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จากใจศิษยาภิบาล 
 

การฟังพระสุรเสียงพระเจ้าเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียน
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรา ที่อยู่ในยุคที่ต้องการความถูกต้อง 
แม่นย าด้วย และสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลก็จริง แต่
ข้อมูลที่เรามีนั้นมันมากจนเกินไป จนเราไม่รู้ ว่าอันไหน จริง  อันไหน
หลอก  และท าให้เราสับสนเมื่อเราต้องตัดสินใจบางอย่าง 

ถ้าเรื่องที่เราต้องตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่เล็กน้อย  กล่าวคือแม้เรา
ตัดสินใจผิดพลาด เราก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไร เช่น การสอบเข้ามหา -
วิทยาลัย และเลือกคณะที่เราคิดว่าเรา OK แต่พอเราเรียนไปมั นไม่ใช่ 
เราก็อาจจะเปลี่ยนสาขาวิชาก็ได้ หรือ เรื่องที่ท างาน ถ้าเราเลือกผิดเรา
ก็เปลี่ยนได้ เพียงแค่เสียเวลาเท่านั้นเอง ก็คงจะไม่เป็นอะไรมากนัก 

แต่ถ้าเรื่องที่เราตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ส าคัญเราอาจจะต้อง
น้ าตาตกตลอดชีวิตของเรา เช่นเรื่องการแต่งงาน เรื่องคู่ครอง  เราคิดว่า
เราเลือกคนที่เรา OK แล้ว และตอนที่เราศึกษากัน เราก็ยัง OK อยู่ แต่
เมื่อเราแต่งงานไป เรามีลูกด้วยกันแล้ว เราไปด้วยกันไม่ได้ เราก็ต้อง
อดทนไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากล าบากมาก หลายคู่ต้องแยกทาง
กันไป ถ้าเป็นเช่นนี้ คนที่น่ าสงสารมากที่สุดก็ คือลูก ลูกจะเกิดความ
สับสน ความไม่ม่ันคง ความขมขื่น แต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไป คนที่
ยากล าบากก็คือ 2 คนที่มาร่วมชีวิตกันอย่างไม่ OK นั่นแหละ  

พี่น้องครับ ด้วยเหตุนี้ เราต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าให้ชัดเจน
ส าหรับทุกสถานะการณ์ในชีวิตเพื่อเราจะไม่ต้องผิดพลาดทั้ง เรื่อง
เล็กน้อย หรือ เรื่องที่สลักส าคัญ 
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เมื่อเราจะตัดสินใจอะไรสักเรื่องหนึ่ง เราท าอย่างไร? 
เรามีประสบการณ์การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือไม่? 
เราคงจะได้รับค าสอน ไม่ว่าจากคริสตจักร จากการสัมนา จากค่าย

ถึงเรื่องการฟังพระสุรเสียงพระเจ้ามาแล้ว  แต่สิ่งที่เป็นพื้น ฐานส าคัญ
ที่สุดส าหรับการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์
ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า เราต้องตรวจสอบว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมา
จากพระเจ้าหรือไม่ และที่ส าคัญคือ ตรวจสอบกับพระวจนะว่าไม่ ขัดแย้ง
กับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ถ้าขัดแย้งก็รับรองได้ 100 % ว่านั่นไม่ใช่ 

ดังนั้น เราต้อง กลับมาถึงตัวของเราเองว่า เรารู้และ รู้จัก และมี
ประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้ามากขนาดไหน มากพอทีจ่ะตรวจสอบ
ว่า เสียงนั้นมาจากพระเจ้า หรือมาจากเราเอง หรือมาจากมารซาตาน 

พี่น้องที่รักครับ ด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันที่เราเฝ้าเดี่ยว ท า QT เราได้
อ่านพระวจนะของพระเจ้า สะสมพระวจนะโดยการท่องจ า ภาวนา    
พระวจนะนั้น  จะเป็นการพัฒนาเราให้ รู้  รู้จัก และมีประสบการณ์กับ  
พระวจนะของพระองค์ และเมื่อเราอธิษฐานทุก ๆ วัน นั่นก็เป็นการที่
ฝึกฝนเราในการฟังพระสุรเสียงของพระองค์ การที่เราท าเช่นนี้ทุก ๆ วัน 
จะเป็นการที่เราสร้างวิถีชีวิต (Life style) ของการฟังพระสุรเสียงพระเจ้า
นั่นเอง เราอาจจะผิดพลาดได้ แต่นั่นเป็นการฝึกฝน และเมื่อมาถึงเรื่อง   
ที่ส าคัญเราก็จะมั่นใจได้อย่างไม่ผิดพลาด 

ขอพี่น้องชื่นชมเปรมปรีดิ์กับการสามัคคีธรรม พูดคุยกับพระเจ้า    
ที่เรารักในเดือนนี้นะครับ พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ  

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ ยวเป็นสิ่งที่ส 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 กันยายน  
กันดารวิถี 33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 8:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84 :6  “ขณะที ่ เขาผา่นไปตาม
หว่างเขาบาคา  เขากระท าให้
เป็นทีน่ ้ าพ ุ ฝนต้นฤดกูระท าให้
ได้รบัพระพร” 

อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 33  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 50-56  ท าไมคนอิสราเอลต้อง
ท าลายผู้คนที่อาศัยอยู่ในคานาอัน?  
 พระเจ้าทรงบัญชาเช่นนี้ด้วย
เหตุผลที่ดีหลายประการคือ  
[1] พระเจ้าก าลังบดขยี้ความชั่วร้าย
ของชนชาติที่จมอยู่ในความบาป  

ชาวคานาอันน าการลงโทษมาสู่
ตนเอง การกราบไหว้รูปเคารพ
แสดงถึงความปรารถนาชั่วลึกๆ ใน
ใจซึ่งในที่สุดจ ะน าไปสู่การบูชา
ซาตานและการปฏิเสธพระเจ้า
อย่างสิ้นเชิง [2] พระเจ้าทรงใช้
โมเสสและชาวอิสราเอลพิพากษา
ความผิดบาปของชาวคานาอันให้
ส าเร็จตามค าพยากรณ์ในพระธรรม
ปฐมกาล 9:25 [3] พระเจ้าทรง
ต้องการจะก าจัดความเชื่อและ
พิธีกรรมของคนต่างชาติให้หมดสิ้น
จากดินแดนนั้น  
 พระเจ้าไม่ ทรงต้องการให้
ประชากรของพระองค์เข้าไปยุ่ง -
เกี่ยวหรือประนีประนอมกับการ
กราบไหว้รูปเคารพไม่ว่าในรูปแบบ
ใดก็ตาม ชาวอิสราเอลไม่เข้าใจ
เหตุผลของพระเจ้าดีพอและไม่ได้
ท าตามพระบัญชาของพระองค์ ใน
ที่สุดพวกเขาก็ประนีประนอมกับ
บาปซึ่งน าพวกเขาไปสู่ความเสื่อม
ทราม  
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เราควรเชือ่ฟังพระวจนะของพระเจ้า 
ในชีวิตทุกด้านโดยไม่สงสัย  

เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรม 
แม้เราจะไม่เข้าใจพระประสงค ์
ทั้งหมดของพระองค์ก็ตาม 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 55 
 หากไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่
เริ่มแรก งานก็จะยิ่งส าเร็จได้ยาก 
พระเจ้าทรงเตือนอิ สราเอลว่า  ถ้า
เขาไม่ขับไล่ชนพื้นเมืองที่ชั่วร้าย
ออกไปจากดินแดน  คนเหล่านั้นจะ
สร้างปัญหา แล้วพระวจนะของ
พระองค์ก็เป็นจริงเพราะชาวอิสรา -
เอลลังเลที่จะก าจัดคนชั่วทั้งหมด  
 บางครั้งเราก็ลังเลที่จะก าจัด
ความบาปในชีวิตของเรา  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเรากลัว (เหมือนที่ชาว
อิสราเอลกลัวมนุษย์ยักษ์) หรือเป็น
เพราะบาปนั้นดูไม่อันตรายและน่า
ดึงดูดใจ (เช่นบาปทางเพศ)  
 แต่พระธรรมฮีบรู 12:1,2 บอก
เราให้ทิ้งนิสัยไม่ดี ความสัมพันธ์ท่ี
ไม่ถูกต้อง และวิถีชีวิตบางด้าน   

 ถ้าเรายอมให้บรรดารูปเคารพ
ครอบง าเรา สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อย
ในตอนแรก  สิ่ง เหล่ านี้จะสร้าง
ปัญหาร้ายแรงได้ในภายหลัง 
 มีความบาปหรือการประนี -
ประนอมใดในชีวิตของเราบ้างที่  
เราไม่กล้าจัดการอย่างจริงจัง หรือ
ผลัดวันประกันพรุ่ง ด้วยเหตุผล
เพราะเราชอบหรือไม่กล้าตัดสินใจ? 
 ให้เราตัดสินใจเชื่อฟังพระวจนะ
ของพระเจ้าและพึ่งฤทธิ์อ านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  แล้วคอยดู
การช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ส าหรับชีวิตของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรากล้า
ตัดสินใจตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 
ตามพระวจนะของพระเจ้าและ
เรียนรู้การพึ่งพาพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์  และไม่ท าตามอารมณ์
ความรู้สึกของเรา 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ ความรอบรู้ สติปัญญาของ
พระองค์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึง
สมควรได้รับการไว้วางใจและการ
สรรเสริญจากชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 2 กันยายน  
กันดารวิถี 34 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84 :6 “ขณะทีเ่ขาผา่นไปตาม
หว่างเขาบาคา  เขากระท าให้
เป็นทีน่ ้ าพ ุ ฝนต้นฤดกูระท าให้
ได้รบัพระพร” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 34  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป แผ่นดินนั้นเป็น
มรดกที่พระเจ้าประทานให้ เผ่า
ต่างๆ ไม่สามารถอ้างว่าเป็นของ
ตนเองได้  
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 เขตแดนที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้
กว้างใหญ่กว่าที่ชาวฮีบรูได้ครอบ -
ครองจริง เขตแดนนั้นมีขนาดใกล้  
เคียงกับดินแดนที่กษัตริย์ดาวิด ยึด
ครองได้และดินแดนที่เอเสเคียล  
บรรยายภาพไว้ (อสค .47 ,48 ) 
ขนาดดินแดนแสดงให้เห็นว่า    
พระเจ้าทรงใจกว้างเพียงใด 
 ในตอนนี้เราได้เห็นพระลักษณะ
ประการหนึ่งของพระเจ้า คือ พระเจ้า
ทรงใจกว้าง ทรงให้กับเรามากกว่า  
ที่เราทูลขอเสียอีก 
 ส าหรับตัวเรานั้น เมื่อเราบอกว่า 
เราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นคน
ใจกว้างเหมือนกับที่พระบิดาของ
เราเป็นหรือไม่?______________ 
__________________________ 
ข้อ 16-29      ในแผนการแบ่งสรร
ดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นพระเจ้า 
[1] ทรงอธิบายว่าจะท าอะไรบ้าง 
[2]  ทรงสื่อสารอย่างชัดเจนกับ
โมเสส และ [3] ทรงก าหนดผู้ดู แล
การแบ่งสรรดินแดนอย่างเฉพาะ  
เจาะจง  

 แผนการจะไม่ส าเร็จจนกว่าจะ   
มีการมอบหมายงาน และทุกคน
เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง  
 เมื่อเรามีงานต้องท า จงตัดสินใจ
ว่าจะท าอะไรบ้าง ออกค าสั่งอย่าง
ชัดเจน และมอบหมายคนอื่นๆ ให้
รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ 
 นี่ก็เป็นหลักการบริหาร อีก
ประการหนึ่งที่เราเห็นได้ในพระ -
คัมภีร์คือ การมอบหมายงาน การ
กระจายงาน ความชัดเจนของค าสั่ง  
 ถ้าเราอยู่ในบทบาทของผู้น า ให้
เราตระหนักว่า  

ในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าได้แทรก 
สิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

ในแง่มุมต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ให้เราทูลขอความเข้าใจจากพระองค์
ส าหรับงานที่เราได้รับมอบหมาย 
เพื่อเราจะประยุกต์ใช้หลักการ 
จากพระวจนะได้อย่างเกิดผล 
ในสถานการณ์ที่เราเผชิญ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเรา ที่เราจะสามารถมองเห็นถึง
ค าสอนหรือสิ่งที่พระวิญญาณ ทรง
ตั้งใจจะให้กับเราได้ และมากยิ่ง  
กว่านั้น ให้เราสา มารถน าสิ่งนั้นไป
ใช้และปฏิบัติได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 กันยายน  
กันดารวิถี 35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84 :6 “ขณะทีเ่ขาผา่นไปตาม
หว่างเขาบาคา  เขากระท าให้
เป็นทีน่ ้ าพ ุ ฝนต้นฤดกูระท าให้
ได้รบัพระพร” 

อ่านพระธรรม กนัดารวิถี 35  
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,3  ชนเลวีเป็นผู้รับใช้ ทั้งบ้าน 
ฝูงสัตว์ และทุ่งหญ้าที่พวกเขาใช้
ด ารงชีวิตมาจากสิบลดที่ประชาชน
ถวาย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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 ในท านองเดียวกันเราเองควร
รับผิดชอบในการจัดเตรียมสิ่ งที่
จ าเป็นให้แก่ผู้รับใช้พระเจ้าของเรา 
เพื่อพวกเขาจะมีอิสระในการ
ท างานที่พระเจ้าทรงมอบหมาย 
 มีสิ่งจ าเป็นใดที่เราสามารถ
จัดเตรียมให้ผู้รับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักรเราได้บ้าง?  
 เราจะพบว่าเมื่อเราอวยพรแก่   
ผู้ที่อุทิศตัวรับใช้พระเจ้า พระองค์
ไม่เพียงแต่อวยพรเราเป็น การ
ส่วนตัวเท่านั้น แต่พระองค์ยังจะ
อวยพรคริสตจักรและชุมชนของเรา
อีกด้วย 
 
ข้อ 6    จาก 48 เมืองของคนเลวี    
มี 6 เมือง เป็นเมืองลี้ภัย ซึ่งอาจอยู ่ 
ภายใต้การดูแลของคนเลวีเพราะ
พวกเขาจะเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
ที่สุด  
 เมืองลี้ภัยเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจาก
ขนบธรรมเนี ยมในสมัยนั้นก าหนด  
ให้ต้องแก้แค้นเพื่อเรียกร้องความ
ยุติธรรม 

 ในกรณีที่มีญาติหรือคนใกล้ชิด
ตาย (2 ซมอ .14 :7) คนเลวีจะ
พิจารณาความในเบื้องต้นอยู่นอก
เมือง ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกกัก
ตัวอยู่ในเมืองจนกว่าจะถึงเวลา
พิจารณาคดี  
 ถ้าเขาถูกตัดสินว่าฆ่าคนโดย   
ไม่เจตนา เขาจ ะอยู่ในเมืองลี้ภัย
จนกว่ามหาปุโรหิตจะสิ้นชีวิต 
จากนั้นเขาจึงจะถูกปล่อยเป็น  
อิสระและเริ่มต้นชีวิตใหม่โดย      
ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแก้แค้น  
 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาฆ่าคนตาย    
โดยเจตนา เขาจะถูกส่งไปให้คนที่
ต้องการแก้แค้นแทนผู้ตายฆ่าเสีย  
 ระบบความยุติธรรมนี้แสดง      
ให้เห็น ว่าบทบัญญัติของพระเจ้า
และพระเมตตาของพระองค์ไป
ควบคู่กัน 
 วันนี้เราได้เห็นถึงอีกหลัก การที่
ส าคัญคือ ระเบียบกฏเกณฑ์ ต้อง
ควบคู่ไปกับความเมตตา การใช้
กฏเกณฑ์นั้นต้องควบคู่ไปกับความ
เมตตาด้วย  



