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จากใจ 
ศิษยาภิบาล 

 

เป้าหมายชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เพียงเราได้รับความรอดเพื่อว่าเราจะ
ไปสวรรค์เท่านั้น แต่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อเราจะรับใช้
พระองค์ ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ให้ส าเร็จ ซึ่งนี่เป็นสิทธิ -
พิเศษและเป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้รับใช้ พระเจ้าผู้ทรงอธิปไตย ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 

ช่วงชีวิตแห่งการรับใช้นั้นเป็นช่วงชีวิต ที่มีความสุข ชื่นชมยินดี 
แม้ว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยาก หรือปัญหาต่างๆ ก็ตาม 
เพราะเป็นช่วงชีวิตที่ท้าทายอย่างยิ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย และผม
อยากจะบอกว่ามันยาก แต่ที่ชื่นชมยินดี เพราะเรารู้ว่าเราเป็นฝ่ายชนะ 
เราจะประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง
สัญญาไว้  

แต่เราต้องรู้ยุทธวิธีของการรับใช้ด้วย เพราะมิฉะนั้นเราจะ     
เพลี่ยงพล้ าได้ สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือว่า ภารกิจที่พระเจ้ามอบ หมาย
ให้เราท านั้น คือชนะซาตาน เพราะซาตานนั้นมันต่อสู้พระเจ้า ต่อสู้ทุก -
สิ่งทุกอย่างของพระเจ้า และที่มาจากพระเจ้า มันใช้ทุกรูปแบบที่จะต่อสู้
พระราชกิจของพระองค์ ซาตานและสมุนของมันท ามาแล้วตั้งแต่สมัย
อาดัมจนถึงสมัยพระเยซู และมาถึงปัจจุบัน  

จากพระวจนะของพระเจ้า ที่เราเฝ้าเดี่ยวมานั้น เราได้เห็นความ
พ่ายแพ้ของมนุษย์ต่อซาตาน เช่นที่เอวาไปเชื่อฟังซาตานไม่ยอมเชื่อฟัง
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พระเจ้า หรือกรณีคนอิสราเอลที่ชอบบ่น  แต่เราได้เห็นชัยชนะของ   
พระเยซู โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่พระองค์ทรงใช้พระวจนะต่อสู้จนมี
ชัยชนะ หรือการที่พระองค์ทรงท า ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ในที่สุด
พระองค์ก็สามารถไถ่มนุษย์ให้รอดได้ หรือในจดหมายฝากที่เปาโลได้
แก้ปัญหา ที่ซาตานมันพยายามใส่เข้ามา ในคริสตจักร  เช่นเรื่องความ
แตกแยก เป็นต้น 

นี่คือภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราท า และพระองค์ประทาน   
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเราที่จะสามารถต่อสู้ได้อย่างดี 

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของภารกิจนี้คือ เนื้อหนังของเรา ที่
ซาตานมันก็ใช้ด้วย แต่พระเจ้าก็ให้เรามีทั้งพระวจนะ ซึ่งเป็นฤทธิ์เดช 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้ก าลังกับเราในการชนะเนื้อหนังนั้น 

พี่น้องครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระวจนะซึ่งเป็นเหมือนดาบ
ที่จะต่อสู้จนท าให้ภารกิจของพระเจ้าส าเร็จในชีวิตของเรา 

ถ้าเช่นนั้น จนถึงวันนี้ เราสัมผัสถึงชัยชนะแห่งความส าเร็จตาม   
น้ าพระทัยพระเจ้าขนาดไหน และการที่เราเฝ้าเดี่ยวทุก ๆ วันเป็นหนึ่ง
ในกุญแจส าคัญที่จะน าเราไปสู่ชัยชนะนั้นอย่างแน่นอน 

ดังนั้น ให้ เราตั้งใจเฝ้าเดี่ยว คือ นมัสการ ท่อง และ ศึกษาพระ -
วจนะ อธิษฐาน ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ท าตามที่พระเจ้าบอกเรา 
ท าอย่างนี้ทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างชัดเจน 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ 
 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

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

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

 ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

6. บนัทึกส่ิงท่ีได้รบัจากการเฝ้าเด่ียว 
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 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ 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 สิงหาคม   
กันดารวิถี 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 24  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? ___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  เนื่องจากบาลาอัมเป็นพ่อมด
หมอผี เขาจะมองหาลางบอกเหตุ
หรือเครื่องหมายเพื่อท านายอนาคต  
 แต่ในเหตุการณ์นี้เห็นไ ด้ชัดว่า
พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ตรัส บาลาอัม
จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยหมายส าคัญ
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นหมายส าคัญจริง
หรือคิดขึ้นเองก็ตาม 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 11  แม้บาลาอัมจะมีแรงจูงใจที่
ไม่ถูกต้องในการอวยพรอิสราเอล 
แต่เขาก็ท าอย่างจริงใจ เขาเต็มล้น
ด้วยพระวจ นะของพระเจ้าจนต้อง
พูดความจริง บาลาอัมสูญเสียรางวัล
ที่ล่อให้เขาพูดตั้งแต่แรก 
 การยึดมั่นในพระวจนะของพระ -
เจ้าอาจท าให้เราสูญเสียการเลื่อน
ต าแหน่งหรือผลประโยชน์ระยะสั้น  

แต่คนที่เลือกพระเจ้าแทนที่จะเลือกเงิน
จะพบความมั่งคั่งในสวรรค์อยา่ง 

เปี่ยมล้นในวันข้างหน้า (มธ.6:19-21) 
 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ ที่เมื่อเรายืนหยัดกับพระ -
เจ้าแล้วเราต้องสูญเสียบางสิ่ง ? 
แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 15-19  ดวงดาวหนึ่งที่ออกมา
จากยาโคบนั้นเชื่อกันว่าหมายถึง
พระมาซีฮาที่จะเสด็จมา  
 ค าพยากรณ์นี้อาจท าให้พวก
โหราจารย์เดินทางไปอิสราเอลเพื่อ
ตามหาพระกุมารเยซู (ดู มธ.2:1,2) 
 การที่พระเจ้าจะใช้พ่อม ดหมอผี
อย่างบาลาอัมมาท านายถึงการ
เสด็จมาของพระมาซีฮานั้นดูแปลก
ประหลาด แต่ก็สอนให้เรารู้ว่าพระ -
เจ้าทรงใช้อะไรหรือใครก็ได้เพื่อท า
ให้แผนการของพระองค์ส าเร็จ  
 การใช้พ่อมดหมอผีไม่ได้หมาย  
ความว่าพระเจ้าทรงยอมรับเรื่อง
เวทมนตร์ แท้จริงแล้วพระคัมภีร์
หลายตอนกล่าวโทษเรื่องนี้ (อพย.
22:18; 2 พศด.33:6; วว.18:23)  
 แต่ในที่นี้พระเจ้าทรงส า แดงการ
ครอบครองสูงสุดเหนือทั้งสิ่งดี   
และชั่ว 
 ดังนั้นเราอย่าแปลกใจที่บางครั้ง
พระเจ้าก็ใช้คนชั่ว และอย่าสรุปว่า 
พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการกระท า
ทุกอย่างที่เขากระท านั้น 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสว่างแห่งพระวจนะของ    
พระเจ้าที่ให้แนวทางการด าเนิน
ชีวิตกับเรา ทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาที่เราจะสามารถแยก    
สิ่งผิดและสิ่งถูกออกจากกัน ไม่ให้
เราเกิดความสับสนได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 2 สิงหาคม   
กันดารวิถี 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 25  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องความโกรธ
อย่างไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-2 พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า
ชายอิสราเอลไปท าผิดทางเพศได้
อย่างไร แต่เรารู้ว่าพิธีกรรมทาง
ศาสนาทั่วไปในคานาอันนั้นมี
โสเภณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
 ตอนแรกพวกเขาไม่ได้คิดถึง
การนมัสการรู ปเคารพ เพียงสนใจ
เรื่องเพศเท่านั้น แต่ไม่นานพวก
เขาก็เข้าร่วมงานเลี้ยงในท้องถิ่น
และการเฉลิมฉลองในครอบครัวซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการนมัสการรูปเคารพ  

 จากนั้นพวกเขาก็ถล าลึกลงไป
เรื่อยๆ และซึมซับพิธีกรรมของ
ชาวต่างชาติอย่างรวดเร็ว  

การเอาแต่สนุกเพลิดเพลนิ 
จะท าให้การอุทศิตน 

ด้านจิตวิญญาณหละหลวม 
 เราลดหย่อนมาตรฐานของเรา
เพื่อท าตามใจปรารถนาหรือไม่? 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 10,11 
เรื่องของฟีเนหัสแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าบางครั้งความโกรธก็เป็น
สิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผล ฟีเนหัส
โกรธเพราะเขามีความกระตือรือร้น
เพื่อพระเจ้า  
 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดความ
โกรธเป็นสิ่งที่ เหมาะสมหรือเมื่อใด
ควรระงับไว้? 
 เมื่อเราโกรธจงถามตัวเองว่า  

[1] ท าไมจึงโกรธ [2] สิทธิของใคร
ถูกละเมิด (ของเราหรือของคนอื่น ) 
[3] ความจริง (หลักการของพระเจ้า) 
ถูกละเมิดหรือไม่  
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 ถ้าสิทธิของเราเท่านั้นที่ถูกละเมิด 
เราก็ควรควบคุมอารมณ์โกรธไว้ 
แต่ถ้าความจริงคือสิ่งที่ถูกละเมิด 
ความโกรธก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่า
โดยปกติแล้ว ความรุนแรงและการ
แก้แค้นจะเป็นสิ่งที่ผิด (กรณีของ
ฟีเนหัสเป็นกรณีพิเศษ ) แต่ถ้าเรา
เป็นเหมือนพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 
ความบาปก็ควรท าให้เราโกรธ 
 ให้เราทบทวนความโกธรของเรา
ในเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นความ
โกรธแบบไหน สมควรและถูกต้อง
หรือไม่?___________________ 
__________________________
__________________________ 
 เราเคยมีความโกธรที่ถูกต้อง
แบบฟีเนหัสหรือไม่ ? ซึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกต้องและชอบธรรม 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงใส่พระทัยของ
พระองค์ให้กับเรา คือ พระทัยที่
บริสุทธิ์  

 ทูลขอพระเจ้าทรงใส่ใจที่กระตือ-
รือร้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ให้กับเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 3 สิงหาคม   
กันดารวิถี 26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 67  
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัส อะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 64 
มีการส ารวจส ามะโนประชากรคน
รุ่นใหม่หลังจากที่ส ารวจครั้งแร ก
เมื่อ 38 ปีที่แล้ว (ดู 1:1-2:33) ใน
ระหว่างนั้นชาวอิสราเอลทั้งชาย
และหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นตาย
หมดแล้ว ยกเว้นคาเลบ โยชูวา และ 
โมเสส แต่พระบัญญัติของพระเจ้า
และลักษณะนิสัยด้านจิตวิญญาณ
ของชนชาตินี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง 

 พระธรรมกันดารวิถีบันทึก     
การอัศจรรย์อันน่ าตื่นตาไว้ด้วย
และครั้งนี้ก็เป็นการอัศจรรย์ที่    
ทรงพลัง แต่เงียบเชียบจนมักถูก
มองข้าม นั่นคือคนทั้งชาติเดินทาง
จากดินแดนหนึ่งไปยังอีกดินแดน
หนึ่ง สูญเสียประชากรที่เป็นผู้ใหญ่
ไปทั้งหมด แต่ยังคงรักษาทิศทาง
ด้านจิตวิญญาณไว้ได้  
 

บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าพระเจ้า 
ไมไ่ด้ทรงท าการอัศจรรย์อันตื่นตา 

ในชีวิตของเรา แต่พระเจ้า 
มักท าการแบบเงียบๆ  

เพื่อให้พระประสงค์ระยะยาว 
ของพระองค์ส าเร็จ 

 เมื่อเราอ่านพระธรรมบทนี้ เรา
อาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลย แต่จาก
ข้อ 64 นี้ ท าให้เราเห็นว่า แม้ท่าม - 
กลางความเงียบนั้น จริง ๆ ไม่ได้
เงียบเลย พระเจ้ ายังคงกระท าการ
ของพระองค์อยู่ และบางครั้งอาจจะ
ทรงกระท าเรื่องใหญ่ ๆ ด้วย 
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 ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ ให้เรานิ่ง
สงบกับพระเจ้า และคิดทบทวน
ชีวิตของเราดูว่า ในช่วงที่ดูเหมือน
พระเจ้าทรงเงียบนั้น พระเจ้าทรง
กระท าอะไรที่สอนเรา ปรับปรุง 
พัฒนาเรา หรือก าลังจะทรงบอก
อะไรกับเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า ความรอบรู้ของพระเจ้า 
เราอาจจะใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 8 
มาเป็นค าอธิษฐานของเราก็ได้ 
 ในท่ามกลางความเงียบของ  
พระเจ้านั้น ให้เราทูลขอ พระเจ้า
ทรงให้เราเข้าใจถึงการทรงน า การ
สอนของพระองค์ เพื่อเราจะได้
ตอบสนองต่อพระองค์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 4 สิงหาคม   
กันดารวิถี 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 27  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
“เสียชีวิต ....เพราะบาปของตน ” 
หมายความว่า เขาตายตามธรรมชาต ิ
อันเป็นผลจากการพิพากษาคน   
ทั้งชาติที่หลงเชื่อบรรดาสายสืบที่
ขาดความเชื่อ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15-17  โมเสสทูลขอให้พระเจ้า
ทรงแต่งตั้งผู้น าที่ท างานได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน คือสามารถ
เป็นผู้น าในสงครามและดูแลความ
ต้องการของประชาชนด้วย พระ -
เจา้ทรงตอบโดยแต่งตั้งโยชูวา 
 คนจ านวนมากต้องการเป็น      
ที่รู้จักในฐานะผู้น า บางคนมี
ความสามารถในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย ส่วนบางคนก็
ห่วงใยคนภายใต้การดูแลของตน 
ผู้น าที่ดีต้องทุ่มเทกับงานและ   
สนใจผู้คนด้วย 
 

ข้อ 15-21    โมเสสไม่ต้องการ      
ทิ้งงานถ้าผู้น าคนใหม่ยั งไม่พร้อม
ขึ้นมาแทนเขา  
 อันดับแรกโมเสสทูลขอให้     
พระเจ้าทรงช่วยหาคนมาแทน       
ที่ตน จากนั้นเมื่อโยชูวาได้รับเลือก
แล้ว โมเสสก็มอบงานหลายอย่าง
ให้โยชูวาท าเพื่อให้การรับต าแหน่ง
ใหม่เป็นไปได้โดยง่าย  
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 โมเสสยังประกาศกับประชาชน
ว่าโยชูวามีสิทธิอ านาจและความ  
สามารถใน การน าชนชาติได้ การ
แสดงความเชื่อมั่นในตัวโยชูวาเป็น
สิ่งที่ดีส าหรับทั้งโยชูวาและประชาชน 
 คนที่เป็นผู้น าควรเตรียมฝึกคน
ให้รับหน้าที่ของเขาต่อไปหากต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างกระทันหัน 
ทั้งนี้เพื่อช่วยลดช่องว่างตอน
เปลี่ยนผู้น า  

ขณะที่เรายังมีโอกาส  
จงท าตามแบบอย่างของโมเสส 

โดยอธิษฐาน คัดเลือก  
พัฒนา และมอบหมายงาน 

 วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของผู้น า 
2 รุ่นคือ โมเสสและโยชูวา และการ
ส่งไม้ต่อ  
 ลักษณะของผู้น าคือคนที่มีความ  
สามารถ แต่ที่ส าคัญคือต้องสนใจ
คนด้วย และการจะหาผู้น าใหม่นั้น 
ผู้น าเดิมต้องฟังเสียงของพระเจ้า 
และต้องคอยประคบัประคอง เตรียม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้น าคนใหม่
ด้วย 

