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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์เรื่องการฟัง      

พระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไรบ้างในชีวิตของท่าน เพราะถ้าเรามี
ประสบการณ์เรื่องนี้ ชีวิตของเราจะ ไม่สิ้นหวัง เราจะมีค าตอบชีวิตที่มา
จากพระเจ้าอยู่เรื่อย ๆ  

เมื่อคืนนี้ผมสอนพระคัมภีร์ที่คลิ นิคของผม และพอดีเรามีพี่น้อง
ผู้สนใจท่านหนึ่งได้เข้ามาเรียนด้วย ซึ่งอยากจะรู้จั กพระเจ้าและอยากมี
ประสบการณ์กับพระองค์ ผมจึงได้ถามพี่น้องในชั้นเรียนว่า “ในสัปดาห์ 
ที่ผ่านมานั้น พระเจ้าทรงเป็นค าตอบส าหรับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ?” 
มีพี่น้องท่านหนึ่งเป็นทันตแพทย์ได้แบ่งปันว่า “ได้รับค าตอบจาก QT” 

นี่ไม่ใช่เป็นคนแรกที่ตอบแบบนี้ ผมได้ฟังค าพยานทั้งในคริสตจักร 
ในกลุ่มเซลล์ และในชั้นเรียนพระคัมภีร์ว่า เมื่อต้องการค าตอบในการ
เผชิญปัญหาหรือการตัดสินใจ และเมื่อเฝ้าเดี่ยว ท า QT ตามปรกตินั้น 
พระเจ้าตอบตรง ๆ จากการเฝ้าเดี่ยวในช่วงนั้น 

กระบวน การไม่ได้จบแค่นี้ เมื่อเราได้รับค าตอบจากพระเจ้าแล้ว 
เราต้องท าตามพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นด้วย และในการเฝ้าเดี่ยวท า 
QT เดือนนี้  เราจะดูจากเฉลยธรรมบัญญัติที่โมเสสได้ทบทวนให้ ชน    
รุ่นใหม่ที่ก าลังจะบุกเข้าไปในดินแดนคานาอันนั้นให้มีความเชื่อ  

ในตอนนี้ โมเสสเตือนประชาชนให้นึกถึง 40 ปีก่อน ที่ชนชาตินี้  
ขาดความเชื่อและไม่กล้าเข้าไปในคานาอัน ชาวอิสราเอลไม่เชื่อว่า    
พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาได้  โดยไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้พระองค์จะ  
ทรงท าอะไรมาบ้าง พวกเขาไม่เชื่อเพราะพวกเขามองแต่ความจ ากัด
ของตนเองแทนที่จะมองพระเจ้า 
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ความเชื่ อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียนของ
เรา และเป็นองค์ประกอบต่อไปจากการได้รู้ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า 
จากการฟังพระสุรเสียงของพระองค์ หลายครั้งที่เรารู้น้ าพระทัยพระเจ้า
แล้วแต่เราไม่กล้าก้าวต่อไปเหมือนกับคนอิสราเอลที่มองที่ความจ ากัด
ของตนเอง 

และคว ามเชื่อมาจากไหน ในพระธรรมโรม 10:17ได้กล่าวไว้ว่า 
“ฉะนัน้ความเชือ่เกิดข้ึนได้กเ็พราะการได้ยิน  และการได้ยิน
เกิดข้ึนได้กเ็พราะการประกาศพระคริสต์ ”  การประกาศพระคริสต์   
ก็คือพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้น ความเชื่อก็เกิดจากพระวจนะพระเจ้า
นั่นเอง 

ดังนั้น ถ้าเรารู้ สึกว่าเราขาดความเชื่อ สิ่ง ส าคัญที่ช่วยเราคือฟัง  
พระวจนะ ซึ่งก็โดยการอ่านพระวจนะ ท่องจ า ภาวนาพระวจนะของ  
พระเจ้า  

ด้วยเหตุนี้ การที่เราเฝ้าเดี่ยว อ่านพระวจนะ ภาวนา ท่องจ าพระ -
วจนะทุกวันผ่านหนังสือ QT นี้ เราจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้น แน่นอน  และ  
สิ่งนี้จะท าให้ เราประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและถวาย        
พระเกียรติแด่พระเจ้าด้วย 

ขอพี่น้องสนุกสนาน ตื่นเต้นและมีความสุขกับการสามัคคีธรรม 
พูดคุยกับพระเจ้าที่เรารักในเดือนนี้นะครับ 

พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน  
 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระ เจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 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 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแตล่ะวันประมาณ 
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วันที่ 1 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ  
4:44-5:33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบัญญัติ 
4:44-5:33 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
จากข้อ 1 
ประชาชนท าพันธสัญญากับ     
พระ เจ้าและโมเสสสั่งให้พวกเขา  
ฟัง เรียนรู้ และปฏิบัติตามบท - 
บัญญัติของพระองค์  
 คริสเตียนเราก็ท าตามพันธ -
สัญญาของเราที่มีต่อพระเจ้า (ผ่าน
ทางพระเยซูคริสต์ ) และตอบสนอง
ต่อความรักและพระคุณโดยการ
ยอมเชื่อฟัง  

 ค าสั่งสามประการที่โมเสสก าชับ
ชาวอิสราเอลนั่นเป็นค าแนะน าที่   
ดีเยี่ยมส าหรับผู้ติดตามพระเจ้า   
ทุกคน การฟังคือการซึมซับและ
ยอมรับข้อมูลที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
การเรียนรู้คือการขอพระวิญญาณ
ให้ความเข้าใจความ หมายของ
ข้อมูลนั้นทั้งโดยตรงและโดยนัย 
การปฏิบัติตามคือการน าทุกสิ่งที่  
ได้เรียนรู้และเข้าใจมาลงมือปฏิบัติ 
ทั้งสามส่วนนี้จ าเป็นต่อการเติบโต
ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 7   
พระเจ้าคือสิ่งใด ก็ตามที่คนให้
ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต  
 บางคนบูชาพระอื่นๆ โดยเข้า
ร่วมลัทธิหรือศาสนาแปลกๆ และ
หลายคนมีวิธีนมัสการพระอื่นด้วย
วิธีท่ีแนบเนียนกว่านั้น คือทุ่มเท
ชีวิตให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า  
องค์เที่ยงแท้  
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ถ้าสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุด 
คือการได้รับความนิยมชมชอบ 

อ านาจ หรือเงิน เราก็ก าลงัอุทิศตน
ให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า 

 เราจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งได้
โดย [1]  สังเกตว่าอะไรเข้ามา
แทนที่พระองค์ในชีวิตของเรา [2] 
ละทิ้งพระจอมปลอมที่ไม่คู่ควรกับ
การอุทิศชีวิตให้ [3] ทูลขอการอภัย
โทษจากพระเจ้า [4]  จัดล าดับ
ความส าคัญเสียใหม่ เพื่อให้ความ
รักที่เร ามีต่อพระเจ้าเป็นแรงจูงใจ
ในการท าสิ่งอื่นๆ  [5] ส ารวจ
ตัวเองทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่า เราให้
พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง 
 เราสามารถตอบได้หรือไม่ว่า 
ใครหรืออะไรคือพระเจ้าของเรา 
และนั่นคือพระเจ้าที่แท้จริงและ
ถูกต้องหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ให้เราทูลบอกกับพระเจ้าว่า 

“พระเจ้า พระองค์จะทรงเป็น    
พระ เจ้าแต่เพียงผู้เดียวในชีวิต   
ของเรา  พระเจ้าจะทรงเป็นศูนย์  
กลางในชีวิตของเรา ทุกสิ่งในชีวิต 
และทุกการกระท าของเราจะ อยู่
ล้อมรอบพระองค์เสมอ และจะไม่มี
อะไรยิ่งใหญ่และส าคัญไปกว่า
พระองค์เลย” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 2 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
6 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ จาก
ข้อ 4-9 
พระธรรมตอนนี้เป็นใจความส าคัญ
ของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
ซึ่งวางแบบแผนการน าพระวจนะ
ของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 เราต้องรักพระเจ้า ใคร่ครวญ
บทบัญญัติของพระองค์แก่บุตร -
หลานของเรา และด าเนินชีวิต ใน    
แต่ละวันตามแนวทางในพระวจนะ   
 

 พระเจ้าทรงเน้นย้ า ให้พ่อแม่  
สอนพระคัมภีร์แก่ลูก พ่อแม่จะ
หลีกเลี่ยงหน้าที่นี้โดยให้คริสตจักร
ท าหน้าที่แทนไม่ได้  
 พระคัมภีร์มีบทเรียนและค าสอน
มากมายที่น าไปใช้ได้จริง ซึ่งการ  
ศึกษาเพียงสัปดาห์ละวันที่คริสต - 
จักรนั้นไม่เพียงพอ  
 การเรียนรู้ความจริงอันเป็น      
นิรันดร์จะได้ผลดีที่ สุดในสภาพ - 
แวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความรักของ
ครอบครัวที่ย าเกรงพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7 ชาวฮีบรูประสบความส าเร็จ
อย่างมากในการผนวกพระวจนะ
เข้ากับชีวิตประจ าวัน  
 สาเหตุที่พวกเขาประสบความ -
ส าเร็จเป็นเพราะการศึกษาพระ -
วจนะที่เน้นที่ชีวิต ไม่ใช่ที่ ข้อมูล
ความรู้ พวกเขาใช้สิ่งรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อสอนเกี่ยวกับ
พระเจ้า  
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 พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างเรียบ
ง่ายและชัดเจนว่ากุญแจส าคัญ  
ของการสอนบุตรหลานของเรา    
ให้รักพระเจ้าคืออะไร  
 ถ้าเราอยากให้บุตรหลานติด - 
ตามพระเจ้า เราก็ต้องให้พระเจ้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมประ จ าวัน เรา
ต้องหมั่นสอนบุตรของเราให้เห็น
พระเจ้าในทุกด้านของชีวิต ไม่เพียง 
เฉพาะที่เกี่ยวกับคริสตจักรเท่านั้น 
เรื่องคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของศาสนา 
แม้ว่าเราจะใช้ศัพท์ว่า ศาสนาคริสต์
แต่คริสเตียนด าเนินชีวิตอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

