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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ใช่เป็นการที่
เรานับถือศาสนาคริสต์ เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ 

ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นคือการที่เราจะรู้จักพระองค์
เป็นการส่วนตัว  ดังนั้นถ้าเราบอกว่า เราเป็นคริสเตียน ค าถามที่ส าคั ญ
ที่เราต้องตอบก็คือว่า เรารู้จักพระเจ้าองค์ที่เรานับถือหรือไม่? 

เรารู้จกัพระเจ้าหรือไม่ครบั? 
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้จบที่เรารู้จักพระเจ้า แต่

หมายถึงมากกว่านั้นก็คือ เราได้มีปฎิสัมพันธ์กับพระองค์ และมากขึ้นไป
กว่านั้น คือการที่เราสนิทสนมกับพระองค์ 

เราได้มีปฎิสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไร? 
เราสนิทสนมกับพระองค์ลึกซึ้งขนาดไหน? 
กับเพื่อน เราสนุกสนาน เราสังสรรค์ 
กับพ่อแม่ เราเคารพ เราเชื่อฟัง 
และกับพระเจ้า เราเป็นอย่างไร? 
กบัพระเจ้า เราควรจะนมสัการ สรรเสริญ เทิดทูนพระองค ์
การท า QT ในเดือนนี้ ของวันที่ 11-15  เราจะเห็นตัวอย่างของ

ผู้ประพันธ์ สดุดีคือกษัตริย์ดาวิดที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้า และ
บรรยายออกมาเป็นค าพูดให้เราเข้าได้ และใน 5 วันนี้ ผมอยากให้เราดู
ตรง ๆ จากบทสดุดีนี้ เพราะจากเนื้อหาของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็ได้
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บรรยาย ถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีดาวิดมีกับพระเจ้ าที่เราสามารถเรียนรู้และ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ และเป็นพระพรในชีวิตของเราได้ และตอน
อธิษฐานผมก็ได้ให้พวกเราใช้พระธรรมสดุดีเหล่านี้เป็นค าอธิษฐานของ
เราด้วย 

เมื่อกล่าวถึงการอธิษฐาน เรามักจะคิดถึงการทูลขอ เมื่อเรามาหา
พระเจ้า เราก็จะขอตลอด  

พี่น้องครับ สมมุติว่า ทุกครั้งที่ลูกมาหาเราก็ มักจะขอตลอด หรือ 
เมื่อเพื่อนมาหาเราก็ขอให้เราช่วยตลอด พี่น้องคิดอย่างไรครับ? 

ความสัมพันธ์เช่นนี้ เป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราว เพราะเมื่อลูก
โตขึ้น หรือเราคบเพื่อนลึกซึ้งมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ก็จะลึกซึ้งกว่านั้น และ
ถ้ายังเป็นเช่นเดิม คือมาเมื่ อไหร่ก็ขอ  ความสัมพันธ์นี้จะ กลับกลาย เป็น
ความสัมพันธ์ท่ีเห็นแก่ตัว เจ็บป่วย และเป็นโรคร้าย 

เช่นเดียวกันกับ เมื่อเรามาหา พระเจ้า ก็เพื่อมาขอเท่านั้น  นั่นก็จะ
ท าให้ความหมายของ การที่เราบอกว่าเป็นคริสเตียน ผิดพลาด ไป การ
อธิษฐานของคริสเตียนคือการที่เราสัมพันธ์กับพระเจ้า 

พี่น้องครับ ให้เดือนนี้ เป็นเดือนที่เราจะเรียนรู้ถึงการเทใจของเรา
ให้กับพระเจ้า เรียนรู้จากบทสดุดีที่ดาวิดมีต่อพระเจ้านั้น ในเรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับพระองค์  

ลองฝึกหัดดูนะครับ และพี่น้องจะก้าวขึ้นสูงอีกระดับหนึ่งในการ  
เฝ้าเดี่ยว ท า QT กับพระเจ้า เราจะมีความอิ่มเอมใจ มีสันติสุขแบบที่เรา
ไม่เคยได้รับ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลา 
 พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน 
 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุก วัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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ท าการเฝ้าเดี่ยวตามท่ีแนะน าไว้ในคู่มือเฝ้าเดี่ยว  
1. เร่ิมต้นด้วยการนมสัการพระเจ้า 
2. อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์ประจ าวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษา ช้า ๆ และตอบค าถาม 

 ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

6. บนัทึก ส่ิงท่ีได้รบัจากการเฝ้าเด่ียว 
7. อธิษฐาน   
 มี  5 หัวข้อที่เราจะอธิษฐานคือ  
 1) ยกย่อง [Adoration] 2)ขอบพระคุณ [Thankgiving] 3) ทูลขอ 
[Petition] 4) วิงวอน [Intercession] 5) สารภาพ [Confession] 
 

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เรา focus ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 
กระท าให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

(ยน.16:24) 
7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานส าหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  
 (1 ซมอ.12:23) 

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยน.1:9) 
 

การอธิษฐานน้ัน  เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ     
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6.9-13 และอธิษฐานตาม
หัวข้อในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหน   
ที่เรารู้สึกมีภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วย         
ตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 : 2  “ความอปุถมัภข์อง
ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า  ผูท้รง
สร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 17  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5,10  หลังจากที่ชาวอิสราเอล
ได้เห็นการอัศจรรย์อันน่าตื่นเต้น
หลายประการ เห็นชาวอียิปต์ถูก
ลงโทษด้วยภัยพิบัติและมีประสบ -
การณ์กับการสถิตอยู่ของพระเจ้า 
พวกเขาก็ยังบ่นและกบฎต่อไป  

 เราไม่เข้าใจว่าท าไมพวกเขาช่าง
ตาบอดและโง่เขลา แต่เราก็มักเดิน
ตามรอยชาวอิสราเอล  
 เรามีหลักฐานผ่านหลายศตวรรษ 
มีพระคัมภีร์หลากหลายภาษาและ
มีผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือทาง
โบราณคดีและทางประวัติศาสตร์
แต่คนทุกวั นนี้ก็ยังคงไม่เชื่อฟัง  
พระเจ้าและหันไปตามทางของตนเอง  
 เราไม่ต่างจากชาวอิสราเอล ที่
สนใจแต่ความเป็นอยู่ทางกายภาพ  
มากกว่าด้านจิตวิญญาณ  
 เราสามารถหลีกเลี่ยงวิถีชีวิต
เช่นนี้ได้โดยจดจ่อที่เครื่องหมายที่
แสดงการสถิตอยู่ของพระเจ้าที่เรา
ได้รับ  
 พระเจ้าทรงน าและปกป้องเรามา
ตลอดใช่ไหม? พระองค์ยังทรงตอบ
ค าอธิษฐานของเราอยู่ใช่ไหม?  
 เรารู้จักคนที่มีประสบการณ์แห่ง
พระพรและการรักษาเป็นพิเศษไหม? 
เรารู้จักเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่  
พระเจ้าทรงน าประชากรของพระองค์
หรือไม่?  
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จงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าเคยท า  
แล้วเราจะไม่คิดถึงการกบฏเลย 

 ถ้าเรามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ  
พระเจ้า เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
สูงสุด ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง  พระองค์
ทรงรู้จักเรา พระองค์ทรงรักเรา 
เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะไม่กบฎต่อ
พระองค์เลย 
 เรารู้จักพระเจ้าเพียง แค่ทรงเป็น
ผู้ตอบค าอธิษฐานของเราหรือไม่ ? 
หรือว่าเราตระหนักว่าพระอ งค์เป็น
มากกว่าผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์
ต้องการเป็นเพื่อนเรา  
__________________________
__________________________ 
 ประเด็นส าคัญของเราก็คือ เรา
กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ท่ีสนิท -
สนมกันหรือไม่นั่นเอง 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า เราอาจจะอธิ ษฐาน
ตามพระธรรมสดุดีบทที่ 8 ก็ได้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผย
พระองค์ให้กับเรา เพื่อเราจะมี
ประสบการณ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 2 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 : 2  “ความอปุถมัภข์อง
ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า  ผูท้รง
สร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 18  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25,26 แม้แต่ชาวเลวีผู้ปรนนิบัติ
รับใช้ยังต้องถวายสิบลดเพื่อสนับ - 
สนุนงานของพระเจ้า  ทุกคนต้อง
ถวายส่วนหนึ่งที่ได้รับมาคืนแก่  
พระเจ้า ไม่มีใครได้รับการยกเว้น  
 

 แม้ชาวเลวีจะไม่ได้เป็นเจ้าของ
ที่ดินหรือมีกิจการใหญ่โต แต่พวก
เขาก็ต้องปฏิบัติเหมือนคน อื่นๆใน
เรื่องรายได้ โดยถวายส่วนหนึ่งเพื่อ
ช่วยชาวเลวีอื่นๆ ท่ี ขาดแคลนและ
เพื่อดูแลพลับพลา  
 หลักการการถวายสิบลดยังคง
ใช้ได้ในปัจจุบัน พระเจ้าทรงต้องการ
ให้ผู้ติดตามพระองค์ทุกคนให้ความ
ช่วยเหลือด้านวัตถุแก่คนที่อุทิศตน
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิต-
วิญญาณในชุมชนของผู้เชื่อ 
 สิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีรน์ั้น 
พระเจ้าคาดหวังให้เราปฎิบัติ ด้วย 
ในที่นี้  
 เราได้เรียนรู้ว่า แม้ชาวเลวีที่   
เป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยตรงในพระ -
นิเวศน์ก็ต้องถวายสิบลด คือสิบลด
ของสิบลดที่เขาได้รับจากพระเจ้า 
 บางครั้งเราอาจจะคิดว่า เราเป็น
อาสาสมัครรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร
แล้ว เราได้ถวายเวลา ถวายความ -
สามารถแล้ว เราไม่จ าเป็นต้อง
ถวายทรัพย์ก็ได้ นี่เป็นความคิดที่
ไม่ถูกต้อง 
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การถวายเวลาและทรัพย ์
เป็นหลักการฝ่ายวิญญาณที่มีไว ้

เพื่อประโยชน์ของเราเอง  
เพราะการถวายเป็นการปลดปล่อยเรา
จากการเป็นทาสของทรัพย์สินฝ่ายโลก 
และยังเป็นช่องทางในการที่พระเจ้า 
จะส าแดงการอัศจรรย์ทั้งในส่วนตัว
และต่อชุมชนผ่านการเชื่อฟังของเรา 
 เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการรับ -
ใช้พระองค์หรือไม่ และเราสัตย์ซื่อ
ในการถวายทรัพย์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามี
โอกาสรับใช้พระองค์ ผู้ทรงเป็น
จอมเจ้านาย ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก และเป็นสิทธิ
พิเศษที่เราสามารถถวายทรัพย์
ให้กับพระองค์ได้ 

 ทูลขอพระเจ้าทรงโปรดประทาน
ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อ
เราจะพัฒนาหัวใจแห่งการรับใช้ 
และการปรนนิบัติพระเจ้า, พี่น้อง 
และชุมชน เพื่อเป็นก ารถวาย -
เกียรติแด่พระองค์ และเพื่อ      
พี่น้องของเราจะเจริญเติบโตขึ้น
ผ่านทางการรับใช้ของเรา 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_______________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 3 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 : 2  “ความอปุถมัภข์อง
ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า  ผูท้รง
สร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 19  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9,10 เถ้าจากวัวตัวเมียมีความ - 
ส าคัญอย่างไร ? เมื่อใครแตะต้อง
ศพจะมีมลทิน (เช่น เข้าไปนมัสการ 
พระเจ้าไม่ได้ ) พิธีนี้ช าระผู้มีมลทิน
ให้มีโอกาสถวายเครื่องบูชาและ
นมัสการพระเจ้าได้อีก  

 ความตายเป็นมลทินมากที่สุด
เพราะเป็นผลสุดท้ายของความ
บาป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วัวตัว
เมียเป็นเครื่องบูชาพิเศษและคนที่
ถวายเครื่องบูชานี้ต้องไร้มลทิน  
 เมื่อเผาวัวตัวเมียบนแท่นบูชา
แล้ว จึงน าเถ้านั้นไปท าน้ าแห่งการ
ช าระมลทินเพื่อใช้ในพิธีช าระ  
 การท าเช่นนี้มีความหมายในแง่
สัญลักษณ์มากกว่ากา รช าระให้
บริสุทธิ์จริงๆ  
 คนที่มีมลทินจะช าระตัวพร้อม
ทั้งเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อ
แสดงให้รู้ว่าเขาสะอาดแล้ว 
 เมื่อเราศึกษาจากพระคัมภีร์เดิม
เกี่ยวกับเรื่องพิธีการต่าง ๆ นั้น เรา
จะเห็นว่า พระเจ้าทรงเน้นถึงความ
บริสุทธิ์อย่างมาก ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่ างยิ่ง เพราะพระเจ้าทรง
บริสุทธิ์ และพระเจ้าทรงต้องการที่
จะมีความสัมพันธ์กับเรา ดังนั้นเรา
จึงต้องบริสุทธิ์ด้วย ถ้าเราไม่บริสุทธิ ์
เราไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ 
 การถวายเครื่องบูชาต่าง ๆ ได้เล็ง
ถึงพระเยซูคริสต์ และโดยพระเยซู -
คริสต์นั้น พระโลหิตของพระองค์ทรง
หลั่งออกมาเพื่อไถ่บาปของเรา  
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 ดังนั้น เราที่รับการช าระโดย
โลหิตของพระองค์จึงท าให้เราบริสุทธิ์ 
และสามารถมีความสัมพันธ์กับ
พระองค์ได้ 
 เราได้ทูลขอให้พระเยซูคริสต์
ทรงช าระชีวิตของเราแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 

ในแต่ละวันที่เราด าเนินชีวิตนั้น 
เราอาจจะผิดพลาดได ้เมื่อเราท าบาป  
เราต้องไวในการสารภาพบาป และ
ทูลขอพระเยซูคริสต์ทรงช าระเรา  
เพื่อเราจะกลับมาสู่ความสัมพันธ ์
กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้าว่ามีอุปสรรค
อะไรหรือไม?่ เราได้ยินพระสุรเสียง
ของพระองค์ชัดเจนหรือไม่?  
 ถ้าหากว่า เรามีอุปสรรค ควร
ทบทวนตัวของเราว่ามีความบาป
อะไรขวางกั้นหรือไม่ ? และทูลขอ
พระเจ้าทรงเปิดเผยความบาปผิด
ของเราเพื่อเราจะสามารถสารภาพ
และกลับใจกับพระองค์ได้ และเพื่อ
เราจะมีความสัมพันธ์ทีดีกับพระองค์
เหมือนเดิมต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 4 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 20:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :3 “พระองคจ์ะไม่ให้เท้า   
ของท่านพลาดไป  พระองคผ์ู้
ทรงอารกัขาท่านจะไม่เคล้ิมไป” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
20:1-13 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3-5       หลังจากอยู่ในถิ่น -
ทุรกันดารมา 37 ปี ชาวอิสราเอล
ลืมไปแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็น
ผลจากความบาปของพ่อแม่และตัว
พวกเขาเอง พวกเขาไม่ยอมรับว่า
ตนเป็นคนสร้างปัญหาขึ้ นและโทษ
โมเสสว่าเป็นต้นเหตุ  

