอพระทัยอย่างจริงใจ ความ -
ปรารถนาของเราและของพระเจ้า  
ก็จะเป็นไปในทางเดียวกัน  
 เราจะรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรัก และ

เกลียดความชั่วร้าย แต่ถ้าเราไม่
รังเกียจการกระท้าของคนที่เอา
เปรียบคนอื่น ถ้าเราชื่นชมคนที่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือถ้า
เราอิจฉาคนที่ก้าวหน้า โดยท้าทุก
วิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ก็
แสดงว่าในเบ้ืองต้นนั้นเราไม่ได้
ปรารถนาที่จะท้าให้พระเจ้าพอ
พระทัย  
 

จงเรียนรู้ที่จะรักทางของพระเจ้า 
และเกลียดความชั่วทุกรูปแบบ  

ไม่เพียงบาปที่เห็นได้ชัด ๆ เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงความชั่ว 
ที่สังคมยอมรับด้วย 
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 ในสังคมที่เราอยูข่ณะนีม้ีความชั่ว 
และความบาปอะไรบ้างที่สังคมนี้
ยอมรับ แต่ไม่ถูกต้องตามพระวจนะ
ของพระเจ้า?________________ 
__________________________
__________________________ 
 และเราเองจะมีท่าทีอย่างไรบ้าง

กับบาปเหล่านี้ และในประสบ -
การณ์ของเราในสังคม เรากล้าที่จะ
ยืนหยัดในพระวจนะและน้้าพระทัย
ของพระเจ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์    

ทรงช้าระความคิดของเราให้     
เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า 
ไม่เพียงแต่เท่านั้น ให้เรามีก้าลังใน
การจะ ยืนหยัดตามพระวจนะและ
น้้าพระทัยของพระเจ้าโดยเราจะ  
ไม่ยอมประนีประนอมกับกระแส
สังคมที่ไม่ถูกต้องนี้ด้วย 

 ทูลขอพระเจ้าช่วยเราในการ
วางตัวในสังคมที่เราจะเป็นคนที่
เกลียดความบาป แต่ รักคนบาป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 16 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 6:14-7:1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
6:14-7:1 ช้า ๆ 3 รอบ  
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 15    เบลีอัลเป็นค้าที่เปาโล
ใช้เรียกซาตาน  
 ผู้ที่ได้พบแสงสว่างของพระเจ้า

แล้ว ย่อมไม่อาจเข้าร่วมสามัคคี -
ธรรมหรือประนี ประนอมกับความ
มืดได้อีก (1คร.10:20,21) 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 14-18     เปาโลขอร้องผู้เชื่อ
ไม่ให้สร้างพันธะผูกพันกับผู้ไม่เชื่อ
เพราะจะเป็นเหตุให้การอุทิศตน 
ความซื่อตรง และมาตรฐานของ  
คริสเตียนอ่อนแอลง ถึงอย่างไรทั้ง
สองฝ่ายก็เข้ากันไม่ได้  
 ก่อนหน้านี้เปาโลได้อธิบายแล้ว

ว่าเราไม่จ้าเป็นต้องแยกตัวจากผู้ -
ไม่เชื่อ (ดู 1คร.5:9,10) ซ้้ายังบอก
ให้คริสเตียนอยู่กินกับคู่สมรสที่ไม่
เชื่อพระเจ้าต่อไป (1คร.7:12,13)  
 เปาโลต้องการให้คริสเตียนเป็น

พยานกับผู้ไม่เชื่อเพื่อพระคริสต์   
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ แต่ไม่
ควรเข้าไปสร้างพันธะไม่ว่าจะเป็น
เรื่องส่วนตัวหรือทางธุรกิจ ซึ่งอาจ
เป็นเหตุให้ผู้เชื่อต้องประนีประนอม
ความเชื่อของตนเอง  
 ผู้เชื่อควรพยา ยามอย่างเต็มที่ที่

จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะบีบให้
พวกเขาต้องกลายเป็นคนสองฝัก
สองฝ่าย 
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 จุดท่ีเปาโลเน้นคือการประนี -
ประนอมเรื่องความเชื่อ และการ
เป็นคนสองฝักสองฝ่ายซึ่งเป็น
อันตรายอย่างยิ่งและน้าเราเข้าสู่
ความพินาศได้ 
 ขณะนี้มีอะไรในชีวิตของเราบ้าง

ที่เสี่ยงต่อการปร ะนีประนอมความ
เชื่อ และเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 17  การแยกตัวจากโลกมี
ความหมายกว้างกว่าการอยู่ห่างจาก
คนบาป แต่ยังหมายความว่าให้เฝ้า
อยู่ใกล้พระเจ้าด้วย (ดู 7:1,2) ทั้ง
ยังให้หลีกห่างจากความสนุกสนาน
เพลิดเพลินที่อาจน้าไปสู่ความบาป  
 นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึง

การใช้เวลาและเงินทองของเรา
ด้วย ถึงแม้เราจะไม่มีทางแยกตัว
พ้นจากอิทธิพลของบาปได้อย่าง
สิ้นเชิง แต่เราก็ยังต้องต่อต้าน
ความบาปรอบตัวเราโดยไม่ยอม
แพ้และไม่ลดละ 
 

ผมขอแนะน าวิธกีาร 
แยกตัวจากความบาป(ในเชิงบวก) 

ก็โดยการเข้าเฝ้าพระเจ้า 
ในการเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่ าเสมอ  

เพราะพระองค์เป็นผู้ประทานก าลัง 
ให้เรามีชัยชนะต่อบาปและรู้เท่าทัน
การล่อลวงในรูปแบบต่างๆได้ 

 เราได้สัตย์ซื่อและมีวินัยในการ
เฝ้าเดี่ยวหรือไม่______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอคว ามเข้าใจ การดลจิต   

ดลใจ และก้าลังจากพระเจ้าเพื่อเรา
จะไม่ประนีประนอมกับความบาป 
และมีสติปัญญาในการด้าเนินชีวิต
ที่รักคนบาป แต่เกลียดความบาป  
 ทูลขอพระเจ้าช่วยเราให้มีวิถี

ชีวิต [Life Style] ที่บริสุทธิ์ ทั้ง
ความคิด ค้าพูด การประพฤติเพื่อ
เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 17 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 7:2-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-17 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15 :18 “ถ้าโลกน้ีเกลียดชงั
ท่านทัง้หลาย  กจ็งรู้ว่าโลกได้
เกลียดชงัเราก่อน” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
7.2-16  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 8 
เป็นต้นไป 
“จดหมายนั้น ” หมายถึงจดหมาย
ฉบับที่สาม (ซึ่งสูญหายไป ) ที่
เปาโลได้เขียนถึงชา วโครินธ์ เห็น
ได้ชัดว่า จดหมายนั้นคงท้าให้ผู้คน
เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10 “ความเสียใจอย่างทีช่อบ
พระทยัพระเจ้าย่อมกระท าให้
กลบัใจใหม่” หมายถึง ความเศร้า
เสียใจในบาปที่น้าไปสู่การเปลี่ยน - 
แปลงพฤติกรรม  
 หลายคนเสียใจเพียงเพราะได้รับ

ผลของบาปหรือเพราะถูกจับได้ 
(“ความเศร้าเสียใจอย่างโลก”)  
 จงเปรียบเทียบความเสียใจและ

การกลับใจของเปโตรกับความขม -
ขื่นและการฆ่าตัวตายของยูดาส ทั้ง
สองปฏิเสธพระคริสต์ คนหนึ่งกลับ
ใจและได้กลับคืนสู่ความเชื่อและ
การรับใช้ ส่วนอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตาย 
 

ข้อ 11 การยอมรับฟังว่ าตัวเราท้า
บาปเป็นสิ่งที่ยากและการก้าจัด
บาปก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก  
 เปาโลกล่าวยกย่องชาวโครินธ์  

ที่ได้พยายามคลี่คลายสถานการณ์
ที่ยุ่งยาก (ดูค้าอธิบายใน 2:5-11)  
 เมื่อเราถูกตักเตือนว่าท้าผิดเรา

มักจะแก้ตัวหรือไม่?  