12 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

 เพราะกฏเกณฑ์ ตายตัวมุ่งให้มี
การลงโทษและส่งผลให้เกิดการ
กบฏ และหากยึดแ ต่ความเมตตา   
ที่นั่นก็มีแต่ความวุ่นวายไร้ระเบียบ
และส่งผลให้คนปล่อยตัวท าตาม
อ าเภอใจ  

การรู้หลักการของพระเจ้าควบคู่ไปกับ
การขอความเข้าใจวิธีใช้หลักการนั้น 

โดยฟังเสียงพระวิญญาณ  
จะช่วยให้เราสามารถสมดุลย ์
ระหว่างกฏและความเมตตาได ้

 ในคริสตจักร ส านักงาน บ้าน
ของเรา มีทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป
แล้วหรือยัง? ถ้ายังให้เราเริ่มแสวง - 
หาความเข้าใจพระวจนะและฝึก
พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อ
ความเรียบร้อย สันติสุข และประ -
สิทธิภาพจะสามารถบังเกิดขึ้นได้ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เรามีความเชื่อและ   
มีใจกว้างเหมือนพระเจ้า ทูลถาม
พระองค์ ว่า ในเดือนนี้เราควรจะ
สนับสนุนผู้รับใช้ในคริสตจักรเรา
อย่างไรบ้าง 
 ฝึกฟังเสียงพระเจ้าทุกวัน และ
ทูลขอสติปัญญาที่เราจะสามารถ  
ใช้กฏเกณฑ์และความเมตตาอย่าง
สมดุลย์ในสถานการณ์แต่ละวัน   
ได้เป็นอย่างดี 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเ ฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ_______________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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วันที่ 4 กันยายน  
กันดารวิถี 36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84 :7  “เขาไปด้ วยมีก าลงัมา
เพิม่ข้ึนๆ  เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้า
ในศิโยน” 
อ่าน พระธรรม กนัดารวิถี 36 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-9  เศโลเฟหัดมีบุตรสาว 5 
คน แต่ไม่มีบุตรชาย หลังจากเขา
ตายบรรดาบุตรสาวของเขาร้อง
อุทธรณ์ต่อโมเสส เนื่องจากมรดก
จะตกทอดถึงบุตรชายเท่านั้น 
ครอบครัวของเศโลเฟหัดจึงขาด  
คนสืบทอด  

 พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าถ้า
ชายใดตายโดยไม่มีบุตรชาย ให้
มรดกตกเป็นของบุตรสาว (27:8) 
แต่ก็มีปัญหาเรื่องการแต่งงานอีก 
ถ้าบุตรสาวของเศโลเฟหัดแต่งงาน
กับคนเผ่าอื่น ที่ดินจะตกเป็นของ
เผ่าอื่นในปีกึ่งศตวรรษ โมเสสจึงสั่ง
ให้พวกเธอแต่งงานกับคนในเผ่า
เดียวกัน ตระกูลเดียวกันเพื่อให้  
แต่ละเผ่ารักษามรดกดั้งเดิมไว้ได้  
 ต่อมาเมื่อเผ่าต่างๆ  ได้รับ
ดินแดนสมัยโยชูวา บุตรสาวของ
เศโลเฟหัดก็ได้รั บมรดกของพวก
เธอตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ 
(ยชว.17:3-6)  
 คนจ านวนมากต้องการเป็น 
“กรณีพิเศษ ” และ “กรณียกเว้น ” 
แต่ผู้น าที่ฉลาดจะจ าแนกคนที่มี
ปัญหาจริงๆ ออกมาได้ และดูแลให้
เกิดความยุติธรรมในกรณีพิเศษนั้น 
 ถ้ามีกรณียกเว้นเกิดขึ้นใน
คริสตจักรของเรา เราต้องเรียนรู้
และข อสติปัญญาจากพระเจ้าใน
การแก้ไขสถานการณ์นั้น เราเคยมี
ประสบการณ์แบบนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 13  พระธรรมกันดารวิถีบันทึก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนานถึง 39 ปี 
และจบลงเมื่ออิสราเอลมาถึงฝั่ง
แม่น้ าจอร์แดนและเห็นดินแดนแห่ง
พันธสัญญาฝั่งตรงข้าม  
 การเดินทางในถิ่นกันดารสิ้นสุด
ลง และประชาชนก าลังเตรียมตัว
ส าหรับก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปเพื่อ
พิชิตดินแดน  
 อัครทูตเปาโลกล่าวว่าเหตุการณ์
ในพระธรรมกันดารวิถีเป็นตัวอย่าง
ที่เตือนเราไม่ให้ท าผิดเหมือนชาว
อิสราเอล (1คร.10:1-12) เราเรียนรู้
จากประสบก ารณ์ของพวกเขาว่า
การไม่เชื่อฟังเป็นความหายนะ  
 เราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธความ
เพลิดเพลินที่ผิดบาปอย่างในอดีต 
หลีกเลี่ยงการบ่น และไม่ประนี -
ประนอมอย่างเด็ดขาด  

ถ้าเราเลือกให้พระเจ้าทรงน า 
ชีวิตของเรา เราก็ไม่ควรเพิกเฉย 

พระวจนะของพระองค ์
ที่กล่าวไว้ในพระธรรมกันดารวิถ ี

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่พระองค์ทรงใช้โมเสสเขียน    
พระธรรมกันดารวิถีขึ้นมาเพื่อเรา
จะได้เห็นกฏเกณฑ์ของพระเจ้า 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาที่     
มาจากพระเจ้าในการที่เราจะ
ประยุกต์พระบัญญัติของพระเจ้า
ด้วยหัวใจและมีความเมตตาใน    
แต่ละสถานการณ์ เพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรตแิด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เตือนประชาชนให้
ระลึกถึงสิ่งที่ พระเจ้าทรงท าและ
กระตุ้นให้พวกเขาอุทิศชีวิตแด่
พระองค์อีกครั้ง 
 

ผู้เขียน : โมเสส 
 

ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ 
1407/6 ก่อน ค.ศ.  
 

เบื้องหลัง  : ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าจอร์แดน ซึ่งมองเห็นคานา -
อัน   
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก : กดว.7:9 
เหตฉุะน้ีพึงทราบเถิดว่า  พระเย-
โฮวาหพ์ระเจ้าของพวกท่าน เป็น
พระเจ้า  เป็นพระเจ้าสตัยซื์อ่        
ผูท้รงรกัษาพนัธสญัญาและ   
ความรกัมัน่คง  ต่อบรรดาผูที้ร่กั
พระองคแ์ละรกัษาพระบญัญติั
ของพระองคถ์ึงพนัชัว่อายคุน  

 
 
 
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ

เขียนขึ้นแบบสนธิสัญญาระหว่าง
กษัตริย์และข้าราชบริพารซึ่งเป็น
สิ่งที่ท ากันทั่วไปเมื่อสองพันปีก่อน
คริสตกาล พระธรรมเล่มนี้เตือน
อิสราเอลให้นึกถึงพระเจ้าและสิ่งที่
พระองค์ทรงท า 

คนรุ่นก่อนเดินทางรอนแรม
อยู่ 40 ปี และตายไปในถิ่นกันดาร
เพราะขาดความเชื่อ พวกเขาออก  
มาจากอียิปต์แต่ไม่มีโอกาสได้เข้า
ดินแดนพันธสัญญา ที่ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าจอร์แดน  

โมเสสเตรียมบุตรหลานของ
คนรุ่นที่ขาดความเชื่อนั้นให้เข้าไป
ครอบครองดินแดน หลังจากสอน
ประวัติศาสตร์โดยสรุปเพื่อเน้น     
ให้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่  
พระเจ้าทรงท าเพื่อประชากรของ
พระองค์แล้ว โมเสส ก็ได้ ทบทวน
พระบัญญัติและกล่าวถึงพันธสัญญา 

เข้าใจพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
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ซึ่งเป็นสัญญาที่ พระเจ้าทรงท าไว้
กับประชากรของพระองค์อีกครั้ง
หนึ่ง 

บทเรียนนั้นชัดเจน อิสราเอล
ควรมีความหวังและติดตามพระเจ้า
เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงท า พวกเขา
ควรฟังและท าตามเพราะพระเจ้า  
ทรงคาดหวังเช่นนั้น การเรียนรู้
บทเรียนเหล่านี้จะเตรียมประชาชน
ให้พร้อม ที่จะเข้าไปครอบครอง
ดินแดนแห่งพันธสัญญา 

เมื่อเราอ่านพระธรรมเฉลย -
ธรรมบัญญัติ จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรง
ส าแดงพระเมตตาในชีวิตของเรา
อย่างไร แล้วจงวางใจ รัก และเชื่อฟัง
พระองค์อย่างสุดชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา   
  ที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆ 
2 วิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาเออ  
อาลัยหา  บริเวณพระนิเวศของพระเจ้า 
ใจกายของข้าพระองค์  ร้องเพลงด้วย
ความชื่นบาน ถวายพระเจ้าผู้ทรง         
พระชนม์ 

3 แม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้ว 
  และนกนางแอ่นหารังส าหรับตัวมันได้ 
ที่ที่มันจะตกฟองออกลูก คือที่แท่นบูชา
ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา 
พระราชา และพระเจ้าของข้าพระองค์ 

4 ความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยใน            
พระนิเวศของพระองค์เขาร้องเพลง
สรรเสริญพระองค์เสมอ 

5 ความสุขเป็นของบุคคลที่ก าลังของเขา
อยู่ในพระองค์คือคนที่ในใจของเขาเป็น
ทางหลวงไปศิโยน 

6 ขณะที่เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา  
เขากระท าให้เป็นที่น้ าพุ  ฝนต้นฤดู
กระท าให้ได้รับพระพร   

7 เขาไปด้วยมีก าลังมาเพิ่มขึ้นๆ  เขาจะ  
  เข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน 
 
 
 
 
 
 
 

8 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  ขอทรงฟังค าอธิษฐานของข้าพระองค์  ข้าแต่พระเจ้าของ    
ยาโคบ  ขอทรงเง่ียพระกรรณ 

9 ขอทอดพระเนตร  ข้าแต่พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทอดพระเนตรหน้า         
ผู้รับเจิมของพระองค์ 

10 เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์  ดีกว่าพันวันในที่อื่น  ข้าพเจ้าจะเป็น    
คนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า  ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม 

11 เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่  พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ  
พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย  จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม 

12 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข 
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วันที่ 5 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัต ิ1:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์ วันนี้ สดุดี 
84 :7  “เขาไปด้วยมีก าลงัมา
เพิม่ข้ึนๆ  เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้า
ในศิโยน” 
สาระส าคัญใน 1:1-4:43  

พระธรรมตอนนี้เป็นค าปราศรัย
ครั้งแรกของโมเสส  

พระเจ้าทรงน าประชากรของ
พระองค์ออกมาจากอียิปต์และข้าม
ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ตอนนี้พวก
เขาเตรียมพร้อมจะเข้าสู่ดินแดนแ ห่ง
พันธสัญญา แต่ก่อนจะเข้าไปใน
ดินแดนนั้น โมเสสให้ค าแนะน าที่
ส าคัญมากแก่พวกเขา ค าแนะน านี้
แบ่งเป็นสามส่วน โดยในส่วนแรกนี้
โมเสสทบทวนประวัติศาสตร์ที่พระเจ้า
ทรงดูแลชนอิสราเอลมาก่อนหน้านี้  

 

เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าที่เรา
รับใช้ในวันนี้ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงท า
ในอดีต 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
1:1-18 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกถึงว่าอะไร
คือคุณลักษณะของผู้น าที่โมเสส
เลือก? (ข้อ 13) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6,7 สังเกตได้ว่าโมเสสสรุปการ
เดินทาง 40 ปีโดยเริ่มนับจากภูเขา
โฮเรบ (ซีนาย) ไม่ใช่จากอียิปต์  
 ท าไมโมเสสจึงตัดช่วงแรกของ
การอพยพออกไป?  
 เนื่องจากโมเสสไม่ได้พูดถึง
รายละเอียดของการเดินทาง แต่
ท่านสรุปให้เห็นพัฒนาการของ   
ชนชาติอิสราเอลซึ่งเริ่มขึ้นที่เชิงเขา
ซีนายเพราะพระเจ้าประทานพันธ -
สัญญาแก่ประชาก รที่นั่น ไม่ใช่
อียิปต์(อพย.19,20)  
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 ความรู้และความรับผิดชอบก็มา
พร้อมกับพันธสัญญานี้ หลังจาก
ประชาชนเลือกที่จะติดตามพระเจ้า 
(และพวกเขาก็ตัดสินใจเอง ) พวก
เขาจ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะติดตาม
พระองค์อย่างไร ดังนั้นพระเจ้าจึง
ประทานบทบัญญัติและแนวทาง  
การด าเนินชีวิตที่ครอบคลุมครบทุก
ด้านแบบที่พระองค์ทรงต้องการ
ให้แก่พวกเขา (ในพระธรรมอพยพ 
เลวีนิติ และกันดารวิถี ) ประชาชน
อ้างไม่ได้แล้วว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไร 
ผิดอะไรถูก  
 ตอนนี้เมื่อประชาชนสัญญา     
จะติดตามพระเจ้าและรู้แล้วว่าจะ
ติดตามอย่างไร พวกเขาก็มีหน้าที่
ต้องท าตาม  
 เมื่อพระเ จ้าทรงบอกให้เรารื้อ
ค่ายและก้าวออกไปเผชิญกับความ
ท้าทายที่พระองค์ประทานให้ เรา
พร้อมที่จะเชื่อฟังหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 9-13 โมเสสต้องรับภาระหนัก
อึ้งในการน าชนชาติอิสราเอล ท่าน
ไม่สามารถท างานใ ห้ส าเร็จ ได้โดย
ล าพัง  
 ยิ่งองค์กรหรือคริสตจักร เติบโต
ขึ้นก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเช่นเดียวกัน มี
ความต้องการที่แตกต่างกันและ
การทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้น ผู้น าคน-
เดียวไม่สามารถตัดสินใจทุกอย่างได้  
 เราอาจจะพยายามท างานทุก
อย่างคนเดียวเหมือนโมเสส เรา
อาจกลัวหรืออับอายที่จะขอคว าม
ช่วยเหลือ แต่โมเสสตัดสินใจได้
อย่างชาญฉลาดเมื่อยอมให้คนอื่น
เข้ามาร่วมงาน แทนที่จะพยายาม
แบกความรับผิดชอบที่มาก นั้นไว้
เพียงคนเดียว  