ไม่ใช่เรื่องการถูกบังคับ 
ให้ท าตามกฏบัญญัต ิ

 ส าหรับตัวเรานั้น เราได้ให้พระ -
เจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเรา
อย่างไร ? และเราได้ให้หลักการที่
พระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์มา
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตของเรา
หรือไม่ ? และเราได้สั่งสอนลูก  
หลานของเราในเรื่องของพระเจ้า
มากขนาดไหนด้วย? 
__________________________
__________________________ 

ข้อ 10-13 โมเสสเตือนประชาชน
ไม่ให้ลืมพระเจ้าเมื่อพวกเขาเข้าไป
ในดินแดนแห่งพันธสัญญาและ
เจริญรุ่งเรือง  
 ความม่ังคั่งบดบังสายตาฝ่าย
วิญญาณได้ง่ายกว่าความยากจน 
เพราะความม่ังคั่งอาจท าให้เราหยิ่ง
เพราะคิดว่าเราพึ่งพาตนเองและ
ควบคุมทุกสิ่งได้นอกจากนั้นยัง
สามารถท าให้เราพยายามแสวงหา
สิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้า  
 เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้  
ในคริสตจักรของเรา เมื่อเราเริ่ม
ประสบความส าเร็จในด้านจ านวน
คน โครงการต่างๆ และอาคาร
สถานที่ เราจะเริ่มพึ่งพาตัวเองมาก
ขึ้นและต้องการพระเจ้าน้อยลง  
 ความส าเร็จมักท าให้เราพยายาม 
ปกป้องตัวเองและผลประโยชน์  
ของตนมากกว่าจะขอบพระคุณ  
และรับใช้พระเจ้า 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์กับพระองค์ กับพระวจนะ
ของพระองค์และกับฤทธิ์เดชของ
พระองค์วันต่อวัน  
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 พิจารณาถึงปัญหาที่เรามีอยู่ใน
ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรีย น 
(ถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษา ) 
สุขภาพ การเงิน หรือเรื่องครอบ -
ครัว ให้เราทูลขอการแทรกแซง
จากพระเจ้าส าหรับปัญหาเหล่านี้ 
เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็น
ค าตอบในชีวิตของเรา ดังนั้นเรา
สามารถวางใจพระองค์ในสิ่งที่เรา
ก าลังเผชิญในขณะนี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
7 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
จากข้อ 2 
พระเจ้าทรงบอกชาวอิสราเอลให้
ท าลายศัตรูทั้งหมด  
 ค าถามที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่า 
พระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาจะ
ท าลายทุกคนจนหมดสิ้น ไม่เว้น
แม้แต่เด็กได้อย่างไรกัน?  
 แม้พระเจ้าจะทรงรักและเมตตา 
แต่พระองค์ก็ทรงยุติธรรมด้วย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 ชนชาติศัตรูเหล่านี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการทรงสร้างของพระเจ้า
เช่นเดียวกับชาวอิสราเอล และ  
พระเจ้า ไม่ทรงปล่อยให้ความชั่ว -
ร้ายลอยนวล  
 พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอลโดย
ไม่ให้บรรดาคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์
เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 การสั่งให้ท าลายชนชาติเหล่านี้
เป็นทั้งการพิพากษา (9:4-6) และ
เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย  
 ในแง่หนึ่งประชาชนในดินแดน
นั้น ถูกพิพากษาโทษบาปของพวก
เขา และพระเจ้าทรงใช้อิสราเอล
เป็นเครื่องมือในการพิพากษา  
เช่น เดียวกับที่พระเจ้าจะทรงใช้   
ชนชาติอื่นมาพิพากษาอิสราเอล  
ในอนาคต (2พศด .36:17; อสย .
10:12)  
 ในอีกแง่หนึ่งค าสั่งของพระเจ้า  
ก็ปกป้องชนชาติอิสราเอลไม่ให้   
ถูกท าลายโดยการกราบไหว้รูป
เคารพและการผิดศีลธรรมตาม
อย่างชนชาติที่อาศัยในแถบนั้น  

 เราประเมินพระเจ้าผิดไปหาก
คิดว่าพระองค์ทรง ใจดีเกินกว่าจะ
ลงโทษบาป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 25,26   
โมเสสเตือนอิสราเอลไม่ให้ตกหลุม
รูปเคารพของชนชาติที่พ่ายแพ้ 
เพราะความโลภอยากได้เงินและ
ทองที่ใช้ท ารูปเคารพเหล่านั้น  
 เราอาจคิดว่าการเข้าใกล้บาปนั้น
ไม่เป็นอันตรายตราบใดที่เราไม่เข้า
ไปร่วมท าบาปด้วย เราอาจพูดว่า 
“ยังไงๆ ฉันก็ไม่ท าผิดหรอก ” แต่
การเข้าใกล้ความบาปจะท าร้ายเรา
ได้ เมื่อเราถูกความบาปดึงดูดและ
ในที่สุดก็พ่ายแพ้  

วิธีที่ดีที่สุดที่จะชนะความบาปก็คือ 
หนีความบาปไปให้ไกล 

 ความบาปก็คือความบาปที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยง แต่ความบาปใน
ปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปไกลแล้ว 
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  ซาตานไม่ได้มาในรูปแบบของ
ตัวตนที่ผิ วสีเขียว มีหางยาว ถือ
ง้าว ตาแดงๆ มาต่อสู้เรา  
 แต่มันมาในรูปแบบที่สวยหรู 
ดึงดูดใจที่ท าให้เราตกหลุมพราง
ของมันได้ และเรื่องรูปเคารพก็เป็น
เรื่องที่เราต้องระวังอย่างมากเพราะ
มันไม่ใช่เพียงวัตถุธรรมดา ๆ แต่มี
มีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเมื่อ
พระเจ้าบอกให้เราจัดการ เราก็ควร
จะท าโดยไม่ต้องรู้สึกเสียดาย แม้ว่า 
มันจะมีค่าก็ตาม 
 ขณะนี้เรายังมีรูปเคารพอะไรที่
เรายึดไว้อยู่หรือไม่ ให้เราอธิษฐาน
และจัดการกับรูปเ คารพนี้เสียเพื่อ
มันจะไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา
ได้ต่อไป? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เรามีหัวใจที่รัก    
พระ เจ้า  รักพระบัญญัติของ
พระองค์ มีหัวใจที่จะปฏิบัติตาม
พระวจนะของพระองค์ 

 ให้เรานับพระพรของพระเจ้า ที่ 
พระเจ้าทรงอวย พรเรา  ทีละอย่าง  
และให้เราอธิษฐานขอบ พระคุณ  
พระเจ้าส าหรับพระพรต่างๆ นั้น ที่
พระเจ้าประทานให้กับเราเมื่อเรา
ท าตามพระวจนะของพระองค์  
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้า
ทรงเป็นค าตอบของเราไม่ว่าเราจะ
มีปัญหาอะไร ขัดสนอะไร หรือเจ็บ
ไข้ได้ป่วย พระองค์ก็ทรงเป็นค าตอบ
เสมอส าหรับชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________



ตุลาคม – 13 

วันที่ 4 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
8 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 10 
แต่เดิมพระคัมภีร์ข้อนี้ถูกยกขึ้น มา 
เป็นเหตุผลที่เราอธิษฐานขอบพระคุณ 
ก่อนรับประทานอาหาร  
 แต่จุดประสงค์ของพระคัมภีร์  
ข้อนี้ก็เพื่อเตือนชาวอิสราเอลไม่ให้
ลืมพระเจ้าเมื่อความต้องการของ
เขาได้รับการตอบสนอง  