อย่าเย่อหยิ่งจนไม่ยอมรับ 
ว่าตนท าบาป การยอมรับการแก้ไข 

จะช่วยให้เราเติบโตขึ้น และ 
จงพยายามแก้ไขปัญหานั้น 
อย่างเต็มความสามารถ 

 ซาตานใช้ความบาปมาหลอกล่อ
ให้เราท้าบาป และมันก็ประสบ
ความส้าเร็จด้วย กุญแจที่จะแก้ไขก็
คือการกลับใจใหม่ และต้องเป็น
การกลับใจที่จริงจัง และหันหลัง
กลับอย่างแท้จริงด้วย  
 ส้าหรับเราเอง เรามีความบาป

อะไรที่ซาตานมันหลอกล่อเนื้อหนัง
ของเราให้ท้าตามมันหรือไม่ ? และ
เรากลับใจจริง ๆ จัง ๆ ไหม?  
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 ถ้าเราเริ่มต่อสู้ความบาปเรา  
ย่อมชนะได้ทุกครั้ง  เพราะเราได้  
รับการไถ่จากอ้านาจของมันแล้ว
โดยโลหิตพระเยซูคริสต์และโดย
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
นั่นเอง 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนการกลับใจในชีวิต

ของเราในวาระต่าง ๆ ให้เราจริงจัง
กับการกลับใจนั้น ซึ่งอาจจะมีความ
เจ็บปวดเป็นการลงทุนอยู่บ้าง ทูล
ขอการยกโทษจากพระเจ้าอย่าง
จริงจัง และทูลขอฤทธิ์เดชของ   
พระวิญญาณช่วยเราให้ชนะตัวเอง
แบกกางเขนติดตามพระองค์ไป  
จนตลอดชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยก ย่อง-ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 18 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-17 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15 :18 “ถ้าโลกน้ีเกลียดชงั
ท่านทัง้หลาย  กจ็งรู้ว่าโลกได้
เกลียดชงัเราก่อน” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์ 8 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านเรียนรู้เรื่องการถวายอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12   เราตัดสินใจอย่างไรว่าจะ
ให้มากน้อยเพียงใด เราต้องค้านึง
หรือไม่ว่าคริสเตียนแต่ละคนมี
ก้าลังทรัพย์ต่างกัน ? 

 เปาโลให้ หลักการแก่คริสตจักร
โครินธ์หลายข้อดังนี้ [1] ทุกคนควร
จะท้าตามที่ได้สัญญาไว้ (8:10,11, 
9:3) [2] แต่ละคนควรให้ตามก้าลัง
ความสามารถของตนเอง (8:12 , 
9:6) [3] แต่ละคนต้องตัดสินเองว่า
จะให้เท่าไร (9:7) และ [4] แต่ละคน
ควรให้ตามสัดส่วนที่พระเจ้า ได้
ประทานให้ (9:10)  
 พระเ จ้าประทานแก่เราเพื่อให้

เราสามารถให้ผู้อื่นได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7,8  ผู้เชื่อชาวโครินธ์เป็นเลิศ
ในทุกด้าน พวกเขามีความเชื่อ
เทศนาได้ดี มีความรู้ มีความ
กระตือรือร้น และมีความรัก 
 เปาโลต้องการให้พวกเขาเป็น

ผู้น้าในการให้ด้วย การให้เป็นการ
ตอบสนองตามธรรมชาติต่อความ
รัก ( เมื่อเรารักเราจะอยากให้ ) 
เปาโลไม่ได้ออกค้าสั่งว่าชาวโครินธ์
ต้องให้ แต่สนับสนุนให้พวกเขา
พิสูจน์ความรักที่มีอยู่อย่างจริงใจ  
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เมื่อเรารักใครสักคน  
เราก็ต้องการให้ทั้งเวลา ความสนใจ 

และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็น  
หากไม่ช่วยเหลือเลยความรักของเรา 

ก็คงไม่จริงใจอย่างที่พูด 
 

ข้อ 12  เปาโลบอกว่าเราควรให้
เท่าที่มี ไม่ใช่ที่เราไม่มี  
 การให้อย่างเสียสละนี้ต้องท้า

อย่างมีสติ แม้เปาโลจะต้องการให้
เราถวายด้วยความใจกว้างแต่ก็
ต้องไม่ท้าให้ครอบครัวหรือคนที่
พึ่งพาเราต้องเดือดร้อน  
 เราสามารถให้ได้อย่างเต็มที่ แต่

อย่าให้ครอบครัวหรือญาติที่พึ่งพา
เราต้องขาดสิ่งที่จ้าเป็น 
 ถึงตอนนี้ เราได้ถวายอย่าง

ถูกต้องแล้วหรือยัง ? เราได้ถวาย
ด้วยใจกว้างขวางและด้วยสติ -
ปัญญาขนาดไหน ? เรา ให้ ด้วย
ความความรัก และด้วยความเชื่อ
หรือไม่? เราติดหนี้พระเจ้าและหนี้
แห่งความรักไหม ? ถ้ามีให้เรา
รับผิดชอบด้วย 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงอวยพระพรเรื่องการเงินของ
เรา เพื่อเราจะไม่ขาดสิ่งดีอันใด
ส้าหรับตัวและเพื่อสามารถมีส่วน
ในการดีของพระองค์ได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
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วันที่ 19 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-17 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน .15 :18 “ถ้าโลกน้ีเกลียดชงั
ท่านทัง้หลาย  กจ็งรู้ว่าโลกได้
เกลียดชงัเราก่อน” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์ 9 ช้า ๆ 
2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจเรื่อง   
การถวายอย่างไรบ้างจากพระ
ธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 10 พระเจ้าประทานเงินให้เรา
ใช้และให้ลงทุนเพื่อพระองค์  

 เปาโลน้าเมล็ดพืชมาเป็นตัวอย่าง
เพื่ออธิบายเรื่องเงินว่าเราไม่ควร
ซ่อนไว้ หรือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือ
ใช้อย่างทิ้งขว้าง แต่เราควรน้าไป
เพาะปลูกให้เกิดผลมากขึ้น  
 เมื่อเราน้าสิ่งที่พระเจ้าประทาน

แก่เราไปลงทุนในพระราชกิจของ
พระองค์ พระองค์จะยิ่งประทานแก่
เราเพื่อเราจะถวายให้กับงานของ
พระองค์มากยิ่งขึ้นอีก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีใน 
และการตอบสนอง 
ข้อ 6-8 คนอาจจะลังเลที่จะถวาย
ด้วยใจกว้างขวางแด่พระเจ้าหาก
เขากังวลว่าจะมีเ งินเหลือไม่พอ
ส้าหรับสิ่งที่จ้าเป็น  
 เปาโลยืนยันกับคริสตจักรโครินธ์

ว่าพระเจ้าสามารถประทานทุกสิ่งที่
จ้าเป็นแก่พวกเขาได้ ผู้ที่ให้น้อยก็
จะได้รับน้อย  
 

อย่าให้การขาดความเชื่อ 
ขัดขวางเราจากการให้ด้วยใจกว้างขวาง 
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ข้อ 12-15 เปาโลเน้นว่าผู้ที่ถวาย
ให้กับงานของพระเจ้าด้ วยความใจ
กว้างนั้นจะได้รับรางวัลฝ่ายวิญญาณ  
 เราไม่ควรคิดว่าเราจะมั่งมีขึ้น

จากการถวาย ผู้ที่ได้รับเงินถวาย
ของเราย่อมจะสรรเสริญพระเจ้า
และอธิษฐานเผื่อเรา  

เมื่อเราเป็นพรส าหรับผู้อื่น  
เราก็จะได้รับพรเช่นกัน 

 เราได้เป็นพระพรกับพี่น้องคน
อื่นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ช่วยเราในฝ่ายวิญญาณท้าให้เรา
รับเชื่อ ท้าให้เราเติบโตกับพระเจ้า 
ท้าให้เราเข้มแข็งในพระเจ้า  
 เมื่อคนเหล่านี้ ได้ เป็นพระพร

ส้าหรับฝ่ายวิญญาณ สมควรที่เรา
จะเป็นพระพรฝ่ายการเงินกับเขา
ด้วย เพื่อผู้น้าเหล่านี้จะมีก้าลังใจใน
การรับใช้มากขึ้น  
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อการถวายของเรา 

เพื่อเราจะถวายมากขึ้นเพื่อเป็นการ
ลงทุนฝ่ายวิญญาณ เช่น ช่วยคนพบ
พระเจ้า คือโครงการประกาศ  หรือ
เพื่อให้คนโตกับพระเจ้า คือโครงการ
สร้างสาวก โครงการชั้นเรียนพระ -
คัมภีร์ เป็นต้น 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ส้าหรับพี่ -

น้องในคริสตจักรทุกคนที่สัตย์ซื่อ
กับพระเจ้าในการถวายสิบลด และ
ถวายพิเศษต่าง ๆ เพื่ออาณาจักร
ของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

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



50 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

วันที่ 20 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 10:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-18 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:19 “ถ้าท่านทัง้หลายเป็น
ของโลก  โลกกจ็ะรกัท่านซึง่เป็น
ของโลก  แต่เพราะท่านไม่ใช่
ของโลก  เพราะเราได้เลือกท่าน
ออกจากโลก  เหตฉุะนัน้โลกจึง
เกลียดชงัท่าน” 
อ่าน  พระธรรม 2 โครินธ์ 10:1-6 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกท่านถึง
วิธีการต่อสู้ในชีวิตคริสเตียน
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1,2 เป็นต้นไป 
ผู้ที่ต่อต้านเปาโลสงสัยในสิทธิ -
อ้านาจของท่าน  