 สังคมในปัจจุบันขาดแคลนผู้น า
อย่างมาก ไม่เพียงแต่ในคริสตจักร
แต่ในองค์กรต่าง ๆ ด้วย และ
แม้แต่ในครอบครัวก็เช่นกัน  ผู้ชาย
จ านวนมากทีเ่ป็นพ่อ แต่ไม่ถูกสร้าง 
และพัฒนา ก็จะท าให้คริสตจักร 
องค์กร หรือครอบครัวประสบกับ
อันตรายได้ 
 ส าหรับเราเอง เราได้สร้างตัวเอง 
และ ยินดีถูกสร้างขนาดไหน  ใคร
เป็นผู้สร้างและพัฒนาเรา?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 ถ้าในคริสตจักรมีระบบการสร้าง
สาวก อาจจะโดยการเข้าชั้นเรียน
พระคัมภีร์ หรือ เข้าร่วมรับใช้ หรือ 
มีระบบสร้างสาวกในคริสตจักร ให้
เราสมัครเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ถ้าใน
คริสตจักรเรายังไม่มี ให้เราไปหา
ผู้น าหรือศิษยาภิบาลของเรา ขอรับ
การสร้าง เพื่อว่าเราจะสามารถเป็น
ผู้ใหญ่ได้ในอนาคต 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาล ทีม -
ผู้น าในคริสตจักรของเราที่จะได้รับ
การเจิม เต็มด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ มีสติปัญญาจากพระเจ้าที่
จะน าคริสตจักรและสร้างสมาชิก  
ให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้ 
 อธิษฐานส าหรั บตัวเราเองที่จะ
หิวกระหายพระเจ้า และพระวจนะ 
มากขึ้น และที่เราจะเข้าไปรับการ
สร้างชีวิตจากคริสตจักรและผู้น า
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 5 สิงหาคม   
กันดารวิถี 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 28 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ต รัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1,2  การถวายเครื่องบูชาเป็น
สิ่งที่ต้องท าเป็นประจ าและท าตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ภายใต้การ
ดูแลของปุโรหิต   
 การประกอบพิธีต้องใช้เวลา ท า
ให้ประชาชนมีโอกาสเตรียมใจเพื่อ
นมัสการ ถ้าใจเราไม่พร้อม การ
นมัสการก็ไม่มีความหมาย  

 แต่ถ้าเราเตรียมเข้าเฝ้าพระเจ้า
ด้วยความขอบพระคุณ พระเจ้าจะ
ทรงพอพระทัย และเราเองจะได้รับ
พระพรด้วย 
 

ข้อ 9,10 ท าไมมีการถวายพิเศษใน
วันสะบาโต  
 วันสะบาโ ตเป็นวันพิเศษแห่ง
การพักผ่อนและนมัสการ เพื่อระลึก
ถึงการทรงสร้าง (อพย .20:8-11) 
และการปลดปล่อยจากอียิปต์ (ฉธบ. 
5:12 -15 ) เนื่องจากวันพิเศษนี้มี
ความส าคัญมากจึงต้องมีการถวาย
เครื่องบูชาเป็นพิเศษด้วย 
 ส าหรับในยุคปัจจุบันนี้ที่ไม่ต้อง
มีการถวายเครื่องบูชาแบบในสมัย  
ก่อน แต่หลักการเรื่องเครื่องบูชาก็
ยังคงอยู่ คือการนมัสการพระเจ้า 

ท่าทีการนมัสการก็เป็นเช่นเดียวกัน 
กับการถวายเครื่องบูชาคือ  

การได้เตรียมใจของเรานมัสการ
พระองค์อย่างมีความหมาย  

ไม่รีบเร่ง 
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 เราได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างเมื่อ
เราไปนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับ   
พี่น้องที่คริสตจักร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 145 ทั้ง
บทอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า โดย
การอ่านออกเสียง ตั้งใจและอ่าน
อธิษฐานแบบมีความหมาย  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม   
กันดารวิถี 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 29 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
 ข้อ 1 เป็นต้นไป  พระเจ้าทรง
ก าหนดวันหยุดต่าง ๆ ในปฏิทิน
ของอิสราเอล เทศกาลเสียงแตร
เป็นหนึ่งในสามเทศกาลส าคัญที่
เฉลิมฉลองกันในเดือนที่เจ็ด (อีก
สองเทศกาลคือเทศกาลอยู่เพิงและ
วันลบบาป ) เทศกาลเหล่านี้เป็น
เวลาส าหรับฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย
ให้สดชื่น และเป็นการอุทิศถวายตัว
แด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้าและห่างเหิน
จากพระเจ้า ลองหาเวลา “หยุดพัก
ทางจิตวิญญาณ ” บ้าง โดยแยกตัว
ออกจากงานประจ าและใช้เวลา
อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าอีกครั้ง 
 

ข้อ 1,2  เทศกาลเสียงแตรมี
หลักการส าคัญ 3 ประการที่เราควร
ท าตามในการนมัสการปัจจุบัน  
[1] ประชาชนมาร่วมกันเฉลิมฉลอง
และนมัสการ เพราะการนมัสการ
ร่วมกับผู้เชื่ออื่นๆจะได้ผลดีเป็น
พิเศษ [2] พักกิจวัตรปร ะจ าวันไว้
ชั่วคราวและไม่มีการท างานหนัก 
การนมัสการต้องใช้เวลา และการ
แบ่งเวลาเป็นพิเศษเพื่อนมัสการจะ
ช่วยให้เราได้ปรับท่าทีของเรา
ล่วงหน้าและได้ไตร่ตรองใน
ภายหลัง [3] ประชาชนถวายของมี
ค่าบางอย่างแก่พระเจ้าโดยถวาย
สัตว์เป็นเครื่องเผาบูชา  
 เราแสดงการอุทิศถวายตัวแด่
พระเจ้าเมื่อเราถวายสิ่งมีค่าแด่
พระองค์ และสิ่งมีค่าที่ควรถวาย
ที่สุดก็คือตัวเราเอง 
 

 เมื่อเราอ่านเรื่องพิธีการต่าง ๆ 
นั้น เราต้องดูถึงท่าทีเบื้องหลังของ
พิธีการเหล่านี้ ให้เราหาหลักการ
เบื้องหลังที่พระเจ้าทรงพยายามสื่อ
กับเรา 
 ยกตัวอย่างเช่นเรื่องวันหยุด
เหล่านี้ หลักการประการหนึ่งคือ
เรื่องการฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย
ของเราเพื่อเราจะสามารถมอบ
ถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าได้ 
 โดยเฉพาะในสังคมที่รีบเร่ง     
ในสังคมปัจจุบันนี้ ที่เวลาเป็นสิ่งที่
หายาก แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ไม่มี
เวลา แต่เป็นเรื่องการจัดเวลาไม่
ถูกต้องมากกว่า  
 

วันนี้ พระเจ้าทรงย้ าให้เรา 
ใช้เวลากับพระองค์เป็นอันดับแรก 
และมอบถวายชีวิตของเราให้กับ

พระองค์ เพราะเมื่อเราท าเช่นนี้แล้ว 
จะเป็นการที่เราใช้ชีวิตนี้อย่างมีคุณค่า 

และมีเป้าหมายที่สุดในชีวิต 
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 เราใช้เวลาแต่ละวันของเรา
อย่างไร ? เรามีเวลาให้กับพระเจ้า 
มากขนาดไหน? และกับครอบครัว 
กับคริสตจักร กับพี่น้อง และกับพี่
น้องในคริสตจักรด้วย เราให้เวลา
อย่างไรครับ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
ทูลขอให้พระเจ้าทรงน าเรา 
ประทานของประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ท่ีเหมาะสมกับเรา เพื่อเรา
จะมีส่วนท าให้พระราชกิจของ
พระองค์เกิดผล 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีสติปั ญญา
ในการจัดเวลาของเราให้สมดุล ใน
ชีวิต ทั้งการเฝ้าเดี่ยว การท างาน 
(การเรียน ) ครอบครัว เพื่อนฝูง 
และคริสตจักร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 7 สิงหาคม   
กันดารวิถี 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 30  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 3-8   จากกฎหมายอิสราเอล 
พ่อแม่มีสิทธิ์ยกเลิกค าสาบานของ
ลูกได้ กฎหมายนี้ช่วยให้ คนหนุ่ม
สาวหลีก เลี่ยงผลที่จะเกิดจาก
สัญญาที่โง่เขลาหรือการผูกมัดที่
เป็นอันตราย  
 กฎหมายนี้ให้หลักการส าคัญแก่
ทั้งพ่อแม่และลูกคือ คนหนุ่มสาวที่
ยังอยู่กับพ่อแม่ควรให้พ่อแม่ช่วย - 
เหลือในการตัดสินใจ  

 ประสบการณ์ของพ่อแม่ช่วย
ป้องกันลูกจากความผิดพลาดที่
ร้ายแรงได้  
 อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรใช้สิทธิ -
อ านาจนี้ด้วยความระมัดระวังและ
ด้วยพระคุณ พ่อแม่ควรให้ลูกๆ ได้
เรียนรู้จากความผิดพลาดของตน
และในขณะเดียวกันก็คอยปกป้อง
พวกเขาจากหายนะ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-2 
 โมเสสเตือนประชาชนให้รักษา
สัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าและผู้อื่น  
 ในสมัยโบราณยังไม่มีการเซ็น
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ค าพูด
จึงมีผลผูกมัดเท่ากับลายเซ็น ยิ่ง
การสาบานพร้อมถวายเครื่องบูชา
ประกอบก็ยิ่งมีผลผูกมัดหนักแน่น
ขึ้นไปอีก  
 ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้คน
สาบาน แต่เมื่อสาบานแล้วจะต้อง
ท าตาม การผิดค าสาบานจะท าลาย
ความเชื่อถือและความสัมพันธ์  
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 ความไว้วางใจยังคงเป็นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
และผู้อื่น การผิดสัญญาในสมัยนี้ก็
ส่งผลเสียได้เหมือนในสมัยของ
โมเสส 
 ค าพูดของเราเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และมีสิทธิอ านาจ นี่คือสิ่งที่เราต้อง
ตระหนักและเข้าใจ  
 เราสามารถเห็นฤทธิ์อ านาจของ
ค าพูดเมื่อตอ นที่พระเจ้าทรงสร้าง
โลกนั้น พระองค์ทรงสร้างด้วยค า
ตรัสของพระองค์ คือเมื่อพระองค์
ตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ เรา
จึงต้องระวังค าพูดของเราอย่างมาก  

สิ่งที่เราท าในคริสตจักรขณะนี้คือ 
พูดแง่บวกเสมอ เริ่มต้นด้วยแง่บวก 
ตอบสนองทุกอย่างด้วยแนวคิด 

เชิงบวกแล้วปัญหาจะลดไปอย่างมาก 
 ให้เราลองคิดว่า วันนี้เรามีหลาย
สถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจ เรา
ได้ตัดสินใจแบบแง่บวกหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 แต่ไม่ได้หมายความว่า เราปัด
ปัญหาหรือเรื่องเชิงลบออกไป เรา
ต้องเผชิญปัญห า เราต้องจัดการ
เรื่องเชิงลบ แต่วิธีการจัดการนั้น
ต้องเป็นวิธีการเชิงบวก ไม่ใช่แก้ไข
ปัญหาด้วยอารมณ์ ด้วยความรู้สึก 
ด้วยการบ่น หรือด้วยการวิพากย์ - 
วิจารณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงน าและทรง
สอนเราให้มีวิญญาณเชิงบวก ไม่
ว่าเป็นการคิด  การพูด การตอบ -
สนอง  
 คิดถึงสถานการณ์ที่เราเผชิญ   
อยู่ขณะนี้ ขอพระเจ้าประทา น
สติปัญญาให้กับเราว่า เราจะเผชิญ
อย่างไร จึงเป็นการเผชิญอย่าง
สร้างสรรค์ ไม่ท าลายล้างกัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 สิงหาคม   
กันดารวิถี 31:1-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
31:1-24  ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 31 เป็นต้นไป  
ชาวมีเดียนเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่    
สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและ    
เคทูราห์ภรรยาคนที่สองของเขา  
 ดินแดนของชาวมีเดียนอยู่ไกล
ออกไปทางใต้ของคานาอัน แต่ชาว
มีเดียนกลุ่มใหญ่ เดินทางท่องไป
ไกลจากถิ่นที่อยู่ของตนเพื่อหาทุ่ง -
หญ้าเลี้ยงสัตว์ คนกลุ่มนี้อยู่ใกล้
ดินแดนแห่งพันธสัญญา  
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 ตอนที่โมเสสหนีออกมาจากอียิปต์ 
(อพย.2) เขาลี้ภัยอยู่ในดินแดนของ
ชาวมีเดียน ภรรยาและพ่อตาของ
โมเสสก็เป็นชาวมีเดียน แต่แม้จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันเช่นนี้ 
ชาวอิสราเอลและชาวมีเ ดียนก็ยัง
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่เสมอ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-16 
 เนื่องจากชาวมีเดียนล่อลวงให้
ชาวอิสราเอลหันมาบูชาพระบาอัล 
พระเจ้าจึงทรงบัญชาให้อิสราเอล
ท าลายพวกเขา (25 :16 -18 ) แต่
ชาวอิสราเอลกลับจับพวกผู้หญิงมา
เป็นเชลยแทนที่จะฆ่าเสีย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพวกเขาหลงใหลในวิถี
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปของ
ชาวมีเดียน  
 เมื่อเราพบความบาปในชีวิตเรา
ต้องจัดการกับบาปนั้นอย่างเด็ดขาด  
 เมื่อชาวอิสราเอลได้เข้าสู่ดินแดน
แห่งพันธสัญญาในเวลาต่อมา ท่าที
ที่ไม่แยแสต่อความบาปนี้เองที่
ท าลายพวกเขา  

 ในที่สุด โมเสสจัดก ารกับความ
บาปทันทีและเด็ดขาด  เมื่อพระเจ้า
ทรงชี้ให้เราเห็นความบาปเราต้อง
ก าจัดบาปนั้นออกไปจากชีวิตให้
เร็วที่สุด 
 เราต้องไม่ประนีประนอมกับ
ความบาป ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็ก
หรือบาปใหญ่ เพราะบาปนั้นจะ
ส่งผลต่อเราอย่างแน่นอน  
 โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้ที่
เล่นกับบาปโดยไม่ร ะวัง ด้วยเหตุนี้ 
การหย่าร้าง ความแตกแยกในครอบ- 
ครัว  ยาเสพติด ความล้มเหลวใน
ชีวิตจึงเป็นเรื่องปกติ  
 ไม่เพียงความบาปที่เกิดขึ้นกับตัว
คนๆ นั้น แต่ยังส่งต่อไปยังลูกหลาน 
ด้วย ซึ่งถ้าเราสืบสาวดี ๆ แล้วเราจะ
เห็นอย่างชัดแจ้งโดยไม่มีข้อสงสัย 
 มีความบาปอะไรในสังคมรอบ ๆ 
ตัวเราหรือไม่ ที่อาจจะท าเป็นเรื่อง
ปรกติ ถ้ามี เราต้องหันหลังหลับ 
และไม่ไปข้องแวะกับมันเป็นอันขาด 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราพิจารณาสังคมรอบเรา ถ้า
มีความบาปอะไร เช่น การล่วง -
ประเวณี การไหว้รูปเคารพ ความ
แตกแยก การเล่ นไสยศาสตร์  ให้
เราเป็นตัวแทนของสังคมของเรา
สารภาพบาปนั้น ๆ ทูลขอการ    
ยกโทษและการช าระที่มาจาก   
พระเจ้าเสีย 
 ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ชุมชนเรา และปกป้องให้พ้นจาก
ความบาป และขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่จะสามารถ
ประกาศพระกิตติคุณให้กับสังคม
รอบข้างของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 9 สิงหาคม   
กันดารวิถี 31:25-54 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี  
31:25-54  ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25-30    โมเสสสั่งให้ชาว
อิสราเอลถวายส่วนหนึ่งของสิ่งที่
ยึดได้จากสงครามแด่พระเจ้าและ
อีกส่วนหนึ่งให้ประชาชนในค่าย  
 ในท านองเดียวกันเงินที่เราหา
มาได้นั้นไม่ได้เป็นของเราคนเดียว 
ทุกสิ่งที่เรามีล้วนมาจากพระเจ้าไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

 ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าตั้งแต่
เริ่มแรก  เราควรคืนส่วนหนึ่งแก่
พระองค์ (สว่นที่ถวายแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้า ) และแบ่งปันส่วนหนึ่งให้
คนที่ขัดสน 
 เรามีนิสัยแห่งการให้หรือไม่ ? 
นิสัยเช่นนี้เป็นนิสัยของคนที่ได้รับ
พระพรจากพระเจ้า  
 

ยิ่งเราให้เราก็จะมีความสุข และ 
ยิ่งให ้เรากย็ิ่งได้รับมากยิ่งขึ้น  
เพราะพระเจ้าทรงรักผู้นั้น 

ที่ให้ด้วยความยินด ี
 
ข้อ  48-50  หลังจากเหล่าแม่ทัพ
นายกองนับจ านวนทหารทั้งหมด
อย่างถี่ถ้วนก็พบว่าไม่มีทหารคนใด
หายไป พวกเขาจึงขอบพระคุณ
พระเจ้าทันที  
 หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ยาก 
ล าบาก  เราควรขอบคุณพระเจ้า
ทันทีที่ทรงช่วยเราและปกป้องเรา
จากความสูญเสียอันใหญ่หลวง 
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 อีกนิสัยหนึ่งที่เราควรมี คือนิสัย
แห่งการขอบพระคุณ ทั้งการขอบ - 
พระคุณพระเจ้า และขอบคุณทุก ๆ 
คนที่ช่วยเหลือเรา เป็ นพระพรต่อ
เรา  

ให้เราฝึกที่จะมองหาสิ่งที่พระเจ้า 
และสิ่งที่คนอื่นช่วยเหลือเรา  

เป็นพระพรต่อเรา แล้วขอบพระคุณ  
ให้เราพัฒนานิสัยเช่นนี้ เพราะนี ่
คือนิสัยของชาวแผ่นดินสวรรค ์

 ลองคิดถึงสิ่งที่พระเจ้า และที่  
คนอื่นท าต่อเรา และคิดต่อไปว่า 
เราจะขอบพระคุณพระเจ้า และ
ขอบคุณคน ๆ นั้นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 นิสัย 2 ประการที่เราต้องทูล
ขอให้เรามี คือ นิสัยแห่งการให้ 
และนิสัยการขอบพระคุณ ให้ทั้ง 2 
นิสัยนี้เป็นนิสัยประจ าตัวของเรา
ตลอดไป 
 

 มีอะไรบ้างที่เราต้องขอบพระคุณ 
พระเจ้า ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับสิ่งนั้น  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 10 สิงหาคม   
กันดารวิถี 32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 32  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้สอนอะไรท่านบ้าง
ในเรื่องการเป็นพี่น้องกัน? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป ชาวอิสราเอล 3 
เผ่า (รูเบน กาด และครึ่งหนึ่งของ
เผ่ามนัสเสห์) ต้องการอาศัยอยู่ทาง
ฟากตะวันออกของแม่น้ าจอร์แดน
ในพื้นที่ซึ่งพวกเขายึดครองได้แล้ว  
 โมเสสคิดทันทีว่าพวกเขาเห็น
แก่ตัวและไม่ยอมช่วยเหลื อคนอื่น
ต่อสู้เพื่อยึดดินแดนฝั่งตรงข้าม แต่
โมเสสด่วนสรุปอย่างผิดๆ   

 เวลามีปัญหาเกี่ยวกับคน เราต้อง
หาความจริงทั้งหมดก่อนจะตัดสิน
พวกเขา เราไม่ควรด่วนสรุปว่าพวก
เขามีแรงจูงใจที่ผิด แม้ว่าแผนการ
ของพวกเขาจะดูน่าสงสัยก็ตาม 
 เราเคยด่วนสรุปพี่น้องแบบที่
โมเสสเป็นหรือ ไม่? และเมื่อเราท า
ผิดพลาดอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องคน
นั้น เรามีโอกาสขอโทษเขาแล้ว
หรือยัง ? ถ้ายังเราน่าจะหาโอกาส
ขอโทษเขา เพื่อว่า ความสัมพันธ์
ของเรากับพี่น้องจะกลับคืนดี
ดังเดิม_____________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 16-19  ทุกเผ่าช่วยกันยึด
ดินแดนทางฟากตะวันออกของ
แม่น้ าจอร์แดนได้แล้ว แต่เผ่ารูเบน 
กาด และครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์
ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น หลังจากได้
ดินแดนแล้ว พวกเขาสัญญาจะช่วย
ต่อไปจนกว่าทุกคนจะได้ครอบครอง 
ดินแดนของตน  
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เมื่อเราได้รับความชว่ยเหลือ 
จากคนอื่นแล้ว  

เราหาข้ออ้างที่จะไม่ช่วยเหลือพวกเขา 
เป็นการตอบแทนหรือไม ่?  

จงท างานต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์  
แม้เราจะไม่ได้รับ 

ผลประโยชน์โดยตรงก็ตาม 
 ท่ามกลางพี่น้องของเราใน
คริสตจักรมีงานอะไรหรือไม่ที่เรา
สามารถช่วยได้โดยที่เราไม่ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และเราเคยเห็นตัวอย่างใคร
หรือไม่ในคริสตจักรที่เราประทับใจ 
ที่เห็นเขาท าโดยไม่หวังผลตอบ -
แทน แต่เขาท าเพราะนั่นเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 เผื่อพี่น้องคนนั้น ที่เขาได้เหยียด
ตัวออกไปกระท าการดี ไม่ว่าจะ
เป็นการเลี้ยงดูสอนพระคัมภีร์
ให้กับเรา กับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ หรือ
หนุนใจพี่น้องในคริสตจักร ขอพระ-
เจ้าทรงโปรดอวยพระพรเขา และ
ปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจาก  
ภยันตรายทั้งสิ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 11 สิงหาคม   
สดุดี 103 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 103 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13,14 
มนุษย์นั้นเปราะบางแต่พระเจ้าทรง
ดูแลเราตลอดกาล เรามักมองพระ
เจ้าในฐานะผู้พิพากษาและผู้ออก
กฎหมายโดยลืมไปว่าพระองค์ทรง
เมตตาและห่วงใยเรา  
 เมื่อพระเจ้าทรงส ารวจชีวิตเรา 
พระองค์ไม่เคยลืมว่าเราเป็นมนุษย์ 
แต่เราก็ไม่ควรเอาความอ่อนแอนั้น
มาเป็นข้ออ้างในการท าบาป  

 พระเมตตาของพระเจ้าท าให้
พระองค์ต้องพิจารณาทุกอย่าง
รวมกัน พระเจ้าจะปฏิบัติต่อเราด้วย
ความเมตตา จงวางใจในพระองค์ 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
 ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าโดยเน้น
ที่พระราชกิจอันน่ายกย่องของ
พระองค์  
 เรามักบ่นเรื่องชีวิต แต่ค า
สรรเสริญของดาวิดท าให้เรามีเรื่อง
สรรเสริญพระเจ้าได้มากมาย  เช่น 
พระองค์ทรงยกโทษบาปของเรา 
รักษาเราให้หายโรค ไถ่เราจาก
ความตาย ทรงรักและเมตตาเรา 
ท าให้เราสมปรารถนา และประทาน 
ความชอบธรรมและความยุติธรรม  
เราได้รับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆ  ที่เราไม่
คู่ควรเลย  

ไม่ว่าเส้นทางชีวติของเราจะยากเย็น
เพียงใด เรายังนับพระพรได้เสมอ  
ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 
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 เมื่อเรารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรจะ
สรรเสริญพระเจ้า จงอ่านสดุดีของ
ดาวิด 
 ส่วนใหญ่เราไม่มีปัญหาเรื่องการ
ทูลขอพระเจ้า หรือเรื่องการขอบ -
พระคุณพระเจ้า แต่เมื่อพูดถึงการ
สรรเสริญพระเจ้า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะ
สรรสริญอย่างไรดี ดังนั้น ในการ
เฝ้าเดี่ยววันนี้ เราได้เรียนรู้วิธีการ
สรรเสริญพระเจ้าจากพระราชกิจ
อันยกย่องของพระองค์ เมื่อเราคิด
เช่นนี้ เราก็มีเรื่องที่จะสรรเสริญ
พระองค์ได้ 
 วันนี้ เรามีเรื่องจะสรรเสริญ
พระองค์อะไรบ้าง ให้เราเขียนออก  
มาและน าสิ่ งเหล่านี้มาสรรเสริญ  
พระองค์ในการอธิษฐานวันนี้ 
1.) ________________________
__________________________ 
2.) ________________________ 
__________________________ 
3.) ________________________
__________________________ 
4.) ________________________
__________________________ 
 

5.) ________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้ยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้าโดยใช้รายการพระราชกิจ
ของพระองค์ที่ทรงกระท ากับเรา
หรือครอบครัวของเรานั้นมา
สรรเสริญและยกย่องพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 12 สิงหาคม   
สดุดี 104 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ 104 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ พระเจ้าไม่เพียงสร้าง
สรรพสิ่งเท่านั้น  แต่พระองค์ยังทรง
ดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรง
สร้างขึ้นด้วย ความเอาใจใส่ของ
พระองค์ท าให้เราชื่นชมยินดี 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5 โลกถูกสร้างขึ้นบนฐานของ
พระเจ้า “เพือ่ไม่ให้มนัหวัน่ไหว ” 
ไม่มีใครเคลื่อนย้ายโลกได้นอกจาก
พระเจ้า  

 แม้ว่าวันหนึ่งฟ้าสวรรค์และ    
โลกจะถูกท าลาย (2 ปต.3:10) แต่
พระเจ้าจะทรงสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่
และโลกใหม่ ซึ่งจะคงอยู่ตลอดกาล 
(อสย.65:17; วว.21:1) ฤทธิ์อ านาจ
ที่รองรับฐานโลกนั้นเป็นฐานอัน
มั่นคงของเหล่าผู้เชื่อด้วย 
 

ข้อ 26 เลวีอาธานในที่นี้หมายถึง
สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่
และแข็งแรง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ24 สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมี
มากมายหล ากหลาย สะท้อนให้
เห็นถึงความสร้างสรรค์ ความดี 
และสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ของ    
พระเจ้าผู้ทรงรักเรา  
 เมื่อเราสังเกตดูธรรมชาติรอบตัว 
จงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสร้างสรรค์ของพระองค์  
 
 
 



สิงหาคม– 31 

จงมองดูผู้คนด้วยมุมมองใหม ่
เพราะแต่ละคนเป็นสิ่งทรงสร้าง 
ของพระเจ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  

แต่ละคนมีพรสวรรค์ ความสามารถ 
และของประทานแตกต่างกัน 

 ดังนั้น จากตัวอย่างบทสดุดีวันนี้ 
เรามีเรื่องอะไรที่สามารถขอบพระคุณ 
พระเจ้าได้บ้าง?  
1.) ________________________
__________________________ 
2.) ________________________ 
__________________________ 
3.)________________________
__________________________ 
4.) ________________________
__________________________ 
5.) ________________________
__________________________ 
ข้อ 29 ปัจจุบันผู้คนหยิ่งยโสจน    
คิดว่าตนไม่ต้องการพระเจ้า แต่ทุก   
ลมหายใจของเราขึ้นอยู่กับ       
พระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ 
(ปฐก.2:7; 3:19; โยบ 33:14,15; 
ดนล.5:23)  

 ชีวิตของเราไม่เพียงขึ้นอยู่กับ
พระเจ้าเท่านั้น แต่พระเจ้ายัง
ต้องการจะประทานสิ่งที่ดีที่สุด    
ให้เราด้วย เราควรเรียนรู้แผนการ
ที่พระเจ้าทรงวางไว้ส าหรับเราใน
แต่ละวันอย่างกระตือรือร้น 
 ส าหรับเ ดือนนี้ พระเจ้าได้
เปิดเผยแผนการของพระองค์
ส าหรับเราส่วนตัวอะไรให้กับเรา
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ให้เราน ารายการที่เราจะขอบ -
พระคุณพระเจ้าที่เราได้ เขียนก่อน
หน้านี้ มาอธิษฐานขอบพระคุณ  
พร ะ เจ้า  และให้เราอธิษฐาน
สรรเสริญและขอบพระคุณอยู่   
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของ
เรา 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับแผนการที่พระเจ้าทรง
เปิดเผยให้กับเราทราบ น า
แผนการนี้มาอธิษฐานทูลพระเจ้า
ให้แผนการนี้ส าเร็จตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 สิงหาคม   
สดุดี 105:1-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม สดดีุ105:1-22  
ช้า ๆ 1 รอบ 
สาระส าคัญ พระราชกิจอันยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าคือการน าอิสราเอลไปสู่
ดินแดนแห่งพันธสัญญา การระลึกถึง
การอัศจรรย์ของพระเจ้าย้ าเตือนให้เรา
ด าเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-11 
พระเจ้าทรงส าแดงบทบัญญัติ   
ของพระองค์ต่อมนุษยชาติผ่านทาง
ชนชาติอิสรา เอลซึ่งเป็นเชื้อสาย
ของอับราฮัม  



สิงหาคม– 33 

 พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและ
สัญญาว่าวงศ์วานของเขาจะได้
อาศัยในดินแดนคานาอัน (ปัจจุบัน
คืออิสราเอล ) และพวกเขาจะมี
จ านวนมากมายเกินกว่าจะนับได้ 
(ปฐก.17:6-8)  
 บุตรชายของอับราฮัมคืออิสอัค 
และบุตรของอิสอัคคือยาโคบ ทั้ง
สามนี้ถือเป็นบรรพ บุรุษผู้ก่อตั้ง
อิสราเอล พระเจ้าทรงอวยพรพวก
เขาเพราะพวกเขามีความเชื่อ   
(ดู ฮบ.11:8-21) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 4,5  
 ถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่
ห่างไกลก็จงค้นหาพระองค์อย่างไม่
ลดละ พระเจ้าประทานบ าเหน็จแก่
ผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง 
(ฮบ.11:6) พระเยซูทรงสัญญาไว้ว่า 
“จงหาแล้วจะพบ” (มธ.7:7)  
 ผู้เขียนสดุดีแนะน าวิธีท่ีจะท าให้
เราได้พบพระเจ้าคือ ศึกษาให้ดีว่า
พระเจ้าทรงช่วยเหลือคนของ
พระองค์อย่างไรในอดีต  

 พระคัมภีร์บันทึกประวัติศาสตร์
ประชากรของพระเจ้า เมื่อเราอ่าน
พระคัมภีร์ เราจะพบพระเจ้าผู้
เปี่ยมด้วยความรักก าลังรอให้เราได้
พบพระองค์ 

ขณะนี้เราได้พบพระองค์แล้วหรือยัง? 
เพราะเมื่อเราพบพระองค์และ 
รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวนั้น  
เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์  

และเมื่อนั้น ปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้น
จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 