 บ่อยครั้งความเดือดร้อนเกิดขึ้น
จากการไม่เชื่อฟังและการขาด
ความเชื่อของเราเอง เราไม่อาจ
โทษพระเจ้าได้เม่ือเราท าบาป ถ้า
เราไม่เผชิญหน้ากับความจริงนี้ เรา
จะไม่มีสันติสุขและไม่เติบโตด้าน
จิตวิญญาณเลย 
 เมื่อมีปัญหา เราจึงไม่ควรโยน
ความผิด  หรือความรับผิดชอบ สิ่ง
ที่เราควรพิจารณาอันดับแรกคือ 
มองมาที่ตัวเอง และถามตัวเอง 2 
ประการคือ [1] พระเจ้าก าลังจะ
สอนอะไรเรา ? และ [2] เราผิด -
พลาดอะไรหรือไม่? หรือ เราได้ท า
บาปอะไรหรือไม่? 
 ตอนนี้ ให้เราพิจารณาปัญหา ที่
ผ่านมาของเรา สัก 1 ปัญหา  และ
ถามค าถาม 2 ประการข้ างบนเพื่อ
เป็นบทเรียนที่เราจะเติบโตกับพระ-
เจ้า เราได้รับค าตอบว่าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

ข้อ  12 พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสพูด
กับก้อนหิน แต่โมเสสกลับฟาด
ก้อนหิน และไม่ใช่เพียงครั้งเดียว 
แต่ฟาดถึง 2 ครั้ง  
 พระเจ้าทรงเป็นผู้ท าการอัศจรรย ์
แต่โมเสสเอาความดีความชอบมา
เป็นของตนเองเมื่อเขาพูดว่า “เรา
เอาน้ าออกจากศิลานี้ให้เจ้า ” ด้วย
เหตุนี้เขาจึงไม่ได้เข้ าดินแดนแห่ง
พันธสัญญา  
 พระเจ้าทรงลงโทษโมเสสหนัก
เกินไปหรือ ? ประชาชนยังบ่นว่า 
กล่าวร้ายและต่อต้านทั้งเขาและ
พระเจ้า และตอนนี้พวกเขาก็ท า
เช่นนั้นอีก (20 :5) แต่โมเสสเป็น
ผู้น าและเป็นแบบอย่างของคนทั้ง
ชาติ  
 เนื่องจากเขามีความรับผิดชอบสูง
ต่อประชาชน พระเจ้าจึงไม่อาจล ะ
เว้นเขาได้ง่ายๆ การฟาดก้อนหิน
เป็นการไม่เชื่อฟังค าสั่งและไม่
ถวายเกียรติพระเจ้าต่อหน้าประชากร
ของพระองค์ 
 
 
 

แม้เราเป็นผู้น า เราก็ต้องเชื่อฟังด้วย 
อย่าคิดว่าเป็นผู้น าแล้ว 
พระเจ้าจะยกเว้นให้  

จงให้ความผิดพลาดของโมเสสและ
อาโรนเตือนใจไม่ให้เราผิดพลาด 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีใจถ่อมและ
มีความย าเกรงต่อพระองค์เสมอ 
ไม่ตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบ 
โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้าย
หรือบีบคั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__ 
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วันที่ 5 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 20:14-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :3 “พระองคจ์ะไม่ให้เท้า   
ของท่านพลาดไป  พระองคผ์ู้
ทรงอารกัขาท่านจะไม่เคล้ิมไป” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
20:14-29 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14      สองพี่น้องกลายเป็น
บรรพบุรุษของชนสองชาติ คน     
เอโดมสืบเชื้อสายมาจากเอซาว 
ชาวอิสราเอลมาจากยาโคบ ดังนั้น
ชาวเอโดมจึงเป็นพี่น้องกับชาว
อิสราเอล  

 ชาวอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปยัง   
เอโดมในฐานะพี่น้องเพื่อขอผ่าน
ดินแดนของพวกเขาโดยใช้ทาง
หลวงซึ่งเป็นเส้นทางค้าข ายที่
ส าคัญ ชาวอิสราเอลสัญญาจะไม่
ออกนอกลู่นอกทาง และไม่สร้าง
ความเสียหายให้กับไร่นา สวนองุ่น 
และบ่อน้ าของเอโดม  
 แต่ชาวเอโดมป ฏิเสธเพราะไม่
เชื่อใจอิสราเอล  ชาวเอโดมกลัวว่า
ฝูงชนจ านวนมหาศาลนี้จะโจมตี
พวกเขาหรือไม่ก็กินพืชผลของ
พวกเขา (ฉธบ.2:4,5)  
 เนื่องจากพี่น้องไ ม่ควรต่อสู้กัน 
พระเจ้าจึงทรงให้ชาวอิสราเอล
เปลี่ยนเส้นทางไปยังดินแดนแห่ง
พันธสัญญา 
 
ข้อ 21  โมเสสพยายามต่อรองและ
พูดกับกษัตริย์เอโดมด้วยเหตุผล 
แต่เมื่อไม่ได้ผลเขาก็มีทางเลือก 2 
ประการคือสร้างความขัดแย้งหรือ
หลีกเลี่ยง โมเสสรู้ว่าในอนาคต
พวกเขาจะมีอุปสรรคอีกมากม าย 
และไม่ควรสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีก
โดยไม่จ าเป็น  
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 บางครั้งความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บางครั้งก็ไม่คุ้ม
กับผลที่ตามมา  
การต่อสู้กันซึ่งๆหน้าอาจดูยิ่งใหญ่ 

กล้าหาญ และถูกต้อง  
แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป 
เราควรดูแบบอย่างของโมเสส 
และหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น 
แม้จะยากล าบากกว่าก็ตาม 

 เราสามารถ เห็น หลัก การ ก็คือ   
พี่น้องกันไม่ควรทะเลาะกัน และ
ควรจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเสีย 
 ให้เราใช้หลักการนี้ในครอบครัว
และในคริสตจักรเราด้วย เพราะนี่
เป็นน้ าพระทัยของพระเจ้าส าหรับ
เราที่เป็นพี่น้องกันทั้งฝ่ายร่างกาย
และในฝ่ายวิญญาณ 
 ขณะนี้มีประเด็นปัญหาอะไรบ้าง
ในคริสตจักรหรือในครอบครัวของ
เราที่ต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก -
การนี้?_____________________ 
__________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ออกชื่อพี่น้องในครอบครัวของ
เราให้มีความรักต่อกันและกัน 
อธิษฐานผูกมัดความขัดแย้งไม่ให้
เกิดขึ้นในครอบครัวเราและอธิษฐาน
ปลดปล่อยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว- 
กันในครอบครัวเรา 
 ออกชื่อพี่น้องในกลุ่มเซลล์หรือ  
พี่น้องในคริสตจักรที่เราสัมพันธ์
ด้วยไม่ว่าในกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ 
หรือกลุ่มรับใช้ ให้มีความรักต่อกัน
และกัน อธิษฐานผูกมัดความ -
ขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้น ในคริสตจักร
ของเราและอธิษฐานปลดปล่อย
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน
คริสตจักรเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ____________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__ 
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วันที่ 6 กรกฎาคม   
กันดารวิถี 21:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :3 “พระองคจ์ะไม่ให้เท้า   
ของท่านพลาดไป  พระองคผ์ู้
ทรงอารกัขาท่านจะไม่เคล้ิมไป” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี  
21:1-20 ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ?ท่านได้
บทเรียนเรื่องการบ่นอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6  
พระเจ้าทรงใช้งูพิษลงโทษประชาชน
ที่ไม่มีความเชื่อและเอาแต่บ่ น ถิ่น
กันดารซีนายมีงูหลายชนิดบาง
ชนิดซ่อนตัวในทรายและกัดโดยไม่
รู้ตัว ดังนั้น ชาวอิสราเอลและชาว
อียิปต์ จึงกลัวงูมาก ถ้าถูกงูพิษกัด
จะตายอย่างช้าๆและทรมาน 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 8,9   
 เมื่อติดงูทองสัมฤทธิ์ชาวอิสราเอล
ไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะทรงเติมเต็ม
ความหมายของเหตุการณ์นี้ (ดู 
ยน.3:14,15)  
 พระเยซูทรงอธิบายว่าผู้เชื่อ   
ทุกคนในปัจจุบันรอดจากความ
บาปโดยมองดูการสิ้นพระชนม์  
ของพระองค์บนไม้กางเขน  เหมือน 
กับที่ชาวอิสราเอลได้รับการรักษา
โดยมองดูงูบนยอดเสา  
 งูไม่ได้รักษาคนให้หาย แต่เป็น
ความเชื่อว่าพระเจ้าท รงรักษาพวก
เขาได้ ความเชื่อนี้แสดงออกโดย 
การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า 
เราควรมองดูพระคริสต์ในลักษณะ
เช่นนี้  

อย่ายึดติดอยู่กับสัญลักษณ์  
แต่เราต้องเข้าใจความหมาย 

ของสัญลักษณ์นั้น  
ซึ่งในกรณนีีค้ือความเชื่อ 

และการเชื่อฟังที่เรามีต่อพระเจ้า 
และพระเยซูคริสต ์
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_________________ 

 เช่นเดียวกัน เมื่อเราท าบาป เรา
ต้องกลับมาหาพระเจ้าด้วยความ
ถ่อมใจ ด้วยความเชื่อ ด้วยการ
กลับใจ  และด้วยการเชื่อฟัง วันนี้ 
เรามีอะไรที่จะต้องกลับมาหาพระ -
เจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ความบาปเป็นเหมือน ก าแพงที่
แยกเราออกจากพระเจ้า ท าให้
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
ขาดสะบั้นลง  
ให้เราใช้เวลานี้ทบทวนตัวเรา 
สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า 2 
ประการ [1] บาปอันเกิดจากความ - 
ผิดที่เรากระท าไป และ  [2] บาปอัน
เกิดเพราะเราไม่ได้ท าสิ่งที่ดี  
 ทูลขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 
อย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พราก
ไปจากเรา และถ้าเรายังรู้สึกไม่ดี 
อาจจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 51 
อธิษฐานต่อพระเจ้าก็ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 7 กรกฏาคม   
กันดารวิถี 21:21-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :4 “ดเูถิด  พระองคผ์ูท้รง
อารกัขาอิสราเอล  จะไม่ทรง
หลบัสนิทหรือนิทรา” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
21:21-35 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27-30    พระเคโมชเป็น     
พระประจ าชาติของโมอับและเป็น    
พระแห่งสงคราม แต่พระจอมปลอมนี้
ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อพวกเขาต่อสู้  
กับอิสราเอลเพราะพระเจ้าของ
อิสราเอลมีฤทธิ์อ านาจเหนือกว่า
พระแห่งสงครามใดๆ ของคานาอัน 
 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 34   
พระเจ้าทรงยืนยันกับโมเสสว่าศัตรู
ของอิสราเอลจะพ่ายแพ้ตั้งแต่ก่อน
การต่อสู้จะเริ่มขึ้น  
 พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชัย
ชนะเหนือศัตรูของเรา (ซึ่งมักจะ
เป็นปัญหาเกี่ยวกับความบาปมาก -
กว่าทหารติดอาวุธ ) แต่ก่อนอื่นเรา
ต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้
จากนั้นเราต้องวางใจในพระองค์
และสุดท้ายเราต้องท าตามขั้นตอน
ที่พระองค์ทรงส าแดงแก่เรา 
 น้ าพระทัยของพระเจ้าส าหรับ
ชีวิตของเราคือความส าเร็จ ชัยชนะ 
แต่ซาตานมาเพื่อลัก ฆ่า และ
ท าลาย มันต้องการให้เราล้มเหลว 
และพ่ายแพ้ และมันล่อลวงเราโดย
ผ่านทางเนื้อหนังที่เป็นธรรมชาติ
บาปของเรานั้นมาท าลายเรา  
 ดังนั้น เราต้องยึดพระเจ้าไว้ให้
มั่น โดยการเฝ้าเดี่ยว  มีเวลาอยู่
ใกล้ชิดพระเจ้าทุกวัน อ่านพระ -
วจนะ สนทนากับพระองค์ น าความ- 
คิดของเราให้อยู่ภายใต้พระคริสต์
ทุกวัน เมื่อนั้นซาตานมันจะท า
อะไรเราไม่ได้ 
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 เราได้จัดเวลากับพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอหรือไม่ อะไรเป็นอุปสรรค 
ที่ท าให้เราละเลยความสัมพันธ์   
กับพระองค์?  
__________________________
__________________________ 

การใกล้ชิดพระเจ้าเป็น 
แหล่งพลังและความเข้าใจทุกอย่าง 

ในการด าเนินชีวิตแต่ละวัน 
 พระเจ้าทรงอยากเป็นเพื่อนกับ
เราและแบ่งปันสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเ รา 
ให้เราใช้เวลากับพระองค์ทุกวัน 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า  พระองค์ทรง
เป็นธงชัยของเรา เพราะพระนาม
หนึ่งของพระองค์คือ เยโฮวาห์นิสสี  
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ประทานชัยชนะกับเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
และท าให้น้ าพระทัยของพระองค์
ส าเร็จในแผ่นดินโลกนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนีค้ือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 8 กรกฏาคม   
กันดารวิถี 22:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน า และ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :4 “ดเูถิด  พระองคผ์ูท้รง
อารกัขาอิสราเอล  จะไม่ทรง
หลบัสนิทหรือนิทรา” 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
22:1-20 ช้า ๆ 2 รอบ 
ความคิดและการกระท าของบาลา -
อัมจากพระธรรมตอนนี้ สอนอะไร
เราบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4-6 
บาลาอัมเป็นพ่อมดหมอผีซึ่งถูกใช้
ให้แช่งสาปคนอื่น คนในสมัยพันธ -
สัญญาเดิมเชื่อเรื่องค าสาปแช่งและ
ค าอวยพรและคิดว่ าพ่อมดหมอผีมี
อ านาจของพระต่างๆ   
 

 ดังนั้นกษัตริย์โมอับจึงต้องการ
ให้บาลาอัมใช้อ านาจของเขาสาป -
แช่งอิสราเอลและพระเจ้าของ
อิสราเอลโดยหวังว่าเวทมนตร์     
จะท าให้พระเจ้าหันมาต่อสู้กับ
ประชากรของพระองค์เอง  ทั้งนี้   
บาลาอัมและบาลาคไม่รู้เลยว่าตน
ก าลังเล่นกับใคร 
 
 