 แต่จาก 7:8-16 เราเห็นได้ว่าผู้เชื่อ
ส่วนใหญ่ในโครินธ์อยู่ฝ่ายเปาโล  
มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆ  ที่ยังคง    
กล่าวร้ายเปาโลว่าจดหมายของเขา
ห้าวหาญ แต่ตัวจริงกลับไม่ มีสิทธิ-
อ้านาจ บทที่ 10-13 เป็นข้อความที่
เปาโลตอบโต้ข้อกล่าวหานี้ 
  

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนองในข้อ 3-6  
เราก็เป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอ
เช่นเดียวกับเปาโล แต่เราไม่จ้าเป็น 
ต้องใช้แผนและวิธีการของมนุษย์
เพื่อเอาชนะการต่อสู้  
 พระเจ้าทรงมีอาวุธอันทรง

อานุภา พพร้อมที่จะให้เราใช้ต่อสู้
กับ “ที่มั่น ” ของมาร คริสเตียน
จะต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีของใคร 
ของพระเจ้าหรือของโลก  
 เปาโลให้ความม่ันใจแก่เราว่า

อาวุธของพระเจ้าล้วนทรงอานุภาพ
และเกิดผลได้แก่ การอธิษฐาน 
ความเชื่อ ความหวัง ความรัก พระ-
วจนะของพระเจ้า และพระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์ (ดู อฟ.6:13-18)   
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 อาวุธเหล่านี้สามารถขจัดความ
เย่อหยิ่งของมนุษย์ที่ต่อต้าน     
พระเจ้า และท้าลายก้าแพงที่มาร  
สร้าง ขึ้นขวางกั้นไม่ให้คนมีความ - 
สัมพันธ ์กับพระคริสต์  
เราอาจถูกล่อลวงให้ใช้วิธีการของเราเอง 

แต่ไม่มีสิ่งใดมีอ านาจ 
ที่จะทลายสิ่งที่กีดขวางเหลา่นี้ได ้

เหมือนอาวุธของพระเจ้า 
 ขณะนี้ เรามีสงครามอะไรบ้างใน

ชีวิต และเราได้ใช้อะไรเป็นอาวุธไป
ต่อสู้กับสงครามที่เราก้าลังเผชิญ
อยู่ขณะนี้ และจากพระวจนะของ
พระเจ้าที่เราเฝ้าเดี่ยวในวันนี้นั้น 
เราจะใช้สิ่งใดเป็นอาวุธไปต่อสู้ใน
สงครามของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง

ให้เราระลึกได้ถึงพร ะวจนะที่เราได้
ศึกษา อ่าน ท่องจ้ามานั้น ในเวลาที่
เราต้องเผชิญสงครามชีวิตของ เรา 
เพื่อจะสามารถน้ามาใช้ได้อย่าง
ทันท่วงที 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์   

ตรัสกับเราเมื่อเราศึกษาพระวจนะ
และการอธิษฐานในการเฝ้าเดี่ยว
แต่ละวัน ให้เป็นเวลาที่สัมผัสกับ
การทรงสถิตของพระเจ้า และเต็ม
ไปด้วยชีวิตชีวา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

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



52 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

วันที่ 21 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 10:7-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า   
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-18 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:19 “ถ้าท่านทัง้หลายเป็น
ของโลก  โลกกจ็ะรกัท่านซึง่เป็น
ของโลก  แต่เพราะท่านไม่ใช่
ของโลก  เพราะเราได้เลือกท่าน
ออกจากโลก  เหตฉุะนัน้โลกจึง
เกลียดชงัท่าน” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
10:7-18 ช้า ๆ 2 รอบ  
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 12,13 เปาโลวิจารณ์ผู้สอนเท็จ
ที่พยายามพิสูจน์ความดีของตน
โดยเปรียบเทียบกับคนอื่นแทนที่
จะวัดด้วยมาตรฐานของพระเจ้า  
 เมื่อเราเปรียบตัวเองกับคนอื่น 

เราจะเย่อหยิ่งเพราะคิดว่าเป็น
ความสามารถของเราเอง  

อย่ากังวลว่าคนอื่นจะท าอะไรส าเร็จบ้าง 
แต่เราควรถามตัวเองว่าชีวิตของเรา
เปน็อย่างที่พระเจ้าประสงค์หรือไม?่

และให้ชีวิตของพระเยซูคริสต ์
เป็นมาตรฐานของเรา 

 

ข้อ 17,18       เมื่อเราท้างานได้ดี 
เราก็มักอยากให้คนอื่นรับรู้ แต่การ
ยกย่องชมเชยอาจเป็นอันตรายซึ่ง
น้าไปสู่ความหยิ่งผยองได้  
 การแสวงหาค้าสรรเสริญจาก

พระเจ้าย่อมดีกว่าค้าสรรเสริญจาก
มนุษย์ และเมื่อผู้คนยกย่องเรา ให้
เราถวายค้าสรรเสริญนั้นแด่พระเจ้า  
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 เราควรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
อย่างไรบ้างเพื่อพระเจ้าจะสามารถ
ยกย่องชมเชยเราได้? 
__________________________
__________________________ 
 เมื่อมีคนต่อต้านเรา เราไม่จ้าเป็น 

ต้องกลัว เหมือนกับที่เปาโลได้    
ยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้า  
 ถ้าเราตั้งใจรับใช้พระเจ้า ติด

สนิทอยู่กับพระองค์ รับใช้ตาม
จิตส้านึกว่าชอบ ท้า ทุกอย่างใน
บริบทของพระวจนะ ของพระเจ้า 
พึ่งพาพระองค์ พระเจ้าก็จะอยู่ฝ่าย
เราแน่นอน  ความจริงก็จะเปิดเผย
ออกมา  และพระเจ้าก็จะได้รับค้า
สรรเสริญจากการรับใช้ที่จริงใจและ
ถูกต้องของเรานั้น 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอการปกป้องที่มาจากพระ -

เจ้าส้าหรับผู้น้าที่ตั้งใจรับใช้พระเจ้า
ด้วยความถูกต้อง ทั้งในคริสตจักร
ของเราเอง และ คริสตจักรต่าง ๆ  
 

 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาให้กับศิษยาภิบาล ทีมผู้น้า
ในการบริหารคริสตจักรและดูแล 
เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้า เพื่อน้า
ประชากรของพระเจ้าเหล่านี้ให้
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



54 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

วันที่ 22 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 11:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจน ะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-18 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:19 “ถ้าท่านทัง้หลายเป็น
ของโลก  โลกกจ็ะรกัท่านซึง่เป็น
ของโลก  แต่เพราะท่านไม่ใช่
ของโลก  เพราะเราได้เลือกท่าน
ออกจากโลก  เหตฉุะนัน้โลกจึง
เกลียดชงัท่าน” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
11:1-15  ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้ให้บอกเราเรื่อง
คนสอนเท็จอย่างไรบ้าง เพื่อว่าเรา
จะสามารถหลีกเลี่ยงและไม่ถูก
หลอกลวงได้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4 ผู้สอนเท็จบิด เบือนความจริง
เกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็เทศนาเรื่อง
พระเยซูผิดแผกไปเป็นวิญญาณอื่น
ที่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์และ
เป็นข่าวประเสริฐอื่นที่ไม่ใช่หนทาง
แห่งความรอดของพระเจ้า  
พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า 

ที่จะไม่ผิดพลาด ดังนั้นคนที ่
สอนแตกต่างจากพระคัมภีร ์

จึงสอนผิดและท าให้ผู้เชื่อไขว้เขวไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 การอุทิศตัวแด่พระคริสต์อยา่ง
บริสุทธิ์และจริงใจของชาว โครินธ์
ก้าลังถูกคุกคามด้วยค้าสอนเท็จ  
 เปาโลไม่ต้องการให้ผู้เชื่อสูญ -  

เสียความรักที่เคยมีแด่พระคริสต์
เพียงผู้เดียวเท่านั้น  
 ในขณะที่เรามีสิ่ งต่างๆ  คอยดึง

ความเชื่อของเราให้หันเหไป  การ
ให้พระคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของ
เราอาจเป็นเรื่องยาก 



มิถุนายน – 55 

 เหมือนกับที่เอวาถูกดึงความ
สนใจไปเพราะฟังถ้อยค้าของงู  เรา
เองก็อาจถูกดึงความสนใจให้หันเห
ไปจนชีวิตของเรายุ่งเหยิงวุ่นวาย  
 มีสิ่งใดบ้างที่อาจท้าลายการ