จงให้การอธิษฐานบนโต๊ะอาหาร
เตือนใจอยู่เสมอว่าพระเจ้า 
ทรงดูแลเราอย่างดีและ 

เรามีหน้าที่ดูแลผู้ที่ด้อยโอกาส 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 3 
พระเยซูทรงอ้างถึงพระคัมภีร์ข้อนี้
เมื่อมารทดลองพระองค์ให้เปลี่ยน
ก้อนหินเป็นขนมปัง (มธ.4:4)  
 หลายคนคิดว่าชีวิตคือการตอบ - 
สนองควา มต้องการของตน ถ้า
พวกเขาหาเงินได้มากพอจะแต่งตัว 
กิน และเที่ยวอย่างหรูหราฟู่ฟ่าได้ 
เขาก็คิดว่าตนมีชีวิตที่ดีแล้ว แต่สิ่ง
เหล่านี้ไม่อาจเติมเต็มความปรารถนา 
ส่วนลึกของเราได้ ในที่สุดเราจะ
รู้สึกว่างเปล่าและไม่มีความสุข  
 ชีวิตที่แท้จริงที่โมเสสกล่าวถึง
นั้นมาจากการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิง
แด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิต  
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 ชีวิตเช่นนี้ต้องมีวินัย เสียสละ 
และทุ่มเท และนั่นเป็นเหตุผลว่า
ท าไมคนส่วนใหญ่จึงไม่เคยพบชีวิต
ที่แท้จริง 
 พระเจ้าทรงมีพระคุณต่อเรา
อย่างมากมาย นับไม่ถ้วน พระองค์
ทรงน าเรา ทรงช่วยเหลือเรา ทรง
ปกป้องเรา ให้เรามีเพียงพออยูเ่สมอ  
แม้เราจะไม่ได้ทูลขอ จากพระองค์ 
พระองค์ก็ให้เราอย่างอุดมสมบูรณ์  
 ดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ จะ
เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนับพระพร
ของพระองค์ เพราะบางครั้งสิ่งที่  
เราได้รับมาอย่างง่าย ๆ เราก็ไม่เห็น 
คุณค่า แต่เมื่อเราไม่มีสิ่งนั้น เราถึง
จะเห็นถึงความส าคัญของสิ่งนั้น  
 ทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานขอบ -
พระคุณพระเจ้าส าหรับอาหารที่เรา
รับนั้น เรามีใจโมทนาขอบพระคุณ
จริง ๆ หรือไม่? 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงสิ่งที่เรามีในวันนี้โดย
ที่เราไม่ต้องเสียเงิน เช่น อากาศที่
เราหายใจ แสงแดดที่ให้ความสว่าง 
สุขภาพที่ไม่ป่วยไข้ ซึ่งท าให้เรา
สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้
ได้  ให้เราขอบพระคุณส าหรับสิ่ง
เหล่านี้ที่พระเจ้าทรงให้เราเสมอ
แม้ว่าเราจะไม่ได้ทูลขอก็ตาม 
 อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรา   
มีใจกตัญญูระลึกถึงพระคุณของ
พระเจ้าอยู่เสมอ เพราะพระองค์
ประทานทุกสิ่งให้กั บเรา ที่เราจะมี
ชีวิตอยู่ได้ในทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



ตุลาคม – 15 

วันที่ 5 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
9 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้ให้เราเห็นความ
ไม่เชื่อของคนอิสราเอลนั้นได้สร้าง
ปัญหากับตนเองอย่างไร ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 18 
 จากบันทึกเหตุการณ์เดียวกันนี้
ในพระธรรมอพยพ 32 ดูเหมือน
โมเสสลงมือบดรูปลูกวัวทองค าเป็น
ผงทันทีและบังคับให้ประชาชนดื่ม
น้ าผสมผงนี้ แต่แท้จริงแล้วโมเสส
ใช้เวลา 40 วัน 40 คืนอธิษฐานเพื่อ
ประชาชนก่อน 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 23 
โมเสสเตือนประชาชนให้นึกถึง 40 
ปีก่อน ที่ชนชาตินี้ขาดความเชื่อ
และไม่กล้าเข้าไปในคานาอัน  
 ชาวอิสราเอลไม่เชื่อว่าพระเจ้า
จะทรงช่วยพวกเขาได้ โดยไม่สนใจ
ว่าก่อนหน้านี้พระองค์จะทรงท า
อะไรมาบ้าง พวกเขาไม่เชื่อเพราะ
พวกเขามองแต่ความจ ากัดของตน- 
เองแทนที่จะมองพระเจ้า  
 

ความไม่เชื่อเป็นต้นก าเนิดของ 
บาปและปัญหามากมาย  

ถ้าเรารู้สึกสิ้นหวัง นั่นอาจเป็นเพราะ
เราแสวงหาความช่วยเหลือและ 

ค าแนะน าจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเจ้า 
 

 การขาดความเชื่อเป็นสิ่งที่
ท าลายคนอิสราเอลอย่างมาก นี่
ควรจะ เป็นบทเรียนส าหรับเรา
ทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้า      
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ยิ่งใหญ่ ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  
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 มีอะไรที่ยากเกินไปส าหรับ   
พระเจ้าหรือไม่? สิ่งที่เป็นปัญหาคือ 
เรามองที่ตัวเราเองหรือเรามองที่
พระเจ้า  
 ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรา
ไม่ต้องสิ้นหวังอีกต่อไป เมื่อพระ -
เจ้าทรงเป็นค าตอบ  ให้เรามองที่
พระเจ้า  
 วันนี้ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา
ส าหรับเรา? ให้เรามองไปที่พระเจ้า 
พระเจ้าจะทรงตอบเราแน่นอน 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า พระเจ้า ทรงเป็นค าตอบ
ของเรา ทรงเป็นค าตอบของทุกสิ่ง 
ให้เราอธิษฐานมอบปัญหา สิ่งที่เรา
ก าลังเผชิญในวันนี้ให้กับพระองค์ 
พระองค์จะทรงตอบเราอย่างแน่นอน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงยกโทษเรา 
คือเมื่อเรามีปัญหา เราเผชิญแบบ 
 

สิ้นหวัง เรามองที่ตัวเราเอง แต่เรา
ไม่ได้มองที่พระเจ้า และไม่ได้ทูลสิ่ง
ที่เราเผชิญนั้นกับพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



ตุลาคม – 17 

วันที่ 6 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
10 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกเราเกี่ยว -
กับพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร
บ้าง ?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 17 
โมเสสแยกพระเจ้า องค์เที่ยงแท้
ออกจากพระต่างๆ  ที่คนกราบไหว้
กันในดินแดนนั้น โดยกล่าวว่าพระ-
เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือ
พระทั้งปวงและทรงเป็นจอมเจ้า - 
นายเหนือเจ้านายทั้งหลาย  

 จากนั้น โมเสสกล่าวต่อไปโดย
เรียกพระเจ้าว่า “ทรงฤทธิแ์ละน่า
กลวั” พระองค์ทรงมีฤทธิ์อ านาจ
และทรงยุติธรรมจนประชาชนไม่
อาจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ ถ้า
พระองค์ไม่ทรงเมตตา ยังดีที่พระ -
เมตตาของพระองค์ต่อประชาชน
นั้นไม่มีขีดจ ากัด  
 เมื่อเราเริ่มเห็นพระเมตตาอัน
ใหญ่หลวงของพระเจ้า เราก็จะ
เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคืออะไร 
และพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด 
แม้ว่าเราควรถูกพิพากษาอย่างหนัก 
เพราะบาปของเรา แต่พระเจ้าทรง
เลือกที่จะส าแดงความรักและความ
เมตตาต่อทุกคนที่แสวงหาพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 12,13 
 เรามักถามว่า “พระเจ้า ทรง
ต้องการอะไรจากฉัน” ในที่นี้โมเสส
ได้ ให้ข้อสรุปที่จ าและเข้าใจง่าย 
สาระส าคัญคือ  
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 [1] ย าเกรงพระเจ้า (เคารพนับ -
ถือพระองค์ ) [2] เดินในทางของ
พระองค์ [3] รักพระองค์ [4] รับใช้
พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ [5] ปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติของพระองค์  
 บ่อยครั้งเราท าให้ความเชื่อสลับ  
ซับซ้อนขึ้นด้วยกฎเกณฑ์และข้อ - 
บังคับที่มนุษย์ตั้งขึ้น  
 เรารู้สึกผิดหวังและหมดแรง
เพราะเราพยายามจะท าให้พระเจ้า
พอพระทัยหรือไม่?  
จงจดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้ 

แล้วเราจะพบสันติสุข  
จงเคารพ ติดตาม รัก รับใช้  

และเชื่อฟังพระองค ์
 ให้เราจดจ่อถึง 5 สิ่งนี้ที่โ มเสส
ได้บอกกับเรา ในทุกสถานการณ์ 
และในทุกการตัดสินใจของเราด้วย 
และในวันนี้มีการสถานการณ์อะไร  
บ้างที่เราต้ องตั้งใจใช้ 5 ประการนี้
มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ
ของเรา?___________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



ตุลาคม – 19 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ยกย่องสรรเสริญพระ -
เจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
ถึงฤทธานุภาพ การปกป้อง การ
จัดเตรียมของพระอ งค์ที่พระองค์
ทรงมีต่อเรา แม้ว่าเราจะไม่ตระหนัก 
ก็ตาม 
 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้
พ้นจากสิ่งที่จะดึงเราออกไปจาก
ทางของพระองค์ ทูลขอพระเจ้าให้
เราตระหนักถึงพระ องค์อยู่เสมอใน
ทุกการด าเนินชีวิตและการตัดสิน -
ใจของเรา 
 ขอประทานความเชื่อมากขึ้น
ให้กับเรา เพื่อเราจะเพิ่มระดับ
ความเชื่อในการต่อสู้กับสถาน -
การณ์ที่ยากได้อย่างชื่นชมยินดี
และด้วยความไว้วางใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจ าะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 7 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
11 ช้า ๆ 2 รอบ 
มีค าเตือนอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ที่ท่านรู้สึกว่านี่เป็นค าตรัส
ของพระเจ้าส าหรับท่านในวันนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 26 
ค าสาปแช่งของพระเจ้าคืออะไร?  
 ค าสาปแช่งไม่ใช่การร่ายมนต์
คาถา  เราจะเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเรา
ตระหนักถึงเง่ือนไขต่างๆ ใน    
พันธ สัญญาระหว่างพระเจ้ากับ
อิสราเอล ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นด้วย
กับข้อตกลงนั้น  
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 อิสราเอลจะได้รับพรถ้าพวกเขา
รักษาสัญญาในส่วนของตน นั่นคือ
พวกเขาจะได้รับดินแดน ได้อาศัย
อยู่ที่นั่นตลอดไป มีพืชผลอุดม
สมบูรณ์ และขับไล่ศัตรูออกไปได้  
 ค าสาปแช่งจะตกแก่อิสราเอล    
ก็ต่อเมื่อพวกเขาผิดสัญญาและ
พวกเขาจะสูญเสียพรจากพระเจ้า 
พืชผลจะเสียหาย ถูกโจมตี และถูก
ขับออกจากดินแดน     
 โยชูวาได้ทบทวนพระพรและค า
สาปแช่งเหล่านี้กับคนทั้งชาติอีก
ครั้งหนึ่งในภายหลัง (ยชว.8:34) 
 