ความยิ่งใหญ่ของพระองค ์
 เรา มีประสบการณ์อะไรกับ
พระองค์บ้าง และในประสบการณ์
นั้น เราได้รู้จักพระลักษณะของ
พระองค์อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราใช้พระธรรมสดุดีบทนี้เป็น
ตัวอย่างในการอธิษฐานสรรเสริญ
พระเจ้า  ให้เราคิดถึงประสบการณ์
ที่เรามีกับพระองค์ และยกย่อง
สรรเสริญพระองค์จากประสบ -
การณ์ส่วนตัวที่เรามีต่อพระองค์  
นั้น เหมือนกับที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้
ได้สรรเสริญพระเจ้า 
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 สิงหาคม   
สดุดี 105:23-45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ 105:23-45 
 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
23-25  
พระเจ้าทรงท าให้ชาวอียิปต์ เกลียด
ชาวอิสราเอลหรือ?  
 พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้าย 
แต่บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ก็ไม่ได้
แจกแจงผลลัพธ์สุดท้ายของพระ -
เจ้ากับขั้นตอนในระหว่างนั้นให้เรา
เห็นเสมอไป ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรง
อวยพรอิสราเอล ชาวอียิปต์ก็เกลียด 
พวกเขา (อพย .1:8-22) เนื่องจาก
พระเจ้าทรงท า ให้ชาวอิสราเอล
ได้รับพร  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________



สิงหาคม– 35 

 จึงอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรง
ท าให้ชาวอียิปต์เกลียดพวกเขา
ด้วย พระเจ้าทรงใช้ความเกลียดชัง
นี้น าอิสราเอลออกจากอียิปต์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 45 
 เป้าหมายของพระเจ้าในการ
ช่วยกู้อิสราเอลคือเพื่อพวกเขาจะ 
“รกัษากฏเกณฑแ์ละถือป ฏิบติั
พระธรรมของพระองค”์  
 

บ่อยครั้งเราใช้ชีวิตและเสรีภาพของเรา
ตามอ าเภอใจ แต่เราควรถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า นี่คือเป้าหมายที่พระเจ้า

ทรงวางไว้ในชีวิตของเราและ 
เป็นเหตุผลที่พระองค์ประทาน 
พระวจนะของพระองค์แก่เรา 

 จากสดุดีบทนี้ท าให้เราเห็นว่า 
การที่เรารักษาและการท า ตาม   
พระบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็น  
การถวายเกียรติแด่พระองค์ และ
จะเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริง  

 เพราะถ้าเรารักพระเจ้า เราก็
อยากจะท าสิ่งที่ผู้ที่เรารักพอใจ 
และจะเป็นเหตุท าให้เรารักและ
กระท าตามพระบัญญัติของพระองค์  
 เรามีประสบการณ์รักพระเจ้า
และรักพระวจนะของพระองค์
หรือไม่ และเมื่อเราท าเช่นนี้ เรา
ได้รับพระพรอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงน าและ
ทรงกระท าในชีวิตของเรา และให้
เราขอบพระคุณและสรรเสริญ    
พระเจ้าส าหรับประสบการณ์ที่   
พระเจ้าได้ประทานให้กับเรา 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์แห่งการสนิทสนมกับ
พระองค์มากยิ่งขึ้น ให้เราได้สัมผัส
ถึงพระทัยของพระองค์ เพื่อว่าเรา
จะสามารถอธิษฐานในแต่ละวัน
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 15 สิงหาคม   
สดุดี 106:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
 จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ 106:1-23  
ช้า ๆ 1 รอบ 
สาระส าคัญ  เพลงแห่งการกลับใจ 
เมื่อชนชาติกลับมาจากการเป็นเชลย 
พระเจ้าทรงอดทนในการช่วยกู้เรา แม้
เรามั กจะหลงลืมและตั้งใจกบฏต่อ
พระองค์ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 ถ้าเราลองจดรายการหมาย
ส าคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ  ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในพระคัมภีร์ เราจะ
ประหลาดใจที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับชีวิตทุกด้าน  
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 ยิ่งเราใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้า
ทรงท ามากเท่าใด เราก็จะยิ่งชื่นชม
กับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงท า
เพื่อเราแต่ละคนมากขึ้นเท่านั้น  
 ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การพัฒนา
ลักษณะนิสัย เพื่อนและครอบครัว  
ที่รักเรา การทรงน าที่เฉพาะเจาะจง 
การรักษาโรค ความรอด  และอีก
มากมาย  

ถ้าเราคิดว่า 
เราไม่เคยเห็นการอัศจรรย์เลย 

จงมองดูให้ดีอีกครั้งแล้วเราจะเห็น 
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า 

ผู้ทรงแทรกแซงเพื่อเราด้วยความรัก 
ทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงท า 

การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ 
 รายการการอัศจรรย์ที่พระเจ้ า
ทรงกระท าในชีวิตของเราคือ 
1.) ________________________
__________________________ 
2.)________________________
__________________________ 
3.)________________________
__________________________ 

4.)________________________
__________________________ 
5.)________________________
__________________________ 
ข้อ 13-15      ในถิ่นทุรกันดาร   
ชาวอิสราเอลคิดถึงแต่อาหารและ
น้ าที่พวกเขาต้องการจนไม่สนใจ  
น้ าพระทัยของพระเจ้า  
 พวกเขาห่วงแต่ความอิ่มหน า
เฉพาะหน้าของฝ่ายกายมากกว่า
ความพึงพอใจที่ยั่งยืนในฝ่ายจิต -
วิญญาณ ชาวอิสราเอลไม่ต้อง การ
สิ่งดีที่สุดส าหรับพวกเขาเอง ทั้งยัง
ไม่ไว้วางใจในการดูแลและการจัด - 
เตรียมของพระเจ้า (กดว .11:18-
33)  
 ถ้าเราไม่เลิกบ่น พระเจ้าอาจ
ประทานสิ่งที่เราขอ  แม้สิ่งนั้นจะ
ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเรา และถ้า
เรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการ ก็อาจ
เป็นเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่ าสิ่งนั้น   
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับ
เรา ดังนั้น จงไว้วางใจในการดูแล
และการจัดเตรียมของพระเจ้า 
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 เราเป็นเช่นคนอิสราเอลหรือไม่
ที่ชอบบ่น สนใจแต่ตัวเอง ไม่ได้
สนใจน้ าพระทัยของพระเจ้า?  
ถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องกลับใจ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการอั ศจรรย์ที่พระเจ้าทรง
กระท าในชีวิตของเราตามรายการ
ที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้ 
 ถ้าชีวิตของเรามีศูนย์กลางอยู่ที่
ตัวของเราเอง ให้ใช้เวลานี้กลับใจ 
สารภาพบาปของเราต่อพระองค์ 
แน่นอนพระเจ้าจะทรงยกบาปของ
เรา ให้อภัยเราอยู่เสมอ พ ระองค์
ทรงพร้อมเสมอที่จะทรงสถิตกับเรา
อย่างแน่นอน ไม่มีข้อสงสัย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 16 สิงหาคม   
สดุดี 106:24-48 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:1 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ทีป่ระทบัของพระองคเ์ป็นทีร่กั
จริงๆ” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 106:24-48  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 34- 39 อิสราเอลมักออกห่าง
จากพระเจ้า  
 พวกเขาหันไปนมัสการรูป
เคารพได้อย่างไรทั้งๆ  ที่ได้เห็น  
การอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า
ทรงกระท าการ  
 

 เช่นเดียวกันที่เราได้เห็นการ
อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่
บางครั้งเราก็ยังถูกล่อลวงโดย  พระ
ของโลกนี้ เช่น อ านาจ ความสะดวก 
สบาย ชื่อเสียง ความสนุกสนาน   
และเรื่องเพศ เราเองก็มักจะลืม     
พระเจ้าและพ่ายแพ้ต่อความกดดัน
ของโล กที่ชั่วร้ายเหมือนกับที่
อิสราเอลลืมพระเจ้า  
 จงจดจ าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงท า
เพื่อเรา ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ของโลกนี้จะได้ไม่ดึงเราออกห่างจาก
พระองค ์  เรามีประสบการณ์อะไร
กับพระเจ้าบ้างในชีวิตของเรา?  
__________________________
__________________________ 
 ด้วยความสัตย์จริง เราเคยลืม
การอัศจรรย์และพระคุณของ     
พระเจ้าหรือไม่ และอะไรเป็ นตัวดึง
เราออกจากพระองค์ ให้เราทบทวน
เพื่อเราจะไม่ต้องพ่ายแพ้ต่อแผน - 
การของซาตานอีกต่อไป 
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 44- 46 นี่เป็นภาพที่สวยงาม
ของความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า
ทรงมีต่อประชากรซึ่งควรจะถูก
ลงโทษ  
 ไม่ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่ อพระเจ้า
หรือไม่ พระองค์ก็ยังทรงเมตตาเรา 
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของ
พระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาป
ของเรา  
 ถ้าพระเจ้าทรงท าเช่นนี้ในขณะที่
เรายังเป็นทาสของบาป พระองค์จะ
ยิ่งเมตตาเรามากกว่านั้นสักเท่าใด
เมื่อเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ขอบพระคุณพ ระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเรา แม้ว่า เราจะ
ผิดพลาด จะลืมพระคุณ พระเมตตา
ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรง
รักเราและทรงช่วยเหลือเราอยู่
เสมอตลอดเวลา 
 ให้อ่านพระธรรมสดุดีบทนี้ในข้อ 

44- 48 เป็นค าอธิษฐานของเรา 
อ่านหลาย ๆ รอบ 

จนกระทั่งทุกค าพูดในพระธรรม
ตอนนี้ถูกกลั่นออกมาจากหัวใจและ
ชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 17 สิงหาคม   
เอเฟซัส 4:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:1 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ทีป่ระทบัของพระองคเ์ป็นทีร่กั
จริงๆ” 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั 4:1-6 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1-6   เปาโลกล่าวว่า “มีกาย
เดียว ” เอกภาพไม่ได้เกิดขึ้นเอง 
เราต้องพยายามท าให้เกิดขึ้น  
 บ่อยครั้งที่ความแตกต่างระหว่าง
ผู้คนน าไปสู่ความแตกแยกแต่ใน
คริสตจักรไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น  

 แทนที่จะ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่แบ่ง  
แยกเรา เราควรจะเอาใจใส่จดจ าสิ่ง
ที่รวมเราเป็นหนึ่ง นั่นคือกายเดียว 
พระวิญญาณองค์เดียว ความหวัง
เดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าเดียว ความ
เชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้า
เดียว  

เราได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่า 
ของคนที่ต่างจากเราหรือยัง?  
เราเห็นหรือไม่ว่าของประทาน 
และมุมมองที่แตกต่างกัน 
สามารถช่วยคริสตจักร  
ขณะที่คริสตจักรกระท า 
พระราชกิจของพระเจ้า? 

 จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมวิถีทางที่เรา
ผู้เป็นสมาชิกพระกายพระคริสต์
เป็นส่วนประกอบที่เสริมซึ่งกันและ
กันให้สมบูรณ์ 
 พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้    
ให้เราจดจ่อกับสิ่ งที่ร่วมกันคือ   
พระกายซึ่งหมายถึงคริสตจักร  
พระเจ้าองค์เดียวกัน ความเชื่อ
เดียวกัน  เพราะจะเป็นศูนย์กลางที่
ผูกเราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 
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 ลองคิดถึงพี่น้องที่เรามีปัญหา
กับเขา ทีนี้ให้เราเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ อย่ามองที่ปัญหาของเขากับ
เรา แต่มองมุมใหม่ถึงสิ่งที่ เรา
เหมือนกัน คิดถึงชื่อของเขา และ
บอกกับตัวเราว่า เขาเป็นกายฝ่าย
วิญญาณเดียวกับเรา เรามีพระเจ้า
พระบิดาองค์เดียวกัน เรามีความ
เชื่อเดียวกัน หลังจากคิดเช่นนี้แล้ว 
ความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาเป็น
อย่างไรบ้าง ให้เราเขียนลงไปเพื่อ
เป็นหลักฐานถึงฤทธิ์เดชแห่ง    
พระวจ นะที่ท างานในชีวิตของเรา
ขณะนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 2 ไม่มีใครจะเป็นคนสมบูรณ์แบบ 
ในโลกนี้ ดังนั้นเราต้องยอมรับและ
รักคริสเตียนคนอื่นๆ แม้เขาจะมี
ข้อผิดพลาด เมื่อเราเห็นข้อบกพร่อง
ในผู้เชื่อด้วยกัน เราควรอดทนและ
อ่อนโยน  

 มีใครบ้างที่ความประพฤติและ
บุคลิกภาพของเขาก่อความร าคาญ
ให้เรา ? ดังนั้นแทนที่เราจะคิดถึง
แต่ความบกพร่องหรือมองหาแต่
ข้อผิดพลาด จงอธิษฐานเผื่อบุคคล
นั้นแล้วจงท ายิ่งกว่านั้นคือ จงใช้
เวลาด้วยกัน และดูว่าเราสามารถ
เรียนรู้ที่จะชอบเขาหรือเธอได้
หรือไม่?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานอวยพรพี่น้องของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เรามี
ปัญหากับเขาไม่ว่าเรื่องอะไร ขอ
พระเจ้าทรงอวยพระพรเขาและ
ครอบครัวของเขา โดยต ระหนักว่า 
เขาเป็นพระกายของพระคริสต์
ร่วมกับเรา มีพระเจ้าเดียว ความ
เชื่อเดียวกับเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราคิด
เรื่องเกี่ยวกับพี่น้องของเราแบบ
พระคัมภีร์คือ มีความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกับเขา โดยตระหนักว่า เรา
ต้องการซึ่งกันและกันเพื่อท าให้    
น้ าพระทัยของพระเจ้า ส าเร็จใน
แผ่นดินโลกนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 18 สิงหาคม   
เอเฟซัส 4:7-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:1 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ทีป่ระทบัของพระองคเ์ป็นทีร่กั
จริงๆ” 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 4:7-16  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าอะไร
คือลัก ษณะของการเป็น ผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8 พระธรรมสดุดี 68:18 วาด
ภาพพระเจ้าเป็นผู้พิชิตที่ก าลัง
ยาตราทัพเข้าประตูเมืองและรับ
บรรณาการจากเมืองที่ล่มสลาย  
 เปาโลใช้ภาพนั้นสอนว่าเมื่อ  
พระคริสต์ทรงถูกตรึงบน กางเขน
และทรงคืนพระชนม์ พระองค์ก็
ทรงมีชัยเหนือซาตาน  
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 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์ 
พระองค์ประทานของประทานแก่
คริสตจัก รซึ่งเปาโลยกบางอย่าง   
มากล่าวใน 4:11-13 
 