จงหาทางแบ่งเบาภาระ 
โดยให้คนอื่นได้มีโอกาส 

ใช้ของประทานและความสามารถ 
ที่พระเจ้าประทานให้พวกเขา 

 ตอนนี้เราท างานอะไรบ้าง ไม่ว่า
จะเป็นในครอบครัว ที่ท างาน และ
คริสตจักร เราได้กระจายงานหรือไม่?   
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 บางครั้งที่เราไม่มีโอกาสรับใช้
พระเจ้าในคริสตจักร เพราะเรา
ไม่ได้มอบหมายงานในบ้าน  หรือ
งาน ในที่ท างานให้ ผู้อื่น มา ร่วม
รับผิดชอบ ท าให้เราพลาดโอกาส  
ที่จะรับใช้พระเจ้า ไป เสีย เราจะ
มอบหมายงานอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับ
เราที่จะมอบหมายและกระจายงาน
บางอย่างที่เรารับผิดชอบออกไป 
เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมรับใช้     
พระเจ้าตามของประทานของเรา  
ในคริสตจักรได้มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 6 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ  
1:19-46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84 :7  “เขาไปด้วยมีก าลงัมา
เพิม่ข้ึนๆ  เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้า
ในศิโยน” 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
1:19-46 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกเราเกี่ยว -
กับการคิดด้วยท่าทีแห่งความ    
เชื่อฟังและไว้วางใจในพระเจ้า
อย่างไรบ้าง ?  
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 28   คานาอันเป็นดินแดนที่มี
มนุษย์ยักษ์และป้อมปราการ
ใหญ่โต  
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 คนอานาคอาจสูงถึง 2-3 เมตร 
เมืองป้อมหลายแห่งมีก าแพงสูงถึง 
9 เมตร ไม่แปลกที่ชาวอิสราเอลจะ
กลัว แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุ ผลที่ดี 
เพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อ านาจ
สูงสุดทรงสัญญาแล้วว่าจะให้ ชัย -
ชนะแก่พวกเขา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 23-40  
 โมเสสเล่าเรื่องสายสืบที่เข้าไป
ดินแดนแห่งพันธสัญญาอีกครั้ง
หนึ่ง (กดว .13 ,14 ) เมื่อสายสืบ
กลับมารายงานเรื่องมนุษย์ยักษ์ 
(อานาค ) และเ มืองป้อมปราการ 
ประชาชนก็ไม่กล้าเดินหน้าต่อไป
และเริ่มบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์
ของพวกเขา แต่สายสืบสองคน   
คือโยชูวาและคาเลบรายงานว่า
ดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์ ศัตรูก็
อ่อนแอ และพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา  
 เราจะกลัวจนไม่กล้าขยับหาก
เรามองแต่ด้านลบของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น จะดีขนาดไหนถ้าเรามอง
ด้านบวก คือมองที่การทรงน าและ
พระสัญญาของพระเจ้า  

เมื่อเราต้องตัดสินใจครั้งส าคัญ 
และรู้ว่าควรท าอะไร 

จงเดินหน้าไปด้วยความเชื่อ  
จงมองด้านบวกและจงวางใจว่าพระเจ้า
ทรงมีชัยชนะเหนือด้านลบ ปัญหา 
ไม่อาจแย่งชิงชัยชนะไปจากเราได ้

 ตอนนี้เราก าลังเผชิญปัญหา
อะไรบ้าง และเราคิดว่า จากการ
เฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เราจะคิด ตัดสิน -
ใจและเผชิญปัญหานี้ได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ยกย่องสรรเสริญ     
พระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ พระเจ้าทรงช่วยให้คน
อิสราเอลเผชิ ญปัญหาและพบชัย
ชนะอย่างไร พระองค์ก็จะให้เราพบ
ชัยชนะในปัญหาที่เราเผชิญขณะนี้
เช่นเดียวกันด้วย 
 ขอประทานความเชื่อพร้อมกับ
ความกล้าหาญให้กับเรา เพื่อเราจะ
เพิ่มระดับความเชื่อในการต่อสู้กับ
สถานการณ์ที่ยากได้อย่างชื่นชม
ยินดีและด้วยความไว้วางใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 7 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ  
2:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-7 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:8 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ขอทรงฟังค าอธิษฐานของข้า
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าของ     
ยาโคบ  ขอทรงเงีย่พระกรรณ” 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
2:1-23 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
 ข้อ 4-6 พระเจ้าทรงแนะน าให้
ชาวอิสราเอลระมัดระวังเมื่อเดิน
ทางผ่านเสอีร์  
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 ชาวอิสราเอลมีชื่อในฐานะนักรบ 
ชาวเอโดมซึ่งเป็นลูกหลานของ    
เอซาวอาจตกใจกลัวเมื่อเห็นฝูงชน
จ านวนมหาศาลเดินผ่านดินแดน
ของพวกเขา  
 พระเจ้าทรงเตือนไม่ให้อิสราเอล
เป็นฝ่ายลงมือต่อสู้ ให้เคารพสิทธิ
ในดินแดนของชาวเอโดม และจ่าย  
เงินค่าสิ่งต่างๆ ท่ีพวกเขาใช้ไป 
พระเจ้าทรงต้องการให้ชา วอิสรา -
เอลปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรม
เช่นกัน  
 จงเคารพสิทธิของผู้อื่นรวมทั้ง
ศัตรูของเราด้วย การปฏิบัติตน
อย่างชาญฉลาดและยุติธรรมอาจ
ช่วยเสริมสร้างและประสานความ  
สัมพันธ์ได้ 
 ที่ผ่านมาเราประสบความส าเร็จ
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
เราขนาดไหน? บางครั้งอาจจะเป็ น
คนที่นิสัยไม่ตรงกับเราแต่เขาก าลัง
แสวงหาพระเจ้าอยู่ และพระเจ้า
อาจจะใช้ค าพูด หรือ การกระท า
ของเราน าเขามาหาพระองค์ก็ได้  

ดังนั้น ให้เรามองทุกสถานการณ ์
ในบริบทของอาณาจักรพระเจ้า  

เพื่อพระองค์จะใช้เรา 
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ได ้

 
ข้อ 14,15 อิสราเอลไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาถึง 40 ปีในการเดินทางเข้า
สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 แต่พระเจ้าทรงลงโทษพวกเขา
ให้เดินทางวนเวียน เพราะพวกเขา
ปฏิเสธความรักของพระองค์ กบฎ
ต่อสิทธิอ านาจของพระองค์ ละเลย
บทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนิน   
ชีวิตที่ดี และจงใจผิดสัญญาที่ตกลง   
ไว้ในพระธรรมอพยพ 19:8 และ 
24:3-8 สรุปคือพวกเขาไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า   
 เรามักท าให้การเดินทางในชีวิต
ยากเย็นกว่าที่ควรจะเป็นโดยการ
ไม่เชื่อฟังเช่นกัน จงยอมรับความ
รักของพระเจ้า อ่านและท าตาม
พระบัญญัติของพระองค์ใน        
พระคัมภีร์ และสัญญาว่าจะติดตาม  
พระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็น
อย่างไร แล้วเ ราจะพบว่าชีวิตง่าย
ขึ้นและมีความสุขยิ่งขึ้น 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เราให้โตขึ้น โดยเฉพาะหัวใจของ
เราที่จะยอมรับความคิดของพระ
เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่าง
เต็มที่ เพื่อเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์ ส าแดงพระลักษณะ
ของพระองค์ และน าความรอดไป
ยังคนที่ต้องการ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ  
2:24-37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:8 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ขอทรงฟังค าอธิษฐานของข้า
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าของ    
ยาโคบ  ขอทรงเงีย่พระกรรณ” 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
2:24-37 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้ าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 25   
พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าพระองค์
จะทรงท าให้ชนชาติศัตรูหวาดกลัว
อิสราเอล   

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 กองทัพอิสราเอลดูไม่น่าเกรงขาม
เท่าใดนัก เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ของโลก แต่พ ระเจ้าทรงอยู่ฝ่าย
เดียวกับอิสราเอล โมเสสไม่ต้อง
หนักใจเรื่องศัตรูของเขาอีกต่อไป 
เพราะศัตรู ต่างหากต้อง เป็นฝ่าย
หนักใจเรื่องโมเสส  

พระเจ้ามักจะทรงน าหน้าเรา 
ในการต่อสู้ในแต่ละวัน  โดยทรง
เตรียมทางและท าลายอุปสรรค  

เราต้องติดตามพระองค์อย่างเต็มใจ
และไวต่อการทรงน าของพระองค ์

 เราไม่ต้องกลัวศัตรูหรือสถาน -
การณ์ปัญหาที่เราต้องเผชิญ เพราะ
เรามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลกอยู่กับเราและทรง
ช่วยเรา แต่สิ่งที่ส าคัญส าหรับเรา
คือ การติดตามพระองค์และการ
เชื่อฟังสิ่งที่พระองค์บอก  นั่นเป็น
ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ  
 เราได้รับผิ ดชอบในส่วนของเรา
แล้วหรือยัง? 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์
ทรงเลือกสรรเราให้เป็นลูกของ
พระองค์ และทรงช่วยกู้เรา แม้ว่า
สถานการณ์ของเราจะยากล าบาก
แค่ไหนก็ตาม 
 ทูลขอพระองค์ให้เราพ้นจากซึ่ง
ชั่วร้ายและการทดลอง ที่จะน าเรา
ออกจากทางของพระองค์ไป เพื่อ
เราจะรักษาใจของเราและยืนหยัด
กับพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 9 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:8 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
ขอทรงฟังค าอธิษฐานของข้า
พระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าของ     
ยาโคบ  ขอทรงเงีย่พระกรรณ” 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
3 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 21,22  ข่าวนี้เป็นข่าวดีส าหรับ
โยชูวาซึ่งต้องน าคนเข้าต่อสู้กับ
อ านาจอันชั่วร้ายที่ฝังแน่นใน
ดินแดนแห่งพันธสัญญา เนื่องจาก
พระเจ้าทรงสัญญาจะช่วยเขาให้    
มีชัยชนะในการต่อสู้ทุกครั้ง  เขา   
จึงไม่มีอะไรที่ต้องกลัว  
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 เราอาจจะไม่ได้ต่อสู้กับกองทัพ
อันชั่วร้าย แต่เราก็ต้องต่อสู้เหมือน
โยชูวา  

ไม่ว่าเราจะต่อสู้กับสิ่งล่อลวง 
หรือความกลัว พระเจ้าก็ทรงสัญญาว่า
จะทรงต่อสู้รว่มกับเราและต่อสู้เพื่อเรา

เมื่อเราเชื่อฟังพระองค ์
 
ข้อ  26-28    พระเจ้าทรงบอก
อย่างชัดเจนว่าโม เสสจะไม่ได้เข้า
ดินแดนแห่งพันธสัญญา (กดว .
20:12) ดังนั้นพระองค์จึงทรงบอก
ให้โมเสสแต่งตั้งโยชูวาเป็นผู้น า  
คนใหม่และให้ก าลังใจเขาส าหรับ
หน้าที่ใหม่นี้  
 นี่เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับ
คริสตจักรและองค์กรที่ต้องเปลี่ยน
ผู้น าเมื่อถึงเวลา  
 ผู้น าที่ดีจะเตรียมคนอื่นๆ  ให้ท า
หน้าที่ต่อไปได้หลังจากที่เขาไม่อยู่ 
โดยมองหาคนที่มีศักยภาพ ที่จะ
เป็นผู้น าได้ ฝึกอบรมเขาตามความ
จ าเป็น และหาทางให้ก าลังใจเขา 

 เรื่องการเลือกและหาผู้น าถัดไป
เป็นเรื่องที่ยากล าบากส าหรับ
องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในคริสตจักร หน้าที่ของเราคือ ต้อง
อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 
เปิดโอกาสให้คนถัดไปมีส่วนร่วม
รับใช้ ใช้ระบบสร้างสาวกที่เหมาะสม
กับคริสตจักรของเราเอง เพื่อเป็นทั้ง
การเตรียมและการพิสูจน์เขาไปในตัว  
 คริสตจักรของเรามีระบบเช่นนี้
แล้วหรือยัง และเราจะท าอย่างไร
ต่อไป?____________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนีค้ือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________



กันยายน– 27 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงน าและ
ประทานสติปัญญาให้กับผู้น า      
ในคริสตจักรเราในการเตรียม    
ผู้น าถัดไป 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้คริสตจักร
ของเรามีผู้น าในแต่ละระดับมากพอ 
ทั้งทีมศิษยาภิบาล หัวหน้ากลุ่ม
ต่าง ๆ ท้ัง วัย ผู้ใหญ่ วัยท างาน 
นักศึกษา นักเรียน ยุวชน  และเด็ก 
อธิษฐานให้มีความเป็นน้ าหนึ่ง     
ใจเดียวกัน มีความรักและความ
ตั้งใจ ส าหรับอาณาจักรพระเจ้า รัก
คริสตจักร ท างานร่วมกันเป็นทีม  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ  
4:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน สดุดี 84:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:9 “ขอทอดพระเนตร  ข้าแต่
พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์
ทัง้หลาย  ขอทอดพระเนตร   
หน้าผูร้บัเจิมของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
4:1-14 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้สอนอะไรท่านบ้าง
ในเรื่องการเป็นพี่น้องกัน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
การเพิ่มเติมหรือตัดทอนบทบัญญัติ
ของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? 
บทบัญญัติเหล่านี้เป็นพระวจนะ
ของพระเจ้าและมีความสมบูรณ์อยู่
แล้ว มนุษย์ที่มีสติปัญญาและ
ความรู้จ ากัดจะแก้ไขบทบัญญัติอัน
สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้อย่างไร?  



28 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

 การเพิ่มเติมบทบัญญัติเท่ากับ
การเพิ่มภาระ ส่วนการตัดทอน
บทบัญญัติก็จะท าให้ไม่สมบูรณ์ 
ดังนั้นบทบัญญัติจึงเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ การสันนิษฐานเอาเองแล้ว
แก้ไขบทบัญญัติของพระเจ้าก็
เท่ากับมีสิทธิอ านาจเหนือพระเจ้าผู้
ประทานบทบัญญัติ (มธ.5:17-19; 
15:3-9; วว.22:18,19)  
 ผู้น าศาสนาในสมัยพระเยซู
คริสต์ท าเช่นนี้ คือพวกเขายก
กฎเกณฑ์ของตนเองขึ้นเทียบเท่า
กับของพระเจ้า พระเยซูจึงทรง
ต าหนิพวกเขา (มธ.23:1-4) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 9  
โมเสสต้องการย้ าให้แน่ใจว่า
ประชาชนจะไม่ลืมทุกสิ่งที่พระเจ้า
ทรงท า โมเสสจึงกระตุ้นเตือนพ่ อ-
แม่ให้สั่งสอนลูกถึงการอัศจรรย์   
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  
 การท าเช่นนี้ช่วยให้เขามีความ
เชื่อและไม่ลืมความซื่อสัตย์ของ
พระเจ้า และยังเป็นการถ่ายทอด
ความเชื่อเกี่ยวกับพระราชกิจอัน  

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วย  
 เมื่อเราสาละวนอยู่กับกิจวั ตร
ประจ าวัน ก็จะเป็นการง่ายที่จะลืม
พระราชกิจอันอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรง
ท าในชีวิตของประชากรของพระองค์  
การบอกเล่าเป็นพยานให้ลูกหลาน, 

เพื่อนฝูง หรือคนอื่น  ๆถึง 
พระราชกิจของพระเจ้า ท าให้เรา 

รักษาบรรยากาศความเชื่อและคาดหวัง 
การอัศจรรย์ของพระเจ้าไว้ต่อไป 

 ดังนั้น เราจะเห็นว่าการเป็นพยาน
เป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะจะได้หนุนใจ 
เพิ่มความเชื่อให้ซึ่งกันและกัน   
 ในครอบครัวเราต้องไม่ลืมที่    
จะจัดเวลาเพื่อแบ่งปัน หนุนใจ และ 
นมัสการร่วมกันด้วย นี่คงเป็น
บทบาทของคุณพ่อ หรือกรณีที่มี
แม่เท่านั้นก็เป็นบทบาทของท่านที่
จะต้องตั้งแท่นบูชา ให้เกิดขึ้นใน
ครอบครัว เพื่อจะรักษาทุกคนให้
ด าเนินในทางของพระเจ้าตลอดไป 
ในครอบครัวเราท าเช่นนี้แล้วหรือ
ยัง? ______________________ 
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้ครอบครัวของเรา
รักษาบรรยากาศความเชื่อและ  
การคาดหวังชีวิตที่ด าเนินในการ
อัศจรรย์ของพระ เจ้า วางแผนที่
ครอบครัวจะเริ่มใช้เวลาแบ่งปันกัน 
หรือหากเริ่มแล้วก็ให้รักษาไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ส าหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ไม่
มีครอบครัว อยู่หอพัก หรือเป็น
เพียงคนเดียวในครอบครัวที่เป็น  
คริสเตียน ให้หาทางเข้าร่วมกลุ่ม
เซลล์ หรือกลุ่มสามัคคีธรรมระหว่าง 
สัปดาห์อย่ างสม่ าเสมอ นอกเหนือ  
จากการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ 
การได้แบ่งปัน เป็นพยาน หรือฟัง
ค าพยานจากพี่น้อง จะช่วยให้   
ท่านสามารถรักษาบรรยากาศแห่ง
ความเชื่อ และเพิ่มการคาดหวัง   
ถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะกระท า   
ในชีวิตของท่านต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 11 กันยายน  
เฉลยธรรมบัญญัติ  
4:15-43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 84:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
84:9 “ขอทอดพระเนตร  ข้าแต่
พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์
ทัง้หลาย  ขอทอดพระเนตร   
หน้าผูร้บัเจิมของพระองค ์

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
4:15-43 ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อท่านอ่านพพระธรรมตอนนี้ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไร  
บ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 24     พระเจ้าทรงเป็นไฟอัน
เผาผลาญ เ นื่องจากพระองค์ทรง
สมบูรณ์แบบในด้านศีลธรรม 
พระองค์จึงทรงเกลียดบาปและ    
ไม่อาจยอมรับคนที่ท าบาปได้  
 ความบาปของโมเสสท าให้ท่าน
เข้าดินแดนแห่งพันธสัญญาไม่ได้
และไม่มีเครื่องบูชาใดลบล้างการ
พิพากษานั้นได้  
 ความบาปกีดกั้นเราไม่ให้เข้าถึง
พระเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงรับ
โทษบาปของเราและทรงลบล้างการ
พิพากษาของพระเจ้าไปชั่วนิรันดร์
โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์  
 การวางใจในพระเยซูคริสต์จะ
ช่วยให้เรารอดพ้นจากพระพิโรธ
ของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับพระองค์ 
 
ข้อ 32  ถ้าชาวอิสราเอลเชื่อฟัง
บทบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาจะ
เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนหรือ?  