ข้อคิดพระธรรม ตอนนี้   
และการตอบสนอง 
ข้อ 7    อิสราเอลมีเหตุผลมากมาย  
ในการเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟัง    
พระบัญญัติของพระองค์  
 พวกเขาได้เป็นพยานถึงการ
อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มากมายซึ่ง  
ล้วนแสดงถึงความรักความห่วงใย
ที่พระเจ้ามีต่อพวกเขา ไม่น่าเชื่อที่
ชาวอิสราเอลยังคงไม่ซื่อสัตย์ เนื่อง 
จากมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เห็นการ
อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่  

 การเชื่อฟังพระเจ้าและจงรัก -
ภักดีต่อพระองค์จึงดูเหมือนเป็น
เรื่องยาก แต่เรามีพระคัมภีร์ซึ่ง
บันทึกพระราชกิจของพระเจ้าที่
ทรงกระท ามาตลอดประวัติศาสตร์  
 การอ่านพระวจนะของพระเจ้า
ท าให้เราเห็นภาพรวมที่ครอบคลุม
ทั้งการอัศจรรย์ที่อิสราเอลได้เห็น
และสิ่งอื่นๆ ท่ีพวกเขาไม่ได้เห็น 
ทั้งบทเรียนจากอดีตค าสอนส าหรับ
ปัจจุบัน และการเห็นส่วนหนึ่งของ
อนาคตล้วนเสริมสร้างความเชื่อ
ของเราให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า 
 

ข้อ 26  น่าแปลกที่พระเจ้าทรงให้
ชาวอิสราเอลเลือกระหว่างพระพร
กับค าสาปแช่ ง และที่น่าแปลกกว่า
นั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อฟังพระ -
เจ้าและเลือกค าสาปแช่ง 
 เรามีทางเลือกพื้นฐานแบบ
เดียวกันในปัจจุบัน คือจะอยู่เพื่อ
ตัวเองหรืออยู่เพื่อรับใช้พระเจ้า 

การเลือกทางของตนเองก็คือ 
การเดินทางไปสู่ทางตัน 

แต่การเลือกทางของพระเจ้า 
จะได้รับชีวิตนิรันดร ์
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 และส าหรับเราแล้ว เราเลือก
อะไร และเราต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ในการเลือกนั้นอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ  
พระเยซูใน  มธ .6:13  “และขอ
อย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไปใน   
การทดลอง  แต่ขอให้พ้นจากซึง่
ชัว่ร้าย ” ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา
ทรงน าความคิดของเราที่จะไม่ถูก
หลอกลวงที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์ 
ไม่ย าเกรงพระองค์ และไม่ประพฤติ
ตามพระวจนะของพระองค์   
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
12 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเ จ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 26 
 เหตุผลที่ห้ามรับประทานเลือด  
มีหลายประการคือ [1] เลือดเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในพิธีกรรม  
ของชาวต่างชาติในดินแดนที่ ชาว
อิสราเอลก าลังจะเข้าไ ป [2] เลือด
เป็นตัวแทนของชีวิตซึ่งมาจาก  
พระเจ้า [3] เลือดเป็นสัญลักษณ์
ของการถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่
บาป  
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12,18        ชาวฮีบรูเน้น
ความส าคัญของการนมัสการใน
ครอบครัวมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ถวายเครื่องบูชาหรือร่วมงานเลี้ยง
ฉลองทั้งครอบครัวมักจะไปด้วยกัน  
 วิธีนี้ท าให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การนมัสการและท าให้การนมัสการ
มีความหมายยิ่งขึ้นส าหรับผู้ใหญ่  
 การเฝ้าดูแต่ละคนในครอบครัว
สารภาพบาปนั้นส าคัญพอๆ  กับ
การร่วมฉลองวันหยุดส าคัญด้วย  
กัน แม้บางครั้งการแยกคนตาม
อายุจะเป็นสิ่งเหมาะสม แต่การ
นมัสการที่มีความหมายที่สุดมัก
เกิดขึ้น เมื่อมีคนทุกวัยอยู่ร่วมกัน 
 เราได้ให้ความส าคัญของครอบครัว
ทั้งหมดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็ก ๆ ในบ้านของเรา ในครอบครัว 
ของเรามีกิจกรรมอะไรที่ ท าร่วมกัน
โดยเฉพาะเรื่องฝ่ายวิญญาณ? 
__________________________
__________________________ 

ค าพยานของผม 
 ในครอ บครัวของผมในทุกวัน
เสาร์เวลา 20 .30 น . เราจะมา
นมัสการพระเจ้าด้วยกัน แบ่งปัน  
สิ่งที่แต่ละคนได้รับจาก QT และ
อธิษฐานร่วมกัน และในช่วงปิด
เทอม ผมก็จะรวบรวมทุกคนใน
ครอบครัวมาฝึกท่องพระคัมภีร์ที่มี
ใน QT ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น สดุดี 
บทที่ 1, 8, 16, 23, 63, 84, 91 ซึ่ง
โดยวิ ธีนี้ผมก็ได้ส่งผ่านให้ลูก    
ของผมเห็นความส าคัญของเรื่อง
พระเจ้า เมื่อเขามีครอบครัวเขาก็จะ 
ท าในครอบครัวของพวกเขาต่อ ไป 
 
ข้อ 30,31 พระเจ้าไม่ทรงต้องการ
ให้ชาวอิสราเอลถามเกี่ยวกับ
ศาสนาของชาวต่างชาติที่อยู่รอบ  
ตัวพวกเขา  
 การกราบไหว้รูปเคารพแทรก -
ซึมไปทั่วดินแดนคานาอัน  การ
กระท าที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายนั้น
ดึงเราให้หลงได้ง่ายๆ บางครั้ง
ความอยากรู้อยากเห็นก็ท าให้เรา
สะดุดล้มได้  
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 ความรู้ในเรื่องชั่วจะเป็นอันตราย 
ถ้าเราไม่สามารถต้านทานการล่อ - 
ลวงของมันได้ การหยุดยั้งการอยาก 
รู้อยากเห็นในเรื่องอันตรายแสดง
ถึงความรอบคอบและการเชื่อฟัง 
 ดังนั้น ให้เราระวัง! ความอยากรู้
อยากเห็นนั้นสามารถท าลายเราได้
นะครับ เราเคยมีประสบ การณ์
เช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระองค์ให้เราพ้นจากซึ่ง
ชั่วร้ายและการทดลองที่จะน าเรา
ออกจากทางของพระองค์ ไป โดย  
เฉพาะเรื่องการอยากรู้อยากเห็น
ของเราที่จะต้องระวังไม่ให้ล้ าเส้น
และน าเราไปสู่ความบาปได้ 
 ให้เรา อธิษฐานเผื่อสมาชิกใน     
ครอบครัวของเราทุกคน ที่ทุกคน
จะติดสนิทกับพระเจ้า เติบโต     
ขึ้นในทางของพระเจ้า ให้ออกชื่อ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเรา
ที่เขาจะยืนหยัดกับพระองค์จน
ตลอดชีวิตของเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 9 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
13 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 12-16 
 เมืองที่ปฏิเสธพระเจ้าอย่าง
สิ้นเชิงจะต้องถูกท าลายเพื่อจะได้
ไม่น าคนที่เหลือในชาติให้หลงตาม  
แต่อิสราเอลต้องไม่ลงมือกับเมือง
ใดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าชาวเมือง
นั้นปฎิเสธพระเจ้าจริง แนวทาง
เหล่านี้ช่วยชีวิ ตคนจ านวนมาก 
เมื่อผู้น าอิสราเอลกล่าวหาคน 3 
เผ่าอย่างผิดๆ ว่าทอดทิ้งความเชื่อ 
(ยชว.22)  