อุทิศตัวของเราต่อพระคริสต์ เราจะ
ลดทอนสิ่งที่หันเหจิตใจของเราไป
จากการยึดมั่นอยู่กับพระคริสต์ให้
เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 14,15 ซาตานและสมุนของมัน
สามารถล่อลวงเราโดยท้าตัวว่าเป็น
คนดี น่าชื่นชม และมีศีลธรรม  
 ผู้คนจ้านวนมากที่ไม่ระวังตัวจะ

หลงตามผู้น้าพูดเก่งและอ้างข้อ
พระคัมภีร์ซึ่งน้าคนเข้าลัทธิต่างๆ 
แยกพวกเขาออกจากครอบครัว 
และน้าพวกเขาไปสู่การประพฤติ
ผิดศีลธรรมและหลอกลวง  
 

อย่าให้ลักษณะภายนอกลวงเราได้ 
ความประทับใจของเราไม่อาจชี้วัดได้
อย่างเที่ยงตรงว่าผู้ใดเป็นหรือไม่เป็น

สาวกแท้ของพระคริสต ์
 ค้าถามเหล่านี้อาจจะช่วยเราใน

การสังเกตได้  
[1] ค้าสอนของเขายืนยันความจริง
ในพระคัมภีร์หรือไม่? (กจ.17:11)  
[2]  ผู้สอนยืนยันและประกาศว่า  
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เข้า
มาในโลกในฐานะมนุษย์เพื่อช่วย
มนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาป
หรือไม่? (1ยน 4:1-3)  
[3] วิถีชีวิตของผู้สอนสอดคล้องกับ
หลักศีลธรรมในพระคัมภีร์หรือไม่ ? 
(มธ.33.37) 
 เราเคยเจอคนที่สอนเท็จแบบที่

พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงหรือไม่ และ
ท้าไมเราจึงคิดว่าเขาสอนผิด? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงปกป้องคริสตจักร

ของพระองค์ให้พ้นจากคนสอนเท็จ
ที่หลอกลวงลูกแกะของพระเจ้าให้
หลงไปจากทางของพระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริ สตจักร

ของเราทุกคนจะรักการศึกษา    
พระวจนะของพระเจ้าเพื่อพวกเขา
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
ไม่ถูกผู้สอนผิดหลอกลวงไปได้   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 23 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 11:16-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-19 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:20 “จงระลึกถึงค าทีเ่ราได้
กล่าวแก่ท่านทัง้หลายแล้ วว่า  
"บา่วมิได้เป็นใหญ่กว่านาย"  ถ้า
เขาข่มเหงเรา  เขากจ็ะข่มเหง
ท่านทัง้หลายด้วย  ถ้าเขาปฏิบติั
ตามค าของเรา  เขากจ็ะปฏิบติั
ตามค าของท่านทัง้หลายด้วย” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์ 
11:16-33 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
ความทุกข์ยากล้าบากของเปาโลใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 23-29 
เปาโลโกรธท่ีพวกผู้สอนเท็จได้
สร้างความประทับใจและหลอกลวง
ชาวโครินธ์ (11:13-15)  
 ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงต้องยืนยัน

ความน่าเชื่อถือและสิทธิอ้านาจของ
ตนเองโดยกล่าวถึงความยากล้าบาก 
ต่างๆที่ท่านต้องเผชิญเพื่อรับใช้
พระคริสต์  
 บางเหตุการณ์ก็ถูกบันทึกไว้ใน

พระธรรมกิจการฯ (กจ .14 :19 ; 
16:22-24) เนื่องจากเปาโลเขียน
จดหมายฉบับนี้ในการเดินทาง
ประกาศครั้งที่สาม (กจ .18 :23 -
21:17)  
 ความยากล้าบากจึงยังไม่สิ้นสุด

ลง เปาโลยังต้ องเผชิญเหตุการณ์
อื่นๆ และยังต้องอัปยศอดสูเพื่อ
พระคริสต์อี ก (ดู กจ . 21 :30-33 ; 
22:24-30)  
 เปาโลสละชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 

ซึ่งผู้สอนเท็จจะไม่ยอมท้าเช่นนี้  
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การทดลองและความเจ็บปวด 
ที่เราต้องอดทนเพื่อพระคริสต ์

จะเสริมสร้างบุคลิก ส าแดงความเชื่อ
ของเรา และเตรียมเราให้พร้อม 

จะรับใช้พระเจ้าต่อไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22,23      เปาโลยืนยันฐานะ
อัครทูตของท่านเพื่อตอบโต้ข้อ
กล่าวหาของผู้สอนเท็จ  
 เปาโลรู้สึกโง่เขลาที่ต้องโอ้อวด

เช่นนี้ แต่ท่านรู้ว่าผู้ต่อต้านจะต้อง
ยอมจ้านนต่อหลักฐาน  
 เปาโลไม่ต้องการให้ชาวโ ครินธ์

หลงไปติดตามผู้สอนเท็จและหันเห
ไปจากข่าวประเสริฐ เปาโลยังได้
แจกแจงหลักฐานพิสูจน์ความเป็น
อัครทูตของท่านใน จดหมายถึง
ชาวฟีลิปปีด้วย (ดู ฟป.3:4-8) 
 แท้จริงเปาโลคงไม่อยากจะพูด

ถึงสิ่งที่ท่านเองต้องทนทุกข์ยาก
และเสียสละในฐานะเป็นผู้รับใช้
พระเจ้า เพราะจะเป็นเหมือนอวด 

 แต่ท่านพูดเพื่อจะปิดปากผู้สอน
ผิดทั้งหลาย  
 ลักษณะชีวิตและการส้าแดงชีวิต

ของเราส้าหรับข่าวประเสริฐจึงเป็น
หลักฐานต่อสู้กับผู้สอนผิดได้  
 ส้าหรับเราเองนั้น เรามีลักษณะ

ชีวิตอะไรที่บอกถึงการที่เราได้
ทุ่มเทเพื่อพระคริสต์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 ข้อ 28 ,29  เปาโลไม่เพียงถูก

เฆ่ียนตีและเผชิญภยันตรายต่างๆ 
แต่ท่านยังห่วงใยคริสตจักรใหม่ๆ 
หลายแห่ง  
 กังวลว่าพวกเขาจะมั่นคงใน

ความเชื่อหรือไม่ จะถูกล่อลวงจาก
การสอนผิดหรือไม่ และจะมีปัญหา
ภายในคริสตจักรหรือไม่  
 เปาโลห่วงใยผู้เชื่อในคริสตจักร

ต่างๆ ท่ีท่านรับใช้อย่างยิ่ง  
 ถ้าพระเจ้าตั้งให้เราอยู่ในฐานะ

ผู้น้าและมีสิทธิอ้านาจ จงปฏิบัติต่อ
ผู้คนอย่างเห็นอกเห็นใจและห่วงใย
เช่นเดียว กับเปาโล 
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 ส้าหรับเราเองนั้น อะไรคือ
ความเห็นใจและความห่วงใย       
ที่เรามีต่อลูกแกะของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น้าในคริสตจักร

ของเราที่ทุ่มเท อดทน เพื่อให้ลูก -
แกะของพระเจ้าในคริสตจักร ได้
เจริญเติบโตขึ้น อธิษฐานขอพระ -
เจ้าทรงอวยพรท่านเหล่านี้และ
ครอบครัว ทั้งร่างกาย จิตใจ จิต -
วิญญาณ การเงิน สังคม 
 อธิษฐานให้สมาชิกคริสตจักร  

ทุกคน โตขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้น้า     
ที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะผู้น้าที่
ถูกต้อง กับผู้สอนเท็จได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 24 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 12:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-19 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:20 “จงระลึกถึงค าทีเ่ราได้
กล่าว แก่ท่านทัง้หลายแล้วว่า  
"บา่วมิได้เป็นใหญ่กว่านาย"  ถ้า
เขาข่มเหงเรา  เขากจ็ะข่มเหง
ท่านทัง้หลายด้วย  ถ้าเขาปฏิบติั
ตามค าของเรา  เขากจ็ะปฏิบติั
ตามค าของท่านทัง้หลายด้วย” 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
12:1-10 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2,3 เปาโล “โอ้อวด ”ต่อไปโดย
เล่าถึงนิมิตที่ได้รับจากพระเจ้า 
“ข้าพเจ้าได้รู้จกัชายผูห้นึง่  ผู้-
เลือ่มใสในพระคริสต์ ” หมายถึง
ตัวท่านเอง  
 เปาโลอธิบายว่าท่าน ไม่รู้ว่า    

ถูกรับขึ้นไปทั้งกายหรือเพียงแค่  
จิตวิ ญญาณ แต่ท่านก็ได้อยู่ใน
สวรรค์ (สวรรค์ชั้นที่สาม)  
 เหตุการณ์ นี้ไม่ปรากฏในบันทึก