ข้อคิ ดและการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 9   
ท าไมพระเจ้าตรัสผ่านพ่อมดหมอผี
อย่างบาลาอัม? 
 พระเจ้าทรงต้องการตรัสกับชาว
โมอับ และพวกเขาก็ตัดสินใจจ้าง
บาลาอัมอยู่ พระเจ้าทรงใช้บาลาอัม
ได้เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ฟาโรห์ผู้    
ชั่วร้ายเพื่อให้พระประสงค์ของ
พระองค์ส าเร็จในอียิปต์ (อพย.10:1)  
 บาลาอัมท าหน้าที่ผู้เผยพระวจนะ
อย่างจริงจังแต่มีแรงจูงใจแอบแฝง  
เขามีความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ก็ไม่
เพียงพอจะละทิ้งเวทมนตร์และ   
หันมาหาพระเจ้าอย่างสุดใจ   
 แม้เรื่องนี้จะท าให้เราเชื่อว่าเขาหัน 
มาหาพระเจ้าแต่เนื้อหาตอนต่อไป
แสดงให้เห็นว่าบาลาอัมพ่ายแพ้ ต่อ
การทดลองเรื่องเงินและรูปเคารพ 
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 คนที่พระเจ้าใช้ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นคนดี หรือ เป็นคนของพระองค์
ก็ได้ พระเจ้าสามารถใช้คนชั่วหรือ
คนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็ได้  
 ดังนั้นอย่าด่วนสรุปเมื่อคน ๆ 
หนึ่งรับใช้พระเจ้า และพระเจ้าใช้
เขาว่าจะถูกต้องทุกอย่าง  บาลาอัม
เป็นตัวอย่างที่ ดี เช่นเดียวกับที่  
พระเจ้าทรงใช้ฟาโรห์เพื่อส าแดง
ฤทธิ์เดชของพระองค์ 
 ดังนั้น อย่ามอง คนๆ หนึ่ง เพียง
งานที่ เขากระท า เช่นการประกาศ
เรื่องพระเจ้า หรือ การเปิดกลุ่ม 
หรือแม้แต่การตั้งคริสตจักร ให้เรา
ดูชีวิต ค าสอน ท่าที ค าพูด การ
กระท าของเขาว่า ถูกต้องตามพระ -
วจนะของพระเจ้าหรือไม่ 
เช่นเดียวกันกับตัวเราเอง เมื่อพระเจ้าใช้เรา  
ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าเห็นด้วย

กับการกระท าทุกอย่างของเรา  
แต่เป็นพระคุณที่พระเจ้าทรงใช้เรา 
 ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงใช้เรา เรา
ต้องทบทวนตัวเองอยู่เรือ่ยๆ และเมื่อ 
เราท าบาปให้เรารีบกลับใจอย่ารอช้า 
เพื่อเราจะเป็นคนของพระเจ้า จริงๆ 
เหมือนกษัตริย์ดาวิดที่เป็นคนที่
ติดตามหัวใจของพระเจ้า 

อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่งให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าที่เรามีโอกาสรับใช้พระองค์  
 ขอพระเจ้าทรงตรวจสอบชีวิต
ของเราอยู่เสมอ ให้เราโปร่งใสกับ
พระองค์ตลอดเวลา ถ้ามีความบาป
ซ่อนเร้นอยู่  ให้เราสา รภาพต่อ
พระองค์  ให้เรากลับใจอย่างรวดเร็ว 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์โดยพระ -
โลหิตของพระเยซูคริสต์ และเพื่อ
ค าอธิษฐานของเราจะไม่มีอุปสรรค 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 9 กรกฏาคม   
กันดารวิถี 22:21-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :4 “ดเูถิด  พระองคผ์ูท้รง
อารกัขาอิสราเอล  จะไม่ทรง
หลบัสนิทหรือนิทรา” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
22:21-30 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27  
ลาเป็นพาหนะสารพัดประโยชน์ที่
ใช้ในการขนส่ง บรรทุกของ โม่ข้าว
และไถนา ปกติลาเป็นสัตว์ที่เชื่อง 
บาลาอัมจึงโกรธมากเมื่อลาของเขา
ไม่ยอมขยับ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 21-23  พระเจ้าทรงอนุญาตให้
บาลาอัมไปกับคนของบาลาค แต่
พระองค์ทรงพระพิโรธต่อความโลภ
ของบาลาอัม  
 บาลาอัมอ้างว่าเขาจะไม่ต่อต้าน
พระเจ้าเพียงเพื่อเงิน แต่ความตั้งใจ
ของเขาเริ่มหวั่นไหว ทรัพย์สินที่
กษัตริย์เสนอให้ท าให้บาลาอัม       
ตาบอดด้วยความโลภจนมองไม่เห็น
ว่าพระเจ้าทรงพยายามหยุดยั้งเขา  
 แม้เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรง
ต้องการให้เราท าอะไร  แต่เราอาจ
ตาบอดไปเพรา ะอยากได้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือเกียรติยศ  
 เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
แบบบาลาอัมได้ โดยมองข้ามสิ่งล่อ
ใจที่เป็นชื่อเสียงหรือโชคลาภ และ
มองไปถึงผลประโยชน์ในระยะยาว
ที่ได้จากการติดตามพระเจ้า 
 เรามีปัญหาแบบบาลาอัมหรือไม่  
ที่ตั้งใจรับใช้และตอบสนองพระเจ้า 
แต่ต้องพ่ายแพ้ตอ่เงินทอง เนื้อหนัง
ของตัวเอง?  
 ให้เราระวังที่จะไม่ผิดพลาด 
เพราะมันไม่คุ้มเลยที่จะเป็นเช่นนั้น 
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ข้อ  29 ลาช่วยชีวิตของบาลาอัมไว้ 
และเหตุการณ์นี้บาลาอัมดูโง่เขลา
มากและตีลาของตน  
 บางครั้งเราพาลหาเรื่องผู้บริสุทธิ์
ใกล้ตัวเราเพราะเราอับอายและเสีย
หน้า การพาลหาเรื่ องผู้อื่นเป็น
เครื่องหมายให้รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกเสียหน้า
อย่าหันไปท าร้ายคนอื่น 
 เราเคยมีประสบการณ์ที่โยน
ความผิดให้ผู้อื่นหรือไม่?  

แท้จริงเมื่อมีปัญหา  
เราควรมองกลับมาที่ตัวเองก่อน  

อย่ารีบโยนความผิดนั้นออกจากตัวเรา 
ให้เรามองปัญหานั้น 

เป็นสิ่งที่ท้าทายเรา ให้เรากลับใจ 
และสร้างชีวิตจากปัญหานั้น 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุก
สิ่ง แม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเรา
จะเรียนรู้ถึงการเผชิญปัญหา แก้ไข
ปัญหา โดยพึ่งพระองค์ได้ 
 วันนี้ ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ตาม 
ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 

บอกกั บพระเจ้าว่า เราตั้งใจที่จะ
แก้ไขปัญหาแบบพระเจ้า และจะให้
พระองค์ได้รับเกียรติเสมอ แม้ว่า
เราเองต้องเสียหน้าหรือเจ็บปวดก็
ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 10 กรกฏาคม   
กันดารวิถี 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 121:5 “พระเจ้าทรงเป็น 
ผูอ้ารกัขาท่าน  พระเจ้าทรงเป็น
ทีก่ าบงัทีข้่างขวามือของท่าน” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 23  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ข้อ 27   
บาลาคพาบาลาอัมไปยังที่ต่างๆ 
โดยพยายามหลอกล่อเขาให้แช่ง
อิสราเอล  
 

 บาลาคคิดว่าการเปลี่ยนสถานที่
อาจช่วยให้บาลาอัมเปลี่ยนใจได้ 
แต่การเปลี่ยนสถานที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนพระประสงค์ของพระเจ้าได้
เพราะไม่ได้จัดการกับต้นตอของ
ปัญหา  
การหนีปัญหาจะยิ่งท าให้แก้ไขได้ยากขึ้น 

ปญัหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 
แก้ไม่ได้ด้วยการเปลี่ยนสถานที ่
เพราะการเปลี่ยนสถานที ่

หรือเปลี่ยนงาน 
อาจหันเหเราไปจากความจริงที่ว่าเรา

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจ 
 เมื่อเรามีปัญหา เราต้องกล้าเผชิญ 
ปัญหา ไม่ต้องหลีกเลี่ยง ไม่ต้อง    
วิ่งหนี ให้เรานั่งลง คิด ใคร่ครวญ ถึง
ต้นตอของปัญหา ใช้เวลาเงียบ ๆ 
กับพร ะเจ้า กับพระวจนะของ
พระองค์ นิ่ง ๆ ให้พระเจ้าทรง
เปิดเผย  
 และบางทีเราอาจจะต้องปรึกษา
พี่น้องฝ่ายวิญญาณของเรา อาจจะ
เป็นผู้น าหรือเพื่อนในคริสตจักร
ของเราให้เขาสะท้อนความเห็นของ
เขาเกี่ยวกับปัญหาของเราก็ได้ 
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 แต่สิ่งที่อาจจะยากก็คือ ถ้าต้นตอ
ปัญหานั้นอยู่ที่ตัวเราเอง อาจจะ
เป็นเพราะความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณ 
ของเรา วิธีคิด นิสัย หรือเนื้อหนัง
ของเรา  เมื่อเป็นเช่นนั้น เราต้อง
กล้าที่เผชิญและเปลี่ยนแปลง  ท่าน
กล้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้ าประทานก าลังให้กับ
เราที่เราจะเผชิญปัญหาแบบพระวจนะ
ของพระเจ้าโดยไม่ประนีประนอม 
 ขอพระเจ้าทรงบอกเราถึงปัญหา
ที่เราเผชิญนั้นให้ถึงต้นตอ ให้เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับปัญหา
ที่เราเผชิญ เพื่อว่าเราจะสามารถ
เติบโตจากกรณีปัญหานี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทลูขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 11 กรกฎาคม   
สดุดี 98 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ 
สดุดี 121 :5 “พระเจ้าทรงเป็น     
ผูอ้ารกัขาท่าน  พระเจ้าทรงเป็น
ทีก่ าบงัทีข้่างขวามือของท่าน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 98 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ  พระเจ้าทรงมีชัยเหนือ
มารร้าย ดังนั้ น เมื่อพระเจ้าทรง
พิพากษาโลก ทุกคนที่ติดตาม
พระองค์ก็จะเป็นผู้มีชัยชนะด้วยเช่นกัน 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
 นี่เป็นบทสรรเสริญที่พยากรณ์  
ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเพื่อปกครอง
ประชากรของพระองค์ พระเยซู
ทรงท าให้ค าพยากรณ์นี้เป็นจริง
เมื่อพระองค์เสด็จมาช่วยมนุษย์ทุก
คนให้รอดพ้นจากความบาป (98:2, 
3) และพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
เพื่อพิพากษาโลก (98:8,9)  
 พระเจ้าทรงรักและทรงยุติธรรม
อย่างสมบูรณ์ พระองค์ทรงลงโทษ
ด้วยความเมตตา และพระองค์ทรง
รักโดยไม่มองข้ามความบาป  
 

จงสรรเสริญพระเจ้า 
ที่พระองค์ทรงสัญญาจะช่วยเราและ 
ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง 

 เราสามารถใช้สดุดีบทนี้เป็นค า
อธิษฐานของเราที่กล่าวสรรเสริญ
พระเจ้า  ใช้เทใจ สรรเสริญ ยกย่อง 
เทิดทูนนมัสการพระองค์  
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 ให้เราดูตัวอย่างความคิด การใช้
ค าสรรเสริญพระเจ้าว่า ผู้เขียนสดุดี
นี้เขากล่าวอย่างไร ซึ่งเราสามารถ
น า มา เป็นแนวทางส าหรับการ
สรรเสริญพระเจ้าเป็นการส่วนตัว
ของเราได้ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้ยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้าโดยใช้สดุดี 98 นี้ อธิษฐาน
ออกเสียงถวายแด่พระเจ้าของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 12 กรกฎาคม   
สดุดี 99 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-4 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี 121 :5 “พระเจ้าทรงเป็น     
ผูอ้ารกัขาท่าน  พระเจ้าทรงเป็น
ทีก่ าบงัทีข้่างขวามือของท่าน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 99 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ  สรรเสริญ ความ -
ยุติธรรมและ ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรง
ยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ เราจึง
วางใจในพระองค์ได้ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิ ดและการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 3  
 ทุกคนควรสรรเสริญพระนาม   
อันยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของ  
พระเจ้า เพราะพระนามนั้นบอกถึง
พระลักษณะความเป็นบุคคลและ
ชื่อเสียงของพระเจ้า  
 แต่คนมักใช้พระนามของพระเจ้า
อย่างไม่ระวัง และบางครั้งก็ใช้เป็น
เพียงค าอุทาน เช่น O! My God 
จนเรามองไม่เห็นความบริสุทธิ์ของ
พระนามนั้น  
 คนมักไม่ให้ความส าคัญกับ   
พระเจ้าในชีวิตประจ าวัน  
 

ถ้าเราอ้างว่า 
พระเจ้าเปน็พระบิดาของเรา  

ก็จงด าเนินชีวิต 
ให้สมกับชื่อเสียงวงศ์ตระกูล  

จงเคารพพระนามของพระเจ้าและ
สรรเสริญพระองค์ทั้งด้วยค าพูด 

และด้วยชีวิตของเรา 
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อธิษฐาน 
 เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ ให้เราฝึก
อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจากสดุดี
บทนี้ โดยการอ่านสดุดีบทนี้ออก
เสียงด้วยท่าทีแห่งการอธิษฐาน ให้
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และด้วย
ท่าทีแห่งการสรรเสริญ โดยถือว่า 
ค าอธิษฐานที่เราอ่านออก มานั้น
เป็นค าอธิษฐานของเราเอง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐาน ยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 13 กรกฎาคม   
สดุดี 100 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :6 “ดวงอาทิตยจ์ะไม่โจมตี
ท่านในเวลากลางวนั  หรือดวง
จนัทรใ์นเวลากลางคืน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 100 ช้า ๆ 
 2 รอบ 
สาระส าคัญ    สดุดีบทนี้เป็นค า   
เชื้อเชิญให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความ
ชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อเรา
และต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเรา เรา
ไม่ได้สร้างตัวเอง  
 คนมากมายด าเนินชีวิตราวกับ
ว่าตัวเองเป็นผู้สร้างและเป็นศูนย์ - 
กลางโลกใบน้อยของตน ท่าทีเช่นนี้
น าไปสู่ความละโมบอยากเป็นเจ้า -
ของทุกสิ่งทุกอย่าง โดยหารู้ไม่ว่า
การได้เป็นเจ้าของไม่สามารถท าให้
เกิดความอิ่มใจที่แท้จริงได้  
 แต่เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่า
พระเจ้าทรงสร้างเราและประทาน
ทุกสิ่งที่เรามี เราก็อยากจะแบ่งปัน
สิ่งต่างๆ  ให้คนอื่นเหมือนกับที่  
พระเจ้าประทานให้เรา (2 คร.9:8)  
 นี่เป็นความอิ่มใจตามที่พระเยซู
ตรัสไว้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มี
ความสุขยิ่งกว่าการรับ ” (กิจการ 
20:35) 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 4  
พระเจ้าเท่านั้นคู่ควรแก่การ
นมัสการ  
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 ให้เราส ารวจตัวเองว่าเรามาเข้า
เฝ้าต่อหน้าพระเจ้าด้วยความเต็ม -
ใจและชื่นชมยินดี หรือเราท าไป
ตามธรรมเนียมและไปโบสถ์อย่าง
ไม่ค่อยเต็มใจ  

เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจ 
การนมัสการพระเจ้า 

การขอบพระคุณและการสรรเสริญ 
เราจะพบมิติใหม่และความลึกซึ้ง 

ในการเข้ามาเฝ้าพระองค ์
อธิษฐาน 
 ให้เราใช้พระธรรมสดุดี บทนี้
อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า โดยการ
อ่านออกเสียงให้เป็นค าอธิษฐาน
สรรเสริญพระเจ้าของเราเอง และ
ในขณะที่อธิษฐานจากสดุดีบทนี้ให้
พิจารณา ใคร่ครวญเนื้อหาที่เร าได้
อธิษฐานไปด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 14 กรกฎาคม   
สดุดี 101 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :6 “ดวงอาทิตยจ์ะไม่โจมตี
ท่านในเวลากลางวนั  หรือดวง
จนัทรใ์นเวลากลางคืน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 101 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ  การด าเนินชีวิตอย่าง   
มีคุณธรรมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทั้ง
ความตั้งใจของเราและความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป  
ดาวิดคงเขียนสดุดีบทนี้ในช่วงต้น
รัชกาลเพราะท่านก าลังวางมาตรฐาน
ที่ตัวท่านเองต้องการจะปฏิบัติ  
 ดาวิดรู้ว่าถ้าท่านจะด าเนินชีวิต
ที่ไร้ต าหนิ ท่านต้องขอความช่วย -
เหลือจากพระเจ้า (101:2)  
 เราด าเนินชีวิตที่ไร้ต าหนิได้โ ดย 

[1] ไม่เห็นด้วยกับสิ่งชั่วร้าย (ข้า
พระองค์จะไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่ง
ชั่วช้าเลวทรามใดๆ 101:3)  
[2]ไม่คบหาคนชั่ว (คนจิตใจดื้อ -
ด้าน 101:4) [3]ไม่ใส่ร้าย (101:5) 
และ [4]ไม่หยิ่งยโส (101:5)  
  

นอกจากเราจะ 
หลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้แล้ว  

เรายังต้องใช้พระวจนะของพระเจ้า 
เป็นมาตรฐานในการด าเนินชีวิตด้วย 
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ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 6  
ดาวิดกล่าวว่าท่านจะจับตาดูผู้ที่
ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน หมายความว่า
ดาวิดจะเลือกคนที่อยู่ในความจริง
และอยู่ ในทางของพระเจ้ามาเป็น
แบบอย่างและเป็นเพื่อน  
 เพื่อนที่เราคบหาอาจมีอิ ทธิพล
ต่อชีวิตของเราได้อย่างลึกซึ้ง 
ดังนั้นจงมองดูคนที่ซื่อสัตย์ต่อ   
พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 
 เพราะเพื่อนสนิทจะสามารถมี
อิทธิพลต่อชีวิตของเราได้ ใครคือ
เพื่อนสนิทของเรา เขาคนนี้รู้จัก
พระเจ้าหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานอ่านสดุดีบทนี้เทใจของ
เราให้กับพระเจ้า ขณะที่อธิษฐาน
ด้วยการอ่านสดุดีบทนี้นั้น ให้
พิจารณาถึงเนื้อความที่ดาวิดได้
ประพันธ์นี้ด้วย 

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

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 15 กรกฎาคม   
สดุดี 102 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
121 :6 “ดวงอาทิตยจ์ะไม่โจมตี
ท่านในเวลากลางวนั  หรือดวง
จนัทรใ์นเวลากลางคืน” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 102 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ พระเจ้าทรงพระชนม์
อยู่ ทรงเป็นนิรันดร์และไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลง เราจึงวางใจได้ว่า พระ-
เจ้าจะทรงช่วยเหลือประชากรของ
พระองค์ในยุคนี้เหมือ นกับที่พระองค์
ทรงท ามาแล้วในยุคก่อน ๆ  
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3,4 ผู้เขียนสดุดีรู้สึกย่ าแย่จน
ลืมรับประทานอาหาร  
 เมื่อเราเจ็บป่วยและสิ้นหวัง วั น-
คืนของเราก็ผ่านไปโดยไม่ทันรู้ตัว
และเราลืมใส่ใจกระทั่งความต้อง -
การพื้นฐานของเราเอง ในเวลา
เช่นนี้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรง
ปลอบโยนและเป็นก าลังของเรา  
 เมื่อในยามที่เราอ่อนแอเกินกว่า
จะต่อสู้ เราก็ยังพึ่งพาพระเจ้าได้ 
บ่อยครั้งพระเจ้าจะส าแดงฤทธิ์ -
อ านาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเม่ือเรายอมรับ
ว่าเราอ่อนแอ 
 

ข้อ 25 -27  ปัญหาที่หนักหน่วง 
(102:9,10) ท าให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้
รู้สึกว่าตนถูกปฏิเสธและถูกทอดทิ้ง  
 ปัญหาและความปวดร้าวใจอาจ
ถาโถมจนรู้สึกว่าพระเจ้าทรงทอด -
ทิ้งเรา แม้เราจะรู้สึกโดดเดี่ยว    แต่
องค์พระผู้สร้างทรงอยู่กับเราตลอ ด 
เวลาและพระองค์จะทรงรักษา   
พระสัญญาทั้งสิ้น  
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 โลกนี้จะพินาศไปแต่พระเจ้าจะ
ยังทรงด ารงอยู่ พระธรรมฮีบรู 
1:10-12 อ้างถึงสดุดีตอนนี้เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์พระบุตร
ของพระเจ้าทรงด ารงอยู่และมีส่วน
ในการสร้างโลกด้วย 
ดังนั้น จะเป็นการชาญฉลาดที่สุด 
ที่เราจะยอมรับด้วยความถ่อมใจว่า  

เราช่วยตัวเราเองไม่ได้  
ต้องพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอ  

ซึ่งนี่คือความจริง  
และชีวิตของเราก็จะพบกับการช่วยกู้

ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
 ขณะนี้เราก าลังเผชิญความยาก  
ล าบากอะไรหรือไม่ ? ให้เราเข้ามา
ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
พระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยกู้เรา 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทุกปัญหา 
ทุกความยากล าบากของเราเมื่อ
น ามาทูลต่อพระองค์นั้น พระองค์
ทรงสามารถจัดการได้ทุกประการ 

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

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 16 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 2:11-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :7 “พระเจ้าจะทรงอารกัขา
ท่านให้พ้นภยนัตรายทัง้ส้ิน
พระองคจ์ะทรงอารกัขาชีวิตของ
ท่าน” 

อ่านพระธรรม  กาลาเทีย  
2:11-21 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
แก้ไขความขัดแย้งกันอย่างไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 20 
เราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ได้
อย่างไร?  

 ตามบทบัญญัตินั้น พระเจ้า
ทอดพระเนตรดูเราว่าเราได้ตายไป
แล้วกับพระคริสต์เพราะความบาป
ของเรา  เรา จึงไม่ถูกกล่าวโทษอีก
ต่อไป (คส.2:13-15)   
 ในด้านความสัมพันธ์เราได้เป็น
หนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ประสบการณ์
ของพระองค์เป็นประสบการณ์ของ
เรา ชีวิตคริสเตียนของเราเริ่มขึ้น
เมื่อได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์
และตายต่อชีวิตเก่าของเรา (ดู รม.
6:5-11)  
 ในการด าเนินชีวิตแต่ ละวัน เรา
ต้องตรึงความปรารถนาบาปเหล่านี้
ที่พยายามกีดกันไม่ให้เราติดตาม
พระคริสต์ นี่ก็เป็นการตายกับ
พระองค์ในอีกแง่หนึ่ง (ลก .9:23 -
25)  
 แต่ทว่าประเด็นส าคัญของ    
คริสเตียนไม่ใช่ความตาย แต่เป็น
การมีชีวิตอยู่ เพราะเราได้ถูกตรึง
ไว้กับพระคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรา
ได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วย (รม.
6:5)  
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 ตามบทบัญญัติ  เราได้คืนดีกับ
พระเจ้า (2 คร.5:19) และเป็นอิสระ
ที่จะเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์
มากยิ่งขึ้น (รม . 8 :29 ) และใน
ชีวิตประจ าวัน เรามีฤทธิ์อ านาจ
แห่งการคืนพระชนม์ของพระคริสต์
ในขณะที่เราต่อสู้กับความบาป
อย่างต่อเนื่อง (อฟ.1:19,20)  
 เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไป
แล้ว เพราะพระคริสต์สถิตอยู่
ภายในเรา พระองค์คือฤทธิ์อ านาจ
ส าหรับการมีชีวิตอยู่ของเรา และเป็น
ความหวังของเราส าหรับอนาคต 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 11,12  
ถึงแม้ว่าเปโตรจะเป็นผู้น า
คริสตจักร แต่ท่านก าลังท าตัวหน้ า
ซื่อใจคด ท่านรู้ดีทุกอย่างแต่ก็ยัง
กลัวว่ายากอบและคนอื่นๆ  จะคิด
อย่างไร  
 พระธรรมสุภาษิต 29:25 กล่าว
ว่า “ความกลวัของคนเป็นเพียง
กบัดกั”   

 เปาโลรู้ว่าท่านต้องพูดกับเปโตร  
อย่างตรงไปตรงมาก่อนที่การกระท า-
ของท่านจะท าลายคริสตจักร   
ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงคัดค้านเปโตร  
ต่อหน้าสาธารณชน  
 อย่างไรก็ดีสังเกตว่าเปาโลไม่ได้
ไปหา “ผู้น า ” คนอื่นๆ และไม่ได้
เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักร
ต่างๆ  บอกว่าอย่าท าตามแบบอย่าง
ของเปโตร แต่พูดกับเปโตรหน้าต่อ
หน้า 
 บางครั้งคริสเตียนที่จริงใจหรือ
แม้แต่ผู้น าคริสเตียนก็ท าความผิด 
อาจจะต้องมีคริสเตียนที่จริง ใจอีก
คนหนึ่งดึงเขาให้กลับมาอยู่ในทาง
ที่ถูกต้อง ถ้าเราแน่ใจว่าบางคน
ก าลังท าอันตรายต่อตนเองหรือ
คริสตจักร ลองเข้าไปคุยกับเขา
โดยตรง ในพระกายของพระคริสต์
ไม่มีการลอบแทงกันข้างหลัง 
 นี่คือการแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลที่กระท ากันหน้าต่อ
หน้า ไม่ใช่กระท ากันข้างหลัง หรือ
กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณี 
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 เมื่อเรามีความขัดแย้งเราแก้ไข
อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ดังนั้น ตั้งแต่นี้ต่อไป  
เมื่อเรามีความขัดแย้ง ให้เราใช้วิธีการ

ที่พระวจนะตอนนี้ได้กล่าวไว้คือ 
กระท ากันต่อหน้า  

และกับคนที่เราขัดแย้งเท่านั้น 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์
ได้ประทานตัวอย่างเรื่องการขัดแย้ง
และการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง  ให้กับ
เรา  
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราเต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะ
มีก าลังในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องตามที่พระวจนะของพระเจ้า
ได้กล่าวไว้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 17 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 3:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :7 “พระเจ้าจะทรงอารกัขา
ท่านให้พ้นภยนัตรายทัง้ส้ิน
พระองคจ์ะทรงอารกัขาชีวิตของ
ท่าน” 

อ่านพระธรรม กาล าเทีย 3:1-14
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านสามารถเปรียบเทียบเรื่อง
ความเชื่อและธรรมบัญญัติว่า
เกี่ยวข้องกับความรอดอย่างไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 10 
เปาโลยกพระธรรมเฉลยธรรม -
บัญญัติ 27 :26 มาเพื่อพิสูจน์ว่า 
การที่พวกเคร่งธรรมเนียมยิวอ้าง
บทบัญญัติไม่อาจจะให้ความชอบ -
ธรรมและช่วยให้รอดได้  
 บทบัญญัติท าได้แต่กล่าวโทษ 
การละเมิดบทบัญญัติแม้แต่ข้อ
เดียวก็ท าให้บุคคลนั้นต้องถูก
ลงโทษ และ เพราะทุกคนได้ละเมิด
บทบัญญัติ ทุกคนจึงถูกพิพากษา
ลงโทษ และบทบัญญัติไม่สามารถ
ท าอะไรเพื่อกลับค ากล่าวโทษนั้น 
(รม.3:20-24)  
 แต่พระคริสต์ทรงรับเอาค าสาป - 
แช่งแห่งบทบัญญัติไว้ที่พระองค์
เองเมื่อทรงถูกตรึงที่กางเขน  
 พระองค์ทรงท าเช่นนี้เพื่อเราจะ
ได้ไม่ต้องรับการลงโทษด้วยตนเอง 
เง่ือนไขมีเพียงประการเดียวคือ เรา
ต้องยอมรับเอาการสิ้นพระชนม์
ของพระคริสต์เพื่อเรา  เพราะนี่เป็น
วิธีเดียวที่จะได้รับความรอด 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนน้ี
และการตอบสนอง 
ข้อ 2,3       ผู้เชื่อในกาลาเทีย
หลายคนได้อยู่ในเยรูซาเล็มในวัน  
เพ็นเทคอส และได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่นั่น  
 พวกเขารู้ว่าเหตุที่ได้รับพระ -
วิญญาณของพระเจ้าไม่ได้เกิดจาก
การถือบทบัญญัติของชาวยิว  
 เปาโลเน้นว่าพวกเขาเริ่มชีวิต  
คริสเตียนโดยฤทธิ์เดชของพระ -
วิญญาณฉันใด พวกเขาก็ควร
เติบโตขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระ -
วิญญาณฉันนั้น  
 ชาวกาลาเทียถอยหลังไปก้าว
หนึ่งเมื่ อพวกเขาตัดสินใจที่จะถือ
รักษาบทบัญญัติของชาวยิว  

เราต้องตระหนักชัดเจนว่า 
เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ 

เพราะพระเจ้า 
ทรงท าพระราชกิจในชีวิตของเรา 
โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์  
ไม่ใช่โดยการถือกฏพิเศษใด  ๆ

 

ข้อ 11 การสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ถูกต้องกับพระเจ้า (ท าให้เป็นผู้ -
ชอบธรรม) ด้วยความพยายามของ
เราเองนั้นไม่เป็นผล  
 ความตั้งใจดี เช่น “คราวหน้าจะ
ท าให้ดีกว่านี้ ” หรือ “จะไม่มีวันท า
อย่างนั้นอีก ” ปกติแล้วมักจบลง
ด้วยความล้มเหลว  
 เปาโลชี้ให้เห็นค าประกาศของ
ฮาบากุก (ฮบก.2:4) ที่ว่าเราสามารถ
ท าลายวงจรแห่งความล้มเหลวนี้ได้
โดยการวางใจพ ระเจ้า คือเชื่อใน
การช่วยเหลือของพระองค ์ ในเรื่อง
ความบาปของเรา และด าเนินชีวิต
แต่ละวันในฤทธิ์เดชแห่งพระ -
วิญญาณของพระองค์ ซึ่งจะท าให้
เราสามารถท าลายวงจรแห่งความ
ล้มเหลวนี้ได้ 
 เราจึงสามารถเห็นได้ว่า กฏ -
ธรรมบัญญัติ และความพยายาม
ของเราเองไม่สามารถท าให้เรารอด
ได้ หรือด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ แต่
โดยความเชื่อ และโดยการมีความ  
สัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระเจ้าเท่านั้น
ที่เป็นค าตอบ  
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 ดังนั้น การที่เราตั้งใจทุก ๆ วันที่
จะเฝ้าเดี่ยว ท า QT นั้น จึงเป็น 1 
ค าตอบที่ท าให้เราสัมพันธ์กับพระ -
เจ้าได้เป็นอย่างดี เราสม่ าเสมอใน
การท า QT เฝ้าเดีย่วหรือไม่? 
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานก าลัง 
และ การดลจิตดลใจกับเราทุก ๆ 
วันที่เราจะสามารถสม่ าเสมอในการ
เฝ้าเดี่ยว ติดสนิทกับพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าผูกมัดอ านาจมืด
และวิญญาณชั่วที่หาช่องแทรกแซง
ความคิด และชีวิตของเราที่จะท า
ให้เราห่างออกจากพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 18 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 3:15-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 34 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121 :7 “พระเจ้าจะทรงอารกัขา
ท่านให้พ้นภยนัตรายทัง้ส้ิน
พระองคจ์ะทรงอารกัขาชีวิตของ
ท่าน” 
อ่านพระธรรม  กาลาเทีย  
3:15-25 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระ -
เจ้าอะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 18,19 
บทบัญญัติมีหน้าที่สองประการ 
 ในด้านบวกคือ  เผยให้เห็น     
พระลั กษณะและพระประสงค์    
ของพระเจ้า และแสดงให้เห็นว่า
ผู้คนควรด าเนินชีวิตอย่างไร  