 ถ้าเราได้ยินว่าเพื่อนบางคน  
ออกห่างจากพระเจ้า หรือได้ยิน   
ว่าทั้งคริสตจักรพากันหลงไป    
เราควรตรวจสอบความจริงก่อนจะ
ท าหรือพูดอะไรที่อาจสร้างความ
เสียหายได้  
 แต่บางครั้งพระเจ้าก็ ต้องการ   
ให้เราลงมือท าเช่น ตักเตือนเพื่อน
ที่ดื้อรั้น สั่งสอนเด็ก หรือปฎิเสธ  
ค าสอนเท็จ แต่ก่อนอื่นเราต้อง
แน่ใจว่าเรามีข้อเท็จจริงพร้อม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 2-11   
 ชาวอิสราเอลถูกเตือนไม่ให้ฟัง  
ผู้เผยพระวจนะเท็จหรือใครก็ตาม  
ที่ชักจูงพวกเขาไปก ราบไหว้บูชา
พระอื่นๆ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็น
เพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
ก็ตาม  
 การล่อลวงให้เราละทิ้งพระบัญญัติ
ของพระเจ้ามักคืบคลานเข้ามาหา
เราอย่างเงียบๆ อาจจะไม่ได้เป็น
เสียงตะโกน แต่เป็นความสงสัย    
ที่แผ่วเบา และความสงสัยนี้ก็ดู
น่าเชื่อถือโดยเฉพาะเมื่อมันมาจาก
คนที่เรารัก  
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 แต่ความรักที่มีต่อญาติพี่น้อง   
ไม่ควรมีความส าคัญเหนือการอุทิศ 
ชีวิตแด่พระเจ้า  

เราเอาชนะการทดลอง 
ที่เข้ามาอย่างเงียบ  ๆได ้โดย 

ระบายความในใจของเรากับพระเจ้า 
ในการอธิษฐานและโดยการ 

หมั่นศึกษาพระวจนะของพระเจ้า 
 เราเองได้หมั่นศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้าหรื อไม่? เพราะพระ -
วจนะของพระเจ้าเป็นความจริง 
และจากการที่เรารู้และเข้าใจความ
จริงของพระเจ้านั้น เราก็จะไม่ต้อง
ให้ใครมาหลอกได้ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ให้เรามีพระคัมภีร์ซึ่งเป็นค าตรัส
ของพระ องค์ ท าให้เราสามารถ
แยกแยะสิ่งที่ผิดหรือถูกได้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์ส่วนตัวกับพระองค์ กับสิ่งที่
พระองค์ได้ตรัสในพระคัมภีร์  กับ
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อว่า  พระ-
วจนะของพระเจ้านั้นจะไม่ใช่เป็น
เพียงตัวอักษรแต่เป็นชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 10 ตุลาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ  
14:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
14:1-21 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้สอนอะไ รท่านบ้าง
ในเรื่องการกิน? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
การกระท าที่กล่าวถึงในที่นี้ หมายถึง 
พิธีกรรมทางศาสนาส าหรับผู้ตาย  
 ปัจจุบันหลายศาสนามีการกราบ
ไหว้หรือท าพิธีบางอย่างให้ผู้ตาย 
แต่ ความเชื่อของคริสเตียนและ     
ยูดาห์ต่างจากศาสนาอื่นๆ เนื่อง  
จากเน้นที่การปรนนิบัติรับใช้    
พระเจ้าในชีวิตนี้  

 อย่าปล่อยให้ความเป็นห่วง   
หรือความกังวลเกี่ยวกับผู้ตายดึง
เราออกจากงานที่พระเจ้าทรง
มอบหมายให้เราท าขณะที่เรายัง   
มีชีวิตอยู่ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 3-21 
ท าไมอิสราเอลจึงรับประทานอาหาร 
บางอย่างไม่ได้ ? 
 เหตุผลมีหลายประการคือ  

[1] สัตว์กินเนื้อกินเลือดของสัตว์อื่น
และสัตว์ที่กินซากสัตว์อื่นก็กินสัตว์
ที่ตายแล้ว เนื่องจากคนไม่สามารถ
กินเลือดหรือสัตว์ที่ตายแล้วได้ 
พวกเขาจึงกินสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้
เช่นกัน [2] สัตว์ต้องห้ามบางชนิด
เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีในวัฒนธรรม
ของชาวอิสราเอล  เช่นเดียวกับ
ค้างคาว งู และแมงมุม ส าหรับคน
บางคนในปัจจุบัน สัตว์บางชนิดถูก
ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาว  
ต่างชาติ (อสย.66:17) ส าหรับชาว
อิสราเอล สัตว์มีมลทินหมายถึง
ความบาปและลักษณะนิสัยไม่ดี  
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[3] ข้อห้ามบางอย่างอาจมีไว้เพียง
เพื่อเตือนชาวอิสราเอลให้ตระหนัก
อยู่เสมอว่าพวกเขาแตกต่างจาก  
คนอื่น และถูกแยกออกมาส าหรับ
พระเจ้า  
 แม้เราจะไม่ต้องท าตามกฎเรื่อง
อาหารเหล่านี้อีกต่อไป (กจ.10:9-
16 ) แต่เราก็ยังคงเรียนรู้จากสิ่ง
เหล่านี้ว่าเราต้องรักษาชีวิตทุกด้าน
ให้บริสุทธิ์  
 
เราไม่อาจจ ากัดความบริสุทธิ์ไว้เพียง
ด้านจิตวิญญาณเท่านั้น เราต้อง

ด าเนินชีวิตประจ าวันให้บริสุทธิ์ด้วย
การดูแลสุขภาพอนามัย การเงิน  
การใช้เวลาว่าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ที่ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ทั้งสิ้น 

 
 พระเจ้าของเรานั้นทรงร อบคอบ
มาก พระองค์ไม่เพียงสนใจแต่จิต -
วิญญาณเท่านั้น แต่พระองค์ทรง
สนใจเรื่องร่างกายด้วย  
 

 โลกปัจจุบันนี้ คนจ านวนมาก
เสียชีวิตเพราะกินไม่ถูกต้อง เช่น   
มีคนที่ตายจากโรคหัวใ จล้มเหลว
มากขึ้น และบางคนอายุแค่ สามสิบ
หรือสี่สิบปีเท่านั้น ปัญหาคือกินไม่
ระวัง ไขมันในกระแส เลือดสูง
เกินไป ท าให้ไปอุดตันที่เส้นเลือด
หัวใจ ดังนั้น แม้ว่าเราบอกว่าเรามี
เสรีภาพในการกิน แต่เราก็ต้อง
ระวังการกินอาหารที่ จะไม่ท าร้าย
ร่างกายเราด้วย 
 เราได้ระมัดระวังในเรื่องการดูแล
ร่างกายของเราอย่างไรบ้าง ? เพื่อ
เราจะมีร่างกายที่แข็งแรง ในการ
รับใช้พระเจ้าในโลกนี้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เราเป็นคนที่มีจิตใจ
เข้มแข็งที่จะชนะตัวเองในเรื่องการ
กิน  กิน ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย กินอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ร่างกายแข็งแรง 
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ไม่ใช่กิน ตามใจปาก  อย่างไม่ระวัง
ตัวเอง และเป็นการท าลายร่างกาย
เราที่เป็นพระวิหารของพระเจ้า 
 ขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่สมดุล  
ดูแลชีวิตตัวเองทั้งร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ เพื่อท าให้เราเป็นคนที่
แข็งแรงรับใช้พระเจ้า และ เป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 11 ตุลาคม   
สดุดี 111 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 111 ช้า ๆ 
2 รอบ 
สาระส าคัญ     ทุกสิ่งที่พระเจ้า    
ทรงกระท านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดี ความ
ย าเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของ
สติปัญญา 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ข้อ 9 
การไถ่ในที่นี้หมายถึงตอนที่พระเจ้า
ทรงช่วยกู้อิสราเอลออกมาจาก
อียิปต์และการกลับจากการเป็น
เชลยในบาบิโลน (ดู ฉธบ .7 :8 , 
ยรม.31:11)  

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



ตุลาคม – 29 

 การไถ่หมายถึงการน าค่าไถ่    
ไปแลกของบางอย่างหรือแลกคน
บางคนกลับมา มนุษย์ทุกคนตก
เป็นทาสของค วามบาปจนกระทั่ง
พระ เยซูทรงจ่ายค่าไถ่ให้เราเป็น
อิสระด้วยการถวายชีวิตของพระองค์ 
เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์  
 ก่อนหน้าพระเยซูจะถวาย
พระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป 
มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้า
ต่อหน้าพระเจ้า (ในอภิสุทธิสถาน)  
 แต่ตอนนี้ผู้เชื่อทุกคนเข้าไปถึง  
พระบัลลังก์ของพระเจ้าได้อย่างเสรี
โดยการอธิษฐาน และพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 10   
ความเกรงกลัว (ย าเกรง ) พระเจ้า
เป็นหนทางเดียวที่จะท าให้เรามี
สติปัญญาอย่างแท้จริง พระธรรม
สุภาษิต 1:7-9 ก็ย้ าเรื่องนี้  
 

 บ่อยครั้งคนอยากจะข้ามขั้นตอน
นี้เพราะคิดว่าตนมีสติปัญญาได้
ด้วยการหาประสบการณ์และการ  
ศึกษาหาความรู้เท่านั้น  

แต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าพระเจ้า 
ทรงเป็นต้นก าเนิดของสติปัญญา 
พื้นฐานการตัดสินใจที่ชาญฉลาด 
ก็สั่นคลอน และเรามีแนวโน้ม 