ข้อ 9 ค าว่า “เบื้องต า่ของแผน่ดิน 
โลก” อาจจะเป็น  
[1] โลกนี้ (ต่ ากว่า ถ้าเปรียบเทียบ
กับสวรรค์)  
[2] หลุมฝังศพหรือ  
[3] แดนมรณา (ซึ่งหลายคนเชื่อว่า
เป็นที่พักของวิญญาณในช่วง
ระหว่างการตายกับการเป็นขึ้นจาก
ตาย)  
 ไม่ว่าเราจะเข้าใจอย่างไร  พระ-
คริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น -
เจ้าของเอกภพทั้งสิ้น ทั้ งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ไม่มีสิ่งใดหรือ
ใครถูกซ่อนไว้จากพระองค์ได้  
 องค์พระผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่ง  
ทรงเข้ามาในโลก และเผชิญหน้า
กับความตายเพื่อช่วยทุกคน ไม่มี
ใครที่พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไป    
ไม่ถึง 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12,13 
 พระเจ้าประทานความรับผิด -
ชอบอันยิ่งใหญ่แก่คริสตจักรของ
พระองค์ คือให้สร้างสาวกจาก มวล
ประชาชาติ (มธ.28:18-20) ค าสั่งนี้
รวมความถึงการเทศนา สั่งสอน 
รักษาโรค ให้การเลี้ยงดู การถวาย 
การบริหาร การเสริมสร้าง และ
ภารกิจอื่นๆ  
 ถ้าเราจะท าตามพระบัญชานี้
ด้วยล าพังคนเดียว เราอาจจะยอม
แพ้โดยไม่ต้องลองพยายามเลย 
เพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้า
ทรงเรียกเราใ นฐานะสมาชิกแห่ง
พระกายของพระองค์ บางคนสามารถ 
ท าสิ่งนี้ บางคนสามารถท าสิ่งนั้น 
โดยการรวมกัน เราสามารถเชื่อฟัง
พระเจ้าได้ครบถ้วนกว่าที่บางคนใน
พวกเราจะท าตามล าพังได้  
 มนุษย์มีแนวโน้มที่จะประเมิน  
สิ่งที่ตัวเองท าได้สูงกว่าความ    
เป็นจริง และมักจะประเมินงาน
ร่วมกันต่ ากว่าความเป็นจริง  
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 แต่ในฐานะพระกายของพระ -
คริสต์ เราจะประสบความส าเร็จ
เมื่อเราท างานร่วมกันมากยิ่งกว่า
การท างานเพียงล าพัง คริสตจักร
สามารถแสดงออกถึงความสมบูรณ์
ทั้งสิ้นของพระคริสต์ 
 ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนความคิด
ของเราที่เราจะท าเพียงคนเดียว 
เพราะนั่นเป็นไปไม่ได้ ที่จะให้พระ
ราชกิจที่ยิ่งใหญ่และมากมายของ
พระองค์ส าเร็จ   

ความคิดที่เราต้องมีคือ  
การเห็นคุณค่าของพี่น้อง  

ความถ่อมใจยอมรับซึ่งกันและกัน 
แม้จะมีความแตกต่างกัน  

ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ส าหรับตัวของเราเองนั้น มี
ความคิดของเราอะไรหรือไม่ที่ต้อง
เปลี่ยนเพื่อจะใ ห้พระราชกิจของ
พระองค์ส าเร็จ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเองที่จะ
ชัดเจนว่า เรามีของประทานอะไร
ในพันธกิจการสร้างสาวก ไม่เพียง
ให้เราชัดเจน แต่ที่เราจะมีส่วนกา ร
รับใช้ในคริสตจักร ในกลุ่มเซลล์ 
 อธิษฐานให้พี่น้องในคริสตจักร
ของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระ
คริสต์ตามพระวจนะพระเจ้า
ในตอนนี้คือไม่ถูกลมปากแห่งค า
สอนผิดพัดซัดไปซัดมา แต่เป็นคน
ที่มั่นคง เพราะมีรากหยั่งลึกในพระ
วจนะของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 สิงหาคม   
เอเฟซัส 4:17-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:2 “วิญญาณของข้าพระองค์
ปรารถนาเออ  อาลยัหา บริเวณ 
พระนิเวศของพระเจ้า  ใจกาย
ของข้าพระองค์ร้องเพลง  ด้วย
ความชืน่บาน ถวายพระเจ้าผูท้รง
พระชนม”์ 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั 4:17-31 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอก เราถึงเรื่อง
ความโกรธอย่างไรบ้าง ? และท่าน
คิดว่า โกรธแต่อย่าท าบาปเป็น
อย่างไร ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 26,27 
พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามว่าอย่าโกรธ
แต่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับความ
โกรธอย่างเหมาะสมเป็นเรื่อง
ส าคัญ  
 หากเราระบายความโกรธออกมา 
โดยไม่คิดก็อาจจะท าให้คนอื่น
เจ็บปวดและท าลายความสัมพันธ์  
หาก เก็บกดไว้ในใจก็จะท าให้เรา  
ขมขื่นและเป็นการท าร้ายจิตใจ
ตนเอง  
 เปาโลบอกให้เราจัดการกับ
ความโกรธทันทีในทางที่สร้าง
ความสัมพันธ์แทนที่จะท าลาย
ความสัมพันธ์ ถ้าเราเพาะเลี้ยง
ความโกรธเอาไว้ก็เท่ากับเราเปิด
โอกาสให้ซาตานท าลายและ
แบ่งแยกเรา  
 ตอนนี้เราโกรธใครอยู่ เราจะ
แก้ไ ขปัญหาความแตกต่างได้
อย่างไร? จงเริ่มแก้ไขความขัดแย้ง
และคืนดีกันก่อนที่จะหมดวัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17-24 
ผู้คนควรจะเห็นข้อแตกต่างระหว่าง 
คริสเตียนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน
โดยดูจากวิถีชีวิตของคริสเตียน  
 เราต้องใช้ชีวิตอย่างลูกแห่ง
ความสว่ าง (5:8) เปาโลบอกให้
ชาวเอเฟซัสทิ้งชีวิตเก่าที่ผิดบาป
เสียเพราะพวกเขาเป็นสาวกของ
พระคริสต์แล้ว  
 การใช้ชีวิตคริสเตียนนั้น       
เป็นกระบวนการ ถึงแม้เราจะมี
ธรรมชาติใหม่แล้ว แต่เราก็ยังไม่มี
ความคิดที่ดีและส าแดงท่าทีที่
ถูกต้องทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
ทันทีที่เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่
ในพระคริสต์ แต่ถ้าเราตั้งใจฟัง  
พระเจ้าต่อไปเราก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา  
 เมื่อมองกลับไปปีที่แล้วเรา
มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านความคิด 
ท่าที และการกระท าหรือไม่?  
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แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช้า 
แต่เมื่อเราไว้วางใจ 

ใหพ้ระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา  
การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได ้

 เราเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้ว และ  
ในชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ตัวเราเองสามารถเป็นพยานได้
หรือไม่ว่า เราเปลี่ยนแปลงจริง ๆ 
และเรื่องนั้นคืออะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และในทัศนะของคนอื่น เช่น 
เพื่อน พี่น้องของเรา ผู้ร่วมงานของ
เรา เขาเคยพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเราหรือไม่ว่า เราไม่เหมือนเดิม
หลังจากที่เชื่อในพระเยซูคริสต์  
และเขาบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องไหนบ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสริมสร้าง
ชีวิตของเราและประทานก าลัง
ให้กับเราในการด าเนินชีวิตสมกับที่
เป็นลูกแห่งความสว่าง เพื่อถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 20 สิงหาคม   
เอเฟซัส 5:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:2 “วิญญาณขอ งข้าพระองค์
ปรารถนาเออ  อาลยัหา บริเวณ 
พระนิเวศของพระเจ้า  ใจกาย
ของข้าพระองค์ร้องเพลง  ด้วย
ความชืน่บาน ถวายพระเจ้าผูท้รง
พระชนม”์ 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 5:1-7  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้สอนบทเรียนอะไรกับ
ท่านบ้างจากพระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5-7 เปาโลไม่ได้ห้ามการติดต่อ
กับคนที่ยังไม่เชื่อ  
 พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของ
พระองค์ให้เป็นมิตรกับคนบาปและ
น าเขามาหาพระองค์ (ลก.5:30-32)  

 แต่เปาโลก าลังต่อว่าคริสเตียนที่
ไม่เอาผิดคนที่ชอบแก้ตัวที่ตนเอง
ประพฤติชั่วร้ายเป็นนิสัยและยัง
แนะน าผู้อื่นให้ท าสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่า
คนๆ  นั้นจะเป็นคนในหรือนอก
คริสตจักรก็ตาม คนอย่างนี้ท าให้
คริสตจักรเป็นมลทินได้ง่าย เป็น
อันตรายต่อความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว- 
กันและต่อจุดมุ่งหมายของคริสตจักร  

เราต้องเป็นมิตรกับคนไม่เชื่อ 
ถ้าเราจะน าเขามาถึงพระคริสต์  
แต่เราต้องระมัดระวังคนที่ชั่วร้าย  
ไม่มีศีลธรรม และต่อต้านทุกอย่าง 

ที่เป็นจุดยืนของคริสเตียน  
คนเช่นนั้นคงจะมีอิทธิพลในทางชั่ว  
ต่อเรามากกว่าที่เราจะมีอิทธิพล 

ในทางดีต่อเขา 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 4 
 ค าพูดลามกหรือตลกหยาบคาย
เป็นเรื่องธรรมดาเสียจนเราเริ่มที่จะ
มองว่าไม่เป็นไร แต่เปาโลเตือนให้
ระวังว่าค าพูดที่ไม่สุภาพไม่ควรจะ
มีส่วนในบทสนทนาของคริสเตียน
เพราะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการที่
พระเจ้าประทับอยู่ในเราอย่างสง่างาม  



50 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

 เมื่อเราพูดหยาบคาย เราจะ
สรรเสริญพระเจ้าและเตือนคน  
อื่นๆ ให้ระลึกถึงความดีของ
พระองค์ได้อย่างไร 
 ยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ ค าพูดสอง
แง่สองง่าม เป็นเรื่องปกติหรือเป็น
เรื่องตลก การพูดเรื่องลามกเป็น
เรื่องธรรมดา การทักทายกันด้วย
ค าหยาบคายถือว่าเป็นเรื่องที่แสดง
ความเป็นกันเอง นี่เป็นสิ่งที่
อันตรายและไม่ใช่เป็นลักษณะ
ชีวิตคริสเตียนที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า 
 เรามีประสบการณ์หรือไม่ หรือ
เราเคยได้ยินค าพยานว่า จากการ
ที่พูดเรื่องลามกเป็นปรกติตอนที่ยัง
ไม่เชื่อพระเจ้า และเมื่อเชื่อพร ะเจ้า
แล้วเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้จ นหมดสิ้น  
ลองพิจารณาหรือถามคนนั้นว่า 
เขารู้สึกอย่างไรที่เปลี่ยนแปลง
อย่างนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าช่วยให้เรามีชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งค าพูด 
ท่าที ความชอบ กิจกรรมในชีวิต
ของเรา เพื่อว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
เช่นนี้จะสามารถน าคนให้มารู้จัก
พระเจ้า และ ดลจิตดลใจพี่น้องใน
คริสตจักรของเราให้เติบโตขึ้นใน
พระเจ้าเมื่อเขาเห็นตัวอย่างจาก
ชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 21 สิงหาคม   
เอเฟซัส 5:8-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดดีุ 84:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
84:2 “วิญญาณขอ งข้าพระองค์
ปรารถนาเออ  อาลั ยหาบริเวณ 
พระนิเวศของพระเจ้า  ใจกาย
ของข้าพระองค์ร้องเพลง  ด้วย
ความชืน่บาน ถวายพระเจ้าผูท้รง
พระชนม”์ 
อ่านพระธรรม เอเฟซสั 5:8-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ตรัส
ให้ท่านด าเนินชีวิตแบบใด (ข้อ 
8,15) และท่านจะปฏิบัติอย่างไร?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10-14  เป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะ
หลีกเลี่ยง ”กิจการของความมืด
อนัไร้ผล ” (ความสนุกสนานหรือ
กิจกรรมใดๆก็ตามที่มีผลลัพธ์เป็น
ความบาป)  

 แต่เราต้องไปไกลยิ่งกว่านั้น  
เปาโลสั่งให้เราเปิดโปงสิ่งเหล่านั้น
เพราะความเงียบข องเราอาจ
แปลว่าเป็นการยอมรับ พระเจ้า
ต้องการคนที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่
ถูกต้อง คริสเตียนต้องกล้าพูดเพื่อ
สิ่งที่ถูกและสิ่งที่จริงด้วยใจรัก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18  
 เปาโลเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการเมาเหล้าองุ่น
ซึ่งท าให้เกิดความ “เบิกบานใจ ” 
เพราะเมาไปชั่วขณะกับการเปี่ยม
ด้วยพระวิญญาณซึ่งท าให้เกิด
ความชื่นชมยินดีที่ยั่งยืน  
 การเมาเหล้าองุ่นเกี่ยวข้องกับวิถี-
ชีวิตแบบเก่าและความปรารถนา      
ที่เห็นแก่ตัวของวิถีชีวิตแบบนั้น ใน
พระคริสต์เรามีความยินดีที่ดีกว่า 
สูงส่งกว่า และคงทนกว่าเพื่อ
เยียวยาความซึมเศร้า ความน่าเบื่อ 
หรือความตรึงเครียดของเรา  
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เราไม่ควรกังวลว่าเราม ี
พระวิญญาณบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหน 
แต่ควรห่วงว่าพระวิญญาณครอบครอง

เรามากน้อยเท่าไร จงยอมรับ 
การทรงน าจากพระองค์ทุกวันและ
พึ่งพาก าลังจากพระองค์ตลอดเวลา 
 การด าเนินชีวิตแบบลูกแห่งความ- 
สว่างและมีสติปัญญานั้น เป็นชีวิต
ที่ชื่นชม มีความสุขและมีความหมาย  
 คนเราส่วนใหญ่ปัจจุบัน ด าเนิน
ชีวิตในความมืด และตอบสนอง
ความต้อง การของเนื้อหนัง ที่เขา
คิดว่านี่ คือความสุขและชื่นชม แต่
เราได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าจริง ๆ 
ไม่ใช่เช่นนั้น เราต้องเน้นที่จิต -
วิญญาณเป็นหลัก และเมื่อนั้นเราก็
จะมีความชื่นชม มีความหมายและ
มีความสุข 
 เราได้จัดเตรียมฝ่ายวิญญาณ
ของเราอย่างไรบ้างในการด าเนิน
ชีวิตของเราในโลกนี้ และเมื่อเราท า
เช่นนี้ ผลเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวจนะของพระองค์ โดยเฉพาะ
ค าสอนในวันนี้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง ทูลขอพระเจ้าทรงน า
เราที่จะด าเนินชีวิตในความสว่าง
และมีสติปัญญาด้วย เพื่อเป็นที่
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 22 สิงหาคม   
เอเฟซัส 5:21-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:3 “แม้นกกระจอกกห็ าบา้น
ได้แล้ว  และนกนางแอ่นหารงั
ส าหรบัตวัมนัได้  ทีที่ม่นัจะตก
ฟองออกลกู  คือทีแ่ท่นบชูาของ
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
พระราชา  และพระเจ้าของข้า -
พระองค”์ 

อ่าน พระธรรม เอเฟซสั 5:21-33 
ช้า ๆ 2 รอบ 
การเท่าเทียมและการเชื่อฟังนั้น
ขัดแย้งกันหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 31-33 
 การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของ
สามีและภรรยาท าให้คนสองคน
รวมเป็นหนึ่ง สิ่งใดที่มีผล กระทบ
กับฝ่ายหนึ่งก็จะส่งผลกระทบกับ
อีกคนหนึ่งไปด้วยแทบทุกอย่าง  
 การเป็นหนึ่งในการแต่งงานไม่ได้
หมายความว่าบุคลิกลักษณะของ
เราจะถูกกลืนหายไปกับบุคลิก  
ลักษณะของอีกคนหนึ่ง แต่หมาย - 
ความว่า  เราห่วงใยดูแลคู่สมรส
เหมือนกับการดูแลตัวเอง เรียนรู้   
ที่จะคาดเดาความจ าเป็ นของอีก
ฝ่ายได้ล่วงหน้า ช่วยให้คู่สมรสเป็น
ทุกอย่างที่เขาหรือเธอจะเป็นได้  
 เรื่องการทรงสร้างบ่งบอกถึง
แผนการของพระเจ้าที่จะให้สามี
ภรรยาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(ปฐก .2:24 ) และพระเยซูก็ ทรง
กล่าวถึงแผนการอันนี้  
(มธ.19:4-6) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 22-24  
 ในสมัยเปาโล ผู้หญิง เด็ก และ
ทาสต้องยอมจ านนต่อหัวหน้าของ
ครอบครัว ทาสจะต้องยอมเชื่อฟังจน 
กว่าจะได้เป็นไท เด็กชายจะต้อง  
ยอมเชื่อฟังจนกว่าเขาจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงและเด็กหญิงต้อง
ยอมเชื่อฟังตลอดชีวิต  
 เปาโลเน้นถึงความเท่าเทียมกัน
ของผู้เชื่อทั้งมวลในพระคริสต์ (กท.
3:28) แต่ท่านไม่ได้แนะน าให้ล้ม -
ล้างสังคมโรมันเพื่อให้เกิดความ
เสมอภาคกัน  
 ท่านแนะน าให้ผู้เชื่อยอมเชื่อฟัง
กันและกันโดยสมัครใจ ภรรยายอม
เชื่อฟังสามีและสามียอมต่อภรรยา 
ทาสยอมเชื่อฟังนายและนายยอม
ต่อทาส เด็กๆ ยอมเชื่อฟังพ่อแม่
และพ่อแม่ยอมต่อลูก  