 ส่วนในด้านลบคือชี้ให้เห็น    
บาปของผู้คน และแสดงให้เห็น    
ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้พระเจ้า     
พอพระทัยโดยพยายามรักษา
บทบัญญัติให้ครบถ้วน  
 พระสัญญาของพระเจ้าแก่อับรา-
ฮัมเน้นที่ความเชื่ อ แต่บทบัญญัติ
มุ่งที่การกระท า  
 พันธสัญญาของอับราฮัมส าแดง
ว่าความเชื่อเป็นทางเดียวที่เราจะ
รอดได้ บทบัญญัติแสดงให้เห็นว่า
จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร  ก็โดย
การส านึกในพระคุณของพระเจ้า 
 ความเชื่อไม่ได้ท าให้บทบัญญัติ
เป็นโมฆะ ยิ่งเรารู้จักพระเจ้าดีขึ้น 
เราก็จะยิ่งเหน็ว่าเราบาปหนาเพียงไร 
แล้วเราก็จะถูกผลักดันให้พึ่งพา
ความเชื่อในพระคริสต์เพียงอย่าง
เดียวเพื่อเราจะได้รับความรอด 
 
ข้อคิด  และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 21,22 
ก่อนที่ความเชื่อในพระคริสต์จะ
ปลดปล่อยเราเป็นอิสระ เราถูก
กักขังโดยความบาป ความผิดพลาด 
ในอดีต และความปรารถนาในสิ่งที่
เรารู้ว่าผิด  
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 พระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็น
นักโทษของบาป แต่พระองค์ทรง
จัดเตรียมทางออกให้กับเรา คือ
ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
หากปราศจากพระคริสต์ทุกคนก็
ตกอยู่ในเง้ือมมือของบาป  
 มีแต่คนที่ไว้วางใจพระคริสต์
เท่านั้นที่จะหลุดพ้นมาได้ จงมองที่
พระคริสต์  พระองค์ก าลังยื่นมือ
ออกมาปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ 
 ในแต่ละวัน เราได้ด าเนินชีวิต
โดยระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรง
กระท ากับเรามากน้อยเพียงไร  
 

ให้เราฝึกที่จะระลึกถึง 
พระเยซูคริสต์อยู่เสมอ  

ระลึกถึงพระคุณ และความรัก 
ที่พระองค์ทรงกระท าต่อเรา  
เพื่อให้เราได้รับความรอดและ 
พ้นพันธนาการของความบาป 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่รักษาพระ -
สัญญาของพระองค์ในการจัดเตรียม
ความรอดให้กับเรา 
 

 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์
ส าหรับการที่พระองค์ทรงยอมตาย
บนไม้กางเขนแทนเรา ไถ่เราออก  
มาให้พ้นจากพันธนาการของความ
บาป ให้เรามีชีวิตที่เป็นไท 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 19 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 3:26-4:7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดดีุ 
121:8 “พระเจ้า จะทรงอารกัขา
การเข้าออกของท่าน  ตัง้แต่
กาลบดัน้ีสืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม  กาลาเทีย 3:26-
4:7 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกฐานะของ
เราที่เป็นคริสเตียนคืออะไร?  
(ข้อ26)____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
ในข้อ 26,27 
ในสังคมโรมัน คนหนุ่มที่บรรลุนิติ -
ภาวะจะเลิกใส่ชุดของเด็กและสวม
ใส่ชุดใหม่ของผู้ใหญ่  

 นี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ เป็นพลเมืองที่มีสิทธิ
และความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์  
 เปาโลน าความเข้าใจของวัฒนธรรม 
นี้มาประกอบกับแนวคิดของการ
บัพติศมา เมื่อมาเป็นคริสเตียนและ
รับบัพติศมาแล้ว ผู้เชื่อชาวกาลาเทีย 
ก็ได้กลายเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวญิญาณ 
พร้อมที่จะรับสิทธิพิเศษและหน้าที่
รับผิดชอบของผู้ใหญ่แล้ว  
 เปาโลก าลังบอกว่าพวกเขาได้
ถอดเสื้อผ้าเก่าแห่งบทบัญญัติออก
เสีย และสวมชุดใหม่แห่งพระคริสต์
ซึ่งเป็นชุดแห่งความชอบธรรม 
 
ข้อคิด และการตอบสนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 5,7  
 ภายใต้กฎหมายโรมัน เด็กที่
รับมาเป็ นบุตรบุญธรรมแม้จะเคย
เป็นทาสมาก่อนก็ยังมีสิทธิตาม
กฏหมายในทรัพย์สมบัติของบิดา 
เขาจะไม่ด้อยกว่าบุตรคนอื่นๆ แต่
เท่าเทียมกับทุกคน  
 บุตรที่เกิดจากสายเลือดหรือ
บุตรบุญธรรมเท่าเทียมกันใน
ครอบครัวของบิดา  
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 อับบาเป็นค าภาษาอารเมคใช้
เรียกบิดา พระคริสต์ทรงน าค านี้มา
ใช้ในค า อธิษฐานของพระองค์ ใน
พระธรรมมาระโก 14:36  
ในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้า 
เรามีสิทธิทุกอย่างร่วมกับพระเยซ ู

ในทรัพย์สมบัติของพระเจ้า  
ในฐานะทายาทของพระเจ้า  

เราสามารถอ้างสิทธ ิ
ในสิ่งที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา  
คือการเป็นบุตรของพระองค ์

 เมื่อเรารู้ฐานะของเรา ว่าคือบุตร
ของพระเจ้า เราก็สามารถประกาศ
สิทธิของเราต่อฝ่ายวิญญาณได้ คือ 
เราไม่ต้องอยู่ภายใต้พันธนาการ
การสาปแช่งอีกต่อไป เราจะเป็นผู้
ครอบครองมรดกในสวรรค์ร่วม   
กับพระเยซูคริสต์เจ้า เราสามารถ
ประกาศเช่นนั้นได้  
 ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานนั้น ให้  
เราประกาศสิทธินี้ได้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความเจริญ  
รุ่งเรือง สติปัญญา การเยียวยา
รักษา สุขภาพที่ดีที่พระเจ้าทรง
สัญญากับเรา ประกาศให้สิ่งนี้เกิด - 
ขึ้นในชีวิตของเรา ในครอบครัว ใน
คริสตจักร 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงรับเรา
เป็นบุตรของพระองค์ ใช้เวลานี้ 
นมัสการสรรเสริญส าห รับความรัก
ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา เช่น ร้อง
เพลง “ความรักมั่นคงของพระเจ้า
ไม่เคยยั่งหยุด พระเมตตาคุณหลั่ง
ลงมาอยู่เสมอ” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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วันที่ 20 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 4:8-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121:8 “พระเจ้า จะทรงอา รกัขา
การเข้าออกของท่าน  ตัง้แต่
กาลบดัน้ีสืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม  กาลาเทีย 4:8-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 14 
“คนพวกนัน้” หมายถึง ผู้สอนเท็จ
ที่อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา 
ทั้งศาสนายิวและศาสนาคริสต์  
 

 โดยการชักจูงผู้เชื่อที่ปรารถนา
จะท าสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาดึงคน
จ านวนไม่น้อยไปเป็นสาวก  
 อย่างไรก็ตามเปาโลกล่าวว่า
พวกเขาสอนเท็จและแรงจูงใจของ
พวกเขาคือความเห็นแก่ตัว  
 ผู้สอนเท็จมักจะมีท่าทีน่าเคารพ
และโน้มน้าวใจเก่ง นี่คือสาเหตุที่
ต้องน าค าสอนต่างๆ  มาตรวจสอบ
กับพระคัมภีร์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ16 ชาวกาลาเทียคงไม่พอใจนัก
เมื่อเปาโลติเตียนพวกเขาว่าหันเห
จากความเชื่อแรกในพระคริสต์  
 ธรรมชาติมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนไป
นัก เว ลาถูกตักเตือนเรายังรู้สึก
โกรธ แต่อย่าเพิ่งตัดความสัมพันธ์
กับคนที่ท้าทายเรา สิ่งที่เขาพูดอาจ
มีเค้าความจริงอยู่บ้าง  

จงรับฟังเขาด้วยความถ่อมตน  
คิดทบทวนดูให้รอบคอบ  

หากพบว่าเราต้องเปลี่ยนแปลง 
ท่าทีหรือการกระท าใด 
ก็จงจัดการเปลี่ยนแปลง 
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 ที่ผ่านมาเคยมีใครว่าเราแ ละเรา
ก็โมโหเขาไหม? ก่อนที่เราจะโมโห
เราเคยพิจารณาถึงสิ่งที่เขาว่าเรา
นั้นอาจจะถูกต้องก็ได้ และเป็นสิ่งที่
เราต้องแก้ไข เคยหรือไม่ที่เป็น
เช่นนี้ และกับใคร? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ19     เปาโลน าหลายคนมาถึง
พระคริสต์และช่วยให้เขาเติบโตขึ้น
ฝ่ายวิญญาณ  
 สาเหตุหนึ่งที่เปาโลประสบความ 
ส าเร็จในการเป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณ 
ก็คือความห่วงใยอย่างลึกซึ้งที่เขามี
ต่อลูกฝ่ายจิตวิญญาณ  
 เขาเปรียบเทียบความเจ็บปวด
ของเขาเพราะความไม่จงรักภักดี
ของคนเหล่านั้นกับความเจ็บปวด
ในการคลอดบุตร เราควรจะห่วงใย
คนที่เป็ นลูกฝ่ายวิญญาณอย่าง
จริงจังเช่นนั้น  
 

เมื่อเราน าคนมาหาพระคริสต์  
จงระลึกว่าเราต้องยืนเคียงข้างเขา 

เพื่อช่วยให้เขาเติบโตขึ้น 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานเผื่อลูกแกะของ
เราที่เราน าเขามาเชื่อพระเจ้า หรือ
คนที่เราดูแล  ให้เขาโตขึ้นกับพระ -
เจ้าให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ในอีกมุมหนึ่งให้เราอธิษฐานเผื่อ
ผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับเรา 
และผู้ที่ฟูมฟักเราให้เราโตขึ้นใน
ฝ่ายวิญญาณ ให้เราระลึกถึงเขา 
อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อเขาจะได้รับ
การปกป้องจากพระเจ้าและได้รับ
พระพรจากพระเจ้าในชีวิตตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 21 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 4:21-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 121:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
121:8 “พระเจ้า จะทรงอารกัขา
การเข้าออกของท่าน  ตัง้แต่
กาลบดัน้ีสืบไปเป็นนิตย”์ 

อ่านพระธรรม กาลาเทีย  
4:21-31 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 24 
เปาโลอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ    
ซาราห์และฮาการ์ คือภาพเปรียบ -
เทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า
กับมวลมนุษย์  

 เปาโลก าลังใช้วิธีโต้แย้งซึ่งใช้กัน
ทั่วไปในสมัยของเขาและอาจจะเป็น
วิธทีี่ฝ่ายตรงข้ามใช้ต่อต้านเขาด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  
ในข้อ 21 เป็นต้นไป  
ผู้คนได้รับความรอดโดยความเชื่อ
ของเขาในพระคริสต์ ไม่ใช่เพราะ
สิ่งที่เขาท า  
 เปาโลเปรียบเทียบให้ข้อแตก -
ต่างระหว่างคนเหล่านั้นที่ตกเป็น
ทาสของบทบัญญัติ (ซึ่งมีฮาการ์
เป็นตัวแท น) กับคนที่เป็นอิสระ
จากบทบัญญัติ (ซึ่งมีซาราห์ผู้ เป็น
ไทเป็นตัวแทน)  
 การที่ฮาการ์ข่มเหงนางซาราห์

(ปฐก.16:4) ก็เหมือนกับการที่พวก
เคร่งธรรมเนียมยิวยืนยันว่าต้องถือ
รักษาบทบัญญัติจึงจะรอดได้  
 ในที่สุดซาราห์ก็ได้รับชัยชนะ
เพราะพระเจ้ารักษาค าสัญญาของ
พระองค์และประทาน บุตรชายคน
หนึ่งให้แก่นาง  
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 คนที่นมัสการพระคริสต์ด้วย
ความเชื่อก็จะได้รับชัยชนะใน
ลักษณะเดียวกัน 
 เช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้ด้วย ที่
เราต้องไม่ยึดที่ธรรมเนียมหรือ
กฏเกณฑ์ แต่ต้องเน้นที่ความ -
สัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เป็นหลัก 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากฏบัญญัติ
ผิดหมด เพราะกฏบัญญัตินั้นท าให้
เรารู้ว่าอะไรถูกผิด  

เมื่อเราสัมพันธ์กับพระเจ้า  
ชีวิตของเราที่เต็มล้น 

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น จะท าให้
เรามีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัย  
และถูกต้องยิ่งกว่ากฏบัญญัติเสียอีก 
 เรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ 
อย่างสม่ าเสมอในการเฝ้าเดี่ยว   
ทุก ๆ วันหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บน   
ไม้กางเขนแทนเราท าให้เราได้    
รับความรอด  ไม่ต้องอยู่ภายใต้
พันธนาการของความบาปอีกต่อไป 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีสถิตอยู่ในใจ
เรา และประทานก าลังให้กับเราใน
การต่อสู้กับเนื้อหนัง และให้เรา
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีชัย
ชนะ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 22 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 5:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม กาลาเทีย 5:1-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงผลของ
การทะเลาะกันว่าคืออะไร? (ข้อ15) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 1 
พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อให้เรา   
มีเสรีภาพจากบาป และจากพระ -
บัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่ยาว
เหยียด  
 พระคริสต์เสด็จมาปลดปล่อยเรา
ให้เป็นอิสระ ไม่ใช่อิสระเพื่อท า
อะไรก็ ได้ที่เราต้องการ เพราะนั่น
จะน ากลับไปสู่การเป็นทาสความ
ต้องการที่เห็นแก่ตัวของเรา  
 

 แทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงขอบ -
พระคุณพระคริสต์ที่บัดนี้เราเป็น
อิสระและสามารถท าสิ่งที่เมื่อก่อน
นี้เป็นไปไม่ได้ คือการใช้ชีวิตอย่าง
ไม่เห็นแก่ตัว  
 คนที่อ้างเสรีภาพเพื่อท าตามใจ
ตนเอง จะกลับตกลงไปในความ
บาปอีก แต่การที่จะให้คริสเตียน
แบกภาระในการรักษาบทบัญญัติก็
ผิดเหมือนกัน  
 เราต้องต่อต้านผู้ที่จับเราเป็น
ทาสด้วยกฎเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขพิเศษเพื่อรับความรอดหรือ
การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6     เราได้รับความรอดด้วย
ความเชื่อไม่ใช่โดยการกระท า แต่
การรักผู้อื่นและรักพระเจ้าเป็นการ
แสดงออกปกติของคนที่ได้รับการ
อภัยจากพระเจ้า  
 การให้อภัยของพระเจ้านั้น
ครบถ้วนสมบูรณ์ พระเยซูตรัสว่า
คนที่ได้รับการอภัยมากก็รักมาก
(ลก.7:47)   
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 เนื่องจากความเชื่อนั้นก็ส าแดง
ตัวออกมาผ่านท างความรัก เรา
สามารถตรวจสอบความรักที่เรามี
ต่อผู้อื่นเพื่อตรวจสอบความเชื่อ
ของเราเอง 
 

ข้อ 14,15 ถ้าแรงจูงใจของเราไม่ใช่
ความรัก เราก็จะกลายเป็นคนชอบ
วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น มองไม่เห็น
ความดีในตัวเขา เห็นแต่ความ
บกพร่อง ไม่ช้าความเป็นน้ าหนึ่งใจ- 
เดียวกันของผู้เชื่อก็จะแตกสลาย  
 เรานินทาว่าร้ายใครบ้าง ? เรา
เพ่งมองข้อบกพร่องของคนอื่น
แทนที่จะมองดูจุดดีของเขาหรือไม่? 
จงเตือนตัวเองว่าพระเยซูทรงบัญชา
ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
(มธ.22:39)  
เมื่อเราเริ่มคิดจะวิพากษ์วิจารณ์ใคร 

จงเขียนแจกแจง 
คุณสมบัติในแง่บวกของคนนั้น  
ถ้ามปีัญหาที่ต้องการการแก้ไข  
จงพูดต่อหน้าด้วยความรัก 
แทนที่จะนินทาลับหลัง 

 

 เมื่อเรารับความรอดเรามีเสรีภาพ
เราได้ใช้เสรีภาพของเราอย่างไรบ้าง? 
และแรงจูงใจของเรานั้นมาจาก
ความรักหรือเปล่า?  
 เพราะแรงจูงใจจะเป็นตัวพิสูจน์
ถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเยซู
คริสต์ 
 ให้เร าทบทวนแรงจูงใจของเรา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ใน
สังคมที่นิสัยไม่ตรงกับเรานั้น เรา
สามารถรักเขาได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้รู้จักใช้
เสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรานั้นอย่างสร้างสรรค์ ไม่ ใช่เพื่อ
ท าตามใจของเราเอง 
 ขอพระเจ้าทรงเจิมเราด้วยความ
รักของพระองค์ เพื่อเราจะสามารถ
รับใช้พี่น้องด้วยความรัก และ
ด าเนินชีวิตด้วยความรักของ     
พระเจ้าได้ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 5:16-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม  กาลาเทีย  
5:16-26 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 17 เปาโลบรรยายถึงอ านาจ
สองอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเรา
คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และ
วิสัยบาป  (ตัณหาชั่วร้ายของเรา
หรือการโน้มเอียงไปทางความบาป
ที่เกิดจากร่างกายของเรา   
ดู 5:16,19,24 ด้วย)  
 เปาโลไม่ได้กล่าวว่าอ านาจสอง
อย่างนี้เท่าเทียมกัน  พระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์นั้นเข้มแข็งกว่าอย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากัด  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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 ถ้าเราพยายามจะติดตามพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์โดยความพยายาม
อย่างมนุษย์เราจะล้มเหลว  
 ทางเดียวที่เ ราจะเป็นอิสระจาก
ตัณหาอันชั่วร้ายของเราก็คือเรา
ต้องรับฤทธิ์อ านาจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์(ดู รม .8:9; อฟ .4:23,24; 
คส.3:3-8) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 16-18    ถ้าเราปรารถนาจะมี
คุณสมบัติที่ปรากฏใน 5:22,23 เรา
ก็ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก าลังน าเรา  
 ในขณะเดียวกันเราต้องระวังว่า
ความรู้สึกของเราเองจะสับสนกับ
การน าพาของพระวิญญาณ ถ้าเรา
ได้รับการทรงน าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เราจะอยากฟังและพร้อมที่
จะท าตามพระวจนะของพระเจ้า 
และเราจะไวในการแยกแยะระหว่าง
ความรู้สึกของเรากับการทรงน า
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 

จงใช้ชีวิตทุกวัน 
โดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงควบคุมและน าพา  

แล้วพระวจนะของพระคริสต ์
จะอยู่ในความคิดของเรา  
ความรักของพระคริสต ์

จะอยู่เบื้องหลังการกระท าของเรา  
ฤทธิ์อ านาจของพระคริสต์จะช่วยเรา
ควบคุมตัณหาที่เห็นแก่ตัวของเรา 

 
ข้อ 22-23 ผลของพระวิญญาณคือ 
การงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา  
 องค์พระวิญญาณทรงน าให้   
เกิดบุคลิกลักษณะที่จะพบได้ใน
ธรรมชาติของพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้
คือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการที่
พระคริสต์ควบคุมชีวิตของเรา  
 เราไม่สามารถได้สิ่งเหล่านี้มาโดย
ความพยายามที่ปราศจากการช่วย-
เหลือของพระองค์(ดู ยน.15:4,5)  
 เราต้องรู้จักพระองค์ รักพระองค์ 
ระลึกถึงพระองค์ ท าตามอย่าง
พระองค์ ผลก็คือเราจะท าส าเร็จ   
ตามเป้าหมายของบทบัญญัติ คือรัก
พระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา  
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 คุณสมบัติเหล่านี้มีข้อใดบ้างที่
เราต้องการให้องค์พระวิญญาณท า
ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา? 
 ให้เร าจ าไว้ว่า ถ้าเราต้องการ
ให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เติบโตขึ้นในตัวเรา เราต้องผนึก
ชีวิตของเราไว้กับพระองค์ ตามที่ 
ยน.15:4-5 ได้กล่าวไว้ว่า “ จงเข้า
สนิทอยู่ในเรา  และเราเข้าสนิท
อยู่ในท่าน  แขนงจะออกผลเอง
ไม่ได้  นอกจากจะติดอยู่กบัเถา
ฉันใด  ท่านทัง้หลายกจ็ะเกิดผ ล
ไม่ได้  นอกจากจะเข้าสนิทอยู่
ในเราฉันนัน้  เราเป็นเถาองุ่น  
ท่านทัง้หลายเป็นแขนง  ผูที้เ่ข้า
สนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิท
อยู่ในเขา  ผูนั้น้กจ็ะเกิดผลมาก  
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่าน
จะท าสิง่ใดไม่ได้เลย” 
 เราได้จัดเวลาของเราที่จะผนึก
ชีวิตของเรากับพระองค์ทุก ๆ วัน
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดหัวใจและชีวิตของ
เราทูลเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระเจ้าเสด็จเข้ามาครอบครอง
อย่างเต็มที่ เพื่อผลของพระวิญญาณ 
จะเจริญเติบโตอย่างเต็มขนาดใน
ชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 24 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 6:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม  กาลาเทีย 6:1-10 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 6  เปาโลยืนยันว่า ผู้เรียน
ต้องรับผิดชอบดูแลความต้องการ
ฝ่ายวัตถุของคนที่สอนเรา (1คร .
9:7-12)  
 เป็นการง่ายที่จะรับประโยชน์
จากการสอนพระคัมภีร์อย่างดี โดย
ไม่ต้องสนใจใยดีผู้สอน ไม่ดูแลเขา
ในด้านการเงินและความต้องการ
ทางกาย เราควรจะดูแลผู้ที่สอนเรา
อย่างเต็มใจและด้วยความใจกว้าง  

 จงให้เกียรติและชื่นชมในคุณค่า
ของทุกสิ่งที่ พวกเขาได้ท า (1ทธ .
5:17-18) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-3 คริสเตียน ทั้งหลายไม่ ควร
คิดว่าตนเป็นอิสระอย่างเต็มที่และ
ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ทั้งสิ้น ไม่ควรมีความรู้สึกว่าตนเอง
ไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือคนอื่น  
 พระกายของพระคริสต์คือ
คริสตจักร  จะด าเนินไปได้ก็ต่อเมื่อ
สมาชิกร่วมกันท างานเพื่อผลดีต่อ
ส่วนรวม  
 เรารู้จักใครบ้างไหมซึ่งต้องการ
ความช่วยเหลือ มีพี่น้องคนใดบ้าง
ที่ต้องการการตักเตือนแก้ไขหรือ
ก าลังใจ ? จงช่วยเหลือเขาด้วย
ความอ่อนโยนและถ่อมตน 
 นี่คือสิ่งที่เราต้องย้ าอย่างมาก  
ในสังคมปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่  
พระเจ้าไม่ต้องการให้เราต่างคน
ต่างอยู่แต่ทรงต้อง การให้เรา อยู่
ร่วมกันเป็นพระกายในคริสตจักร มี
ความผูกพันกัน สัมพันธ์กัน  
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 การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ เราต้อง
ตั้งใจที่จะเป็น เพราะนี่จะเป็น
ประโยชน์และพระพรส าหรับเรา
และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
ด้วย 
 เราได้ผูกพัน สัมพั นธ์กับพี่น้อง
ในคริสตจักรท้องถิ่น 1 แห่งแล้ว
หรือยัง ? เราได้รู้จักพี่ น้องใน
คริสตจักรที่เราอยู่นั้น กี่คน ? และ
เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องคนอื่น 
หรือ แบ่งปันปัญหาของเรากับใคร
ได้บ้างในคริสตจักร? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
ข้อ 7,8 เราจะต้องประหลาดใจแน่
หากเราหว่านข้าวโพดลงไปแล้ว
กลายเป็นต้นฟักทองโผล่ขึ้นมา  
 เป็นกฎของธรรมชาต ิที่เราจะเก็บ
เกี่ยวในสิ่งที่เราหว่าน นี่เป็นความ
จริงในด้านอื่นๆ ด้วย  
 ถ้าเรานินทาเพื่อนของเรา เราก็
จะสูญเสียสัมพันธภาพกับพวกเขา 
การกระท าทุกอย่างมีผลตามมา  
 

ถ้าเราหว่านเพื่อสนอง 
ความปรารถนาของตนเอง  
เราก็จะเก็บเกี่ยวพืชผล 

แห่งความเศร้าและความชั่วช้า  
ถ้าเราหว่านเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย   
เราก็จะเก็บเกี่ยวความชื่นชมยินด ี

กับชีวิตนิรันดร ์
 เราก าลังหว่านเมล็ดพันธุ์ชนิดใด
อยู่?_______________________ 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 เผื่อผู้น าที่สั่งสอนเราในฝ่าย
วิญญาณให้เราโตขึ้น ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพรเขาพร้อมทั้ง
ครอบครัว และเจิมเขาในการรับใช้
พระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพี่ -
น้องในคริสตจักรที่เป็นพระพร
ส าหรับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
หนุนใจ การแบ่งปัน และพระพร
ด้านต่าง ๆ  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 กรกฎาคม   
กาลาเทีย 6:11-18  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 8 
อ่านพระธรรม  กาลาเทีย  
6:11-18 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15 เป็นเรื่องง่ายที่จะยึดติดอยู่
กับเรื่องภายนอก จงระวังคนที่เน้น
สิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าโดยไม่
สนใจไยดีกับสภาพภายในจิตใจ  
 การด าเนินชีวิตที่ดีโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายในน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตด้านจิตวิญญาณที่     
ผิวเผินและว่างเปล่า สิ่ งที่พระเจ้า
สนใจก็คือ เราจะเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดจากภายในสู่ภายนอก (2 
คร.5:17) 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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ข้อ 18      จดหมายฝากของเปาโล
ถึงชาวกาลาเทียประกาศเสรีภาพ
ของคริสเตียนอย่างกล้าหาญ  
 ไม่ต้องสงสังเลยว่าคริสเตียน
สมัยแรกในกาลาเทียต้องการจะ
เติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียน แต่
พวกเขาถูกชักน าไปใ นทางที่ผิด
โดยคนที่บอกว่าต้องการรักษา
บทบัญญัติบางข้อของชาวยิว  
 จะน่าประหลาดเพียงใดหาก
นักโทษที่ได้รับการปลดปล่อยเป็น
อิสระแล้วเดินกลับเข้าห้องขังและ
ไม่ยอมออกไป จะน่าประหลาด
เพียงใดหากสัตว์ที่ถูกปล่อยออก
จากกับดักแล้วกลับเข้าไปในกับดัก
อีก แล้วจะน่าเศร้าเพียงใดส า หรับ  
ผู้เชื่อซึ่งได้รับอิสรภาพจากพันธ -
นาการของบาปแล้ว กลับไปยึดตาม 
กฏเกณฑ์และข้อบังคับที่เคร่งครัด
ตายตัวอีกครั้งหนึ่ง   
 ถ้าเราเชื่อในพระคริสต์ เราได้รับ
การปลอดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว 
แทนที่จะกลับไปสู่การเป็นทาส
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีก  

 ไม่ว่าจะเป็นทาสของการถื อกฎ
อย่างเคร่งครัดหรือเป็นทาสของ
บาปก็ตาม  

จงใช้เสรีภาพของเราที่จะมีชีวิตอยู ่
เพื่อพระคริสต์และปรนนิบัติรับใช้
พระองค์ตามที่พระองค์ทรงประสงค ์
 เปาโลได้พยายามบอกให้เรา
ด าเนินชีวิตจากภายในที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเป็นหลัก 
ไม่ใช่เน้นที่กฏเกณฑ์ เพราะจะไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่พระองค์ประทานให้มาอยู่
กับเรานั้นเป็นผู้ประทานก าลัง
ให้กับเราที่จะด าเนินชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อเป็น
เช่นนั้น เราจะพบชีวิตที่ประสบ
ความส าเร็จ  
 ที่ผ่านมานั้น เรามีประสบการณ์
อะไรกับพระเจ้าในชีวิตบ้าง พระ -
เจ้าได้ให้ก าลังกับเราในการด าเนิน
ชีวิตที่มีชัยชนะอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
สถิตอยู่กับเรา ให้ก าลังเราในการ
ด าเนินชีวิตที่มีชัยต่อธรรมชาติบาป  
 ทูลขอพระเจ้าทรงใช้เรามากขึ้ น
ในการด าเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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ข้อมูลส าคัญ  
 

จุดประสงค์ :  เพื่อเสริมก าลัง    
ผู้เชื่อในเอเฟซัสให้มั่นคงขึ้นใน
ความเชื่อคริสเตียนของพวกเขา
โดยการอธิบายถึงคุณลักษณะและ
จุดมุ่งหมายของคริสตจักรซึ่งเป็น
พระกายของพระคริสต์ 
 

ผู้เขียน : เปาโล  
    

เขียนถึงใคร  : คริสตจักรที่เมือง
เอเฟซัสและผู้เชื่อทุกหนแห่ง 
 

ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ.
60 ขณะที่เปาโลถูกจ าคุกอยู่ที่โรม 
 