อื่นๆ เกี่ยวกับชีวิตของเปาโล บาง
คนคิดว่าอาจจะเป็นตอนที่เปาโล
ถูกหินขว้างจนใครๆ คิดว่าท่าน
ตายแล้ว (กจ.14:19,20)  
 ท่านเล่าเหตุการณ์นี้เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัมผัสชีวิต
ของท่านเป็นพิเศษ 
 
ข้อ 7,8 เราไม่รู้ว่าหนามในเนื้อของ
เปาโลคืออะไร  
 บางคนคิดว่าอาจจะเป็นมาลาเรีย 

โรคลมชัก หรือโรคเกี่ยวกับตา (ดู 
กท.4:13-15)  
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 แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโรคนี้
ต้องเป็นโรคเรื้อรั งและท้าให้อ่อน - 
เพลีย ซึ่งบางครั้งเป็นเหตุให้ท่าน
ท้างานไม่ได้ หนามนี้เป็นอุปสรรค
ในการรับใช้และเปาโลได้อธิษฐาน
ขอให้พระเจ้าก้าจัดออกไป แต่พระ-
เจ้าปฏิเสธ  
 เปาโลเป็นคนที่ไม่พึ่งพาใคร 

ดังนั้นหนามนี้คงสร้างปัญหาให้
ท่านมากทีเดียว หนามนี้ท้าให้
เปาโลถ่อมตน เตือนใจให้ท่ านคอย
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า และท้าให้คน
รอบข้างได้เห็นพระราชกิจของ  
พระเจ้าในชีวิตของท่าน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 9 
 ถึงแม้พระเจ้าไม่ขจัดโรคออก

จากกายของเปาโล แต่พระองค์ทรง
สัญญาจะส้าแดงฤทธิ์อ้านาจในตัว
เขา ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงส้าแดง
ฤทธิ์อ้านาจในคนอ่ อนแอน่าจะท้า
ให้เรามีก้าลังใจ  
 เมื่อเราตระหนักในความจ้ากัด

ของตัวเอง เราก็ไม่ควรพึงพอใจอยู่ 

แค่นั้นแล้วปล่อยเลยตามเลย แต่
เราควรหันไปหาพระเจ้า และ
แสวงหาหนทางที่จะเกิดผลมากขึ้น  

เราต้องพึ่งพระเจ้า 
ที่จะช่วยให้เราเกิดผล  

แทนที่จะเชื่อในก าลัง ความอดทนหรือ 
ความสามารถของตนเอง 

 ด้วยเหตุนี้ความอ่อนแอของเราจึง
ไม่เพียงช่วยพัฒนาบุคลิกคริสเตียน
เท่านั้น แต่ยังท้าให้การนมัสการพระ
เจ้ามีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะ
เมื่อเรายอมรับความอ่อนแอของ
ตัวเอง เราก็ก้าลังยืนยันถึงพละ - 
ก้าลังของพระเจ้า 
 นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้เรารู้

ว่าท้าไมพระเจ้าไม่ตอบค้าอธิษฐาน
ของเราตามที่เราทูลขอ เพราะพระองค์
ต้องการให้เราพึ่งพาพระองค์ อยู่
เสมอ ไม่ใช่ที่ก้าลังของเรา  
 ลองทบทวนดูซิว่ามีครั้งไหนบ้าง

ที่พระเจ้าไม่ได้ตอบเราตามใจเรา
เพราะพระองค์มีน้้าพระทัยจะให้เรา
พึ่งพาพระองค์?______________ 
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลพระเจ้าว่าเรายอมรับถึงความ- 

ยิ่งใหญ่ของพระองค์ แม้ว่าเราจะ   
ไม่เข้าใจทุกอย่างแต่เราก็ยอมสยบ
อยู่ใต้น้้าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้นมัสการ ร้องเพลงว่า 

“พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ” ด้วยหัวใจ
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 12:11-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทัง้บท 
ทบทวน พระธรรม ยน.15:1-19 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
ยน.15:20 “จงระลึกถึงค าทีเ่ราได้
กล่าวแก่ท่านทัง้หลายแล้วว่า  
"บา่วมิได้เป็นใหญ่กว่านาย"  ถ้า
เขาข่มเหงเรา  เขากจ็ะข่มเหง
ท่านทัง้หลายด้วย  ถ้าเขาปฏิบติั
ตามค าของเรา  เขากจ็ะปฏิบติั
ตามค าของท่านทัง้หลายด้วย” 

อ่าน  พระธรรม 2 โครินธ์ 12:11-
21 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้สัมผัสถึงหัวใจ ของเปาโล ที่
รักคริสตจักรพระเจ้าอย่างไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 14 เปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักร
โครินธ์เมื่อเดินทางไปที่นั่นครั้งแรก 
(กจ.18:1)  
 ต่อมาท่านก็ได้ไปเยี่ยมเป็นครั้ง

ที่สอง (2:1) และก้าลังวางแผนไป
เยี่ยมเยียนครั้งที่สาม (ดู 13:1 )  
 เปาโลอธิบายว่าท่านไม่ต้องการ

ค่าตอบแทน อาหารหรือที่พักอาศัย 
เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ เปาโล
เพียงแต่ต้องการจะเลี้ย งพวกเขา
ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
 ข้อ 11-15      เปาโลไม่เพียง  

เปิดเผยความรู้สึกของท่านเท่านั้น 
แต่ยังปกป้องสิทธิอ้านาจในฐานะ   
อัครทูตของพระเยซูคริสต์ด้วย 
 ท่านรู้สึกปวดร้าวที่คริสตจักร   

โครินธ์สงสัยและตั้งค้าถามท่าน 
ท่านปกป้องตั วเองเพื่อเห็นแก่   
ข่าวประเสริฐ ไม่ใช่เพื่อรักษาหน้า
ตัวเอง  

เมื่อเรา “ถูกสอบสวน” เราคิดถึง 
แต่ชื่อเสียงของเราเองหรือห่วงใยว่า
ผู้คนจะคิดอย่างไรกับพระคริสต ์

 

ข้อ20,21 เมื่ออ่านรายการความผิด
บาปที่ได้บันทึกไว้แล้วก็ยากที่จะ
เชื่อว่านี่คือเปาโลที่ผู้คนกล่าวถึงว่า
มีของประทานยิ่งใหญ่และเป็นเลิศ
ในทุกด้าน (8:7)  
 เปาโลเกรงว่าความประพฤติ

ของชาวโครินธ์ท่ีชั่วช้าจะแทรกซึม
เข้ามาในคริสตจักร ท่านจึงเขียน
ตักเตือนอย่างเข้มงวดและหวังว่า
พวกเขาจะจัดการกับชีวิตของตนเอง
ให้เรียบร้อยก่อนที่เปาโลจะมาถึง  
 

เราต้องด าเนินชีวิตแตกต่างจากผูไ้ม่เชื่อ 
อย่าปล่อยให้สังคมโลกเป็นผู้ก าหนด
ว่าเราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร  

อย่าให้วัฒนธรรมของโลก 
แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพล 

ต่อการปฏิบัติตนในคริสตจักร 
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 เราได้ด้าเนินชีวิตเป็นแสงสว่าง
หรือไม่ ใครเป็นผู้ก้าหนดการ
กระท้า วิถีชีวิตของเรา โลกหรือ
พระวจนะของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามีความ

ห่วงใยต่อคริสตจักรเหมือนที่เปาโล
มีต่อคริสตจักรเมืองโครินธ์   
ไม่เพียงแต่เราเท่านั้น แต่ให้พี่น้อง
ทุก  ๆ คนในคริสตจักรมีหัวใจ
ห่วงใยพี่น้องคนอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 26 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 13:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
13:1-10 ช้า ๆ 2 รอบ  
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 5 เปาโลเรียกร้องให้ชาวโครินธ์
ตรวจสอบความเป็นคริสเตียนแท้
ของตนเอง  
 เปาโลเรียกร้องให้เราตรวจสภาพ 

จิตวิญญาณเหมือนกับที่เราต้อง
ตรวจสุขภาพร่างกาย   

 เราควรตระหนักถึงการสถิตอยู่
ของพระคริสต์และฤทธิ์อ้านาจของ
พระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆ 
เราจึงจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแท้
หรือเป็นเพียงผู้ที่ปลอมปนเข้ามา  
 ถ้าเราไม่ตั้งใจจะใกล้ชิดพระเจ้า

มากยิ่งขึ้ น เราก็จะถูกดึงให้ออก
ห่างจากพระองค์ 
 

ข้อ 8,9    เปาโลต้องการให้ชาว    
โครินธ์เติบโตเป็นผู้เชื่อที่มีวุฒิ -
ภาวะเช่นเดียวกับที่บิดามารดา
ต้องการให้บุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เต็มที่  

เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐ  
เราไม่ควรคาดหวังแค่ให้คนรับเชื่อหรือ
มาร่วมประชุมที่คริสตจักรเท่านั้น  