กันยายน– 31 

 ถูกต้อง แต่เราต้องดูให้ดีว่านั่น
หมายถึงอะไร  
 บทบัญญัติของพระเจ้า  มีไว้
เพื่อให้ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือก
นั้นมีชีวิตที่ดี ยุติธรรม และเมตตา  
 เมื่อประชาชนเชื่อฟังกฎเหล่านี้ 
พวกเขาจะเจริญรุ่งเรือง นั่นไม่ได้
หมายความว่าพวกเขาจะไม่เจ็บไข้ 
ไม่โศกเศร้า และไม่เข้าใจผิดเลย  
 แต่หมายความว่า พวกเขาจะ
เจริญรุ่งเรืองในฐานะชนชาติและ
ปัญหาในระดับบุคคลจะได้รับการ
จัดการอย่างยุติธรรมที่สุด  
 ปัจจุบันนี้พระสัญญาเรื่อง ความ
เจริญรุ่งเรืองก็ครอบคลุมถึงผู้เชื่อ
ทุกคนในรูปของการสถิตอยู่ การ
ปลอบโยน และสิ่งจ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  
 พระเยซูทรงยืนยันว่าเราจะพบ
กับการทดลองแน่นอน แต่เราจะ
หลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เป็นผล
โดยตรงของความบาปได้ และเรา  
รู้ว่าทรัพย์มหาศาลรอคอยเราอยู่  
ในสวรรค์ 

จงไว้วางใจในพระเจ้า อย่าให้ปัญหา 
ที่เราเผชิญนั้นท าให้เราท้อใจ  

แต่มองปัญหาว่าเป็นสิ่งทีท่้าทาย  
ให้เราทูลขอค าตอบ 

และการช่วยกู้จากพระเจ้า 
 เราเผชิญปัญหาอะไรในขณะนี้ ? 
ให้เราน า เข้ามาจ าเพาะพระพักตร์   
พระเจ้า ขอค าปรึกษาจากพระองค์ 
เชื่อฟัง  พร้อมกับท าตามสิ่งที่
พระองค์บอกเรา และคาดหวังการ
ช่วยกู้จากพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่
เป็นตัวแทนระหว่างเรากับพระเจ้า 
ท าให้เราสามารถที่จะเข้าใกล้ชิด
พระเจ้าได้ และขอบพระคุณ
พระองค์ที่ประทับอยู่ที่เบ้ืองขวา
ของพระบิดาและอธิษฐานเผื่อเรา
อยู่เสมอ 
 อธิษฐานส าหรับสถานการณ์ที่
เราเผชิญในวันนี้ ทูลขอพ ระเจ้า
ประทานสติปัญญาให้กับเราใน  
การเผชิญ และขอการช่วยกู้จาก
พระเจ้าที่จะปลดปล่อยเราพ้นจาก
ปัญหานี้ได้ด้วยฤทธิ์เดชของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 12 กันยายน  
สดุดี 107 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 84:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
84:9 “ขอทอดพระเนตร  ข้าแต่
พระเจ้าโล่ ของข้าพระองค์
ทัง้หลาย  ขอทอดพระเนตร   
หน้าผูร้บัเจิมของพระองค ์

อ่านพระธรรม สดดีุ 107 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
สดุดีบทนี้กล่าวถึงคนทุ กข์ยาก  4 
ประเภทคือ คนระเหเร่ร่อน (107:4-
9) คนถูกจองจ า (107:10-16) คน
เจ็บป่วย (107 :17 -20 ) และคนที่
โดนมรสุม (107:23-30)  
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 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการที่
พระเจ้าทรงช่วยเหลือคนเหล่านี้
ด้วย  
 ไม่ว่าเราจะประสบภัยพิบัติ
ร้ายแรงเพียงใด พระเจ้าทรงช่วย
เราให้ผ่านพ้นเหตุ การณ์เหล่านี้ไป
ได้ พระองค์ทรงรักและเมตตาคนที่
ตกทุกข์ได้ยาก 
 

ข้อ 10-11 เหตุผล 2 ประการที่คน
นั่งในความมืดและถูกจ าจองคือ 
[1]________________________
__________________________ 
[2]________________________
__________________________ 
 

ข้อ 17 คนโง่ เพราะ ___________ 
__________________________ 
 คนทนทุกข์เพราะ __________ 

__________________________ 
 
 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 32  
 คนที่ไม่เคยทนทุกข์แสนสาหัส
จริงๆ อาจจะไม่ซาบซึ้งในพระเจ้า
มากเท่ากับคนที่เติบโตอย่างยาก  
ล าบาก  

คนที่ได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้า 
ในยามทุกข์ร้อน  จะเข้าใจ 
ความรักมั่นคงของพระองค ์

ได้อย่างลึกซึ้ง ถ้าเรา 
ผ่านการทดลองที่ยากล าบากมาแล้ว  
เราจะสรรเสริญพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น 
 เราเคยเผชิญทุกข์อะไรบ้าง และ
ในการทนทุกข์นั้น เราได้รับการ
ช่วยกู้อะไรจากพระเจ้า หรือเราได้
เรียนรู้อะไรบ้างจากพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก พระเมตตา พระกรุณาที่
พระเจ้าทรงมีต่อเรา โดยในความ
ยากล าบากนั้นเมื่อเราร้องทูล พระ -
เจ้าทรงช่วยกู้เรา ปลอบประโลมใจ
เรา และช่วยให้เราสามารถยืนหยัด
ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราได้เข้าใจ
ถึงต้นเหตุของความยากล าบากนั้น
และทูลขอก าลังจากพระเจ้าที่เราจะ
สามารถเอาชนะต้นเหตุของปัญหา
นั้นได้โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 กันยายน  
สดุดี 108 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 84:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
84:10 “เพราะวนัเดียวในบริเวณ
พระนิเวศของพระองค ์ ดีกว่า
พนัวนัในทีอื่น่  ข้าพเจ้าจะเป็นคน 
เฝ้าประตพูระนิเวศของพระเจ้า  
ของข้าพเจ้า  ดีกว่าอยู่ในเตน็ท์
ของความอธรรม” 
อ่านพระธรรม สดดีุ 108 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ  เราสามารถมีชั ยชนะ
เหนือปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยก าลังที่มา
จากพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือ
เรา  เราก็สามารถท าอะไรได้มากกว่า
ที่เราคิด 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?   
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรม ตอนนี้ ใน
ข้อ 9 โมอับ เอโดม และฟีลิสเตีย
เป็นศัตรูของอิสราเอลซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
ตามล าดับ พวกเขาเกลียดอิสราเอล
และเกลียดพระเจ้าของอิสราเอลด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-6 ในตอนนี้กษัตริย์ดาวิดได้
แน่วแน่ ตั้งพระทัยของพระอง ค์ใน
การนมัสการพระเจ้า ท่านไม่ได้
สรรเสริญพระเจ้าเพียงเพราะ
บรรยากาศ พาไป  แต่ท่านได้เทใจ
ของท่านออก 
 ในข้อ 2 กษัตริย์ดาวิดตื่นก่อนที่
ดวงอาทิตย์จะขึ้นเพื่อมานมัสการ
พระเจ้า  สิ่ง นี้ได้สะท้อนถึงหัวใจ
ของดาวิดว่าผูกพันกับพระเจ้ามาก
ขนาดไหน  
 ส าหรับเรา เราได้ผูกพันกับ   
พระเจ้าเพียงไร เราได้ลงทุนลงแรง
ในการนมัสการพระเจ้า สัมพันธ์  
กับพระองค์หรือไม่? 

 ให้เราดูชีวิตของกษัตริย์ดาวิด
เป็นแบบอย่าง และเมื่อเราท าตาม  
ที่กษัตริย์ดาวิดกระท า เราก็จะได้
พบและสัมผัสกับพระเจ้าอย่าง
แน่นอน    
 

ข้อ 13  เราจบค าอธิษฐานโดยขอให้
เราผ่านภาวะตึงเครียดไปได้หรือไม?่ 
 ดาวิดไม่เพียงอธิษฐานขอความ
ช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังขอชัยชนะ
ด้วย  

เมื่อพระเจ้าทรงช่วย  
เราไม่เพียงรอดชีวิตเท่านั้น  
แต่เราจะได้รับชัยชนะ  

พระเจ้าอาจใช้ความทุกข์ยากของเรา 
เป็นโอกาสที่จะส าแดงฤทธิ์อ านาจ 

อันยิ่งใหญ่ของพระองค ์
 

อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงก ารช่วยเหลือของ
พระเจ้าเหนือชีวิตของเรา และ
คิดถึงชัยชนะที่พระเจ้าได้กระท า  
ในชีวิตของเรา แล้วให้เราสรรเสริญ
พระองค์ถึงชัยชนะที่พระเจ้า ได้
ประทานให้กับเรานั้น 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กันยายน  
สดุดี 109 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 84:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
84:10 “เพราะวนัเดียวในบริเวณ
พระนิเวศของ พระองค ์ ดีกว่า
พนัวนัในทีอื่น่  ข้าพเจ้าจะเป็นคน 
เฝ้าประตพูระนิเวศของพระเจ้า  
ของข้าพเจ้า  ดีกว่าอยู่ในเตน็ท์
ของความอธรรม” 
อ่านพระธรรม สดดีุ 109 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ         ความโกรธอัน  
ชอบธรรมที่มีต่อคนโกหกและคน    
ใส่ร้ายป้ายสี สดุดีบทนี้ได้บอกกับ   
เราว่า เราสามารถบอกความรู้สึกและ
ความปรารถนาที่แท้จริงของเรากับ
พระเจ้าได้ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วนันี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-20      นี่คือบทสาปแช่งอีก    
บทหนึ่ง เป็นการทูลขอให้พระเจ้า
ทรงพิพากษาคนชั่ว (35:1)  
 ดาวิดไม่ได้แก้แค้นด้วยตัวเอง 
แต่ท่านทูลขอให้พระเจ้าทรง
พิพากษาคนชั่วตามที่ทรงสัญญา  
ไว้โดยเร็ว ถ้อยค าของดาวิดแสดง
ให้เห็นว่าศัตรูทั้งหลายของพระเจ้า
จะเผชิญหายนะในบั้นปลาย 
 
ข้อ 21  “ชื่อ” ไม่เพียงบอกให้รู้ว่า
เราเป็นใคร แต่ยังแสดงถึงลักษณ ะ
นิสัยของเราและมุมมองที่คนอื่นมี
ต่อเราด้วย  
 ดาวิดวิงวอนขอให้พระเจ้าทรง
ส าแดงพระองค์ตามพระนามของ
พระองค์ คือตามพระลักษณะที่เต็ม
ไปด้วยความรัก ความเมตตาดังนั้น 
“เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ” 
จึงหมายถึง “ตามพระลักษณะของ
พระองค์” 
 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 4   
ดาวิดโกรธท่ีคนชั่วโจมตีท่านโดย
การใส่ร้ายและโกหก แต่ดาวิดก็
ยังคงเป็นมิตรและเป็นนักอธิษฐาน  
 เราต้องเกลียดความชั่วและ
พยายามเอาชนะความชั่ว แต่เราก็
ต้องรักทุกคนรวมทั้งคนที่ท าชั่ว
ด้วย เพราะพระเจ้าทรงรักพวกเขา  
 พระเจ้าต้องการให้เราเกลียด
บาปแต่รักคน บาป  เราจะท าตาม
แบบอย่างของดาวิดได้ก็ต่อเมื่อเรา 
พึ่งพาก าลังของพระเจ้า 
 ดังนั้น เมื่อเราโกธรคนที่ท าลาย
เรา อย่าลืมที่จะพึ่งพาพระเจ้า  

เราไม่จ าเป็นต้องระบายอารมณ ์
แบบดาวิด แต่เราสามารถ 
ขอการช่วยกู้จากพระเจ้า 

ที่เราจะมีชัยชนะเหนืออารมณ์ของเรา 
และสามารถตอบสนองคนชั่วได ้

อย่างถูกต้องโดย 
พึ่งก าลังที่มาจากพระเจ้า 
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 มีใครท าลาย หรือ ต่อต้านเรา
หรือไม่ ? ให้เราทูลขอก าลังจาก  
พระเจ้าที่เราจะตอบสนองเขาอย่าง
ถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีหัวใจ
แบบพระเ จ้าคือ สามารถมอง
สถานการณ์ได้แบบแง่บวก แม้ว่ามี
คนที่ให้ร้ายเรา แต่เราจะอธิษฐาน
ขอการปกป้องจากพระเจ้า และ
อธิษฐานอวยพรคนเหล่านั้นได้ 
 ขอพระเจ้าให้เราสามารถส าแดง
พระลักษณะ พระเจ้าได้แม้ใน
สภาพการณ์ที่ยากล าบากของชีวิต
โดยพึ่งก าลังที่มาจากพระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
___________________________
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 15 กันยายน  
สดุดี 110 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน  สดุดี 84:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
84:10 “เพราะวนัเดียวในบริเวณ
พระนิเวศของพระองค ์ ดีกว่า
พนัวนัในทีอื่น่  ข้าพเจ้าจะเป็นคน 
เฝ้าประตพูระนิเวศของพระเจ้า  
ของข้าพเจ้า  ดีกว่าอยู่ในเตน็ท์
ของความอธรรม” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 110 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ  สดุดีบทนี้ได้พยากรณ์
ถึงพระมาซีฮาคือ พระเยซู 
ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าตรัส
อะไรกับท่านบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 1-7 
หลายคนเชื่อพระเจ้าอยู่บ้างแต่ก็
มองว่าพระเยซูเป็นเพียงอาจารย์ที่
ยิ่งใหญ่เท่านั้น  
 แต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเช่นนี้ 
ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา- 
ใหม่ต่างประกาศว่า  องค์ผู้เสด็จมา
เพื่อช่วยให้รอดและเพื่อปกครอง
นั้นเป็นพระเจ้า  
 พระเยซูทรงอธิบายว่าสดุ ดีบทนี้
กล่าวว่าพระมาซีฮายิ่งใหญ่กว่า   
ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของอิสราเอล (มก.12:35-37)  
 เปโตรก็ใช้สดุดีบทนี้แสดงให้เห็น
ว่าพระเยซูผู้ทรงเป็นพระมาซีฮา
ทรงประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้า
และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหนือทุกสิ่ง (กจ.2:32-35)  
 เราไม่สามารถเหยียบเรือสองแคม
โดยกล่าวว่าพระเยซู “เป็นเพียง
อาจารย์ที่ดี ” เพราะพระคัมภีร์ระบุ
ชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 
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พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระท า 
อะไรในชีวิตของเราบ้าง ?  
ประการส าคัญที่สุดก็คือ  