เบื้องหลัง : 
จดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียน

เพื่อโต้แย้งค าสอนเท็จหรือปัญหา
อันหนึ่งอันใดในคริสตจักร แต่เป็น
จดหมายที่ส่งไปกับทีคิกัสเพื่อเสริม
ก าลังและให้ก าลังใจคริสตจักรใน
แถบนี้  

 
 
เปาโลใช้เวลากว่า สามปีกับ

คริสตจักรเอเฟซัสซึ่งเป็นผลให้
เปาโลใกล้ชิดกับคริสตจักรนี้มาก  

เปาโลพบกับผู้ปกครอง
คริสตจักรเอเฟซัสครั้งสุดท้ายที่
มิเลทัส (กจ.20:17-38)  ซึ่งเป็นการ
พบปะที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก
เพราะเปาโลก าลังลาจากพวกเขา
เป็นครั้งสุดท้าย  

เปาโลอาจจะมุ่งหมายให้
จดหมายฉบั บนี้เป็นจดหมายเวียน
เพื่อให้คริสตจักรทั้งหมดในแถบนั้น
อ่าน  เพราะไม่มีการเอ่ยเจาะจง    
ถึงผู้ใดหรือปัญหาในคริสตจักร
เอเฟซัส และเพราะค าว่า  “ทีเ่มือง
เอเฟซสั ” (1 :1)  ไม่ปรากฏใน
ต้นฉบับเก่าแก่ที่สุดบางฉบับ 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรม เอเฟซัส 
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ข้อพระคัมภีร์หลัก (อฟ.4:4-6) 
4มีกายเดียวและมีพระวิญญาณ
องคเ์ดียว  เหมือนมีความหวงั
ใจอนัเดียวทีเ่นือ่งในการทีท่รง
เรียกท่าน 
5มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าองคเ์ดียว  
ความเชือ่เดียว  บพัติศมาเดียว 
6พระเจ้าองคเ์ดียวผูเ้ป็นพระบิดา
ของคนทัง้ปวง  ผูท้รงอยู่เหนือ
คนทัง้ปวง  และทัว่คนทัง้ปวง  
และในคนทัง้ปวง 

ในปัจจุบันเรามีคริสตจักร ทุก
รูปแบบและทุกลักษณะ เช่นการ
ประชุมลับๆ  ตามบ้าน การประชุม
ในหอประชุมใหญ่ที่เปิดกว้างให้คน
มากมายเข้ามาร่วมได้ การประชุม
นมัสการในโบสถ์ที่แน่นขนัดไป
ด้วยคนนับพัน จนผู้คนที่ล้นออกมา
ภายนอกต้องอาศัยดูทางโทรทัศน์ -
วงจรปิด หรือคนเพียงหยิบมือเดียว 
คุกเข่าอยู่หน้าร้านใ นเมือง แม้ ตัว
อาคารจะแตกต่างกันแต่คริสตจักร   
ก็ไม่ถูกจ ากัดอยู่แค่ก าแพงสี่ด้าน 
คริสตจักรของพระเยซูคริสต์คือ 

“ประชากร”ของพระองค์จากทุกชน-
ชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ผู้รักพระคริสต์
และอุทิศตัวเพื่อรับใช้พระองค์ 

“ยุคคริสตจักร ” เริ่มขึ้นในวัน 
เพ็นเทคอส (กจ.2) คริสตจักรเกิ ด 
ขึ้นในเยรูซาเล็มแล้วแพร่ออกไป
อย่างรวดเร็ว โดยพันธกิจของอัคร -
ทูตและคริสเตียนยุคแรก การกดขี่
ข่มเหงช่วยกระพือพัดให้ไฟแห่ง
ข่าวประเสริฐแพร่ลามไปยังนคร
และชนชาติต่างๆ  เปาโลและ
ผู้ร่วมงานได้ก่อตั้งคริสตจักร
ท้องถิ่นกว่ายี่สิบแห่ง ในเมืองของ
ชนต่างชาติ ในการเดินทางประกาศ
อย่างกล้าหาญ ทั้งสามครั้ง 

คริสตจักรที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง
ในนั้นคือ คริสตจักรที่เอเฟซัส 
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 53 ในตอนที่เปาโล
เดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
และอีกหนึ่งปีต่อมาเขาก็แวะเยี่ยม
ในระหว่างการเดินทางประกาศครั้ง
ที่สาม และใช้เวลาอยู่ที่เอเฟซัสถึง
สามปี เทศนาและสั่งสอนอย่าง
เกิดผล (กจ. 19:1-20)   
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อีกช่วงเวลาหนึ่งเปาโลได้พบ
กับผู้ปกครองของคริสตจักรและ
ส่งทิโมธีมารับใช้ในต าแหน่งผู้น า
ของพวกเขา (1ทธ 1:3)  หลังจาก
นั้นไม่กี่ปีเปาโลถูกส่งไปที่โรมใน
ฐานะนักโทษ ที่กรุงโรมเปาโลได้
พบผู้ส่งข่าวจากหลายคริสตจักร 
และในหมู่ค นเหล่านั้นมี ทีคิกัส 
แห่งเอเฟซัสด้วยคนหนึ่ง เปาโล
เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ขึ้นและ
ส่งไปกับทีคิกัส ในจดหมายฉบับนี้
เปาโลไม่ได้โต้แย้งค าสอนเท็จหรือ
ปัญหาเฉพาะเจาะจงใดๆจดหมาย
ฝากฉบับนี้จึงเป็นจดหมายแห่งการ
ให้ก าลังใจ ในจดหมายฉบับนี้
เปาโลบรรยายถึงคุณลักษณะและ
รูปแบบซึ่ง มองเห็นด้วยตาของ
คริสตจักร และท้าทายให้ผู้เชื่อ
ด าเนินชีวิตในฐานะพระกายที่มี
ชีวิตของพระคริสต์ในโลกนี้ 

หลังจากเปาโลทักทายอย่าง
อบอุ่นแล้ว (1:1,2) ท่านก็ยืนยันถึง
คุณลักษณะของคริสตจักร นั่นคือ
ความจริงอันล้ าเลิศที่ว่าผู้เชื่อใน
พระคริสต์ได้รับพระกรุณาจาก  
พระเจ้ามา กมาย (1:3-8) ได้รับ
เลือกเพื่อความยิ่งใหญ่ (1:9-12) โดย

มีพระวิญญาณเป็นเครื่องหมาย  
(1:13,14) เต็มด้วยฤทธิ์อ านาจจาก
พระวิญญาณ (1:15-23) เป็นอิสระ
จากการสาปแช่งและพันธนาการ
ของบาป (2:1-10) และถูกน าเข้า
มาใกล้พระเจ้านั้น (2:11-18) ฐานะ
ส่วนหนึ่งของ “ครอบครัว” ของพระ-
เจ้า  เราอยู่ในฐานะเดียวกันกับผู้
เผยพระวจนะ อัครทูต คนยิว คน
ต่างชาติและองค์พระคริสต์ (2:19-
3:13)  จากนั้นดูเหมือนเปาโล จะ
รู้สึกตื้นตันใจกับการหวนระลึกถึง
สิ่งทั้งมวลที่พระเจ้าได้ทรงกระท า 
เปาโลท้าทายชาวเอเฟซัสให้ใช้
ชีวิตใกล้ชิดพระคริสต์และเปล่งค า
สรรเสริญออกม าอย่างฉับพลัน 
(3:14-21) 

แล้วเปาโลหันความสนใจไปที่
ประเด็นของการอยู่ในพระกายของ
พระคริสต์คือคริสตจักร ผู้เชื่อควร
จะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ
อุทิศตัวเพื่อพระคริสต์และการใช้
ของประทานฝ่ายวิญญาณ (4:1-
16)  พวกเขาควรมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมสูงส่งที่สุด (4 :17- 6 :9)  
ส าหรับส่วนบุคคลนี้หมายถึงปฏิเสธ
การประพฤติแบบคนต่างศาสนา 
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(4:17-5:20  )และส าหรับครอบครัว
หมายถึงการยอมเชื่อฟังกันและกัน
และความรัก (5:21-6:9) 

จากนั้นเปาโลเตือนเขาว่า
คริสตจักรอยู่ในการสู้รบกับอ านาจ
แห่งความมืดตลอดเวลาและ
คริสตจักรควรจะใช้อาวุธฝ่าย
วิญญาณที่มีทุกอย่า ง (6:10- 17 ) 
เปาโลสรุปด้วยการขอให้เขาอธิฐาน
เผื่อ มอบหมายให้ทีคิกัสมายังเมือง
เอเฟซัสและอวยพร (6:18-24) 

 
ขณะที่เราอ่านบทพรรณนาชั้นคร ู

ว่าด้วยคริสตจักร  
จงขอบคุณพระเจ้า 

ส าหรับความหลากหลาย  
และความเป็นเอกภาพ 

ในครอบครัวของพระองค์  
จงอธิษฐานเผื่อพี่น้องชายหญิงของเรา

ทั่วโลกและใช้ชีวิต 
ใกล้ชิดกับพี่น้องเหล่านั้น 
ในคริสตจักรท้องถิ่นของเรา 

 
 
 

สดุดี121 
          1ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา   
       ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า 
       มาจากไหน 
2ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า 
มาจากพระเจ้า  ผู้ทรงสร้าง 
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 
3พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่าน 
พลาดไป  พระองค์ผู้ทรงอารักขา
ท่านจะไม่เคลิ้มไป 
4ดูเถิด  พระองค์ผู้ทรงอารักขา
อิสราเอล  จะไม่ทรงหลับสนิท
หรือนิทรา 
5พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่าน  
พระเจ้าทรงเป็นที่ก าบัง 
ที่ข้างขวามือของท่าน 
6ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่าน 
ในเวลากลางวัน   
หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 
7พระเจ้าจะทรงอารักขาท่าน   
ให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น  
พระองค์จะทรงอารักขา 
ชีวิตของท่าน 
8พระเจ้า จะทรงอารักขา 
การเข้าออกของท่าน   
ตั้งแต่กาลบัดนี้สืบไปเป็นนิตย ์
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วันที่ 26 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 1:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 8 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 1:1-14 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 7,8         พระคุณคือความ
โปรดปรานที่พระ เจ้าประทานแก่ผู้
ที่พระองค์ทรงช่วยให้รอด เราไม่
สามารถท าสิ่งใดเพื่อแลกกับความ
รอด และเราไม่มีอะไรดีพอที่ควรจะ
ได้รับ ไม่มีความพยายามกระท าดี 
สติปัญญา หรือศาสนาใด  ๆที่จะช่วย 
ให้ได้ความรอดมา เพราะความรอด
มาจากพระเมตตาคุณและความรัก
ของพระเจ้าเท่านั้น หากปราศจาก
พระคุ ณของพระเจ้าแล้วก็จะไม่มี
ใครรอดได้แม้สักคนเดียว  

 การรับความรอดนั้นเราต้องยอม
รับรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยตนเองให้
รอดได้ มีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่
สามารถช่วยเราให้รอด แล้วทางเดียว
ที่เราจะได้รับความรักโปรดปรานนี้ก็
โดยผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 
ข้อคิด และการตอบ สนอง
พระธรรมตอนน้ี ในข้อ 13,14  
 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
ตราประทับของพระเจ้าว่าเราเป็น
ของพระองค์ และเป็นมัดจ าของ
พระเจ้าเพื่อรับรองว่าพระองค์จะ
ทรงกระท าทุกอย่างที่ทรงสัญญาไว้ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือน
การวางเงินดาวน์ การมัดจ า หรือ
การลงลายมือชื่อในใบสัญญา  
 การที่พระวิญญาณทรงสถิตอยู่
ในเราแสดงให้เห็นว่าเรามีความ -
เชื่อแท้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเราคือบุตร
ของพระเจ้าและท าให้เราได้รับชีวิต-
นิรันดร์อย่างแน่นอน  
 ฤทธิ์อ านาจของพระองค์ที่ท างาน
อยู่ในเราขณะนี้ก าลังเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเรา และประสบการณ์ที่เรา
มี ขณะนี้คือการชิมลางข องการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราจะประสบ 
ในนิรันดร์กาล 
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เราจึงรู้ว่า เรื่องของคริสเตียน 
ไม่ใช่เรื่องของศาสนา หรือกฎเกณฑ์  

แต่เป็นเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และ
โดยเฉพาะกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
คือเมื่อเราเชื่อแล้วอย่างแท้จริง  
เราจะสัมผัสพระเจ้า เราจะมี

ประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแน่นอน 
 เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว
แล้วหรือยัง เรามีประสบการณ์กับ
พระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ร้องเพลงสรรเสริญ    
ยกย่องพระเจ้า เพราะการนมัสการ
เป็นการน าการสถิตของพร ะเจ้า   
ลงมายังเรา เหมือนใน สดด .22 :3 
ที่กล่าวว่า พระเจ้าทรงประทับอยู่
เหนือค าสรรเสริญของคนอิสราเอล 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดเผย
พระองค์เองให้กับเรา ให้เรามี
ประสบการณ์กับพระองค์ในเรื่อง 
ความรัก ฤทธิ์เดช การอัศจรรย์ใน
ชีวิตเราเป็นการส่วนตัว 

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

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 27 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 1:15-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 8 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 1:15-23 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 16 ,17 เปาโลอธิษฐานขอให้
ชาวเอเฟซัสรู้จักพระคริสต์ดีขึ้น  
 พระคริสต์ทรงเป็นต้นฉบับของ
เรา และยิ่งเรารู้จักพระองค์มากขึ้น 
เราก็ยิ่งเหมือนกับพระองค์มากขึ้น  
 จงเรียนรู้ชีวิตของพระคริสต์ใน
พระกิตติคุณดูว่าพระองค์ทรงเป็น
อย่างไร ในขณะอยู่ในโลกนี้เมื่อ 
2,000 ปีที่แล้ว  และหาทางรู้จัก
พระองค์ในการอธิษฐานเสียแต่บัดนี้  

 การรู้จักพระคริสต์เป็นการ
ส่วนตัวจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา 
 สิ่งนี้เป็นจริงส าหรับชีวิตเรา
หรือไม่ เร าเปลี่ยนแปลงไปเหมือน
พระคริสต์ในเรื่องใดบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 19 ,20 โลกนี้กลัวพลังงาน
นิวเคลียร์ แต่เราเป็นของพระเจ้า
แห่งจักรวาล ผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ทรง
สร้างพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมา
เท่านั้นแต่ยังทรงให้พระเยซูคริสต์
คืนพระชนม์จากความตายด้วย 
 ฤทธิ์อ านาจยิ่งใหญ่หาที่เปรียบ
ไม่ได้ของพระเจ้ามีอยู่เพื่อช่วยเรา
ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไ ปส าหรับ
พระองค์ 
 เมื่อเรารับเชื่อ เราเป็นชาว
แผ่นดินสวรรค์ และพระเจ้าทรง
สัญญ าที่จะประทาน ฤทธิ์เดชให้   
กับเรา  
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เมื่อเราเผชิญกับปัญหา  
ไม่ว่าเรื่องสุขภาพ เรื่องการเงิน  

เรื่องความสัมพันธ์  
จงยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า 

เพราะจะเป็นโอกาสที่เรา 
จะให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 