แต่เราควรคาดหวังให้เขาเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ  
อย่าคาดหวังน้อยเกินไป 
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 จนบัดนี้ เราคิดว่าตัวเราเอง
เติบโตไปถึงระดับเท่าไรแล้ว และ
จากการที่เราศึกษาพระวจนะที่  
ผ่านมาในการเฝ้าเดี่ยว ท้า QT นั้น 
ได้ช่วยให้เราเติบโตไปมากหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้

เข้าใจถึงการที่เราจะเติบโตขึ้นสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ประมวลความคิดความเข้าใจทุก
อย่างที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
ท้า QT มานั้น มาใช้ส้าหรับการ
เติบโตของเราเพื่อเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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วันที่ 27 มิถุนายน  
2 โครินธ์ 13:11-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 โครินธ์  
13:11-14  ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 11 ค้าลงท้ายของเปาโลคือสิ่งที่
เขาประสงค์จะให้ชาวโครินธ์ระลึก
ถึงเกี่ยวกับความจ้าเป็นของคริสต - 
จักร ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ยังคงใช้ได้
กับคริสตจักรในยุคปัจจุบัน   
 หากคุณสมบัติต่างๆ  ที่เปาโล

เอ่ยถึงไม่มีในคริสต จักรใดก็แสดง
ว่าคริสตจักรนั้นมีปัญหาที่ต้อง
แก้ไข  

 คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ไม่
อาจได้มาโดยการมอง ข้ามปัญหา 
ความขัดแย้งและอุปสรรค ปัญหา
ต่างๆ  และไม่ได้เป็นผลจากการ
ละเลย ไม่ยอมรับรู้ ถอยหนี หรือมี
ความขมขื่นกับปัญหา  
 แต่คุณลักษณะเหล่านี้เป็นผล

จากการท้างานหนักเพื่อแ ก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับเปาโลและ
ชาวโครินธ์ท่ีต้องตีแผ่ขุดคุ้ยเอา
ความผิดต่างๆ  ขึ้นมาแก้ไขเพื่อให้
เกิดความสงบสุขในคริสตจักร 

เราต้องน าหลักการ 
จากพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติ

ไม่ใช่เพียงแค่ฟังเท่านั้น 
 มีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขใน

คริสตจักรของเราหรือไม่ และใ น
ส่วนตัวเรา เรามีอะไรที่ต้องแก้ไข
หรือไม่ ? เพื่อคริสตจักรจะได้เป็น
คริสตจักรที่ถวายพระเกียรติแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 14 เปาโลก้าลังจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรโครินธ์ 
 ท่านอาจเลือกที่จะเลิกติดต่อกับ

พวกเขาจนกว่าคริสตจักรจะแก้ไข
ปัญหาได้ลุล่วง แต่เปาโลรักคริสต -
จักรโครินธ์ ท่านจึงต้องยื่นมือ    
เข้าไปช่วยเหลือด้วยความรักของ
พระคริสต์  
 ความรักหมายความว่าบางครั้ง

เราก็ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เรา
ห่วงใย  
 

การจัดการกับคนที่ก าลัง 
ท าลายชีวิตตัวเองด้วยความบาปนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยทั้งสิทธิอ านาจ  

และความห่วงใยส่วนตัว 
 

 แต่การเผชิญหน้าด้วยวิธีท่ีผิด    
มีแต่จะท้าให้ความสัมพันธ์ยิ่ง
แตกร้าวมากขึ้นแทนที่จะสมาน  
 วิธีท่ีผิดนั้นได้แก่ การยกบทบัญ-

ญัติขึ้นมาอ้างแล้วต้าหนิติเตียน
อย่างรุนแรงว่าเขาควรเชื่อ ฟังบท -
บัญญัติ  
 

 การหันหนีจากเขาเพราะไม่
อยากเผชิญหน้ากับสถานการณ์ 
การแยกผู้กระท้าผิดออกจากกลุ่ม
โดยนินทาเขาและท้าให้คนอื่นรู้สึก
ต่อต้านเขาไปด้วย  
 เราควรท้าอย่างเปาโลคือหาทาง

ที่จะสร้างความสัมพันธ์โดยมีท่าทีที่
ดี แบ่งปัน สื่อสาร และห่วงใย ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ท้าได้ยา กและอาจท้าให้
เราท้อใจ แต่เป็นวิธีท่ีดีที่สุดส้าหรับ
ผู้กระท้าผิดและเป็นวิธีเดียวที่เป็น
วิธีของพระคริสต์ในการจัดการกับ
บาปของผู้อื่น 
 เรารักคริสตจักรของพระเจ้า

แบบที่เปาโลมีต่อคริสตจักรโครินธ์
หรือไม่ และเราได้แสดงความรักต่อ
คริสตจักรเหมือนที่เปาโลได้รัก
คริสตจักรหรือเปล่า อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของ   

พระเจ้าที่จะส้าแดงพระลักษณะ
ของพระเจ้าแก่โลกนี้ 
 อธิษฐานเผื่อตัวของเราเองที่จะ

รักคริสตจักรโดยกล้าที่จะจัดการ
ความบาปของตัวเอง และช่วย  
เหลือพี่น้องที่จะจัดการความบาป
ของเขาเอง เพื่อคริสตจักรของ  
พระเจ้าจะเป็นแสงสว่างแก่โลกนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ง เฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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เข้าใจพระธรรม กาลาเทีย 
 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ :   เพื่อโต้แย้งพวก
เคร่งธรรมเนียมยิว (ผู้ที่สอนว่าผู้ -
เชื่อต่างชาติต้องเชื่อฟังบทบัญญัติ
ของชาวยิวด้วยจึงจะรอด ) และ
เรียกร้องให้คริสเตียนมาถึงความ
เชื่อและเสรีภาพในพระคริสต์  
 

ผู้เขียน : เปาโล 
 

เขียนถึงใคร  : คริสตจักรต่างๆ
ทางภาคใต้ของแคว้นกาลาเทีย ซึ่ง
เปาโลตั้งขึ้นขณะที่เดินทางประกาศ 
ครั้งแรก (รวมทั้งอิโคนียูม ลิสตรา 
และเดอร์บี )รวมถึงคริสเตียนทั่ว
โลก 
 

ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ. 
49 เขียนจากอันทิโอก ก่อนการ
ประชุมสภาเยรูซาเล็ม (ค.ศ. 50) 
 
 
 

 
 
 
เบื้องหลัง  : 

ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งหนัก
หน่วงที่สุดในคริสตจักรสมัยแรกคือ 
ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อใหม่  

โดยเฉพาะชาวต่างชาติกับบท - 
บัญญัติของชาวยิว  นี่เป็นปัญหา
ของคนที่กลับใจใหม่และคริสตจักร
ที่เพิ่งตั้งใหม่โดยเฉพาะคริสตจักร  
ที่เปาโลก่อตั้งขึ้นในการเดินทาง
ประกาศครั้งแรก  

เปาโลเขียนพระธรรมกาลาเทีย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ต่อมาที่สภา -
เยรูซาเล็มได้แก้ ไขข้อขัดแย้งนี้
อย่างเป็นทางการโดยผู้น้าคริสตจักร 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก :  
กาลาเทีย 5:1 
“เพือ่เสรีภาพนัน้เอง พระคริสต์
จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท 
เหตฉุะนัน้จงตัง้มัน่และอย่าเข้า  
เทียมแอกเป็นทาสอีกเลย”  
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พระธรรมกาลาเทียเป็นดังกฎ -
บัตรว่าด้วยเสรีภาพของคริสเตียน 
ในจด หมายที่ลึกซึ้งฉบับนี้ เปาโล
ป่าวร้องถึงความเป็นจริงแห่ง
เสรีภาพในพระคริสต์ เสรีภาพจาก
บทบัญญัติและอ้านาจของบาป 
เสรีภาพในการรับใช้องค์พระผู้ -
เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ของเรา 

ผู้ที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์
เป็นกลุ่มแรก และผู้น้าตอนเริ่ม
ก่อตั้งคริสตจักรส่วนใหญ่ล้ว นเป็น
ชาวยิวซึ่งประกาศว่าพระเยซูทรง
เป็นพระมาซีฮาของเขา ในฐานะ  
คริสเตียนชาวยิว สถานะสองอย่าง
ขัดแย้งกันอยู่ในใจ คือความเป็น
ชาวยิวซึ่งบีบบังคับให้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติอย่างเคร่งครัด กับความ
เชื่อใหม่ในพระคริสต์ที่เชื้อเชิญ    
ให้เฉลิมฉลองเสรีภาพอันบริสุทธิ์  

พวกเขาสงสัยว่าคนต่างชาติ (ที่
ไม่ใช่ยิว ) จะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไร? 