ที่จะตัดสินใจอย่างโงเ่ขลาและผิดพลาด 
 สติปัญญาไม่เหมือนความรู้  เรา
สามารถมีความรู้ได้โดยการอ่าน 
หรือเรียนรู้จากคนอื่นหรือสถาน -
การณ์รอบ ๆ ตัวเรา  
 บางคนมีความรู้แต่ไม่มีสติ -
ปัญญา เหมือนภาษิตไทยที่บอกว่า 
“ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”  
 แล้วสติปัญญามาได้อย่างไร ? 
ค าตอบจากพระวจนะของพระเจ้า 
โดย เฉพาะ ในตอนนี้บอก เรา ว่า
สติปัญญามาจากการที่เราย าเกรง
พระเจ้า  
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 ให้เราสังเกตตัวเราว่า เมื่อเรามี
ปัญหา หรือเผชิญบางสถานการณ์
ที่ยาก และเราไม่สามารถแก้ได้  
นั่นแหละคือบทบาทของสติปัญญา
ที่เราต้องการ  
 ลองทบทวนดูว่า ที่ผ่านมามี
หรือ ไม่ที่เราแก้ไขปัญหาไปแบบ  
ไม่เข้าท่า? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาใจ และความคิดของเราที่เราจะ
เรียนรู้เรื่องความย าเกรงพระเจ้า 
ทูลขอให้พระเจ้าช่วยเราให้ผ่าน   
แต่ละสถานการณ์หรือปัญหาใด ๆ 
ได้โดยสติปัญญาของพระเจ้า โดย
ผ่านความย าเกรงพระเจ้านั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 12 ตุลาคม   
สดุดี 112 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 112  ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ      ประโยชน์ของ    
การเชื่อมั่นในพระเจ้า  พระเจ้าทรง
ปกป้องความคิดจิตใจและการกระท า
ของผู้ที่ท าตามบทบัญญัติของพระเจ้า 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่าน บ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7,8 
เราทุกคนอยากด าเนินชีวิตโดย
ปราศจากความกลัว  
 วีรบุรุษของเราคือคนที่ไม่กลัว 
เป็นคนที่กล้าจะเผชิญอันตรายทุก
อย่างและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ 

  ผู้เขียนสดุดีสอน เราว่าความ
เกรงกลัวพระเจ้าน าไปสู่ชีวิตที่
ปราศจากความกลัว การเกรงกลัว
พระเจ้าหมายถึงการเคารพย าเกรง
พระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงฤทธิ์  

เมื่อเราวางใจอย่างสมบูรณ ์
ให้พระเจ้าทรงดูแลเรา  
ความกลัวทุกประเภท 

รวมทั้งความกลัวตายก็จะมลายไป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1 
 พระพรมากมายมีพร้อมส าหรับ
เรา ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ ความ
เจริญรุ่งเรือง ความม่ันคงปลอดภัย 
เสรีภาพจากความกลัว (112 :2-9) 
เพียงแค่เราย าเกรงพระเจ้าและปีติ
ยินดีในการเชื่อฟังพระบัญชาของ
พระองค์  
 ถ้าเราต้องการพรจากพระเจ้า 
เราต้องย าเกรงพระองค์ และเชื่อฟัง
พระองค์ด้วยความยินดี 
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 เมื่อเราอยากได้รับพระพร เรา
ต้องย าเกรงพระเจ้า และกระท า
ตามที่พระองค์ทรงบอกให้เราท า
นั้น นี่เป็นเง่ือนไขที่พระเจ้าได้ทรง
บอกกับเราเสมอ ๆ  
 ค าถามที่เราต้องตอบตัวเองจาก
พระธรรมตอนนี้คือ เรามีใจเมตตา
กรุณาและชอบธรรมหรือไม่?   
เราเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และให้ด้วยใจ   
กว้างขวางหรือไม่? เราแจกจ่ายให้  
กับคนยากจนหรือเปล่า? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอให้หัวใจของเรานั้นเต็มล้น
ด้วยพระลักษณะหัวใจของพระเจ้า 
คือเมตตากรุณา ชอบธรรม เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ ใจกว้างขวาง  
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเห็นความ
ต้องการของพี่น้อง และอธิษฐาน
ทูลถามพระเจ้าว่า จะให้เรานั้นเป็น
เครื่องมือของพระองค์คือเป็นค า - 
ตอบส าหรับพี่น้องคนนั้นอย่างไร
บ้าง ? ให้เราเฝ้าทูลถามพระเจ้า
จนกระทั่งเราได้รับค าตอบนั้น และ
กระท าตามที่พระเจ้าทรงน าเราได้ 
 ใช้เวลานี้อ ธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 13 ตุลาคม   
สดุดี 113 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 113 ช้า ๆ  
2 รอบ 
สาระส าคัญ     ขอบเขตที่พระเจ้า  
ทรงเอาใจใส่ดูแล พระเจ้าทรงส าแดง
พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ผ่ านทางความ
ห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อคนยากจน
และคนที่ถูกข่มเหง 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 5-9 
ในสายพระเนตรพระเจ้า คุณค่า
ของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่ า รวย
หรือชนชั้นทางสังคม  
 

 หลายคนที่ท างานของพระเจ้าได้
ดีเริ่มต้นชีวิตอย่างยากจนต่ าต้อย 
พระเจ้าทรงท าให้ชนชั้นทางสังคม
ของโลกนี้หมดความหมาย  

พระองค์มักจะเลือกผู้น าและ 
ทูตของพระองค์จากกลุ่มคนที ่
สังคมไม่คบหาและไม่ต้องการ 

เราเห็นคุณค่าในตัวคนเหล่านี้หรือไม่ 
จงท าใหเ้ห็นว่าทุกคนมีคุณค่าและ 

มีประโยชน์ ในสายพระเนตรพระเจ้า 
 เราลองมองเข้าไปในคริสตจักร
ของเราที่บางครั้งเราไม่เคยคิดถึง
เขาเลย เพราะเขายากจน ดูเหมือน
ไม่มีความสามารถ และเราก็ละเลย
เขา   
 ในสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์ให้เรา
หาโอกาสไปคุยกับเขา ให้เราถาม
พระเจ้าว่า จะให้เราคุ ยกับเขาเรื่อง
อะไร และ ทูลขอค าตรัสหรือพระ -
วจนะของพระเจ้าสักข้อหนึ่งที่     
จะหนุนใจเขา และดูว่าพระเจ้าจะ
ทรงกระท าการอะไรบ้างกับพี่น้อง
ท่านนั้น 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับหญิงม่าย คน
ด้อยโอกาส เด็กก าพร้าในคริสต -
จักรเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
เขา และอธิษฐานกับพระเจ้าว่า  มี
ใครบ้างเป็นพิเศษที่พระเจ้าจะทรง
ใช้เราให้ไปคุยกับเขา หนุนใจเขา 
อย่าลืมทูลถามพระเจ้าว่า เราจะคุย
อะไรกับเขา และมีข้อพระคัมภีร์
หรือค าตรัสบางสิ่งที่พระเจ้าจะให้
เราไปให้เขาด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 ตุลาคม   
สดุดี 114 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 114 ช้า ๆ 
2 รอบ 
สาระส าคัญ    พระเจ้าทรงฤทธิ์
ทรงกู้อิสราเอลจากอียิปต์  เรา
สรรเสริญพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าในชีวิตของเราได้ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 7   
เมื่อพระเจ้าประทานบทบัญญัติ     
ที่ภูเขาซีนาย ภูเขาก็สั่นสะเทือน
เพราะการสถิตอยู่ของพระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 ปัจจุบันแม้เราจะมีเทคโนโลยี    
ที่ทันสมัย แต่ทะเล แม่น้ า และ
ภูเขาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายและ   
น่าครั่นคร้ามส าหรับเรา แต่ส าหรับ
พระเจ้าผู้ทรงควบคุมธรรมชาติ สิ่ง
เหล่านี้เล็กน้อยมาก  
 เมื่อเราเห็นพลังของคลื่นใน
มหาสมุทรหรือความสง่างามของ
ยอดเขาสูง เราควรคิดถึงความ
ยิ่งใหญ่และพระเกียรติสิริของ    
พระเจ้าซึ่งน่าเกรงขามยิ่งกว่าสิ่ง
มหัศจรรย์ทั้งหลายในธรรมชาติ
มากมายนัก  
 การสั่ นสะท้านต่อหน้าพระเจ้า
หมายถึงการตระหนักถึงฤทธิ์
อ านาจและสิทธิอ านาจอันสมบูรณ์
ของพระองค์เมื่อเทียบกับความ
อ่อนแอของเรา 
 เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ที่ทันสมัยด้วยความย าเกรง
พระเจ้าหรือไม่ ? ด้วยการตระหนัก
ถึงฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าหรือไม่?  
 