มาแทรกแซงสถานการณ์ที่มีปัญหานี ้
 เราสามารถอธิษฐานผูกมัด โรคภัย 
ไข้เจ็บ ค าสาปแช่ง ความยากจน 
ความแตกแยกได้ ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ 
 มีเรื่องอะไรที่เราเผชิญขณะนี้      
ที่ไม่ได้มีในแผ่นดินสวรรค์ คือ 
ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ ความ
แตกแยก เป็นต้น จงผูกมัดใน    
พระนา มของพระเยซูคริสต์เจ้า 
และปลดปล่อย ความเจริญรุ่งเรือง 
การเยียวยารักษา ความเป็นน้ า -
หนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในชีวิต
ของเรา 
__________________________
__________________________
__________________________ 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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อธิษฐาน 
 ขณะนี้ให้เรายกย่องสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา เพราะการสรรเสริญ
ยกย่องนั้นจะน ามาซึ่งการทรงสถิต
ของพระองค์ (สดด.22:3) 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงให้กับเรา 
ให้เราใช้เวลานี้  ขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับสิทธิอ านาจที่
พระองค์ทรงให้กับเราขณะนี้ และ
ผูกมัดสิ่ งที่ไม่ใช่น้ าพระทัยของ  
พระเจ้า และเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน
แผ่นดินสวรรค์เสีย เช่นความ
ยากจน โรคภัยไข้เจ็บ  ความ
แตกแยก 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 28 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 2:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 2:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เข้าใจเรื่องการได้รับความ -
รอดอย่างไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 4,5 
ในบทนี้ ข้อที่ 1-3 เปาโลพูดถึงวิสัย
บาปด้ังเดิมของเรา  
 ในที่นี้เปาโลเน้นว่าเราไม่จ าเป็น  
ต้องตกอยู่ในอ านาจบาปอีกต่อไป
การลงโทษและอ านาจของบาป
เหนือชีวิตของเราถูกท าลายแล้ว
โดยพระคริสต์บนไม้กางเขน โดย
ความเชื่อในพระคริสต์เราพ้นโทษ
บาปแล้ว ต่อพระพักตร์พระเจ้าเรา
เป็นผู้ไม่มีความผิด(รม.3:21,22)  
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 พระเจ้าไม่ได้เอาเราออกไปจาก
โลกหรือท าให้เราเป็นหุ่นยนต์    
เรา จะยังรู้สึกอยากท าบาป และ
บางครั้งเราก็ยังท าบาป  

ข้อแตกต่างก็คือว่า 
ก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียน 
เราตายแล้วในบาปและ 

เป็นทาสวิสัยบาปของเราเอง  
แต่ปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์

และชนะบาปได ้
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 8-10  
เราเป็นคริสเตียนโดยพร ะคุณของ
พระเจ้าซึ่งเราไม่สมควรได้รับ ไม่ใช่
เป็นผลจากความพยายามใด  ๆไม่ว่า
จะเป็นความสามารถ การเลือกที่
ชาญฉลาด หรือการรับใช้ที่เราได้ท า  
 อย่างไรก็ดีด้วยความกตัญญูใน
ของประทานที่ให้เปล่าๆนี้ เราจึง
เสาะหาทางที่จะช่วยและรับใช้ผู้อื่น
ด้วยใจกรุณา ความรัก และความ
อ่อน โยน ไม่ใช่เพียงเพื่อท าให้
ตนเองพอใจเท่านั้น  

 พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้ความ
รอดของเราไม่ใช่เพียงเพื่อผล - 
ประโยชน์ของเราแต่เรารอดเพื่อ  
รับใช้พระ คริสต์และเสริมสร้าง
คริสตจักร (4:12) 
 ดังนั้นในวันนี้ มีอะไรบ้างที่     
เราอยากจะท าเพื่อขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับ การ ที่พระเจ้า
ประทานความรอดให้กับเรา มี
เพื่อนคนไหน หรือพี่น้องคนไหน
ของเราบ้างที่เราส ามารถช่วย    
เขาได้ และเราตั้งใจว่า เราจะช่วย
เขาอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระองค์
ทรงเมตตาเรา ประทานความรอด
กับเราทั้ง ๆ ที่เราไม่สมควรจะ
ได้รับเลย  
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 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าอีก
เรื่องหนึ่งคือไม่เพียงแต่ความรอด
เท่านั้นที่พระองค์ประทานให้กับเรา 
แต่พระองค์ยังให้เราส าแดงชีวิตที่ดี 
เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 2:11-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั 2:11-22 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 19-22 บางครั้งก็เรียกอาคาร
คริสตจักรว่าที่ประทับของพระเจ้า 
 ในความเป็นจริง ที่ประทับของ
พระเจ้าไม่ใช่อาคาร  แต่เป็นคน
กลุ่มหนึ่ง  
 พระองค์ประทับอยู่ในเราและ
ส าแดงพระองค์ผ่านชีวิตของเราให้
โลกที่จับตามองเราที่ด าเนินชีวิต
ด้วยความสนิทสนมกลมเกลียว
ตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระวจนะ
ของพระองค์  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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 ผู้คนจะเห็นว่าพระเจ้าเป็น      
ความรักและ พระเยซูทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า เราเป็นพลเมืองแห่ง
อาณาจักรของพระเจ้าและสมาชิก
ในครอบครัวของพระองค์ 
 
ข้อ 20 การสร้างขึ้นบนฐานราก
ของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ
หมายความว่าอย่างไร? 
 ก็หมายความว่าคริสตจักรไม่ได้
ตั้งขึ้นบนความคิดสมัยใหม่แต่
ตั้งอยู่บนมรดกฝ่ายวิญญาณที่อัคร-
ทูตและผู้เผยพระวจนะในคริสตจักร
ยุคแรกมอบไว้แก่เรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-22  
มีสิ่งกีดขวางหลายอย่างที่แบ่งแยก
เราออกจากคริสเตียนอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นวัย รูปร่างหน้าตา สติปัญญา  
ความคิดเห็น ทางการเมือง สถาน -
ภาพทางเศรษฐกิจ เผ่าพันธุ์ หรือ
มุมมองทางศาสนศาสตร์  
 

 วิธีหนึ่งที่ปิดกั้นความรักของ  
พระคริสต์ก็คือการเป็นมิตร เฉพาะ
กับคนที่เราชอบเท่านั้น แต่พระ -
คริสต์ได้ทรงทลายสิ่งกีดขวางเสีย
และได้ทรงรวบรวมผู้เชื่อทุกคนให้
เป็นครอบครัวเดียวกัน 

ไม้กางเขนของพระองค ์
ควรเป็นศูนย์รวม 

ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของเรา  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยทรงให้
มองข้ามสิ่งกีดขวางไปสู่ความเป็น 

น้ าหนึ่งใจเดียวกันตามที่ทรงเรียกเรา 
 ในคริสตจักรเรานั้น เราได้ตั้งใจ
เข้ากับพี่น้องหรือไม่ เราอาจจะไม่
รู้จักคนทั้งคริสตจักร แต่อย่างน้อย 
เราน่าจะมีพี่น้องสัก 5 คน (ที่ไม่ใช่
ครอบครัวเดียวกนักับเรา) ที่เราสนิท
สนมด้วย มีหรือไม่ ชื่ออะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระเยซูคริสต์ที่ได้ท าลายก าแพง
แห่งความเกลีย ดชังลงเสีย และ
ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็น
สันติสุขของเรา 
 อธิษฐานเผื่อและอวยพรพี่น้อง
อย่างน้อย 5 คนที่เราสนิทสนมด้วย
ในคริสตจักร และในอาทิตย์นี้มี
โอกาสเขียนบัตรขอบคุณพร้อมกับ
ข้อพระคัมภีร์หนุนใจเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
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วันที่ 30 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 3:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 3:1-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 11    
เปาโลถูกจ ากัดบริเวณให้อยู่แต่    
ในบ้านที่โรมเพราะเทศนาเรื่อง   
พระคริสต์  
 ผู้น าศาสนาในเยรูซาเล็มรู้สึกว่า
ถูกคุกคามด้วยค าสอนของพระ -
คริสต์และไม่เชื่อว่าพระอง ค์เป็น
พระมาซีฮาจึงบีบบังคับให้ทาง
โรมันจับกุมเปาโลในข้อหาทรยศ
และก่อการกบฎขึ้นในหมู่ชาวยิว  
 เปาโลถวายฎีกาต่อองค์จักรพรรดิ
และอยู่ในระหว่างคอยการไต่สวน  

คดี (ดู กจ.28:16-31) ถึงแม้ว่าเปาโล
จะถูกจับกุมคุมขัง ท่านยังเชื่อมั่น
ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับเขา  

สถานการณ์ท าให้เราสงสัยว่า 
พระเจ้าทรงสูญเสีย 

การควบคุมโลกนี้เสียแล้วหรือไม?่ 
เช่นเดียวกับเปาโล จงระลึกเสมอว่า 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  
พระเจ้ายังเป็นผู้ควบคุมดูแล 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 13  
เหตุใดการทนทุกข์ของเปาโลท า ให้
ชาวเอเฟซัสได้รับเกียรติ ? (ซึ่งเป็น 
”สง่าราศี” ของท่าน)  
 ถ้าเปาโลไม่ได้เทศนาข่าวประเสริฐ 
ท่านก็จะไม่ต้องติดคุก แต่ชาวเอเฟ- 
ซัสก็จะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐและ
จะไม่กลับใจด้วยเหมือนกัน  
 มารดาทนความเจ็บปวดจาก
การคลอดบุตรเพื่อน าชีวิตใหม่เข้า
มาในโลกฉันใด เปาโลก็ทน ความ
เจ็บปวดแห่งการกดขี่ข่มเหงเพื่อน า
ผู้เชื่อใหม่เข้ามาในโลกฉันนั้น  
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 การเชื่อฟังพระคริสต์ไม่เคยเป็น
เรื่องง่าย พระองค์ตรัสเรียกให้เรา
แบกกางเขนแล้วตามพระองค์ไป 
(มธ .16 :24) นั่นคือเต็มใจที่จะทน
ความเจ็บปวดเพื่อว่าข่าวสารเรื่อง
ความรอดของพระเจ้าจะไปถึงคน
ทั่วโลก  
 เราควรจะรู้สึกเป็นเกียรติที่คน
อื่นๆ ได้ทนทุกข์และเสียสละเพื่อ
เราจะได้รับพระพร 
 ชาวเมืองเอเฟซัสได้รู้จักพระเยซู
คริสต์ก็เพราะการประกาศของ   
เปาโล และเปาโลเองก็ได้สร้างพี่ -
น้องเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นด้วย  
 ส าหรับเราเองนั้น ใครเป็นผู้ที่น า
เรามารู้จักพระเยซูคริสต์และ ใครมี
ส่วนสร้างเราฝ่ายวิญญาณให้เจริญ  
เติบโต  
 คนเหล่านี้หลายคนต้องเสียสละ 
และประสบความ ล าบากไม่ว่าต้อง
ทนต่อการต่อว่าของเรา เมื่อเราไม่
ยอม หรือเขาต้องท าบทเรียน  หรือ
จัดเวลาเตรียมการสอนให้กับเรา 
เราได้เห็นคุณค่า และขอบคุณคน
เหล่านี้หรือไม่ ?______________ 
__________________________ 
__________________________ 

อธิษฐาน 
 เผื่อคนที่น าเรามารู้จักกับพระ -
เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเขา
รวมทั้งครอบครัวให้จ าเริญขึ้น
ในทางของพระเจ้า 
 ให้เราอธิษฐานเผื่อผู้น าใน
คริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล 
หัวหน้าเซลล์ หัวหน้ากลุ่ม  พี่เลี้ยง 
ครูสอนพระคัมภีร์ ที่มีส่วนท าให้เรา
เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระ -
คริสต์จนถึงบัดนี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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วันที่ 31 กรกฎาคม   
เอเฟซัส 3:14-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี 16 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั  3:14-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 17-19 
เปาโลกล่าวว่าความรักของพระเจ้า
นั้นสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกแง่มุม
ประสบการณ์ของเรา  
 ความรักนี้ “กว้าง” กว่าประสบ -
การณ์ส่วนตัวของเราและแผ่ไปถึง
โลกทั้งโลก ความรักของพระเจ้า 
“ยาว ” เพราะสืบเนื่องตลอดชีวิต
ของเรา ความ รักนี้ “สูง” ขึ้นไปถึง
การเฉลิมฉลองและความปลื้มปิติ  

ความรักนี้ “ลึก” เพราะลงไปถึงก้น
บึ้งแห่งความท้อแท้ สิ้นหวัง แม้  
กระทั่งความตาย  

เมื่อเรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อน 
จงระลึกเสมอว่า 

พระเจ้ายังทรงรักเราอยู่เสมอ 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-15  
ครอบครัวของพระเจ้า รวมทุกคนที่
เชื่อพระองค์ในอดีต ในปัจจุบันและ
ในอนาคต  
 เราทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียว - 
กันเพราะเรามีพระบิดาองค์เดียว - 
กัน พระองค์ทรงเป็นที่มาของสิ่ง
ทรงสร้างทั้งหมด เป็นเจ้าของสิ่ง
สารพัดตามสิทธิอันชอบธรรม  
 พระเจ้าทรงสัญญาจะประทาน
ความรักและฤท ธิ์อ านาจแก่ครอบ -
ครัวของพระองค์คือคริสตจักร 
(3:16-21)   
 ถ้าเราต้องการรับพระพรของ
พระเจ้า ก็เป็นสิ่งส าคัญที่เราต้อง
ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับผู้เชื่อ
คนอื่นๆ ในพระกายของพระคริสต์  
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คนที่แยกตัวโดดเดี่ยว 
จากครอบครัวของพระเจ้าและพยายาม

ด าเนินชีวิตตามล าพัง 
ก็ตัดตัวเองจากฤทธานุภาพของพระเจ้า 
 ไม่ว่าเราจะมีบุคลิก อย่างไร เช่น
เป็นคนชอบอยู่คนเดียว หรือชอบ
สังสรรค์ พระเจ้าก็ทรงต้องการให้
เราสัมพันธ์กับพี่น้องฝ่ายวิญญาณ
คือในคริสตจักรท้องถิ่น เพราะ   
พระเจ้าจะทรงสามารถบังคับบัญชา
พระพรที่นั่น  คือที่ แห่งความเป็น  
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน (สดุดี 133)  
 เป็นไปได้หรือไม่ที่เราขาดพระพร 
เพราะเราไม่กล้าก้าวเข้ามาสัมพันธ์
กับพี่น้องในคริสตจักร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
บรรยากาศความเป็นน้ าหนึ่งใจ -
เดียวในคริสตจักรท้องถิ่นที่เราอยู่
นั้น อธิษฐานออก ชื่อพี่น้องใน
คริสตจักรที่เราจ าได้นั้น  ให้เขา
เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า 

 ขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจส าหรับ
พี่น้องที่ไม่มีเพื่อน ที่มาใหม่ใน
คริสตจักรของเรา ให้เราออกชื่อ
อธิษฐานเผื่อเขาและอวยพรเขา 
และตั้งใจว่าในอาทิตย์นี้เราจะตั้งใจ
ไปคุยหนุนใจเขาด้วย 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันนี้คือ___________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________