 

ความขัดแย้งในเรื่องนี้สร้าง
ความเสียหายแก่คริสตจักรสมัย
แรก พวกเคร่งธรรมเนียมยิวซึ่ง
เป็นพวกตกขอบพวกหนึ่งใน
คริสตจักร สอนว่าคริสเตียนที่เป็น
คนต่างชาติต้องยอมอยู่ภายใต้
บทบัญญัติและขน บธรรมเนียม
ประเพณีของยิวเพิ่มขึ้นจากการ
เชื่อในพระคริสต์  

ในฐานะมิชชัน -นารีน้าข่าว
ประเสริฐไปสู่คนต่างชาติ เปาโลต้อง
เผชิญหน้ากับประเด็นนี้หลายครั้ง 

ฉะนั้นกาลาเทียจึงเป็นพระธรรม
ที่เขียนขึ้นเพื่อโต้แย้งพวกเคร่ง
ธรรมเนียมยิว และเรียกร้องให้      
ผู้เชื่อหันกลับไปหา ข่าวประเสริฐ   
ที่ไม่มีอะไรปลอมปน  

ข่าวประเสริฐมีเพื่อทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นชาวยิวหรือชาวต่างชาติ เรา
รอดได้โดยพระคุณของพระเจ้า
ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
และไม่มีอะไรอื่นอีก ความเชื่อใน
พระคริสต์หมายถึง  “เสรีภาพที่
แท้จริง” 
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หลังจากบทน้าสั้นๆ (1:1-5) 
เปาโลก็พูด กับคนที่ยอมรับข่าว
ประเสริฐที่ถูกบิดเบือนของพวก
เคร่งธรรมเนียมยิว (1:6-9) ท่าน
สรุปข้อโต้แย้งทั้งหมด รวมทั้งเรื่อง
ที่เขาได้เผชิญหน้ากับเปโตรและ
ผู้น้าคริสตจักรคนอื่นๆ (1:10-2:16)  

เปาโลแสดงให้เห็นว่าความรอด
มีมาโดยทางความเชื่อเท่านั้น โดย
ยกการกลับใจใหม่ของตนมาเป็ น
ตัวอย่าง (2:17-21) อ้างถึงประสบ -
การณ์ของผู้อ่านเองที่มีต่อข่าว -
ประเสริฐ (3:1-5) และแสดงให้เห็น
ว่าพันธสัญญาเดิมสอนเรื่องพระคุณ 
อย่างไร (3:6-20)  

จากนั้นเปาโลก็อธิบายถึงจุด - 
หมายของพระบัญญัติของพระเจ้า 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง  
พระบัญญัติ พระสัญญาของพระ -
เจ้า และพระคริสต์ (3:21-4:31) 

เมื่อวางรากฐานไว้มั่นคงดีแล้ว 
เปาโลก็ได้ให้เหตุผลยืนยันถึง
เสรีภาพของคริสเตียน คือ พวกเรา
ได้รอดแล้วโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดย
การรักษาบทบัญญัติ (5:1-12)  

เสรีภาพของเราหมายความว่า 
เราจะมีเสรีภาพที่จะรักและ
ปรนนิบัติ ซึ่ง กันและกัน ไม่ใช่มี
เสรีภาพในสิ่งที่ผิด (5:13-26) และ 
คริสเตียนควรจะช่วยแบกรับภาระ
ของกันและกัน และมีใจกรุณาต่อ
กัน(6:1-10)  

ใน 6:11-18 เปาโลแสดงความ -
คิดเห็นท้ายสุดโดยเขียนด้วย
ลายมือตัวเอง 

ขณะที่เราอ่านพระธรรมกาลา -
เทีย จงท้าความเข้าใจความขัดแย้ง
ในศตวรรษที่ 1 ระหว่างพระบัญญัต ิ
กับพระคุณ ความเชื่อกับการกระท้า 
และขณะเดียวกันก็จงตระหนักถึง
ค้าสอนท้านองเดียวกันนี้ที่ปรากฏ
ในยุคสมัยใหม่  

 
จงเป็นเหมือนเปาโล  

ปกป้องความจริงแห่งข่าวประเสริฐ 
และปฏิเสธทุกคนที่เพิ่มเติมหรือ

บิดเบือนความจริงเหล่านี้  
เราเป็นอิสระแล้วในพระคริสต์  
จงก้าวออกมาสู่ความสว่าง 

และเฉลิมฉลองเถิด 
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วันที่ 28 มิถุนายน  
กาลาเทีย 1:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :1 “ข้าพเจ้าเงยหน้าดภูเูขา  
ความอปุถมัภข์องข้าพเจ้ามา
จากไหน” 

อ่าน พระธรรม กาลาเทีย 1:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
บางคนได้สอน “ข่าวประเสริฐอืน่”  
เขาสอนว่าการที่จะรอดได้นั้น คน
ต่างชาติต้องปฏิบัติตามบทบั ญญัติ
และธรรมเนียนของชาวยิว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าสุหนัต ความเชื่อใน
พระคริสต์ประการเดียวไม่พอ  

 ค้าสอนนี้บ่อนท้าลายความจริง
ของข่าวประเสริฐที่ว่า ความรอดเป็น
ของประทาน ความรอดไม่ใช่รางวัล
ที่ได้มาเพราะการกระท้าบางอย่าง  
 พระเยซูคริสต์ได้มอบของ

ประทานนี้กับทุกคน ไ ม่ใช่แต่
พวกยิวเท่านั้น จงระวังคนที่กล่าว
ว่าจะรอดได้ต้องมีอะไรมากกว่า
ความเชื่อในพระคริสต์  
 เมื่อคนตั้งเง่ือนไขเพิ่มเติมให้

ความรอด ก็เท่ากับเขาปฏิเสธ ฤทธิ์
อ้านาจของการสิ้นพระ ชนม์บน
กางเขนของพระคริสต์  (ดู.3:1-5) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7  บางครั้ งการบิดเบือนความ
จริงก็จับได้ยากกว่าการโกหกอย่าง
โจ่งแจ้ง  
 พวกเคร่งธรรมเนียมยิวบิดเบือน

ความจริงเกี่ยวกับพระคริสต์ พวก
เขาอ้างตนเป็นสาวกของพระองค์
แต่บอกว่าพระราชกิจของพระเยซู
บนกางเขนนั้นไม่เพียงพอ ไม่
สามารถช่วยให้รอดได้  
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 คนที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐ
นั้นมีอยู่เสมอ อาจเป็นเพราะเขาไม่
เข้าใจค้าสอนในพระคัมภีร์ หรือ
อาจเป็นเพราะเขาไม่สบายใจกับ
ความจริงที่ปรากฏ  
 เมื่อมีคนบิดเบือนความจริงเรา

จะทราบได้อย่างไร? __________ 
__________________________
__________________________ 
 

ก่อนที่จะยอมรับค าสอนของกลุ่มใด 
ให้ศึกษาค าสอนของเขาเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์ หากค าสอนของพวก
เขาไม่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้า 
ก็แสดงว่าเขาบิดเบือนข่าวประเสริฐ 

 

 ในปัจจุบัน นี้ มีบางค้าสอนที่
บิดเบือนไปจากพระวจนะพระเจ้า 
เช่น สอนว่า  “เมือ่เป็นครสิเตยีน
แลว้ พระเจา้ทรงมพีระคุณต่อเรา
ไมม่กีฏบญัญตัทิ าอะไรกไ็ด้         
ไมเ่ป็นไรเราอยู่ในยุคพระคุณ” หรือ 
“การเป็นครสิเตยีนนัน้เป็นทีใ่จ     
ไมต่อ้งไปสามคัคธีรรมกบัพีน้่อง     
ทีค่รสิตจกัรกไ็ด”้ 

 เราเคยเห็นค้าสอนที่บิดเบือน
อื่นๆ อีกหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 10  เราเคยใช้ชีวิตโดยพยายาม
จะท้าให้ทุกๆ คนพอใจหรือไม่? 
 เปาโล  กล่าวอย่างรุนแรงกับ     

คริส เตียนในกาลาเทียเพราะ    
พวกเขาตกอยู่ในอันตรายที่ร้ายแรง 
เปาโลไม่ขอโทษที่พูดอย่างตรงไป  
ตรงมา ท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถ
ปรนนิบัติพระคริสต์อย่างซื่อสัตย์ได้ 
ถ้าท่านปล่อยให้ คริสเตียนชาว    
กาลาเทียด้าเนินชีวิตอย่างผิดๆ  
 เราแสวงหาการยอมรับจากใคร 

คนอื่นๆ หรือจากพระเจ้า?  
__________________________
__________________________ 

จงอธิษฐานขอความกล้าหาญ 
ที่จะแสวงหาการยอมรับจากพระเจ้า
มากกว่าที่จะได้รับการยอมรับ 