การที่พระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเรา 
ให้พ้นจากความบาปผิด 
โดยโลหิตของพระองค ์

 ลองทบทวนข้อพระคัมภีร์ต่างๆ 
ที่เราได้เฝ้าเดี่ยวมา มีอะไรอีก
หรือไม่ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระท า
ให้เรา?____________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรง
กระท าหลาย ๆ สิ่งในชีวิตของเรา 
ไม่ว่าจะเป็ นการไ ถ่เราให้พ้นจาก
ความบาป หรือ การที่พระองค์
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้  
อยู่กับเรา  (ยน .16:7) หรือการที่
พระองค์สถิตเบื้องขวาพระบิดา  
และอธิษฐานเผื่อเรา (รม.8:34) 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 16 กันยายน  
ฟีลิปปี 3:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:11  “เพราะพระเจ้าทรงเ ป็น
ดวงอาทิตยแ์ละเป็นโล่  พระองค ์
ทรงปนูความชอบและเกียรติ  
พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอนัใด
ไว้เลย  จากบคุคลผูเ้ดินอย่าง
เทีย่งธรรม” 

อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 3:1-11  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 4-6 หากมองแบบผิวเผินดู
เหมือนว่าเปาโลก าลังอวดความ  
ส าเร็จของตัว แต่แท้ที่จริงท่าน
ก าลังท าสิ่งตรงกันข้ามคือแสดงให้ 

เห็นว่าการกระท าของมนุษย์ไม่ว่า
จะน่าประทับใจแค่ไหนก็ไม่สามารถ
ท าให้คนนั้นรอดหรือมีชีวิตนิรันดร์
กับพระเจ้าได้  
 เปาโลมีคุณสมบัติที่แสดงความ
น่าเชื่อถือที่น่าประทับใจมากทั้ง
การเลี้ยงดู สัญชาติ ภูมิหลังทาง
ครอบครัว มรดก ความเคร่งครัด  
ในหลักข้อเชื่อ กิจกรรม ศีลธรรม
จรรยา (2 คร.11; กท.1:13,24) แต่
การกลับใจมาเชื่อของเปาโลไม่ได้
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของท่านเลย 
แต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระคริสต์  
 เปาโลไม่ได้พึ่งการกระท าของ
ตนเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย  
เพราะแม้แต่สิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุด     
ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานอันบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า  
 เราพึ่งพาการเป็นคริสเตียนของ
พ่อแม่ พึ่งพาความสัมพันธ์กับ
คริสตจักร หรือพึ่งพาการท าดีของ
เราเอง และเข้าใจว่าการพึ่งสิ่งเหล่า 
นั้นท าให้เราเป็นคนชอบธรรมต่อ
พระพักตร์พระเจ้าหรือไม่?  
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ภูมิหลัง ความส าเร็จ และชื่อเสียง 
ไม่สามารถซื้อความรอดได้  

ความรอดนั้นได้มาทางเดียว คือ 
การที่เรายอมเชื่อวางใจในพระคริสต ์
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8 หลังจากที่เปาโลเพ่งพินิจ
พิจา รณาทุกสิ่งที่เขาท าส าเร็จใน
ชีวิตแล้ว ท่านกล่าวว่าทุกอย่าง 
“ขาดทุน ” เมื่อเทียบกับการได้รู้จัก
พระคริสต์ นี่เป็นการแสดงออก
อย่างลึกซึ้งถึงค่านิยมของเปาโลว่า
ความสัมพันธ์กับพระคริสต์ส าคัญ
มากยิ่งกว่าทุกสิ่ง  
 ให้เราพิจารณาชีวิตของเราว่าได้
ให้คุณค่าสิ่งใดส าคัญที่สุด  หากเรา
ให้การวิ่งไล่ติดตามสิ่งอื่นมากกว่า
การรู้จักพระคริสต์แล้วล่ะก็ วันหนึ่ง
เราจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่า
ที่อาจเปรียบได้กับการได้รู้จักและ
สนิทสนมกับพระคริสต์เลย  
 เพราะเมื่อเราแสวงหาแผ่นดิน
ของพระเจ้าและความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน พระองค์จะทรง
ให้ สิง่ทัง้ปวง แก่เราในที่สุด  

 เราจะเลือกให้สิ่งใดส าคัญที่สุด
ในชีวิต ____________________ 
__________________________ 
 
ข้อ 9,10   เพราะความรักของ   
พระเจ้าเปาโลจึงยอมสละทุกอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว มิตรภาพ 
และเสรีภาพเพื่อที่จะรู้จักพระเยซู
คริสต์และฤทธิ์อ านาจที่บันดาลใ ห้
พระองค์คืนพระชนม์  
 เราเองสามารถเข้าถึงความรู้และ
ฤทธิ์อ านาจนี้โดยการรักพระเจ้า
และให้เวลาพระองค์เป็นอันดับแรก  
 หากว่าชีวิตเรามีตารางเวลาที่แน่น
เสียจนไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์หรือ
อธิษฐาน หรือเวลาของเราหมดไป
กับการท าให้เพื่อนพอใจ หรือการ
ใช้เวลาว่างทั้งหมดหรือส่ วนใหญ่  
ในการหาแสวงหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแล้วล่ะก็ เป็นการยากที่
เราจะมีประสบการณ์แห่งฤทธิ์เดช 
เพราะเรามัวแต่สาละวนกับสิ่งที่ดี
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต 
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 ในการใช้เวลามีอะไรที่เราต้อง
ปรับบ้าง เพื่อเราจะได้รู้จักพระ -
คริสต์?____________________ 
__________________________
__________________________
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์กับพระองค์มากขึ้น รู้จัก
พระองค์มากขึ้น มีประสบการณ์ใน
ฤทธิ์เดชของพระองค์มากขึ้น 
 ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเราที่เราจะสมดุลย์ในชีวิต ไม่
ถูกโลกดึงเราออกไปจากพระคริสต์
ได้ และรู้ จักใช้สิ่งต่าง ๆ ในตัวเรา
และรอบตัวเรา  เพื่อให้เราใกล้ชิด
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 17 กันยายน  
ฟีลิปปี 3:12-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:11  “เพราะพระเจ้าทรงเป็น
ดวงอาทิตยแ์ละเป็นโล่  พระองค์
ทรงปนูความชอบและเกียรติ  
พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอนัใด
ไว้เลย  จากบคุคลผูเ้ดินอย่าง
เทีย่งธรรม” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี  3:12-21  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 12-14 เปาโลกล่าวว่าเป้าหมาย
ของท่านคือที่จะรู้จักพระคริสต์ เป็น 

เหมือนพระองค์ และเป็นทุกสิ่ง   
ทุกอย่างที่พระคริสต์ประสงค์ให้
ท่านเป็น เปาโลทุ่มเทก าลังทั้งหมด
เพื่อเป้าหมายนี้  
 นี่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเรา 
เราไม่ควรจะให้สิ่งใดดึงสายตา  
ของเราจากเ ป้าหมายที่จะรู้จัก   
พระคริสต์ เราต้องวางมือจากทุก
สิ่งที่จะเป็นอันตรายและทิ้งสิ่งใดๆ
ที่อาจชักจูงใจให้หันเหจากการ
เป็นคริสเตียนที่บังเกิดผล  
 มีอะไรถ่วงเราอยู่หรือไม่? 

__________________________
__________________________ 
ข้อ 13,14     เปาโลมีเหตุผลที่จะ
ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา ท่านเป็นคนถือ
เสื้อ คลุมให้คนที่ขว้างก้อนหินใส่  
สเทเฟน ซึ่งเป็นคริสเตียนคนแรกที่
พลีชีพเพื่อความเชื่อ (กจ.7:57,58 
ในตอนนั้นเปาโลถูกเรียกว่าเซาโล)  
 เราล้วนเคยท าในสิ่งที่ตอนนี้เรา
รู้สึกอับอาย และเราต่างก็มีชีวิตที่
ตึงเครียด  เพราะสิ่งที่เราเป็นมา
โดยตลอดต่างกับสิ่งที่เราอยากจะ
เป็น  
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 แต่เนื่องจากความหวังของเราอยู ่ 
ที่พระคริสต์ เราจึงสามารถวาง
ความผิดในอดีตแล้วมุ่งมองไป
ข้างหน้าถึงสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยให้
เราเป็น  
 อย่าไปฝังใจกับอดีตแต่จงเติบโต
ขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าโดยให้ใจ
จดจ่อที่ความสัมพันธ์กับพระองค์
ในขณะนี้แทน  

ขอให้ตระหนักว่าเราได้รับการอภัยแล้ว 
จงด าเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อ 
และการเชื่อฟัง จงตั้งตารอคอย 

ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายยิ่งกว่า
เพราะความหวังของเราอยู่ในพระคริสต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการ
ให้อภัย และยกโทษบาปเรา  โดย 
เฉพาะบาปในอดีตของเราทั้งหมด 
ถ้าเรายังรู้สึกไม่ดี และประสบ -
การณ์ความบาปในอดีตยังปรักปร า
เราอยู่ ก็ให้เราอธิษฐานบอกเรื่องที่
เรามีปัญหา นั้นกับพระเจ้าโดยตรง 
และรับการให้อภัยจากพระองค์ 
หลังจากนั้นให้ทูลขอพระเจ้า
ประทานก าลังกับเราในการด าเนิน
ชีวิตด้วยความเชื่อต่อไป 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับการ
ปลดปล่อย ของพระองค์  และที่เรา
สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยความ
เป็นไท 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 18 กันยายน  
ฟีลิปปี 4:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:11  “เพราะพระเจ้าทรงเป็น
ดวงอาทิตยแ์ละเป็นโล่  พระองค์
ทรงปนูความชอบและเกียรติ  
พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอนัใด
ไว้เลย  จากบคุคลผูเ้ดินอย่าง
เทีย่งธรรม” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 4:1-9  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมในตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  
ข้อ 2,3        เปาโลไ ม่ได้ตักเตือน
คริสตจักรฟีลิปปีเรื่องหลักข้อเชื่อ   
ที่ผิดแต่กล่าวถึงปัญหาเรื่องความ - 
สัมพันธ์  

 หญิงสองคนนี้เป็นผู้รับใช้พระ -
คริสต์ในคริสตจักร ความแตกร้าว
ระหว่างคนทั้งสองไม่ใช่เรื่องเล็กๆ 
เพราะหลายคนได้มาเชื่อพระคริสต์
เพราะความพยายามของพวกเธอ  
 เป็นไปได้ที่เรา จะเชื่อพระคริสต์ 
ท างานหนักเพื่ออาณาจักรของ
พระองค์แต่ยังมีความสัมพันธ์ท่ี
แตกร้าวกับคนอื่นๆ ซึ่งอุทิศตัว
มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน 
แต่ก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ที่จะไม่ยอม
คืนดีกัน  
 ในวันนี้ เราจ าเป็นต้องคืนดีกับ
ใครบ้างหรือไม่?_____________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 8 สิ่งที่เราใส่ลงในความคิด
จิตใจของเราจะเป็นตัวก าหนดว่า
อะไรจะออกมาจากค าพูดและการ
กระท าของเรา  
 เปาโลบอกให้เราเติมความคิด
จิตใจด้วยสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ 
สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก 
สิ่งที่น่ายกย่อง และสิ่งที่ควรแก่การ
สรรเสริญ  
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 เรามีปัญหาเรื่องความคิดหรือ
ฝันกลางวันที่ไม่บริสุทธิ์บ้างหรือไม?่ 
ลองตรวจสอบสิ่งที่เรารับเข้ามาใน
ความคิดผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือ 
บทสนทนา ภาพยนตร์ และนิตยสาร  

จงใส่ข้อมูลที่ดีเข้าไปแทนที ่
ในสิ่งที่เป็นอันตราย เหนือสิ่งอื่นใด

จงอ่านพระวจนะและอธิษฐาน  
ทูลขอพระเจ้าช่วยเราให ้

มุ่งความสนใจอยู่ที่สิ่งที่ดีและบริสุทธิ ์
ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนแต่ท าได้จริง
เพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ ์

ที่ทรงพร้อมที่จะช่วยเรา 
 ทุกครั้งที่เราเผชิญสถานการณ์ที่
เลวร้ายหรือมีค นให้ร้ายเรา ให้เรา
คิดถึงพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้
และใคร่ครวญตามที่พระวจนะ
ตอนนี้แนะน า  
 เมื่อเราท าเช่นนี้ ก็เป็นการที่เรา
อนุญาตให้พระเจ้าทรงกระท าการ
ของพระองค์ตามวิธีการของ
พระองค์ และเมื่อนั้นเราจะเห็นการ
อัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแบบที่
เราคิดไม่ถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะ
ใช้พระธรรม ฟีลิปปี 4:8 นี้มาใช้ใน
ชีวิตของเราจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิต
ของเรา  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราให้ชื่นชมยินดีแม้ในสภาพการณ์
ที่ยากล าบากแบบที่เปาโลก าลัง
เผชิญนั้น เพื่อว่าเราจะสามารถเห็น
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในสถานการณ์
นั้น ๆ ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 กันยายน  
ฟีลิปปี 4:10-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:12 “ข้าแต่พระเ จ้าจอมโยธา  
บคุคลทีว่างใจในพระองคก์็      
เป็นสขุ” 
อ่านพระธรรม ฟีลิปปี 4:10-23 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10 
ในพระธรรม 1 โค รินธ์ 9:11- 18 
เปาโลกล่าวว่าท่านไม่รับของก านัล
จากคริสตจักรในโครินธ์  เพราะ      
ท่านไม่ต้องการให้ใครกล่าวหาว่า
เทศนาเพื่อเงิน แต่เปาโลยังยืนยัน
ว่าคริสตจักรต้องรับผิดชอบให้   
การสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้า   
(1คร.9:14)  
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 ในที่นี้เปาโลยอมรับของก านัล
จากคริสตจักรฟีลิปปีเพราะเขาให้
ด้วยความเต็ม ใจและเปาโลอยู่ใน
ภาวะที่ขัดสน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12,13  เปาโลพอใจในสิ่งที่ตนมี
เพราะท่านสามารถมองชีวิตจาก
มุมมองของพระเจ้า โดยมุ่งอยู่แต่
สิ่งที่ท่านสมควรจะท า ไม่ใช่สิ่งที่
ตนรู้สึกว่าสมควรจะมี  
 เปาโลจัดล าดับความส าคัญของ
สิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง  และท่าน
ขอบพระคุณส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้า
ประทาน เปาโลไม่ผูกมัดตัวเองกับ
สิ่งที่ไม่จ าเป็นเพื่อจะได้มุ่งเอาใจใส่
แต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์  
 แท้จริงแล้วบ่อยครั้งที่ความ -
ปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์สิ่งของ
มากขึ้นและดีขึ้นเป็นความโหยหา
อยากจะเติมความว่างเปล่าในชีวิต
ของตนเองให้เต็ม  
 