การยอมเชื่อฟังกันอย่างนี ้
รักษาระเบียบและ 

ความกลมเกลียวกันในครอบครัว  
ขณะที่สมาชิกในครอบครัวต่างก็รัก 
และนับถือซึ่งกันและกันมากขึ้น 

 

 

 บทบาทของแต่ละคนในครอบครัว
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เราต้อง
ยึดถือไว้อย่างเคร่งครัด เพราะจะ
ท าให้ครอบครัวเกิดสันติสุข เรา
ต้องไม่เอาความคิดของตนเองเป็น
หลัก แต่ควรให้ความคิดที่มาจาก
พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลัก
มากกว่า และเมื่อพระคัมภีร์บอก
อย่างไรให้เราท าเช่นนั้น 
 สิ่งที่พระคัมภีร์ให้หลักเราไว้คือ 
เชื่อฟังกันและกัน - ภรรยาเชื่อฟัง
สามี-สามีรักภรรยา  
 ส าหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว เรา
ได้ด าเนินชี วิตแบบนี้หรือไม่ หรือ
เรามีข้ออ้างที่จะปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้า
ได้ทรงย้ าไว้? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้ครอบครัวของเรา
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการท า
ตามพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ 
คือให้สามีรักภรรยา และ ภรรยา
เชื่อฟังสามี 
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 อธิษฐานให้เราเติบโตขึ้นใน   
พระวจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะ
เป็นแสงสว่างสะท้อนชีวิตแห่ง   
พระวจนะของพระเจ้าให้คนรอบ ๆ 
เราได้เห็น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 สิงหาคม   
เอเฟซัส 6:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:3 “แม้นกกระจอกกห็าบา้น
ได้แล้ว  และนกนางแอ่นหารงั
ส าหรบัตวัมนัได้  ที ่ ทีม่นัจะตก
ฟองออกลกู  คือทีแ่ท่นบชูาของ
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
พระราชา  และพระเจ้าของข้า -
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั 6:1-9 
 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าสองสิ่งที่
เราต้องกระท าต่อพ่อแม่คืออะไร ? 
(ข้อ 1) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1,2  มีความแตกต่างระหว่าง
การให้เกียรติกับการเชื่อฟัง  
 การเชื่อฟังหมายความว่าท า
ตามที่บอก การให้เกียรติหมาย - 
ความว่าเคารพและรัก  
 พระคัมภีร์ไม่ไ ด้สอนให้เด็กๆ 
เชื่อฟังพ่อแม่จนไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
ลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องอยู่
ภายใต้การครอบง าของพ่อแม่ที่
ชอบควบคุม เด็กต้องเชื่อฟังขณะ
อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ ส่วนการ
ให้เกียรตินั้นเป็นความรับผิดชอบที่
ลูกๆ ต้องท าต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ใน
ข้อ 6-8 เปาโลสั่งสอนโดยสนับสนุน
ให้รับผิดชอบและซื่อตรงต่อหน้าที่
การงาน  
 ลูกจ้างคริสเตียนควรจะท างาน
ของตนราวกับว่าพระเยซูคริสต์เป็น
หัวหน้างานและนายจ้างคริสเตียน
ควรปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างยุติธรรม
และให้เกียรติ    
 

 เจ้านายสามารถวางใจเราได้
หรือไม่ว่าเราจะท างานอย่าง ดีที่สุด 
ไม่ว่าเจ้านายจะอยู่หรือไม่ก็ตาม  
 เราท างานหนักและท าด้วยความ
กระตือรือร้นหรือไม่? เราปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างในฐานะที่เขาเป็นคนไม่ใช่
เครื่องจักรหรือไม่?  
 จ าไว้ว่าไม่ว่าเราจะท างานให้ใคร 
หรือไม่ว่าใครจะท างานให้เรา ใน
ที่สุดแล้วผู้เดียวที่เราควรจะ
ปรารถนาให้พอใจคือ พระบิดาของ
เราในสวรรค์ 
 

การตอบสนอง 
 พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงหน้าที่
ของเราในฐานะต่าง ๆ คือ ลูก พ่อ
แม่ ลูกจ้าง นายจ้าง  เมื่อเราเฝ้า -
เดี่ยววันนี้ ให้เราทบทวนบทบาท 
หน้าที่ของเราในแต่ละฐานะว่า เป็น
อย่างที่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้
ได้บอกเราหรือไม่ ? ถ้าไม่ ให้ถาม
ตัวเราเองว่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร และเมื่อไร?  
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงน าเราที่จะมี
ชีวิตด าเนินตามที่พระวจนะของ
พระเจ้าได้กล่าวไว้ เราจะท าตาม
อย่างจริงจัง ไม่มีการประนี -
ประนอม ทูลขอพระเจ้าประทาน
ก าลังให้ กับเราที่จะท าตามที่กล่าว
ไว้อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 สิงหาคม   
เอเฟซัส 6:10-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:3 “แม้นกกระจอกกห็าบา้น
ได้แล้ว  และนกนางแอ่นหารงั
ส าหรบัตวัมนัได้  ทีที่ม่นัจะตก
ฟองออกลกู  คือทีแ่ท่นบชูาของ
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
พระราชา  และพร ะเจ้าของข้า -
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม เอเฟซสั 6:10-18 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าเราจะ
ต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ
อย่างไรให้ชนะได้ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 12 ผู้ที่ไม่ใช่ “เน้ือหนัง ” และ 
“เลือด ” นี้เป็นวิญญาณชั่วซึ่งอยู่
ในความควบคุมของซาตาน  
 สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพ
จินตนาการแต่มีอยู่จริง เราเผชิญ
กับกองทัพที่มีฤทธิ์มากที่มุ่งหมาย
จะพิชิตคริสตจักรของพระคริสต์  
 เมื่อเราเชื่อในพระคริสต์วิญญาณ
เหล่านี้จะกลายเป็นศัตรูของเรา 
และจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหัน
เราออกห่างจากพระคริสต์กลับไป
หาบาปดังเดิม  ถึงแม้ว่าพระเจ้า
ทรงให้เราแน่ใจในชัยชนะ เราก็ยัง
ต้องต่อสู้จนกว่าพระคริสต์จะเสด็จ
กลับมา  
 เพราะว่าซาตานต่อสู้กับทุกคนที่
อยู่ฝ่ายพระเจ้าตลอดเวลา เร าต้อง
อาศัยอ านาจเหนือธรรมชาติเพื่อจะ
เอาชนะซาตาน และพระเจ้าได้ทรง
จัดเตรียมสิ่งนี้โดยประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้
สถิตอยู่ภายในเรา และยุทธภัณฑ์
ทั้งชุดของพระองค์แวดล้อมเราไว้  

 ถ้าเรารู้สึกท้อแท้ ขอให้ระลึก   
ถึงพระวจนะที่พระเยซูตรัสกับ   
เปโตรว่า “บนศิลา น้ีเราจะสร้าง
คริสตจกัรของเราไว้ และพลงั
แห่งความตายจะมีชยัเห นือ
คริสตจกัรนัน้หามิได้ ” (มธ .
16:18) 
 
ข้อ 18 เราจะอธิษฐานทุกเวลาได้
อย่างไร?  
 ทางหนึ่งที่จะท าได้ก็คืออธิษฐาน
สั้นๆ เร็วๆ เพื่อตอบสนองต่อทุก
สถานการณ์ที่เราพบตลอดวันจน
เป็นนิสัย  
 อีกทางหนึ่งคือจัดชีวิตตา ม   
พระประสงค์และค าสอนของ     
พระเจ้า จนชีวิตของเราเองกลาย  
เป็นค าอธิษฐาน  
 เราไม่ต้องแยกตัวเองออกจาก
คนอื่น หรือวางมือจากกิจการงานที่
ท าประจ าวันเพื่อจะอธิษฐาน เรา
สามารถท าให้การอธิษฐานเป็น
ชีวิตของเรา และท าให้ชีวิตของเรา
เป็นการอธิษฐาน  
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 ขณะที่ด าเนินชีวิตอยู่ในโลก ที่
ต้องการอิทธิพลอันทรงฤทธิ์ของ
พระเจ้า “อธิษฐานเผือ่ธรรมิกชน
ทุกคน ” หมายความว่าอธิษฐาน
เผื่อผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์ 
ดังนั้นจงอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่
เรารู้จัก และเผื่อคริสตจักรทั่วโลกนี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 10-17 
 ในชีวิตคริสเตียนเราสู้รบกั บ
เหล่าเทพผู้ครอง ศักดิเทพ (พลัง
ชั่วร้ายอันทรงฤทธิ์เดชของทูต -
สวรรค์ที่ล้มลงในบาปซึ่งมีซาตาน  
ผู้ชั่วร้ายเป็นหัวหน้า ดู 1ปต .5:8) 
เราต้องพึ่งพาก าลังจากพระเจ้าและ
ใช้ยุทธภัณฑ์ทุกชิ้นที่ประทานให้
เพื่อจะต่อต้านการโจมตีของมาร  
 เปาโลไม่เพียงให้ค าปรึกษานี้  
แก่คริสตจั กรซึ่งเป็นพระกายของ
พระคริสต์ แต่เป็นค าแนะน าส าหรับ 
แต่ละคนในคริสตจักรด้วย  
 
 

ร่างกายทั้งร่างต้องติดอาวุธยุทธภัณฑ์ 
ขณะที่เราต่อสู้ “เทพผู้ครองพิภพ 
ในโมหะความมืดแห่งโลกนี”้  

จงต่อสู้ด้วยก าลังของคริสตจักร 
ซึ่งได้รับฤทธิ์อ านาจจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ ์

 
 เราได้ติดอ าวุธทุกชิ้นหรือไม่ใน
การต่อสู้กับซาตาน ? เราจะไม่
สามารถชนะมันได้เลย ถ้าเราไม่ได้
ยึดอาวุธท้ังชุดนี้ต่อสู้กับมัน อาวุธ
อันหนึ่งที่ทรงพลังคือ การอธิษฐาน 
ไม่ใช่เพียงชั่วคราว แต่อธิษฐาน
ตลอดเวลา เราจึงจะชนะมันได้ 
 เราได้ใช้เวลาของเราในการ
อธิษฐานมากขนาดไหน ? และเมื่อ
เราเข้าใจถึงการที่จะชนะสงคราม
ฝ่ายวิญญาณนี้แล้ว เราต้องตอบ - 
สนองในเรื่องการอธิษฐานอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณทรงท างาน
ในใจของเราให้เราตระหนักว่า 
ขณะนี้เราอยู่ในสงครามฝ่าย
วิญญาณ เพื่อเราจะมีก าลังและ  
การดลจิตดลใจที่จะระวังระไว
ตลอดเวลาได้ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนและ
พัฒนาเราในการอธิษฐาน ให้เรา
กระหายที่จะอธิษฐาน และให้การ
อธิษฐานนั้นเป็นวิถีชีวิตของเรา
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 25 สิงหาคม   
เอเฟซัส 6:19-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:4 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
อาศยัในพระนิเวศของพระองค์  
เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เสมอ” 

อ่านพระธรรม เอเฟซั ส6.19-23 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 
จดหมายฉบับนี้เขียนถึงคริสตจักร
เอเฟซัสแต่ก็มุ่งหมายให้เ วียนอ่าน
ในคริสตจักรอื่นๆด้วย  

 ในจดหมายฉบับนี้เปาโลเน้น
ความสูงส่งของพระคริสต์ ให้ข้อมูล
ทั้งในเรื่องว่าคริสตจักรมีลักษณะ
อย่างไร และสมาชิกคริสตจักรควร
ด าเนินชีวิตอย่างไร  
 และเปาโลได้เน้นถึงความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกันของผู้เชื่อทุกคน 
ไม่ว่า ชาย หญิง บิดามารดา บุ ตร 
นายหรือทาส โดยไม่ค านึงถึงเพศ 
สัญชาติ หรือฐานะทางสังคม  
 บ้านและคริสตจักรเป็นที่ที่
ด าเนินชีวิตแบบคริสเตียนได้ยาก 
เพราะตัวตนที่แท้จริงของเรา
ปรากฏให้คนที่รู้จักเราดีได้เห็น  
 ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่าง
คนที่ไม่ดีพร้อมอาจจะน าไปสู่
ปัญหา หรือท าให้ความเชื่อเพิ่ มพูน
ขึ้นและพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้น  

เราสามารถสร้าง 
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในคริสตจักรโดยการยอมเชื่อฟัง 
พระคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้น า  

และถ่อมใจปรนนิบัติกันและกัน 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 19,20  
 เปาโลเขียนจดหมายให้ก าลังใจ
ได้อย่างทรงพลังมาจากคุกโดย ไม่
ท้อถอยและไม่ยอมแพ้ เปาโลไม่ได้
ขอให้ชาวเอเฟซัสอธิษฐานเพื่อ   
พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยท่านจาก
โซ่ตรวน แต่ขอให้ท่านกล้าพูดเป็น
พยานเพื่อพระคริสต์  
 แม้จะถูกล่ามโซ่พระเจ้าสามารถ
ใช้เราให้ท าตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้
เราอธิษฐานด้วยว่าขอให้พระเจ้า
ทรงท าให้งานส าเร็จตามแผนการที่
ทรงวางไว้ในที่ที่เราอยู่ การรู้พระ -
ประสงค์ชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าต่อ
ชีวิตของเราจะช่วยเราในยามที่ต้อง
เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากล าบากได้ 
 ดังนั้น เราควรจะอธิษฐานให้
แผนงานของพระเจ้าส าเร็จในชีวิต
ของเรา อธิษฐานให้ทุกสิ่งเป็นไป
ตามน้ าพระทัยข องพระองค์ ให้เรา
กลับมาถามตัวของเราเองว่า เรา
อธิษฐานเช่นนี้หรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ช่วงนี้ให้นิ่ง ๆ กับพระเจ้า และ
เริ่มต้นคิดถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า
ในชีวิตของเรา ทูลถามพระเจ้าว่า 
พระเจ้าต้องการใช้อะไรเราส าหรับ
อ าณาจักรของพระองค์ และ
อธิษฐานถวายชีวิตของเราให้กับ
พระองค์อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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เข้าใจพระธรรมฟีลิปปี 
 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เปาโลเขียนเพื่อ
ขอบคุณชาวฟีลิปปีส าหรับของฝาก
ที่ส่งไปให้และเพื่อเสริมก าลังผู้เชื่อ
เหล่านี้โดยแสดงให้เห็นว่าความชื่น
ชมยินดีที่แท้จริงมาจากพระเยซู
คริสต์เพียงผู้เดียว  
 