 แมม้นุษย์จะคิดว่าตัวเองมีความ-
สามารถควบคุมทุกอย่างได้ เช่น
เรามีเขื่อนใหญ่ ๆ ที่ควบคุมน้ าได้ 
แต่เมื่อน้ าท่วมมาจากจริง ๆ เช่นใน
ปี พ.ศ. 2554 ที่มีน้ าท่วมใหญ่ทั้ง
ประเทศไทย เราก็ต้องยอมแพ้ท า
อะไรไม่ได้ หรือแม้แต่กรณีของ     
สึนามิ เราก็ท าอะไรไม่ได้เช่นกัน  
 ดังนั้น เ รามีชีวิตอยู่ด้วยการ
สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์
เดชพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และ
ฤทธานุภาพที่ไม่มีสิ้นสุดของพระ -
เจ้า และอธิษฐานมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงใช้เรา
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการ
จัดเตรียมทุกอย่างที่พระองค์ทรงมี
ต่อเรา ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อถวาย
เกียรติแด่พระองค์และเพื่อเราจะมี 
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ชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองต่อความรัก
และพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ
เรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 ตุลาคม   
สดุดี 115 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 115 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ  พระเจ้าทรงพระชนม์
อยู่ พระองค์ทรงคิดถึงเรา ดูแลเรา 
และเราควรให้พระองค์มีความส าคัญ
เป็นอันดับแรกในชีวิตของเรา 
ท่านได้รับการดลใจอะไรบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 ผู้เขียนสดุดีทูลขอให้พระนาม
ของพระเจ้าได้รับเกียรติไม่ใช่ให้  
ชนชาติของเขาได้รับเกียรติ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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 บ่อยครั้งเราขอให้พระเจ้าทรง
เชิดชูพระนามของพระองค์พร้อม
กับชื่อของเราเช่น เราอาจอธิษฐาน
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เราท างาน
ได้ดีเพื่อให้ผลงานของเราโดดเด่น 
หรืออาจขอให้การเสนอผลงาน
เป็นไปด้วยดีเพื่อเราจะได้รับการ
ชื่นชม  
 การท าตัวให้ดูดีหรือเพื่อให้คน
อื่นประทับใจนั้นไม่ผิด แต่จะผิด
เมื่อเราต้องการดูดีโดยไม่สนใจว่า
ชื่อเสียงของพระเจ้าจะได้ รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้างจากการ
กระท าของเรา  
 ก่อนจะอธิษฐาน ลองถามตัวเอง
ว่า “ใครจะได้รับเกียรติถ้าพระเจ้า
ทรงตอบค าอธิษฐานของฉัน” 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 12       ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า  
“พระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทัง้หลาย”  
ช่างเป็นความจริงที่แสนวิเศษจริงๆ  
 

 บ่อยครั้งเรารู้สึกว้าเหว่ โดดเดี่ยว 
และถูกทอดทิ้งเหมือนไม่มีพระเจ้า 
แต่แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเห็น 
ทรงเข้าใจ และทรงระลึกถึงเรา  
เมื่อเรารู้สึกหดหู่เพราะปัญหาต่างๆ 

หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า  
จงมีก าลังใจเถิด  

เพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงเรา  
และเมื่อพระองคท์รงคิดถึงเรา  

ไม่ช้าความช่วยเหลือ 
จากพระองค์จะมาถึงอย่างแน่นอน 

 เราไว้วางใจพระเจ้าเหมือนใน
พระธรรมสดุดีนี้ย้ าแล้วย้ าเล่า
หรือไม่ ? เรามีปัญหาอะไรที่ใหญ่
เกินที่พระเจ้าจะทรงตอบได้หรือ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้เรามอบปัญหา
ของเรานั้นกับพระองค์ และ ให้เรา
ไว้วางใจ ในค าตอบที่พระเจ้าทรง
ให้กับเรานั้น 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่กับ
พระเจ้า และ อธิษฐานกับพระเจ้า
ว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอ
ไว้ว างใจในพระองค์ในเรื่อง ...... ” 
และเริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับค าตอบที่พระเจ้าจะทรง
ให้กับเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 ตุลาคม   
โคโลสี 4:7-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนา  
พระธรรม สดุดี 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โคโลสี 4:7-18  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 15 คริสเตียนยุคแรกประชุมกัน
ตามบ้านจนศตวรรษที่สามถึงมี
อาคารเป็นโบสถ์ให้เห็นทั่วไป 
 
ข้อ 18 ตามปกติเปาโลจะบอกให้
อาลักษณ์เขียนจดหมายและตอน
จบมักจะเขียนอะไรสั้นๆ ด้วย
ลายมือของท่านเอง  
(ดู 1 คร.16:21; กท.6:11 ด้วย)  

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



ตุลาคม – 39 

 การกระท าเช่นนี้ท าให้ผู้รับ  
แน่ใจว่าไม่ใช่พวกสอนเท็จเขียน
จดหมายมาในนามของเปาโล 
นอกจากนี้ยังท าให้จดหมายมี
ลักษณะเป็นส่วนตัวมากขึ้น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 18 
 หากเราจะเข้าใจจดหมายที่มีไป
ถึงชาวโคโลสี เราก็ต้องเข้าใจว่ า
คริสตจักรก าลังเผชิญความกดดัน
จากค าสอนเท็จซึ่งบอกว่าจะให้ชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งขึ้นผ่านทาง
ความรู้ที่เป็นความลึกลับ (รูปแบบ
แรก  ๆ ของลัทธินอสติก) และผู้สอน
เท็จท าลายความเชื่อในพระคริสต์
โดยปฏิเสธความเป็นพระเจ้าและ
ความเป็นมนุษย์ของพระองค์   
 เปาโล พูดอย่างกระ จ่างชัดใน
จดหมายถึงคริสตจักรโคโลสีว่า  
พระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็น
แหล่งของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของ
เรา ทรงเป็นศีรษะของพระกายคือ
บรรดาผู้เชื่อ   
 

 พระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ -
เป็นเจ้าเหนือโลกทางวัตถุและโลก
ทางจิตวิญญาณ  

หนทางที่จะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
ที่ลึกซึง้ ไม่ใช่ผ่านทางศาสนกิจ  
ความรู้พิเศษหรือความลึกลับใดๆ  
แต่มาจากการสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 

 เราต้องไม่ยอมให้สิ่งใดมาขวาง
กั้นเรากับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
 มีอะไรที่ขวางกั้นเรากับพระ -
เจ้าของเราหรือไม่ สิ่งนั้นคืออะไร?  
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 หัวใจของเปาโลคือคริสตจักร   
ให้เราอธิษฐานที่เราจะมีหัวใจ แบบ
เปาโลคือรักคริสตจักร รักพี่น้อง     
รักอาณาจักรพระเจ้า และอุทิศ
ตัวเอง ทุกสิ่งที่เรามี ครอบครัว 
ความ สามารถ ของประทาน เพื่อ  
ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ 



40 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 

 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้เรามีความเข้าใจและ
สามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นความ - 
จริงออกจากสิ่งที่บิดเบือนได้ ไม่ว่า
สิ่งนั้นจะเป็นมาจากภายนอก หรือ
เนื้อหนัง ธรรมชาติบาป และตัวตน
เก่าของเราก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ :  เพื่อเสริมก าลัง  
คริสเตียนชาวเธสะโลนิกาให้มี
ความเชื่อและมั่นใจในการเสด็จ
กลับมาของพระเยซู  
ผู้เขียน: เปาโล 
เขียนถึงใคร:  คริสตจักรที่เมือง  
เธสะโลนิกา และผู้เชื่อทุกหนแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน:  ประมาณ ค .ศ. 
51 เขียนที่เมืองโครินธ์ เป็นจดหมาย
ฉบับแรกๆ ของเปาโล 
เบื้องหลัง : คริสตจักรที่เมือง     
เธสะโลนิกาเป็นคริสตจักรใหม่เพิ่ง
ก่อตั้งได้เพียงสองสามปีก่อนที่
เปาโลจะเขียนจดหมายฉบับนี ้คริส- 
เตียนชาวเธสะโลนิกาจ าเป็นต้อง
เติบโตขึ้นในความเชื่อ นอกจากนี้
พวกเขายังเข้าใจผิดเรื่องการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ มี
บางคนคิดว่าพระองค์เสด็จกลับมา
ในทันที  

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

เข้าใจพระธรรม  
1 เธสะโลนิกา 
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บางคนก็สับสนเมื่อคนที่พวกเขา
รักเสียชีวิต เพราะคาดหวังว่าพระ -
คริสต์จะเสด็จกลับมาก่อนหน้านั้ น 
และบรรดาผู้เชื่อที่ก าลังถูกข่มเหง  
ก็เกิดความเข้าใจผิดด้วยเช่นกัน 
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (1ธส.4:14) 
 เพราะในเมือ่เราเชือ่ว่าพระเยซู
ทรงส้ินพระชนม ์ และทรงคืน
พระชนมแ์ล้ว  โดยพระเยซูนัน้  
พระเจ้าจะทรงน าบรรดาคนที ่
ล่วงหลบัไปแล้วนัน้  มากบั
พระองค ์
 
คริสเตียนจ านวนมากในศตวรรษ

แรกเผชิญหน้ากับความตายเช่น - 
เดียวกับมนุษย์ทุกคน หลายคนต้อง
ตายก่อนเวลาอันควรโดยน้ ามือ
ของพวกที่เกลียดชัง  พระคริสต์กับ
ผู้ที่ติดตามพระองค์ 
ซึ่งมีตั้งแต่ชาวยิวผู้เคร่งครัด 

(อย่างเปาโลก่อนกลับใจ) พวกกรีก
ที่โกรธแค้น ไปจนถึงชาวโรมัน      
ผู้โหดเหี้ยม การข่มเห งมีทั้งขว้าง

ด้วยหิน ทุบตี  ตรึงกางเขน ทรมาน 
และฆ่าให้ตาย การเป็นสาวกของ
พระคริสต์จึงหมายถึง  การสละทุก
อย่าง 
เปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักรที่เมือง  

เธสะโลนิการะหว่างการเดินทาง
ประกาศครั้งที่สอง (ประมาณ ค .ศ. 
51) หลังจากนั้น ไม่นานเขาก็เขียน
จดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ก าลั งใจ 
ผู้เชื่อใหม่ที่นั่น เปาโลต้องการยืนยัน
ความรักที่ เขามีต่อชาวเธสะโลนิกา 
ยกย่องชมเชยความซื่อสัตย์ของ
พวกเขาท่ามกลางการข่มเหงและ
เตือนให้ระลึกถึงความหวัง คือให้
แน่ใจ ในการเสด็จกลับมาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกเขา 
เปาโลเริ่มต้นจดหมายโดย พูด 