 เวลาเรารู้สึกว่างเปล่าในจิตใจ
เราหันไปหาอะไร ? เราพบความ  
พึงพอใจอย่างแท้จริงได้อย่างไร ? 
ค าตอบขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา
และแหล่งแห่งพลังของเรา 
 ให้เราทบทวนสภาพการเงินของ
เรา ที่เราขัดสนเพราะเราจัดล าดับ
ความส าคัญไม่ถูกต้องหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 19 เราสามารถไว้วางใจได้ว่า
พระเจ้าจะตอบสนองความจ าเป็น
ของเราได้เสมอ พระองค์จะประทาน
ทุกอย่างที่เราจ าเป็นต้องมีในโลกนี้ 
แม้กระทั่งความกล้าหาญที่จะ  
เผชิญกับความตายอย่างที่เปาโลมี 
พระองค์จะประทานทุกอย่างที่เรา
จ าเป็นต้องมีในสวรรค์  
 แต่เราต้องระลึกไว้ด้วยว่าความ
ต้องการกับความจ าเป็นนั้นต่างกัน 
คนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก -
สบายและหลีกเลี่ยงความล าบาก
หรือความเจ็บปวด  
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เราอาจจะไม่ได้ทุกสิ่งที่เราต้องการ  
แต่โดยการไว้วางใจพระคริสต์  

ท่าทีของเราและความอยากของเรา 
จะเปลี่ยนจากที่ต้องการทุกสิ่ง 
เป็นการยอมรับการจัดเตรียม 

ของพระองค์และพลัง 
ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค ์

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นผู้ตอบสนองความจ าเป็น
ทางด้านการเงินของเรา ขอบพระคุณ 
พระองค์เมื่อเราขัดสนเราก็สามารถ
ทูลขอต่อพระองค์ได้ 
 อธิษฐานทูลขอความจ าเป็นทาง  
ด้านการเงินขอ งเรา หรือของผู้อื่น
ที่พระเจ้าใส่ภาระใจให้เราอธิษฐาน
เผื่อ ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ  
แน่นอนพระเจ้าจะทรง ตอบเราจาก
ความม่ังคั่งของพระองค์ในแผ่นดิน
สวรรค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อต่อต้านค าสอน
เท็จในคริสตจักร และเพื่อแสดงว่า
ผู้เชื่อมีทุกสิ่งที่จ าเป็นในพระคริสต์ 
ผู้เขียน : เปาโล 
เขียนถึงใคร  : คริสตจักรที่เมือง
โคโลสีซึ่งเป็นเมืองหนึ่ งในเอเชีย -
น้อย และผู้เชื่อทั้งมวลทุกหนแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ.
60 ระหว่างเปาโลติดคุกที่กรุงโรม  
เบื้องหลัง : เปาโลไม่เคยไปเมือง
โคโลสี ผู้ก่อตั้งคริสตจักรโคโลสี   
คือ  เอปาฟรัสและคนอื่นๆ ท่ี     
กลับใจมาเชื่อจากการประกาศ   
ของ เปาโลระหว่างที่ ท่านเดินทาง
ประกาศ อย่างไรก็ดีความเชื่อผิดๆ 
ได้แทรกซึมเข้ามาในคริสตจักรโดย
ผู้เชื่อบางคนพยายามน าศาสนาอื่น
และหลักปรัชญาทางโลกมาผสม  
ผสานกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียน  
 
 

 
 
เปาโลได้โต้แย้งกับค าสอนเท็จ

ดังกล่าวและยืนยันถึงความเพียง -
พอในพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียว   
ข้อพระคัมภีร์หลัก : คส.2:9,10 
9เพราะว่าในพระองคนั์น้  สภาพ
ของพระเจ้าด ารงอยู่อย่างบริบรูณ์ 
10และท่านได้บรรลถุึงความครบ
บริบรูณ์ในพระองค ์ ผูเ้ป็นศีรษะ
แห่งปวงเทพผูค้รองและศกัดิเทพ 
 
พระธรรมโคโลสีเป็นหนังสือ    

ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ เปาโล
เขียนจดหมายนี้จากคุกที่กรุงโรม
เพื่อต่อสู้กับค าสอนเท็จที่แทรกซึม
เข้ามาในคริสตจักรโคโลสี ปัญหา
คือการผสมผสานหลักปรัชญาและ
ศาสนาอื่นๆ (เช่น ศาสนาของคนที่
ไม่เชื่อพระเจ้า บางอย่างจากศาสนา
ยิว และหลักปรัชญาของกรีก ) เข้า
กับหลักสัจธรรมของคริสเตียน สิ่ง
ที่ได้ก็คือค าสอนเท็จซึ่งต่อมา
ภายหลังเรียกว่า “ลัทธินอสติก”  

เข้าใจพระธรรม โคโลสี 
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ลัทธินี้เน้นความรู้พิเศษ (ในภาษา 
กรีก คือ gnosis แปลว่าความรู)้ และ 
ไม่ยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็น  
พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น 
เพื่อต่อต้านลัทธิสอนเท็จอันเลว  
ร้ายนี้ เปาโลจึงเน้นย้ าถึงความเป็น
พระเจ้าของพระคริสต์ซึ่งก็คือความ- 
สัมพันธ์ท่ีพระองค์ทรงมีต่อพระบิดา 
และเน้นถึงการสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็น
เครื่องบูชาไถ่บาปบนไม้กางเขน  
มีเพียงการสัมพันธ์กับพระคริสต์

อย่างต่อเนื่องทางความเชื่ อเท่านั้น
ที่จะท าให้เรามีชีวิต นิรันดร์ได้ และ
ทางความสัมพันธ์กับพระคริสต์
อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเราจึงจะมีพลัง
ในการด าเนินชีวิต  
พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรง

บังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงเป็น
หนทางเดียวที่จะน าไปสู่การให้อภัย 
และสันติสุขกับพระเจ้าพระบิด า 
เปาโลยังได้เน้นถึงความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องระหว่างคริสเตียนด้วยกัน 
ในฐานะพระกายของพระคริสต์ใน
โลกนี้อีกด้วย 

บทน าในจดหมายถึงชาวโ คโลสี
เริ่มด้วยการทักทาย การขอบพระคุณ 
ค าอธิษฐานขอสติปัญญาและก าลัง
ฝ่ายจิตวิญญาณส าหรับพี่น้องใน
พระคริสต์เหล่านี้ (1:1-12)  
จากนั้นเปาโลก็อภิปรายเรื่อง

หลักข้อเชื่อเกี่ยวกับบุคคลและ  
พระราชกิจของพระคริสต์(1:13-23)  
โดยกล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็น 
“พระฉายของพระเจ้าผู้ ที่เราไม่อาจ
มองเห็นได้” (1:15) เป็นพระผู้สร้าง 
(1:16 ) เป็น “ศีรษะของกายคือ
คริสตจักร ” (1:18) และ “เป็นจุด  
เริ่มต้น เป็นบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นจาก
ตาย ” (1:18 ) การที่พระองค์ทรง
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนท าให้เรา
สามารถยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า
ได้ (1:22) 
จากนั้นเปาโลจึงอธบิายว่าค าสอน

ของโลกนี้ช่างว่างเปล่าไร้แก่นสาร
อย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับแผน การ
ของพระเจ้า ท่านท้าทายชาวโคโลสี
ให้ปฏิเสธค าสอนตื้นๆ ท้ังให้ด าเนิน 
ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ 
(1:24-2:23) 
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จากเบื้องหลังทางศาสนศาสตร์
ที่กล่าวมา เปาโลหันไปพูดถึงข้อ
ควรคิดทางปฏิบั ติโดยพิจารณาว่า
การเป็นพระเจ้า การสิ้นพระชนม์ 
และการคืนพระชนม์ของพระเยซูมี
ความหมายอย่างไรต่อผู้เชื่อทั้งมวล 
(3:1-4:6) เพราะจุดหมายปลายทาง
นิรันดร์ของเรานั้นแน่นอน เราควร
จะคิดถึงแต่เรื่องสวรรค์ (3:1-4) 
ความผิดบาปทางเพศและตัณหา
ราคะต่างๆ ในโลกไม่ควรปรากฎ
ท่ามกลางเรา (3:5-8) และชีวิตของ
เราควรส าแดงความจริง ความรัก
และสันติสุข (3:9-15) ความรักที่
เรามีต่อพระคริสต์จะส่งผลต่อความ
รักที่เรามีต่อคนอื่นๆ เช่น เพื่อนฝูง 
บรรดาผู้เชื่อด้วยกัน คู่สมรส ลูกๆ 
บิดามารดา ทาส และเจ้านาย 
(3:16 -4:1) ยิ่งกว่านั้นเราควรจะ
สื่อสารกับพระเจ้ าเสมอโดยการ
อธิษฐาน (4:2-4) และเราควรหา
โอกาสบอกเล่าข่าวประเสริฐแก่คน
อื่นๆ เสมอ (4:5,6) ในพระคริสต์
เรามีสิ่งสารพัดที่เราจ าเป็นต้องมี

เพื่อความรอดและการด าเนินชีวิต  
คริสเตียน 

 
เปาโลอาจจะไม่เคยไปเมืองโคโลสี 

ดังนั้นท่านจึงปิดท้ายจดหมายโดย
กล่าวถึงเพื่อนคริสเตียนค นอื่นที่
ฝากความคิดถึงมายังคริสตจักร
โคโลสี ซึ่งเป็นการให้ตัวอย่างที่มี
ชีวิตว่าด้วยความสัมพันธ์กันของ
พระกายของพระคริสต์ 

ขอให้เราอ่านพระธรรมโคโลสีใน
ฐานะที่เป็นหนังสือส าหรับคริสตจักร
ที่ต่อสู้ด้านหลักข้อเชื่อในศตวรรษแรก
และขอให้อ่านเพื่อความจริงที่ใช้ได้ทุก
ยุคทุกสมัยด้วย เพื่อจะได้ความชื่นชม
ใหม่ๆ  ในพระคริสต์ในฐานะที่ทรง
เป็น “ความสมบูรณ์ ” ของพระเจ้า
และทรงเป็นแหล่ง “เดียว ” ที่จะให้
ก าลังในการด าเนินชีวิตคริสเตียน  

จงทราบเถิดว่าพระองค์ทรงเป็น
ผู้น า เป็นศีรษะ และขุมพลังของเรา 
และขอให้แน่ใจเถิดว่าเรามีความ - 
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระองค์ 
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วันที่ 20 กันยายน  
โคโลสี 1:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:12 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
บคุคลทีว่างใจในพระองคก์็   
เป็นสขุ” 
อ่านพระธรรม โคโลสี 1:1-14  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6 ไม่ว่าเปาโลไปไหนก็ป่าว
ประกาศข่าวประเสริฐทั้งแก่คน
ต่างชาติ ผู้น าชาวยิวที่ตั้งตัวเป็น
ศัตรู และแม้แต่ทห ารโรมันที่เป็น   
ผู้คุมและทุกครั้งที่ผู้คนเชื่อใน    
ข่าวประเสริฐที่เปาโลประกาศ ชีวิต
ของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไป  

 พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เป็น
เพียงข้อมูลให้เราเก็บไว้แต่มีเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา  
 การเป็นคริสเตียนหมายถึงการ
เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด
กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงการกลับ
เนื้อกลับตัว หรือการตัดสินใจที่จะ
ท าสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  
 ผู้เชื่อใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลง  
ใหม่หมดทั้งเป้าหมาย ทิศทาง ท่าท ี
และพฤติกรรม เขาไม่มุ่งแต่จะ
หาทางรับใช้ตัวเองอีกต่อไป แต่เขา
จะเกิดผลเพื่อพระเจ้า  
 ข่าวประเสริฐแพร่ไปถึงผู้อื่น  
ผ่านทางชีวิตของเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 8 เพราะความรักที่มีต่อกัน 
คริสเตียนจึงสามารถมีอิทธิพลไป
กว้างไกลกว่าละแวกบ้านใกล้เรือน
เคียง หรือชุมชนของตน  
 ความรักของคริสเตียนมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท .5:22 ) 
พระคัมภี ร์กล่าวถึงความรักที่เป็น
การกระท าหรือท่าที ไม่ใช่เพียง
อารมณ์  
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ความรักเป็นผลพลอยได้ของชีวิตใหม่
ในพระคริสต์ (รม.5:5; 1คร.13)  

คริสเตียนไม่ควรมีข้อแก้ตัวที่จะไม่รัก 
เพราะความรักแบบคริสเตียน 
เป็นการตัดสินใจที่จะกระท า 

สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดกับคนอื่น 
 เมื่อเร ากลับใจ  ชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ถ้าจะ
พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ เรารู้ว่าคนนั้น
กลับใจจริง ๆ ก็เพราะเราเห็นว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของ
คนนั้น  
 เมื่อเรากลับใจ ชีวิตของเรา
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ส าหรับ
ความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับ
เราและขอบพระคุณพระเยซูคริสต์
ที่พระองค์ทรงเป็นทางรอดของเรา 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเรามากขึ้นทุก ๆ วัน จน
ชีวิตเราทั้งหมดเป็นเหมือนพระเยซู- 

คริสต์ เพื่อเราจะสามารถส าแดง
พระคริสต์และสามาร ถน าคน
ทั้งหลายมาพบความรอดเหมือน
เราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 21 กันยายน  
โคโลสี 1:15-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 84:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
84:12 “ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา  
บคุคลทีว่างใจในพระองคก์็   
เป็นสขุ” 
อ่านพระธรรม โคโลสี 1:15-23 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ข้อไหนที่
ยืนยันถึงความเป็นพระ เจ้าของ  
พระเยซูคริสต์อย่างหนักแน่นและ    
อาจกล่าวได้ว่า “ที่สุดในพระคัมภีร์” 
ก็ว่าได้ ?___________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 15,16      นี่เป็นข้อความที่  
หนักแน่นที่สุดในพระคัมภีร์ ที่
ยืนยันว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า  
 พระเยซูไม่เพียงแต่เท่าเทียมกับ
พระเจ้า (ฟป.2:6) พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า (ยน .10:30,38; 12:45; 
14:1-11)  

 ในฐานะพระฉายของพระเจ้าผู้
ไม่ทรงประจักษ์แก่ตา พระองค์ทรง
เป็นตัวแทนของพระเจ้า พระองค์
ไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนให้เห็น
พระเจ้าเท่านั้น แต่ทรงส าแดงพระ -
เจ้าให้แก่เราด้วย (ยน.1:18; 14:9)  
 ในฐานะบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่ง
ที่ทรงสร้างพระองค์ทรงมีความ -
ส าคัญเป็นอันดับแรก และทรงมี
สิทธิอ านาจขององค์รัชทายาทใน
ราชส านักของกษัตริย์ พระองค์
เสด็จมาจากสวรรค์ไม่ใช่จากผงคลี
ดิน (1คร.15:47) พระองค์ทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่ง 
(รม.9:5; 10:11-13; วว.1:5; 17:14) 
พระองค์ทรงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ 
(ฮบ.7:26-28; 1ปต.1:19; 2:22; 1
ยน.3:5) และทรงมีสิทธิอ านาจที่จะ
พิพากษาโลกนี้ (รม.2:16; 2คร .
5:10; 2ทธ.4:1) ด้วยเหตุนี้พระองค์
จึงทรงอยู่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างทั้ง -
ปวง รวมทั้งโลกฝ่ายวิญญาณ  
 เราก็เช่นเดียวกับ ผู้เชื่อชาว  
โคโลสีที่ต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระเจ้า  
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 หาไม่แล้วความเชื่อของเราก็
กลวง ผิดทิศทาง และไร้ความหมาย 
เพราะนี่คือความจริงอันเป็นแก่น -
สารของศาสนาคริสต์  
 เราต้องต่อต้านความคิดที่ว่า   
พระเยซูเป็นเพียงผู้เผยพระวจนะ
หรือครูที่ดีคนหนึ่ง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 22,23 
 ทางเดียวที่จะพ้นจากบาปก็คือ
ไว้วางใจ ให้พระคริสต์รับแบกบาป
ไปเสีย เราต้อง “ด ารงและตัง้มัน่” 
ในความจริงของข่าวประเสริฐ 
เชื่อมั่นในพระเยซูผู้เดียวว่า
พระองค์ทรงยกโทษบาปของเรา 
ให้เรามีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง    
กับพระเจ้าและพระอ งค์จะทรงให้    
เรามีก าลังที่จะด าเนินชีวิตตาม  
พระประสงค์ของพระองค์ได้  
 เมื่อผู้พิพากษาประกาศว่า 
จ าเลย "ไม่ผิด” ข้อกล่าวหาต่างๆ ก็
ตกไป ในทางกฎหมายก็เหมือนกับ
บุคคลนั้นไม่เคยถูกกล่าวหามา
ก่อน  

 เมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปเรา 
แฟ้มประวัติของเราก็ถูกลบสะอาด
ในสายพระเนตรขอ งพระองค์ ก็
เสมือนว่าเราไม่เคยท าบาปมาก่อน 
นี่คือทางออกของพระเจ้าส าหรับ
เรา ไม่ว่าภูมิหลังเราจะเป็นอย่างไร
หรือเคยท าอะไรมาบ้างก็ตาม พระ -
เจ้าก็ทรงอภัยให้เรา 
 พระเจ้าประทานความรอดให้กับ
เราโดยพระคุณโดยที่เราไม่ต้องท า
อะไรเพื่อได้ความรอดนั้น  
 

แต่เมื่อเรารับความรอดแล้ว เราจะต้อง
ฝึกฝนชีวิตในการก้าวสู่การเป็น 
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เพื่อเราจะ 
ตั้งมั่นคงด้วยความหนักแน่นได้  
นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาด  
คือคิดว่าไม่ต้องท าอะไรก็ได้  
พระเจ้าจะท าให้เราโตขึ้นเอง 

 เราได้ตั้งมั่นคงด้วยความหนัก -
แน่นในการต่อสู้ความบาปเรื่อง
อะไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 และเมื่อเราตั้งใจเช่นนั้นแล้ว แม้
บางครั้งเราอาจจะพ่ายแพ้ แต่ไม่
ต้องกลัว เราสามารถทูลขอพระเจ้า
ประทานก าลังให้เรายืนหยัดได้ 
เพราะพระองค์จะทรงช่วยเราเสมอ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพร ะคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ไถ่เรา
พ้นจากความบาปผิดและท าให้เรา
เป็นคนชอบธรรมเพราะพระคุณ
โดยความเชื่อที่เรามีในพระองค์นั้น 
 ทูลขอก าลังจากพระเจ้าที่เราจะ
ยืนหยัดและตั้งมั่นคงในความเชื่อ
เพื่อเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์ 
และสามารถที่จะรับใช้พระอง ค์ใน
อาณาจักรของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 22 กันยายน  
โคโลสี 1:24-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
ยอหน์ 15:1-17 

อ่านพระธรรม โคโลสี 1:24-29 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 24 
เมื่อเปาโลกล่าวว่า “ส่วนการทน -
ทุกขข์องพระคริสตที์ย่งัขาดอยู่
นัน้ ข้าพเจ้ากร็บัทนจนส าเรจ็ใน
เน้ือหนังของข้าพเจ้า ” ท่านไม่ได้
หมายความว่าการทนทุกข์ของ  
พระเยซูไม่เพียงพอที่จะช่วยเรา   
ให้รอด และไม่ได้หมายความว่า    
ผู้เชื่อทุกคนจะต้องทนทุกข์ตาม
ปริมาณที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  

 เปาโลเพียงแต่พูดว่าเราจะพบ
การทนทุกข์ในการน าข่าวประเสริฐ
ไปสู่โลกนี้ ที่เรียกว่า  “การทนทุกข์
ของพระคริสต์ ” นั้นก็เพราะว่า   
คริสเตียนทุกคนมีความสัมพันธ์กับ  
พระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ พระคริสต์ 
ก็ทรงทนทุกข์ร่วมกับเรา แต่เรา
สามารถทนทุกข์ด้วยความชื่นชม -
ยินดีเพราะก ารทนทุกข์จะเปลี่ยน - 
แปลงชีวิตและน าผู้คนเข้ามาใน
อาณาจักรของพระเจ้า 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ในข้อ 

28,29 และการตอบสนอง 
ค าว่า “ผูใ้หญ่แล้ว ” หมายความ
ว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือสมบูรณ์ 
ไม่ได้หมายความว่าไร้ที่ติ  
 เปาโลอยากจะเห็นผู้เชื่อแต่ละคน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญ าณ
เช่นเดียวกับเปาโล เราต้องสู้อย่าง
เต็มก าลังเช่นเดียวกับนักกีฬาที่
ก าลังแข่งขัน แต่เราไม่ควรดิ้นรน
ด้วยก าลังของเราฝ่ายเดียว เรามี
พลังจากพระวิญญาณของพระเจ้า
ซึ่งก าลังกระท ากิจอยู่ภายในเรา  
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 เราสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้น
ทุกวัน ได้รับแรงจูงใจจากความรัก
ไม่ใช่ความก ลัวหรือความหยิ่งยโส 
และจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็น  
ผู้ประทานก าลังที่จะท าให้เรา    
เป็นผู้ใหญ่นั่นเอง 
 เราอาจจะมีความพยายามและ
ตั้งใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน    
พระคริสต์ได้ แต่ ถ้าหาก เรา ขาด
ก าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
ก็ไม่สามารถท าส าเร็จได้ 

ดังนั้นสิ่งที่ส าคญัในการเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่นั่นคือ การติดสนิท 
อยู่กับพระเจ้าในแต่ละวันนั่นเอง 

เราได้จัดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอหรือไม่?  
__________________________
__________________________
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทาน
ก าลังให้กับเราใ นการก้าวสู่การ  
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 

 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเรา   
ให้พ้นจากการทดลองที่จะน าเรา
ออกจากทางของพระองค์ โดย  
เฉพาะอย่างยิ่งออกจากการใช้เวลา
เข้าเฝ้าพระองค์ในแต่ละวันนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 23 กันยายน  
โคโลสี 2:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
ยอหน์ 15:1-17 

อ่านพระธรรม โคโลสี 2:1-7  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 7   เปาโลใช้ภาพบรรยายถึง
สภาพที่เราหยั่งรากลึกลงในพระ -
คริสต์ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ดูดซึม
อาหารจากพื้นดินผ่านทางราก  
 เช่นเดียวกันเราก็ได้รับก าลังที่
ท าให้มีชีวิตจากพระคริสต์ยิ่งเรา
ได้รับก าลังจากพระองค์มากขึ้น เรา
ก็จะยิ่งไขว้เขวจากค ากล่าวอ้างที่มี
เหตุผลจอมปลอมได้น้อยลง 

 ถ้าพระคริสต์เป็นก าลังของเรา 
เราก็จะเป็นอิสระจากกฎข้อบังคับ
ของมนุษย์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 6,7 
 การยอมรับพระคริสต์เป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราเป็น
การเริ่มต้นชีวิตกับพระคริสต์ แต่
เราต้องด าเนินตามการทรงน าของ
พระองค์ต่อไปโดยหยั่งราก ก่อร่าง
สร้างขึ้น และรับการเสริมก าลังขึ้น
ในความเชื่อ พระคริสต์ทรงประสงค ์
จะน าทางเราและช่วยให้เราสามารถ 
เผชิญปัญหาทุกๆ วันได้  
 เราสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระ -
คริสต์โดย [1] อุทิศชีวิตแด่พระองค์ 
และยอมเชื่อฟังพระองค์ด้วยสุดใจ 
(รม .12:1,2) [2] ให้เวลาเพื่อที่จะ
เรียนรู้จากพระองค์ โดยการเฝ้าเดี่ยว 
และร่วมสามัคคีธรรมอย่างสม่ า -
เสมอกับพี่น้อง (3:16) และ [3] ฟัง
เสียงและพึ่งพาในฤทธิ์อ านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  
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 ถ้าเราต้องการเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เราต้องมีส่วน
ในการเติบโตด้วย  ดังที่กล่าวไว้ใน
พระธรรม 2 ข้อนี้ และเมื่อเราตั้งใจ
กระท าตาม เราก็จะโตขึ้นอย่างแน่นอน   

เราได้กระท าอย่างครบถ้วนหรือไม?่
คือ หยั่งราก  

ก่อรา่งสร้างขึ้นในพระองค์  
มั่นคงในความเชื่อ  

บริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราที่จะ
ด าเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการ
ขอบพระคุณพระองค์เสมอ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีวินัยใน  
การเฝ้าเดี่ยวศึกษาพระวจนะของ
พระองค์อย่างสม่ าเสมอทุกวัน และ
มีการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ
เพื่อเราจะสามารถโตขึ้นในพระองค์
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 24 กันยายน  
โคโลสี 2:8-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
ยอหน์ 15:1-17 

อ่านพระธรรม โคโลสี 2:8-15  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13-15   ก่อนที่เราจะมาเชื่อ  
พระเจ้า เรามีธรรมชาติที่ชั่วร้าย 
เราไม่เชื่อฟัง กบฏ และเพิกเฉย
ละเลยพระเจ้า (อย่างน้อยที่สุดเรา
ก็ไม่ได้รักพระองค์ด้วยสุดใจ  สุดจิต 

สุดความคิดของเรา)  
 แต่คริสเตียนมีธรรมชาติใหม่ 
พระเจ้าทรงตรึ งนิสัยเก่าที่มักกบฏ
แล้ว (รม.6:6) และแทนที่ด้วยนิสัย
ใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก(3:9,10)  

 โทษบาปนั้นได้ตายกับพระคริสต์
ที่บนกางเขนแล้ว พระเจ้าทรง
ประกาศว่าเราพ้นผิดแล้วทุกประการ
และเราไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้
อ านาจบาปอีกต่อไป  
 พระเจ้าไม่ได้เอาเราออกไปจาก
โลกหรือท าให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์  
คือเรายังรู้สึกอยากท าบาปและ
บางครั้งเราก็ยังท าบาป  
 ความแตกต่างอยู่ที่ว่าก่อนที่เรา
จะรอดเราเป็นทาสธรรมชาติบาป
ในตัวเรา แต่บัดนี้เป็นอิสระที่จะมี
ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์  
 
ข้อ 14 เราสามารถมีชีวิตใหม่ใน
พระคริสต์เพราะเราได้ร่วมกับ
พระองค์ในการต ายและการเป็น
ขึ้นมาใหม่  
 ความปรารถนาชั่ว พันธะต่อ
บาป และความรักที่จะท าบาปของ
เราตายไปแล้วกับพระองค์ บัดนี้
เราได้ร่วมกับพระองค์ในการเป็น
ขึ้นมาจากตาย เราจึงสามารถมี
สามัคคีธรรมอย่างไม่ขาดตอนกับ
พระเจ้าและเป็นอิสระจากบาป  
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 หนี้บาปของเรานั้นพระเยซูทรง
ชดใช้จนหมดสิ้น แล้ว พระเจ้าทรง
ก าจัดและทรงลืมหมดสิ้น เราจึง
สามารถเป็นคนใหม่ที่สะอาดหมดจด  

ดังนั้น เราต้องประกาศ 
ในฝ่ายวิญญาณบ่อย ๆ ว่า  

- พระเจ้าตรึงนิสัยเก่าเราหมดแล้ว  
- โทษบาปนั้นตายแล้วบนไม้กางเขน 
– พระเจ้าประกาศว่าเราพ้นผิดแล้ว 

- เราไม่ต้องอยู่ใต้อ านาจบาปอีกต่อไป  
- เราเป็นอิสระที่จะอยู่เพื่อพระคริสต ์
 เมื่อเราต้องต่อสู้กับเนื้อหนัง 
ธรรมชาติบาป ให้เราประกาศ
ข้อความเหล่านี้เสมอด้วยความเชื่อ 
ไม่ใช่ด้วยอารมณ์และความรู้สึก 
และเราจะพบชัยชนะอย่างแน่นอน 
เพราะนี่คือความจริงที่มาจากพระ -
วจนะของพระองค์ 
 
อธิษฐาน 
 ทุกครั้งที่เราต้องเ ผชิญกับ
อ านาจของเนื้อหนังที่ซาตาน
พยายามเร้าให้เกิดในตัวของเรา   
ให้เราประกาศ (พูดออกเสียง) จาก 
 

ข้อ 13-15 แล้วเปลี่ยนค าว่า “ท่าน” 
เป็น  “เรา” ประกาศจนกระทั่ง เรา
ได้รับการปลดปล่อยและรับชัยชนะ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเรา
เมื่อเราน้อมน าค วามคิดของเราให้
อยู่ภายใต้พระวจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



กันยายน– 65 

วันที่ 25 กันยายน  
โคโลสี 2:16-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 8 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม โคโลสี 2:16-23  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี(2มมุ)  
และการตอบสนอง ใน 
ข้อ 20-23 คนควรจะมองเห็นข้อ
แตกต่างระหว่างชีวิตของคนที่เป็น  
คริสเตียนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน 
แต่ทว่าเราไม่ควรคาดหวังว่าคริส -
เตียนใหม่จะเติบโตทันทีทันควัน  
 การเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาทั้งชีวิต 
ถึงแม้ว่าเราจะมี ธรรมชาติใหม่แล้ว  
แต่เราจะยังไม่มีความคิดที่ดีทั้งหมด 

และท่าทีที่บริสุทธิ์ทั้งหมดอย่าง
อัตโนมัติทันทีที่เป็นคนใหม่ใน   
พระคริสต์ แต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า
ต่อไป เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
ตลอดเวลา  
 ลองพินิจดูว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้
เห็นความคิดหรือท่าทีของเรา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้าง
ไหม?  