ผู้เขียน : เปาโล 
 

เขียนถึงใคร  : ผู้เชื่อทั้งหลายที่
เมืองฟีลิปปีและผู้เชื่อทั้งมวลทุกหน
แห่ง 
 

ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ 
ค.ศ. 61 ขณะที่เปาโลถูกขังอยู่ที่
กรุงโรม 
 

เบื้องหลัง :  
เปาโลกับเพื่อนร่วมทางได้ก่อตั้ง
คริสตจักรขึ้นที่เมืองฟีลิปปีขณะ
เดินทางประกาศครั้งที่สอง (กจ .
16:11-40) ฟีลิปปีนับเป็นคริสตจักร
แรกในภาคพื้นทวีปยุโรป  

 
 
คริสตจักรฟีลิปปีได้ส่งของฝาก

มากับเอปาโฟรดิทัส (สมาชิกคน
หนึ่งของคริสตจักร )มาให้เปาโล 
(4:18) ขณะนั้นเปาโลติดคุกอยู่ที่
โรม ท่านจึงเขียนจดหมายฉบับนี้
เพื่อขอบคุณส าหรับของฝากและให้
ก าลังใจพวกเขาในด้านความเชื่อ  
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (ฟป.4:4) 
จงชืน่ชมยินดีใน องคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าทุกเวลา  ข้าพเจ้าขอย ้าอีก
ครัง้ว่า  จงชืน่ชมยินดีเถิด 
 
“ความชื่นชมยินดี ” ต่างจาก 

“ความสุข” ตรงที่ลึกซึ้งกว่าและทรง
พลังมากกว่า เป็นความรู้สึกแน่ใจ
และมั่นใจเงียบๆ ถึงความรักและ
พระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของ
เรา แน่ใจและมั่นใจว่าพระองค์อยู่
ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  
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ความสุขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแต่ความชื่นชมยินดีขึ้นอยู่
กับพระคริสต์ 
ฟีลิปปีเป็นจดหมายแห่งความ

ชื่นชมยินดีที่เปาโลเขียน คริสตจักร
ในแคว้นมาซิโดเนียหนุนใจเปาโล  
มาก ผู้เชื่อในฟีลิปปีมีความสัมพันธ์
พิเศษยิ่งกับเปาโล ดังนั้นท่านจึง
เขียนถึงผู้เชื่อที่นี่เป็นการส่วนตัว 
แสดงความรักใคร่ผูกพัน พวกเขา
น าความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่
หลวงมาให้เปาโล (4:1)  
และฟีลิปปีเป็นพระธรรมที่เต็ม

ไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเน้น
ถึงความชื่นชมยินดีอันแท้จริงใน
ชีวิตคริสเตียน  
ความคิดเรื่องความชื่นชมยินดี

ปรากฏมากกว่า 16 ครั้งในพระ -
ธรรมสี่บท และข้อเขียนในแต่ละ
หน้าก็เปล่งประกายของสาระในแง่
บวกนี้ออก จนในที่สุดได้น าไปถึง
จุดสุดยอดในค าก าชับที่ว่า  
“จงชืน่ชมยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย ้าอีก
ครัง้ว่าจงชืน่ชมยินดีเถิด” (4:4) 

เปาโลอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระ -
คริสต์ ท่ านเผชิญทุกอย่างตั้งแต่
ความยากจนอย่างแสนสาหัส
จนกระทั่งความม่ังคั่งอย่างเหลือล้น 
หรือแม้แต่เขียนจดหมายด้วยความ
ชื่นชมยินดีทั้งๆ  ที่ติดคุกอยู่ ไม่ว่า
สถานการณ์จะเป็นอย่างไร เปาโล
เรียนรู้ที่จะพอใจในสถานการณ์
นั้นๆ (4:11,12) ท่านพบกับความ
ชื่นชนยินดีที่แท้จริงเมื่อ พุ่งความ
สนใจและพลังงานทั้งสิ้นไปที่การ
รู้จักพระคริสต์ (3:8) และเชื่อฟัง
พระองค์ (3:12,13)  
ความปรารถนาของเปาโลที่จะ

รู้จักพระคริสต์เหนือสิ่งอื่นใดแสดง
ออกมาในค ากล่าวต่อไปนี้คือ “ที ่
จริงข้าพเจ้าถือว่าสิง่สารพดัไร้
ประโยชน์  เพราะเหน็แก่ความ
ประเสริฐแห่งความรู้ถึง พระเยซู
คริสต ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า  เพราะเหตพุระองค ์ 
ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิง่สารพดั  
และถือว่าสิง่เหล่านัน้เป็น
เหมือนหยากเยือ่เพือ่ข้าพเจ้า  
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จะได้พระคริสต ์และจะได้ปรากฏ
อยู่ในพระองค ์ไม่มีความชอบ -
ธรรมของข้าพเจ้าเอง  ซึง่ได้มา
โดยธรรมบญัญติั  แต่มี มาโดย
ความเชือ่ในพระคริสต ์ เป็น
ความชอบธรรมซึง่มาจากพระเจ้า 
ซึง่ข้ึนอยู่กบัความเชือ่  ข้าพเจ้า
ต้องการจะรู้จกัพระองค ์ และ
ได้รบัประสบการณ์ในฤทธิเ์ดช  
เนือ่งในการทีพ่ระองคท์รงคืน
พระชนมนั์น้  และร่วมทุกขก์บั
พระองค ์ คือยอมตัง้อารมณ์
ตายเหมือนพระองค”์ (3:8-10)  

 
 

ขอให้เรามีความปรารถนา
เช่นเดียวกับเปาโล 

และพยายามที่จะรูจ้ักพระเยซูคริสต์
มากยิ่ง ๆ ขึ้น จงร่วมชื่นชมยินด ี

กับเปาโลในพระธรรมฟีลิปปี  
และอุทิศตัวในการเสาะหา 

ความชื่นชมยินดีในพระคริสต ์
อีกครั้ง 

 
 
 

วันที่ 26 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 1:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:4 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
อาศยัในพระนิเวศของพระองค์  
เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เสมอ” 

อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 1:1-11  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรเฉพาะเจาะจงกับ
ท่านบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 6  มีบางครั้งที่เรารู้สึกราวกับ
ว่าเราไม่ก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิต -
วิญญาณเลยหรือไม่?  
 เมื่อพระองค์ทรงเริ่มต้นโครงการ
ใด พระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จ  
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 เช่นเดียวกับชาวฟีลิปปี พระเจ้ า
จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในพระคุณ
จนกระทั่งส าเร็จพระราชกิจในชีวิต
ของเรา  
 เมื่อเรารู้สึกท้อถอยโปรดระลึกว่า
พระเจ้าจะไม่ทรงละความพยายาม  
เสียกลางคันที่จะปลูกป้ันชีวิตของ
เรา พระองค์ทรงสัญญาแล้วว่าจะ
ทรงท าพระราชกิจที่พระองค์ทรง
เริ่มต้นไว้ให้ส าเร็จ  
 เมื่อเรารู้สึกขา ดตกบกพร่อง  
หรือทุกข์ใจในความไม่ดีพร้อมของ
ตนเอง ขอให้ระลึกถึงพระสัญญา
และการจัดเตรียมให้ของพระเจ้า 
 อย่าปล่อยให้สภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันชิงเอาความชื่นชมยินดีใน
การรู้จักพระคริสต์ของเราไปเสีย 
และอย่าปล่อยให้มันกีดกันไม่ให้
เราใกล้ชิดพระองค์มากยิ่ง ๆ ขึ้น 
 

ข้อ 7 เมื่อเปาโลกล่าวว่า “ถูกจอง
จ า” ท่านอาจพูดถึงคราวที่ท่านติด
คุกอยู่ที่เมืองฟีลิปปีตามที่บันทึกไว้
ในพระธรรมกิจการฯ 16:22-36 ใน
ข้อ 13 และ 14 เปาโลพูดถึงการถูก
คุมขังที่กรุงโรม 

  ไม่ว่าเปาโลจะอยู่ที่ไหน  แม้แต่
ในคุกท่านก็ยังประกาศข่าวประเสริฐ
อย่างซื่อสัตย์  

เมื่อมอีุปสรรค 
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถ่วงให้งานของเรา 

ที่ท าเพื่อพระเจ้าเฉื่อยช้าลง  
ขอให้ระลึกถึงเปาโลที่เป็นแบบอย่าง 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เรา 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5  
 เมื่อเปาโลกล่าวว่าชาวฟีลิปปีมี
ส่วนร่วมในข่าวประเสริฐ ท่าน
ชี้ให้เห็นว่าชาวฟีลิปปีได้มีส่วนอันมี
คุณค่ายิ่งในการเผยแพร่ข่าว -
ประเสริฐของพระเจ้า  
 พวกเขามีส่วนโดยการช่วยเหลือ
เมื่อเปาโลอยู่ในเมืองฟีลิปปีและ
โดยให้การสนับสนุนทางการเงิน  
แก่เปาโลขณะที่ท่านติดคุก  
 เมื่อเราช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้า 
มิชชันนารี และผู้ประกาศโดยการ
อธิษฐานเผื่อ การเ ปิดบ้านต้อนรับ 
และการถวายทรัพย์ เราก็มีส่วน
ร่วมกับพวกเขา 
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 เรามีส่วนร่วมในการประกาศ
ข่าวประเสริฐหรือการรับใช้ใน
คริสตจักรของเราหรือไม่? 
 หลายครั้งที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การรับใช้ เช่นเราคิดว่า การประกาศ- 
พระกิตติคุณ หรือ การรับใช้ ต้อง
เป็นพี่เลี้ยง หัวหน้าเซลล์  ครูสอน
พระคัมภีร์ หรือต้องให้เวลากับ
คริสตจักรอย่างเต็มเวลา ซึ่งนั่น
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เราสามารถรับใช้
พระเจ้าได้ เช่นชาวเมืองฟีลิปปีที่
ช่วยในการถวายทรัพย์ สนับสนุน
เปาโลออกไปประกาศทั้ง ๆ  ที่พวก
เขาไม่สามารถไปได้ 
 ในคริสตจักรเรา เราสามารถร่วม
รับใช้ได้ ไม่เพี ยงแต่การถวาย -
ทรัพย์ เราสามารถรับใช้ได้อย่าง
ง่าย ๆ เช่นการต้อนรับ ยิ้มทักทาย 
คนที่มาใหม่ในคริสตจักร พูดคุยกับ
เขา หรือ เรารับใช้โดยการสร้าง
ชีวิตของตนเองในการเรียนพระ -
คัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่คริสตจักร 
เพื่อเราสามารถจะหนุนใจคนที่มี
ปัญหาได้ เป็นต้น 
 

 เราคิดว่าในสภ าพขณะนี้เรา
สามารถรับใช้พระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าในคริสตจักร
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล 
ทีมศิษยาภิบาล หัวหน้าเซลล์ พี่
เลี้ยง ทีมผู้รับใช้เต็มเวลา 
กรรมการคริสตจักร ให้ มีก าลังใน
การรับใช้พระเจ้าในด้านต่าง ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานเงียบ ๆ กับ
พระเจ้า ฟังพระสุรเสียงของพระ -
เจ้าว่า เราจะมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้า 
ในคริสตจักรอย่างไรบ้าง? 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 1:12-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:4 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
อาศยัในพระนิเวศของพระองค์  
เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เสมอ” 

อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 1:12-18 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เห็นถึงความเป็น ผู้ใหญ่  
ของเปาโลอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 13   
 เปาโลมาถูกคุมขังอยู่ที่โรมได้
อย่างไร? นั่นคือขณะที่ท่านไปเยี่ยม
กรุงเยรูซาเล็ม  
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 คนยิวบางคนก็ฟ้องร้องเปาโล
เพราะท่านป่าวประกาศพระกิตติ -
คุณ แต่เปาโลถวายฎีกาต่อซีซาร์ 
(กจ .21:15-25:12) ทหารโรมันจึง
คุมตัวเปาโลมากรุงโรม แล้วเปาโล
ก็ถูกกักบริเวณไว้ในบ้านหลังหนึ่ง
ขณะที่รอการไต่สวน  ไม่ใช่ถูกไต่ -
สวนในข้อหาอาญาแต่ในข้อหาว่า
ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต ์
 ในขณะนั้นผู้มีอ านาจในโรมยัง
ถือว่า “การประกาศข่าวประเสริฐ ” 
ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ แต่สองสามปี
ต่อมาท่าทีของโรมต่อศาสนาคริสต์
เปลี่ยนไป และพวกเขาพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะท าลายศาสนาคริสต์
ให้สิ้นซาก  
 การที่เปาโลถูกกักบริเวณไว้ที่
บ้านท าให้ท่านมีอิสระภาพระดับ
หนึ่ง ท่ านสามารถต้อนรับแขกได้ 
เทศนาได้ เขียนจดหมายได้ ดัง
จดหมายที่เขียนถึงคริสเตียนที่
เมืองฟีลิปปีฉบับนี้  
 
 

 บันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องเปาโล
ในกรุงโรมอยู่ในพระธรรมกิจการ 
28:11-31 ค าว่า “ทหารทั้งปวงที่
รักษาวัง ” หมายถึงทหารที่เฝ้า
ศาลปรีโทเรียมซึ่งเป็นกองทหารชั้น
น าที่ ประจ าการอยู่ในพระราชวัง
ของจักรพรรดิ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12-14 การถูกคุมขังอาจจะท า
ให้หลายคนขมขื่นและเลิกประกาศ 
แต่เปาโลกลับเห็นเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระ -
คริสต์  
 เปาโลตระหนักดีว่าสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ส าคัญเท่ากับ
ว่าเขาท าอะไรกับสถานการณ์นั้นๆ 
เปาโลเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายให้
กลายเป็นโอกาสโดยการเป็นพยาน
ให้กับทหารโรมันที่เป็นทหารรักษา
วังและให้ก าลังใจคริสเตียนที่กลัว
การถูกข่มเหง  
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 เราอาจจะไม่ได้อยู่ในคุกแต่เราก็
มีโอกาสมากมายที่จะท้อแท้ เช่น 
เวลาที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ 
มีภาระทางการเงิน มีความขัดแย้ง
ในครอบครัว หรือในคริสตจักร 
หรือถูกให้ออกจากงาน  
 การปฏิบัติตนของเราในสถาน -
การณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อของเรา  

จงเป็นเหมือนเปาโล มองหา 
โอกาสที่จะส าแดงความเชื่อของเรา 

แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้าย  
ไม่ว่าสถานการณ์นั้น 
จะดีขึ้นหรอืไม่ก็ตาม  