จากคนอื่น  ๆ
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส้าหรับ

ความรักของพระองค์ที่ให้เราได้ รับ
ความรอดโดยพระคุณของพระเยซ-ู
คริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ชดใช้ความบาปผิดของเรา 
 ขอพระเจ้าทรงสอนเราที่เราจะ

ด้าเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าทรงพอ -
พระทัยไม่ใช่ท้าให้ทุก ๆ คนพอใจ
เราและประนีประนอมกับความบาป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
……………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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วันที่ 29 มิถุนายน  
กาลาเทีย 1:11-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :1 “ข้าพเจ้าเงยหน้าดภูเูขา  
ความอปุถมัภข์องข้าพเจ้ามา
จากไหน” 

อ่าน พระธรรม กาลาเทีย  
1:11-24 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 14 
ค้าว่ายิวไม่เพียงบ่งบอกเชื้อชาติ
เท่านั้น แต่ยังบอกถึงศาสนาด้วย  
 คนที่จะเป็นยิวโดยสมบูรณ์ต้อง

สืบเชื้อสายจากอับราฮัม 

 ยิ่งกว่านั้นชาวยิวที่ซื่อสัตย์
จะต้องยึดมั่นในบทบัญญัติของ
ชาวยิว คนต่างชาติ (1:6) คือคนที่
ไม่ได้เป็นยิว ไม่ว่าจะโดยสัญชาติ
หรือศาสนา  
 ในสมัยเปาโลชาวยิวคิดถึงชาว - 

ต่างชาติในฐานะเป็นคนนอกศาสนา  
 ชาวยิวจะหลีกเลี่ยงคนต่างชาติ 

เพราะพวกเขาเชื่อว่ าการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนต่างชาติจะท้าให้เกิด
ความเสื่อมทรามทางจิตวิญญาณ  
 ถึงแม้คนต่างชาติโดยสัญชาติจะ

สามารถเป็นยิวทางศาสนาโดยการ
เข้าสุหนัตและปฏิบัติตามบทบัญ -
ญัติและขน บประเพณีของชาวยิว 
แต่คนเหล่านี้ก็ไม่เคยเป็นที่ยอมรับ
อย่างแท้จริง 
 ชาวยิวหลายคนไม่อยากจะเชื่อ

ว่า ข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีเพื่อ
คนยิวและคนต่างชาติเหมือนกัน 
ชาวยิวบางคนคิดว่าคนต่างชาติ
ต้องเป็นยิวก่อนแล้วจึงจะเป็น   
คริสเตียนได้  
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 แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะ
ช่วยทั้งชาวยิวและคนต่างชาติให้
รอด พระองค์ได้ทรงเปิดเผย
แผนการนี้ผ่านผู้เผยพระวจนะใน
พันธสัญญาเดิม (ดูตั วอย่างใน 
ปฐก .12:3; อสย .42:6; 66:19)  
พระองค์ทรงท้าให้ส้าเร็จผ่านทาง
พระเยซูคริสต์ และพระองค์ทรง
ป่าวประกาศเรื่องนี้แก่คนต่างชาติ
ผ่านทางเปาโล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15,16  
 เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นผู้น้าใน

พันธกิจของเปาโล ดังนั้นท่านจึง
ไม่ได้ท้าสิ่ งใดนอกเหนือจากที่    
พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้ก่อนแล้ว
และมอบอ้านาจให้ท่านท้า  
 ในท้านองเดียวกันพระเจ้าตรัส

บอกเยเรมีย์ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขา
ตั้งแต่ก่อนเขาเกิดมาให้เขาท้างาน
พิเศษเพื่อพระเจ้า (ดู ยรม.1:5) 
 
  

 พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี
เช่นกัน และพระองค์ทรงเลือกเรา
ให้เป็นของพระองค์ตั้งแต่ก่อนเรา
เกิด (ดู สดด.139)  
 พระองค์ทรงต้องการให้เราเข้า

มาใกล้ชิดพระองค์ และท้าให้ส้าเร็จ
ตามพระประสงค์ที่ทรงตั้งไว้เพื่อ
ชีวิตของเรา 
 

เราทราบหรือไม่ว่า  
พระประสงค์ของพระเจ้า 

ที่ทรงตั้งไว้ให้กับเรานั้นคืออะไร? 
ให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้า

ส าหรับพระประสงค์นี้  
เพื่อเราจะได้มีชีวิตเพื่อถวายเกียรต ิ
แด่พระองค์ได้เหมือนที่เปาโลเป็นนั้น 

 

อธิษฐาน 
 ให้เราเรียนรู้และฟังพระสุรเสียง

ของพระเจ้าว่า พระเจ้ามีพระประสงค์
อะไรในชีวิตของเราในการรับใช้
พระองค์นั้น ให้เราชัดเจนในพระ - 
สุรเสียงนี้  
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 อธิษฐานทูล ขอการเปิดเผยกับ
พระเจ้าส้าหรับชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 มิถุนายน  
กาลาเทีย 2:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน้าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :1 “ข้าพเจ้าเงยหน้าดภูเูขา  
ความอปุถมัภข์องข้าพเจ้ามา
จากไหน” 

อ่าน พระธรรม กาลาเทีย 2:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอ ะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
ข้อ 1 หลังจากกลับใจแล้ว เปาโลใช้
เวลาหลายปีเตรียมตัวเพื่อพันธกิจ
ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับใช้  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 ช่วงเวลาที่เตรียมตัวนี้รวมถึง
การใช้เวลากับพระเจ้าเพียงล้าพัง 
(1:16,17) ใช้เวลาปรึกษาหาหรือ
กับคริสเตียนคนอื่นๆ   
 บ่อยครั้งคริสเตียนใหม่กระตือ -

รือร้นที่จะเข้ามารับใช้พระเจ้าเต็ม
เวลาโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงใช้เวลา
ศึกษาพระคัมภีร์และศึกษาจากครู  
ผู้มีคุณสมบัติ ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่านี้
จ้าเป็นมาก  
 เราอาจจะเป็นพยานเรื่องพระ -

คริสต์กับเพื่อนๆ ของเราได้ทันที
โดยไม่ต้องคอยเวลา แต่เราอาจจะ
ต้องการการเตรียมตัวก่อนจะลงมือ
ประกอบพันธกิจพิเศษไม่ว่าจะ  
เป็น แบบ อาสาสมัครหรือได้รับ
ค่าตอบแทนก็ตาม  
 

ขณะที่เรารอคอยเวลาของพระเจ้า 
เราควรจะศึกษาเรียนรู ้
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 เราได้เตรียมตัวเราอะไรบ้างใน
เวลานี้ ในการรับใช้พระเจ้าเพื่อ
เป็นการถวายเกียรติยศแด่พระองค์
และท้าให้พระเจ้าพอพระทัย 
__________________________
__________________________ 
ข้อ10         ในที่นี้พวกอัครทูตพูด
พาดพิงถึ งคนจนในกรุงเยรูซาเล็ม
ขณะที่ชาวต่างชาติที่กลับใจมา
เป็นคริสเตียนนั้นมีเงินพอจะอยู่   
ได้สบาย  
 คริสตจักรเยรูซาเล็มก้าลังขัดสน

อย่างหนัก เพราะการกันดารอาหาร
อย่างรุนแรงในปาเลสไตน์ (ดู กจ .
11:28-30) เปาโลใช้เวลาไม่น้อย
เก็บรวบรวมเงินทุนเพื่อสงเคราะห์  
คริสเตียนชาวยิว (กจ.24:17; รม.
15:25-29; 1 คร.16:1-4; 2 คร:8)   
 ผู้เชื่อจ้าเป็นต้องดูแลคนยากจน 

นี่เป็นประเด็นที่พบตลอดทั้งพระ -
คัมภีร์ แต่บ่อยครั้งเราไม่ได้ท้าอะไร
ในเรื่องนี้เลย เราหมกหมุ่นอยู่แต่
การตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาของเราเอง  
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 บางทีเราก็ไม่เห็นความยากจน
ชัดเจนพอ ที่เราจะใส่ใจในความ
ต้องการของคนจน โลกนี้เต็มไป
ด้วยคนยากจน ทั้งในประเทศของ
เราและประเทศอื่นๆ  
 เราสามารถท้าอะไรได้บ้างเพื่อ

ช่วยเหลือคนเหล่านี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าสร้างเรา

ผ่านทางพระวจนะของพระองค์และ
ผ่านคริสตจักร เพื่อชีวิตของเราจะ
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่อคนขัดสน คนยากจน 

ในคริสตจักรของเรา และทูลขอการ
ทรงน้าจากพระเจ้าส้าหรับตัวเรา
เองว่า เราจะสามารถช่วยเหลือคน
เหล่านี้ได้อย่างไร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 

พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ ……………………………..…… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