การเปลี่ยนแปลงอาจจะช้า  
แต่ชีวิตของเรา 

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย  
หากเราวางใจในพระเจ้า 

ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงเรา 
 เราไม่สามารถไปถึงพระเจ้าโดย
การปฏิบัติตามกฎแห่งการปฏิเสธ
ตนเอง โดยการประกอบพิธีกรรม
หรือโดยการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา  
 เปาโลไม่ได้บอกว่ากฎทุกอย่าง
เลวร้าย แต่การรักษาและปฏิบัติ
ตามกฎทางศาสนาไม่ช่วยให้มนุษย์
ได้รับความรอด (กท.2:15,16)  
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 ข่าวประเสริฐก็คือพระเจ้าทรง
เอื้อมพระหัตถ์ลงมาหามนุษย์ และ
พระองค์ขอให้เราตอบสนอง  
 ศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมุ่งอยู่   
ที่ความพยายามของมนุษย์ คริ สต์
ศาสนามุ่งอยู่ที่การกระท าของพระ - 
คริสต ์ 
 ผูเ้ช่ือต้องท้ิงกิเลสตณัหา แต่
นัน่กเ็ป็นเพียงผลของชีวิตใหม่
ในพระคริสตไ์ม่ใช่เป็นสาเหตท่ีุ
ท าให้เรามีชีวิตใหม่  
 ความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
วินัยและการถือกฎแต่ขึ้นอยู่กับ
ฤทธิ์เดชแห่งการสิ้นพระชนม์และ
การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์   
ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความอ่อนแอ
ของเรา ขอบพระคุณพระองค์ที่  
ทรงเรียกหาเราเมื่อเราผิดพลาด 
อ่อนแอ หรือล้มเหลว  
 อธิษฐานขอก าลังจากพระเจ้า    
ที่จะตอบสนองพระองค์ตามที่
พระองค์ทรงน าเรา 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทู ลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนีค้ือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 26 กันยายน  
โคโลสี 3:1-4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 8 ทัง้บท 
อ่านพระธรรม โคโลสี 3:1-4  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เมื่อเราเป็น  
คริสเตียนแล้ว พระเจ้าได้ทรงสั่งให้
เราท าอะไรเป็นการเฉพาะเจาะจง ? 
(ข้อ1)_____________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,3 “เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว” 
หมายความว่าเราควรมีความ
ปรารถนาทางโลกน้อยเช่นเดียวกับ
คนตาย บ้านที่แท้จริงของคริสเตียน
คือที่ที่พระคริสต์ประทับอยู่ (ยน .
14:2,3) ความจริงนี้ท าให้มุมมอง
เกี่ยวกับชีวิตของเราในโลกนี้
แตกต่างออกไป  
 

 “จงเอาใจใส่สิง่ทีอ่ยู่เบื้ องบน” 
หมายความว่าเราต้องมองชีวิตจาก
มุมมองของพระเจ้าและแสวงหาสิ่ง
ที่พระองค์ทรงประสงค์ การกระท า
เช่นนี้ถือเป็นยาต้านพิษกระแสวัตถุ
นิยมได้ดียิ่ง  
 เราจะมีมุมมองต่อวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อ
เรามองด้วยทรรศนะของพระเจ้า 
ยิ่งเรามองโลกรอบตัวเราอย่างที่
พระเจ้ามองเท่าไหร่ เราก็ยิ่งจะมี
ชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามาก
ขึ้นเท่านั้น เราต้องไม่ยึดติดกับ
สิ่งของชั่วคราวบนโลกนี้มากเกินไป 
 เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้ว เปาโล
ได้บอกเราให้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบ้ือง
บน นี่เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
และเป็นกุญแจของการที่เ ราจะ   
ชนะเนื้อหนังของเราด้วย เหตุผล
ประการหนึ่งที่เราพ่ายแพ้ต่อ     
เนื้อหนัง โลก และซาตาน เพราะ
สายตาของเราไม่ได้มองที่เบื้องบน  
 ในชีวิตแต่ละวันของเรา เรามอง
เบื้องบนหรือไม่ ? เช่น เป้าหมาย
ของการเรียน การท างาน ของเรา
นั้นเพื่ออะไร?   
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เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เราเอง หรือเพื่อให้การเรียนและ
การท างานนั้นสนับสนุนชีวิตเรา   
ให้ไปถึงเป้าหมายในการรับใช้   
พระเจ้า____________________ 
__________________________ 
ข้อ 3 ที่ว่าชีวิตของผู้เชื่อ “ซ่อนไว้
กบัพระคริสต์ ” หมายความว่า
อะไร?  
 “ซ่อน” หมายความว่าถูกปิดบัง
และปลอดภัย สิ่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียง
ความหวังในอนาคตเท่านั้น แต่ได้
เป็นความจริงที่ส าเร็จแล้วในปัจจุบัน  
 การปรนนิบัติและความประพฤติ
ไม่ท าให้เราได้รับความรอดแต่มัน
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความรอดของ
เรา  
จงมั่นใจในความรอดที่แน่นอนของเรา
และด าเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา 

เพื่อพระคริสต ์
อธิษฐาน 
 ในวันนี้ที่เราจะออกไปท างาน 
หรือไปเรียนหนังสือ หรือไปท า
กิจกรรมต่าง ๆ เราได้จดจ่อที่เบื้อง
บนหรือไม่?  

 ถ้าเรายังไม่รู้ว่า  เราจะจดจ่อ
เบื้องบนอย่างไรในการท างาน การ
เรียน หรือท ากิจกรรม ให้เราทูลขอ
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงเปิดเผยกับ
เรา และให้เราเชื่อฟังตามนั้น 
 ใช้เ วลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 27 กันยายน  
โคโลสี 3:5-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 8 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม โคโลสี 3:5-11  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 5  
เราควรจะถือว่าเราตายแล้วและ   
ไม่ตอบสนองต่อ การผิดศีลธรรม  
ทางเพศ ความโสมม ราคะตัณหา 
ความปรารถนาชั่ว และความโลภ  
 ความประพฤติเหล่านี้จะท าลาย
เรา  ดังนั้นเราจึงต้องตัดสินใจขจัด
ความบาปหรือความคิดที่เพาะ -
เลี้ยงความปรารถนาชั่วเหล่านี้
ออกไป และพึ่งพาฤทธิ์อ านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยให้ใจ     
จดจ่ออยู่ที่พระองค์  

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8-10        เราต้องจัดการขั้น
เด็ดขาดกับความประพฤติที่ชั่วร้าย
และผิดศีลธรรมของเรา เมื่อนั้นเรา
ก็จะไม่มีสิ่งที่ถ่วงเราและสามารถ
อุทิศชีวิตของเราปฏิบัติตามค าสอน
ของพระคริสต์ได้  
 เปาโลบอกผู้เชื่อให้ประพฤติตน
สอดคล้องกับ ความเชื่อ พวกเขา
ต้องก าจัดตัวตนเก่าและ “สวม ” 
วิถีชีวิตใหม่ที่พระคริสต์เป็นผู้ -
ประทานและได้รับการทรงน าจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์  
 ถ้าเราเคยอุทิศตนแด่พระคริสต์
มาแล้ว บัดนี้ เรายังจริงจังเหมือนแต่
ก่อนหรือไม?่ 
 การที่เราอุทิศตัวให้กับพระเจ้า
ประการหนึ่งก็คือ เราต้องตั้ งใจ
ก าจัดตัวเก่าของเราด้วย ซึ่งแท้จริง
แล้วเราไม่สามารถชนะได้โดย
ล าพังของเราเอง แต่เมื่อเราเริ่มต้น
ด้วยความตั้งใจ แล้ว  พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะท าส่วนที่เหลือ
ท าให้เรามีชัยชนะอย่างแน่นอน  
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 ดังนั้น ในขณะนี้ มีเนื้อหนังอะไร
ที่เราต้องจัดการ  ให้เราตั้งใจที่จะ
จัดการ? ทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า แล้วเราก็จะมีชัยชนะ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 10 “สวมวิสยัมนุษยใ์หม่ ” 
หมายความว่าอะไร ? หมายความ
ว่า ความประพฤติของเราควรสอด-
คล้องกับความเชื่อของเรา  
 ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราก็ควร
ประพฤติตนอย่างคริสเตียน การ
เป็นคริสเตียนมีความหมายมาก -
กว่าการตั้งปณิธานดีๆ และการมี
ความตั้งใจดี  
แต่การเป็นคริสเตียนเปรียบได้กับ 
การได้รับนิสัยใหม่จากพระเจ้า 

ซึ่งหมายถึงมีอ านาจที่จะประพฤติตน
อยา่งถูกต้อง แต่เคล็ดลับอยู่ที ่

เราต้องตั้งใจสวม 
เหมือนการสวมเสื้อผ้านั่นเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานบอกพระเจ้าว่า “พระ -
เจ้า ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตทั้งหมด
ให้พระองค์ทรงใช้ตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ ” และอธิษฐานมอบ
ความสามารถ เวลา ทักษะ และ
ชีวิตของเราให้ กับพระเจ้า เมื่อเรา
ให้ชีวิตกับพระเจ้า พระองค์จะทรง
ท าให้เราเกิดผลดีที่สุด 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
เราคุ้นเคยกับการสวมวิสัยใหม่ที่
พระเจ้าให้กับเรา เพื่อเนื้อหนังจะ
ไม่สามารถมีอ านาจเหนือเรา มอบ
เนื้อหนังของเราให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของพระองค์โดยฤทธิ์เดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 28 กันยายน  
โคโลสี 3:12-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 16 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม โคโลสี 3:12-17 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้มีค าสั่งอะไรบ้าง
ที่เรายังไม่ได้ท าและเราต้องเริ่มต้น
ท าในชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ีข้อ 16 
 ถึงแม้ว่าคริสเตียนยุคแรกมีพันธ-
สัญญาเดิมใช้แต่เขาก็ยังไม่มีพันธ -
สัญญาใหม่หรือหนังสือคริสเตียน
อื่นๆ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม เรื่องราว
และค าสอนของพระคริสต์จะถูก
จดจ าไว้แล้วถ่ายทอดจากคนหนึ่ง
ไปสู่อีกคนหนึ่ง หรือบา งครั้งก็แต่ง
เป็นเพลง ดังนั้นดนตรีจึงกลายเป็น
ส่วนส าคัญของการนมัสการและ
การศึกษาของคริสเตียน 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14,15 คริสเตียนควรด ารงชีวิต
อยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียว  
 นี่ไม่ได้หมายความว่า เรา จะมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันไม่ได้  

แต่คริสเตียนที่มีความรัก 
จะท างานร่วมกันแม้มีข้อแตกต่างกัน 

ความรักเช่นนั้นไม่ใช่อารมณ ์
แต่เป็นการตัดสินใจ (ดู 1 คร.13) 
 ความรักน าไปสู่ความสงบสุข
ระหว่างบุคคลและระหว่างสมาชิก
แห่งพระกายของผู้เชื่อ ปัญหาใน
ความสัมพันธ์กับคริสเตียนคนอื่นๆ 
เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
เปิดเผยหรือต่างฝ่ายต่างเงียบ  
 ลองพิจารณาดูว่าเราสามารถท า
อะไรได้บ้างเพื่อสมานความสัมพันธ์
ที่แตกร้าว โดยใช้ความรัก? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 17 “จงกระท าทุกสิง่ใ นพระ -
นามของพระเยซูเจ้า ” หมายถึง
การถวายเกียรติแด่พระคริสต์ใน  
การด าเนินชีวิตประจ าวันทุกๆ ด้าน
และทุกๆ สิ่งที่กระท า  
 ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งเรา
เป็นตัวแทนของพระคริสต์อยู่ตลอด 
เวลา ไม่ว่าเราจะไปไหน หรือเราจะ
พูดอะไร เวลาผู้อื่นพบเห็นหรือ
พูดคุยกับเราเขาจะเกิดความ
ประทับใจอะไรในพระคริสต์?  
 เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรใน
ชีวิตเพื่อจะได้ถวายเกียรติแด่พระ -
คริสต์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงครอบครอง
ความคิด ความตั้งใจของเรา 
เพื่อให้เราเต็มด้วยความรักของ
พระเจ้าและสามา รถ คิด กระท า  
ทุกอย่างด้วยความรักของพระเจ้า 
อันจะท าให้เกิดความแตกต่างใน
โลกนี้และพระเจ้าได้รับเกียรติ 
 เพื่อตอบสนองพระธรรม โคโลสี 

3:13 มีใครบ้างที่เรายังขัดเคืองใจ
กับเขาอยู่ ให้เราออกชื่ออธิษฐาน
เผื่อเขา และยกโทษเขาในสิ่งที่เขา
ท าให้เราขัดเคืองใจ ยิ่งกว่านั้นให้
อธิษฐานอวยพรเขาด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 29 กันยายน  
โคโลสี 3:18-4:1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 16 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม โคโลสี 3:18-4:1 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
3:18-4:1 เปาโลบรรยายถึงกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัวสามด้าน 
[1] สามีกับภรรยา [2] พ่อแม่กับลูก 
[3] นายกับทาส/ลูกน้อง  
 ในแต่ละกรณีต่างก็มีหน้าที่ต่อ
กันและกันคือ ยอมฟังและรัก เชื่อ
ฟังและหนุนใจ ท างานหนักและ ให้
ความยุติธรรม  
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 ให้เราส ารวจตรวจสอบดูความ  -
สัมพันธ์ท้ังที่บ้านและที่ท างานของ
เรา เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่น
อย่างที่พระเจ้าทรงมุ่งหมายหรือไม่?  
__________________________ 
 และมีสิ่งใดบ้างที่เราต้องเปลี่ยน -
แปลงตามค าแนะน าในพระธรรม
ตอนนี้?____________________ 
__________________________ 
 ข้อ 23    ตั้งแต่ทรงสร้างโลก
พระเจ้าก็ประทานงานให้เราท า ถ้า
เราถือว่างานของเราคือการนมัสการ 
และปรนนิบัติพระเจ้า ท่าทีแบบนี้
ท าให้ความตรากตร าและความ    
น่าเบื่อหน่ายลดลงบ้าง  
เราสามารถท างานได้โดยไม่บ่นหรือ

ขุ่นเคืองใจได ้ถ้าเราถือว่า 
ปัญหาเรื่องงาน คือ 

ราคาของการเป็นสาวกซึ่งเราต้องจ่าย 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดของเราในการท างานทุกอย่าง 
คือเป็นการที่เราท าเพื่อพระเจ้า 
ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ เพื่อเราจะมีความ 
 

ชื่นชมในทุกงานที่เราท านั้น เพราะ
ท่าทีเช่นนี้จะเป็นการถวายเกียรติ
แด่พระองค์และจะเป็นการประกาศ
ให้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้สัมผัส
พระเจ้าผ่านทางท่าทีเช่นนี้ของเรา
ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 30 กันยายน  
โคโลสี 4:2-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนาพระธรรม  
สดดีุ บทท่ี 16 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม โคโลสี 4:2-6  
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 เราเคยรู้สึกเบ่ือที่จะอธิษฐาน
เพื่อบางสิ่งบางอย่างหรือคนบาง
คนหรือไม่? 
 เปาโลกล่าวว่าเราควรจะ “ขมกั-
เขม้น” และ “เฝ้าระวงั” การที่เรา
ขมักเขม้นนั้นแสดงว่าเรามีความ
เชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเรา  

 ความเชื่อไม่ควรจะตายหาก
ค าตอบมาช้า  เพราะการล่าช้า
อาจจะเป็นวิธีท่ีพระเจ้าทรงท างาน
ตามพระประสงค์ในชีวิตเราก็ได้  
 

เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยหน่าย 
ในการอธิษฐาน จงรู้ว่าพระเจ้า 

สถิตอยู่ด้วย คอยฟังอยู่ตลอดเวลา  
และตอบสนองเสมอ  

อาจจะไมใ่ช่แนวทางที่เราหวังแต่ใน
แนวทางที่พระองค์ทรงทราบว่าดีที่สุด 
 
ข้อ 6 เป็นเรื่องส าคัญที่เราจะต้อง
พูดด้วยความนุ่มนวลเม่ือเราบอก
คนอื่นเรื่องพระคริสต์  
 ไม่ว่าข่าวประเสริฐจะเป็นเรื่อง -
ราวที่มีเหตุผลน่าฟังเพียงใดการ
ประกาศของเราก็ไม่มีผลส าเร็จ   
ถ้าเราไม่สุภาพอ่อนน้อม  
 เราอยากจะให้คนอื่นเคารพเรา
อย่างไร เราก็ต้องเคารพผู้อื่นอย่าง
นั้น  
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 ถ้าเราต้องการให้เขาฟังเราพูด 
“ปรุงด้วยเกลือให้มีรส” หมายความ
ว่าค าพูดของเราควรมีรส “อร่อย ” 
และควรจะเป็นค าพูดที่ส่งเสริม    
ให้เขาสนทนากับเราต่อไป 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสอน   
เราที่เรา จะมีค าพูดที่มีสติปัญญา 
ปรุงด้วยเกลือเพื่อมีรส ไม่ว่าจะเป็น 
การพูดคุยกับพี่น้อง หรือในการ
ประกาศกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 
 ทูลขอพระเจ้าประทานหัวใจ    
ในการอธิษฐานกับเรา เพื่อเราจะ
สามารถอุทิศตัวในการอธิษฐานได้
อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

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