แต่ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นแน ่
 ขณะนี้เรามีสถานการณ์แง่ลบ 
หรือปัญหาอะไรบ้าง และเราจะ
น าเอาตัวอย่างของเปาโลมาใช้
อย่างไรในสถานการณ์ของเรา
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 15-18   เปาโลเ ป็นคนไม่เห็น   
แก่ตัวเลยอย่างน่าประหลาด ท่านรู้
ว่าบางคนเทศนาสั่งสอนเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงแก่ตนเองโดยใช้ประโยชน์
จากการที่เปาโลติดคุก แต่เปาโล    
ดีใจที่ข่าวประเสริฐได้ป่าวประกาศ
ออกไป  ไม่ว่าผู้ประกาศจะมีอะไร
เป็นแรงจูงใจก็ตาม  
 คริสเตียนหลายคนปรนนิบัติ
ด้วยเหตุผลที่ ผิด ทั้งเปาโลและ  
พระเจ้าไม่ได้แก้ตัวให้คนที่มี
แรงจูงใจผิดๆ แต่เราควรยินดีถ้า
พระเจ้าทรงใช้ข่าวสารที่เขาประกาศ 
ไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีแรงจูงใจอย่างไร
ก็ตาม 
 เราก าลังเจอสถานการณ์ที่ถูก
ต่อต้านหรือเอาเปรียบหรือไม่ และ
เราจะเอาตัวอย่างของเปาโลมาใช้
อย่างไรบ้าง เพื่อว่าซ าตานจะไม่
สามารถชนะเราได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอพระนามของพระองค์ได้รับ
การยกย่อง ไม่ว่าสถานการณ์จะ
เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะดีหรือเลว เรา
จะตั้งใจถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 
เราจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อซาตาน
เป็นอันขาด เราจะไม่ท้อแท้ใจ 
 อธิษฐานทูลขอก าลังจากพระเจ้า
ที่เราจะมีก าลังและยืนหยัดเพื่อ  
พระนามของพระเจ้าจะได้รับการ
สรรเสริญเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 28 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 1:19-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:5 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
ก าลงัของเขาอยู่ในพระองค์  คือ
คนทีใ่นใจของเขาเป็นทางหลวง
ไปศิโยน” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 1:19-30 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เปาโลได้ให้
หลักการเป้าหมายชีวิตของตนเอง
อะไรบ้าง (ข้อ 21-22) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 19-21 นี่ไม่ใช่การจ าคุกในโรม
ครั้งสุดท้ายของเปาโล แต่ท่านไม่
ทราบความจริงเรื่องนี้ขณะคอยการ
ไต่สวน เปาโลรู้ว่าถ้าท่านไม่ได้รับ
การปลดปล่อยก็จะถูกประหารชีวิต 
อย่างไรก็ตามท่านวางใจว่าพระ -
คริสต์จะช่วยปลดปล่อยท่าน  

 เปาโลอธิษฐานว่าเมื่อท่านถูก  
ไต่สวน ท่านจะพูดเพื่อพระคริสต์
อย่างกล้าหาญ ไม่ขลาดอาย ไม่ว่า
ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือตาย ท่าน
ต้องการจะเชิดชูพระองค์  
 ผลปรากฏว่าเปาโลได้รับอิสระ
จากการจองจ า แต่อีกสองสามปี
ต่อมาท่านก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่ง 
ความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่
สามารถค้ าจุนเปาโลในภัยพิบัติ
เช่นนี้ได้ 
 
ข้อ 29 เปาโลถือว่าการทนทุกข์
เพื่อพระคริสต์เป็นสิทธิพิเศษ  
 โดยธรรมชาติของเราแล้วเราไม่
ถือว่าการทนทุกข์เป็ นสิทธิพิเศษ 
แต่เมื่อเราทนทุกข์เพราะเรา
ซื่อสัตย์ในการเป็นตัวแทนของ  
พระคริสต์ ค าที่เรากล่าวและชีวิต
ของเราก าลังเป็นแบบอย่างที่ส่งผล
ในทางที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (ดู 
กจ.5:41)  
 การทนทุกข์ยังมีประโยชน์อื่นๆ 
ต่อไปนี้อีกคือ  
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[1] ท าให้เราละสายตาจากความ
สะดวกสบายแบบฝ่ายโลก [2] ขจัด
ผู้ที่เชื่อแบบผิวเผินออกไป [3] เสริม
ความเชื่อแก่คนที่อดทน [4] เป็น
แบบอย่างแก่คนอื่นๆที่ตามเรามา  
 เมื่อเราทนทุกข์เพื่อความเชื่อ
ไม่ได้หมายความว่าเราได้ท าผิด
บางอย่าง อันที่จริงมักจะตรงกัน
ข้าม การทนทุกข์เป็นข้อยืนยันว่า
เราซื่อสัตย์กับพระคริสต์  จงใช้
ความทุกข์ยากเสริมสร้างลักษณะ
ของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20-21  
 ส าหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าชีวิต  
ก็มีเพียงในโลกนี้เท่านั้นจึงเป็น
ธรรมดาที่พวกเขาต้องขวนขวาย
หาสิ่งที่โลกนี้ถือว่ามีคุณค่าเช่น เงิน 
ความนิยมชมชอบ อ านาจ ความ
สนุกสนาน และบ ารมี แต่ส าหรับ
เปาโลชีวิตหมายถึงการพัฒนา   
คุณค่าที่เป็นนิรันดร์และบอกผู้อื่น
ให้รู้เรื่องพระคริสต์  

 พระองค์ผู้เดียวที่ทรงสามารถ
ช่วยเราให้มองชีวิตจากมุมมองที่
เป็นนิรันดร์ได้  
 ความมุ่งหมายทั้งหมดในชีวิต
ของเปาโลก็เพื่อพูดเรื่องพระคริสต์
อย่างกล้าหาญและที่จะเป็นเ หมือน
พระองค์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้
เปาโลจึงพูดได้อย่างมั่นใจว่าการ
ตายเป็นสิ่งดียิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่
เพราะในความตายท่านไม่ต้องรับ
ปัญหาต่างๆ จากโลกนี้ และได้เข้า
เฝ้าต่อพระพักตร์พระคริสต์ (1ยน.
3:2,3)  

ถ้าเราไม่พร้อมที่จะตายก็แสดงว่า 
เราไม่พร้อมที่จะอยู่  

จงตดัสินให้แน่ใจว่าจุดหมาย 
ปลายทางชั่วนิรันดร์ของเราคืออะไร  
แล้วเราก็เป็นอิสระที่จะปรนนิบัติ 

อุทิศชีวิตของเราให้กับ 
สิ่งที่มีความหมายจริง ๆ  

โดยไม่กลัวตาย 
 เราสามารถและกล้าพูดแบบ
เปาโลได้หรือไม่ว่า “การมีชีวิตอยู่ก็
เพื่อพระคริสต์ การตายก็ได้ก าไร”  
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นั่นคือ เปาโ ลไม่กลัวความตาย 
และยืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณใน
ขณะที่มีชีวิตอยู่ เราเป็นเช่นนี้
หรือ ไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ขณะที่เรา
ยังไม่ต้องตายเพื่อพระคริสต์ เราจะ
ยืนหยัดอะไรส าหรับพระคริสต์ใน
ขณะนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงใ ห้เราชัดเจน
ในการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงมีต่อ
เราว่า พระเจ้าต้องการให้เรารับใช้
พระองค์อย่างไรในขณะนี้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราทราบว่า 
อะไรคือของประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานกับเรา 
เพื่อเราจะสามารถรับใช้ตามของ
ประทานนั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 29 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 2:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:5 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
ก าลงัของเขาอยู่ในพระองค์  คือ
คนทีใ่นใจของเขาเป็นทางหลวง
ไปศิโยน” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 2:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการถ่อมใจของ
พระเยซูคริสต์เพื่อท่ านจะสามารถ
น ามาใช้ในชีวิตของท่าน? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 ความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็น
แก่ตัวสามารถท าลายคริสตจักรแต่
ความถ่อมใจที่แท้จริงสามารถสร้าง
คริสตจักรขึ้น  

 การถ่อมใจนั้นรวมถึงการมอง
ตนเ องอย่างถูกต้อง (รม .12 :3) 
ไม่ได้หมายความว่าให้ทับถมตนเอง  
 ต่อพระพักตร์พระเจ้าเราเป็นคน
บาปซึ่งจะรอดได้โดยพระคุณพระ -
เจ้าเท่านั้นแต่เราก็รอดแล้ว ฉะนั้น
เราจึงมีคุณค่ามากในอาณาจักร
ของพระเจ้า เราต้องละความเห็น
แก่ตัวเสียและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพและมีมารยาท ต่อกัน
การถือว่าประโยชน์ของคนอื่น
ส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน
เชื่อมโยงเรากับพระคริสต์ผู้เป็น
แบบอย่างที่แท้ของความถ่อมใจ 
 มีสิ่งใดบ้างที่เราต้องทิ้งเพื่อ   
เห็นกับผู้อื่นและเพื่ออาณาจักรของ
พระเจ้า____________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 5-11 บ่อยครั้งที่คนเห็นแก่ตัว 
เย่อหยิ่งและชั่วร้าย อ้างสิทธิของ
ตนเป็นข้อแก้ตัว เป็นต้นว่า “ฉัน
โกงสอบครั้งนี้เพราะฉันมีสิทธิที่จะ
ผ่านชั้นเรียนนี้ได้อยู่แล้ว”  
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“ฉันใช้เงินนี้เพื่อตัวเองได้ ก็ฉันหา
มันมาเองอย่างเหนื่อยยาก ” หรือ 
“ฉันท าแท้งได้เพราะฉันมี สิทธิท่ีจะ
ควบคุมร่างกายของตัวเอง” 
 แต่ในฐานะผู้เชื่อเราควรจะมี
ท่าทีต่างจากนี้ คือ เราควรมี ท่าทีที่
พร้อมจะสละสิทธิเพื่อรับใช้ผู้อื่น 
ถ้าเรากล่าวว่าเราติดตามพระคริสต์ 

เราก็ต้องกล่าวด้วยว่า  
เราอยากมีชีวิตเหมือนอย่างพระองค์  

เราควรพัฒนาให้ม ี
ท่าทีรับใช้ด้วยความถ่อมใจ  
ซึ่งเป็นท่าทีของพระคริสต ์
ถึงแม้จะไม่มีใครยกย่อง 

ความพยายามของเราก็ตาม 
 เราก าลังยึดติดกับสิทธิของเรา
อย่างเห็นแก่ตัวหรือเราเต็มใจจะ  
รับใช้? 
 และมีสิทธิอะไรบ้างที่เราต้อง   
ทิ้งไปเพื่อเห็นแก่อาณาจักรของ
พระองค์?__________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้ใจที่ถ่อมกับ
เราไม่เพียงแต่กับพระเจ้า กับผู้ที่   
มีสิทธิอ านาจเหนือเรา แต่กับคน
ทุก ๆ คน เพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็นที่
พอพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 30 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 2:12-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-4 
ท่องจ า  ข้อพร ะคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:5 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
ก าลงัของเขาอยู่ในพระองค์  คือ
คนทีใ่นใจของเขาเป็นทางหลวง
ไปศิโยน” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 2:12-18 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
ว่า จะมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างได้
อย่างไร โดยวิธีไหน? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 14-16  เหตุใดการบ่นว่าและ
การทะเลาะเบาะแว้งจึงเป็นเรื่อง
อันตรายนัก?  

 ถ้าคนรู้แต่ว่าสมาชิกในคริสตจักร
ทะเลาะเบาะแว้งกันและนินทาว่า -
ร้ายกันตลอดเวลา เขา ก็จะมีความ
ประทับใจผิดๆ เกี่ยวกับพระคริสต์
และข่าวประเสริฐ  
 ความเชื่อในพระคริสต์ควรจะท า
ให้ผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ถ้าคริสตจักรของเรามี   
แต่การทะเลาะบ่นว่ากันแสดงว่า
คริสตจักรขาดฤทธิ์เดชของพระเยซู
คริสต์ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี  

จงเลิกทะเลาะกับคริสเตียนคนอื่น 
หรือบ่นว่าเกี่ยวกับผู้คน 

ตลอดจนสถานการณ์ในคริสตจักร
และปล่อยให้โลกได้เห็นพระคริสต ์

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13  
 เราจะท าอย่างไรเมื่อเรารู้สึกไม่
อยากเชื่อฟัง ? พระเจ้าไม่ได้ปล่อย
ให้เราด้ินรนท าตามพระประสงค์
ของพระองค์แต่ล าพัง พระองค์ทรง
ประสงค์ที่จะมาอยู่ข้างๆ เรา มาอยู่
ภายในเราเพื่อช่วยเหลือเรา  
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 พระองค์ทรงช่วยให้เราต้องการ
เชื่อฟังพระองค์แล้วประทานก าลัง
ให้เราท าในสิ่งที่พระองค์ประสงค์  

เคล็ดลับของชีวิต 
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงก็คือ 

การยอมให้พระองค์ควบคุมเราและ 
ให้พระองค์ทรงกระท าพระราชกจิ

ภายในเรา 
 คราวหน้าเมื่อมีปัญหานี้จงทูลขอ
พระเจ้าที่พระองค์จะทรงช่วยให้เรา
ต้องการท าตามพระประสงค์
พระองค์ 
 เราได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามา
กระท าการในชีวิตของเราหรือไม่ 
ให้เรายอมเถิด เพราะนั่นจะเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตของเรา และต่อ
อาณาจักรของพระองค์ด้วย?  
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐาน เปิดหัวใจและชีวิตของ
เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
เข้ามากระท าการของพระองค์
อย่างเต็มขนาดในชีวิตของเรา 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 31 สิงหาคม   
ฟีลิปปี 2:19-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:5 “ความสขุเป็นของบคุคลที ่
ก าลงัของเขาอยู่ในพระองค์  คือ
คนทีใ่นใจของเขาเป็นทางหลวง
ไปศิโยน” 

อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 2:19-30 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 25 เอปาโฟรดิทัสน าเงินจาก
คริสตจัก รฟีลิปปีมาส่งให้เปาโล 
แล้วเขาก็น าจดหมายขอบคุณจาก
เปาโลน าส่งให้คริสตจักรฟีลิปปี  

 เอปาโฟรดิทัสอาจจะเป็น
ผู้ปกครองคริสตจักรฟีลิปปี (2:25-
30; 4:18) ขณะที่อยู่กับเปาโล เขา
ล้มป่วย (2:27,30) หลังจากอาการ
ดีขึ้นแล้วเขาก็กลับบ้าน ชื่อของเขา
ปรากฎแต่ในพระธรรมฟีลิปปีเท่านั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22 เปาโลก าลังฝึกทิโมธีเหมือน
ช่างผู้ช านาญฝึกฝนผู้ช่วยของเขา
เพื่อทิโมธีจะได้รับช่วงเดินทาง
ต่อไปในยามที่เปาโลไม่อยู่  
 เราก าลังฝึกใครขึ้นมาเพื่อ     
พระราชกิจของพระเจ้า?  
 เราอาจจะคิดว่า คนที่เราฝึกต้อง
เป็นลูกแกะของเรา เท่านั้น จริง ๆ 
แล้วการสร้างสาวกไม่เพียงแต่สร้าง
แบบเป็นทางการคือลูกแกะหรือ
นักเรียน หรือลูกเซลล์ของเรา แต่
เราต้องคิดถึงการที่ชีวิตของเราไป
มีอิทธิพลต่อคนอื่น และท าให้เขา
เปลี่ยนแปลง  
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 สิ่งที่เราต้องตั้งค าถามส าหรับตัว
ของเราเองคือ ชีวิตของเรากระทบ
และมีอิทธิพลต่อ ใครบ้าง ที่ส าคัญ 
ถ้าเราเป็นพ่อหรือแม่ ชีวิตของเรา
กระทบและมีอิทธิพลต่อลูกของเรา
ขนาดไหน เรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 29 ,30 โลกให้เกียรติคนที่
เฉลียวฉลาดสวยงาม ร่ ารวย และมี
อ านาจ คริสตจักรควร ให้เกียรติคน
ประเภทไหน?  

เปาโลชี้ให้เห็นว่าเราควรให้เกียรต ิ
คนที่อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระคริสต์ 

ไปในที่ที่เราเองไปไม่ได้  
ทุกวันนี้มิชชันนารีท าสิ่งนี้เพื่อเรา 

 ส าหรับเรา เรามีทัศนะในการให้
เกียรติอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเรา 
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นไป
ตามพระวจนะของพระองค์ เพื่อเรา
จะสามารถมีอิทธิพลกระทบต่อชีวิต
ของผู้อื่นได้ 
 ออกชื่ ออธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ใต้
การดูแลของเราทุกคนให้เขาเติบโต
ขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์เป็น
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________