ถึงสิ่งที่น่าพอใจ ขอบคุณพระเจ้า
ส าหรับความเชื่อที่มั่นคงและ
ชื่อเสียงอันดีของชาวเธสะโลนิกา 
(1:110) จากนั้นเปาโลย้อนทบทวน
ความสัมพันธ์ว่าท่านกับผู้ร่วมงาน
ได้น าข่าวประเสริฐมาถึงชาวเธสะโล-
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นิกาอย่างไร (2:1-12) ชาวเธสะโล -
นิกาได้รับข่าวประเสริฐอย่างไร 
(2:13-16) และบอกว่าท่านปรารถนา
จะมาเยี่ยมชาวเธสะโลนิกาอีกครั้ง 
(2:14 -20 ) และด้วยความห่วงใย
คริสตจักร เปาโลจึงส่งทิโมธีมาให้
ก าลังใจพวกเขาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ในความเชื่อ (3:1-13) 
จากนั้นเปาโลก็มุ่งสู่แก่นสารของ

จดหมายคือ การแนะน า ตักเตือน 
และปลอบประโลมใจ ท่านท้าทาย
ชาวเธส ะโลนิกาให้ด าเนินชีวิต  
ประจ าวันให้เป็นที่พอพระทัย    
พระ เจ้าโดยหลีกหนีจากความผิด
บาปทางเพศ (4:1-8) ให้รักซึ่งกัน
และกัน ( 4 :9 ,10 ) และให้เป็น
พลเมืองดีในโลกที่เต็มไปด้วย  
ความบาป (4:11,12)  
เปาโลปลอบโยนชาวเธสะโลนิ -

กาโดยเตือนให้ระลึกถึงความหวัง
แห่งการเป็นขึ้นจากตาย (4:13-18) 
จากนั้นก็เตือนพวกเขาให้พร้อมอยู่
ทุกเวลาเพราะพระเยซูคริสต์อาจ  
จะเสด็จกลับมาเวลาใดก็ได้ เมื่อ

พระองค์เสด็จกลับมา คริสเตียนที่มี
ชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วก็จะได้รับ
ชีวิตใหม่ (5:1-11) 
จากนั้นเปาโลตักเตือนว่าควร

เตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่
สองอย่างไร คือตักเตือนคนที่เกียจ
คร้าน (5:14) ให้ก าลังใจผู้ที่ขลาด
กลัว (5:14) ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ 
(5:14) อดทนกับทุกคน (5:14) ท า
ดีต่อคนอื่น (5:15) จิตใจเบิกบาน
อยู่เสมอ (5:16) อธิษฐานอยู่เสมอ 
( 5 :17 ) ขอบพระคุณ ( 5 :18 ) 
ทดสอบทุกสิ่งที่สอน (5 :20 ,21 ) 
และหลีกห่างจากความชั่ว (5:22) 
เปาโลจบจดหมายโดยการอวยพร
สองครั้งและขอร้องให้อธิษฐานเผื่อ 
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วันที่ 17 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนา  
พระธรรม สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1เธสะโลนิกา  1  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไร กับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6 
 ชาวเธสะโลนิการับข่าวประเสริฐ
เรื่องความรอดด้วยความชื่นชม
ยินดีอย่างใหญ่ หลวง แม้พวกเขา
จะต้องทนทุกข์อย่างหนักจากการ
กดขี่ข่มเหงของทั้งชาวยิวและคน
ต่างชาติ (3:2-4; กจ.17:5)  

 การมีความเชื่อในข่าวประเสริฐ
และยอมรับชีวิตใหม่ในพระคริสต์
ท าให้ชาวเธสะโลนิกาหลายคนเชื่อ
ว่าพวกเขาจะถูกป้องกันไว้จาก
ความตายจนกระทั่งพระคริสต์  
เสด็จกลับมา  
 ดังนั้นเมื่อผู้เชื่อหลายคนตายลง
เพราะถูกข่มเหง คริสเตียนชาว    
เธสะโลนิกาบางคนจึงเริ่มสงสัย    
ในความเชื่อของตน  
 เปาโลให้ความเห็นมากมายกับ
คนที่มีปัญหาดังกล่าวในจดหมาย
ฉบับนี้ทั้งฉบับ โดยอธิบายให้คริส -
เตียนชาวเธสะ โลนิกาทราบว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เชื่อตายไป 
 
ข้อคิดจ ากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง   ในข้อ 
9-10 เราทุกคนควรจะตอบสนอง
ข่าวประเสริฐแบบเดียวกับชาว     
เธสะโลนิกาคือ “หัน”มาหาพระเจ้า 
“รับใช้ ” พระเจ้า และ “รอคอย ”  
พระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์
ผู้ทรงเสด็จกลับมาจากสวรรค์  



44 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 

 เราควรหันจากบาปมาหาพระ -
เจ้าเพราะพระคริสต์ก าลัง เสด็จมา
พิพากษาโลก  

เราควรจะเข้มแข็งในการปรนนิบัต ิ
ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้  

และควรจะเตรียมพร้อมในการ 
รับเสด็จพระคริสต์ เพราะเราไม่ทราบ
ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเวลาใด 

 ปัจจุบันนี้ เราอาจจะไม่ต้อง
เผชิญการต่อต้านและความยาก  
ล าบาก เพราะการที่เราเป็นคริส -
เตียนเหมือนกับที่ชาวเธสะโลนิกา
เผชิญ  ดังนั้นเราควรจะขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับเสรีภาพที่เรามีใน
ประเทศไทยที่เราสามารถประกาศ 
นมัสการพระเจ้าและออกพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ได้อย่างเสรี 
 ถ้าเป็นเช่นนั้นส าหรับเราเอง เรา
จะตอบสนองพระเจ้าอย่างไร? และ
การตอบสนองของเราน่าจะมาก  
กว่าชาวเธสะโลนิกาเสียอีก 
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับประเทศไทยที่เรามีเสรีภาพ
ในการออกพระนามของพระเยซู
อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ 
การเป็นพยานและการนมัสการ
พระเจ้าที่คริสตจักร 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องต่าง ๆ หลาย
ที่ทั่วโลกที่ถูกกดขี่ข่มเหง อธิษฐาน
อวยพรเขา ปกป้องเขา ทรงสถิต
กับเขาและเสริมก าลังของเขาด้วย 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเอง ที่จะ
ขยันขันแข็งในการด าเนินชีวิตกับ
พระเจ้า ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ มีส่วนร่วม
รับใช้พระองค์ ในคริสตจักร และน า
ความรอด สันติสุขไปยังเพื่อนบ้าน 
ญาติพี่น้องของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

วันที่ 18 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 2:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวนและภาวนา พระธรรม 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา  
2:1-5 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมในตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2  
ชาวเธสะโลนิการู้ว่าเปาโลถูกขังคุก
ที่เมืองฟีลิปปีก่อนที่จะมาเมือง    
เธสะโลนิกา (ดู กจ .16 :11 -17 :1) 
เปาโลไม่ได้กลัวถูกจับขังคุก ท่าน
ยังคงประกาศข่าวประเสริฐต่อไป  
 ถ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์   
ให้เราท าอะไรบางอย่าง พระองค์  
จะทรงประทานก าลังแล ะความ  
กล้าหาญที่จะกระท าสิ่งนั้น แม้จะมี
อุปสรรคขัดขวางก็ตาม 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 ข้อความที่ชัดเจนข้อนี้อาจ
ตอบโต้ค ากล่าวหาของพวกผู้น ายิว
ที่ปลุกป่ันฝูงชน (กจ.17:5) 
 เปาโลไม่ได้ใช้การประกาศข่าว -
ประเสริฐเป็นหนทางแสวงหาเงิน
ทอง ชื่อเสียงหรือความนยิมชมชอบ 
ท่านแสดงความจริงใจในแรงจูงใจ
ของท่านโดยโต้แย้งว่าตัวท่านและ
สิลาสต้องทนทุกข์เพราะแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐ  
 มีผู้คนเข้ามาในงานรับใช้ด้วย
เหตุผลมากมาย ไม่ใช่ทุกคนที่เป็น
คนดีและจริงใจ เมื่อแรงจูงใจผิดๆ
ของพวกเขาถูกเปิดโปงออกมา 
การงานทั้งหมดของพระคริสต์      
ก็ต้องเสียหาย  
 

เมื่อเราเข้ามามีส่วนในงานรับใช้  
จงกระท าด้วยความรัก 
ต่อพระคริสต์และผู้อื่น 

 

ข้อ 5 เรามักจะรู้สึกรังเกียจเมื่อได้
ยินใคร “ประจบสอพลอ” ผู้อื่น  
 การประจบเอาใจนั้นเป็นของ
หลอกหลวงและปิดบังเจตนาที่
แท้จริงของคน คริสเตียนไม่ควร
เป็นคนประจบสอพลอ  
 ผู้ที่ประกา ศความจริงของพระ -
เจ้าจะต้องเป็นคนซื่อตรง เรา
ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาทั้งใน
ค าพูดและการกระท าหรือไม่ หรือ
เราพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยิน
เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับชีวิต
ของเปาโลในแบบอย่างของการ  
ยืนหยัดและการมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจ     
ในการรับใช้พระเจ้าแบบเปาโลที่  
ไม่หวังการยกย่องจากมนุษย์ แม้
จะมีความยากล าบากก็จะยืนหยัด
ต่อไป ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างใจ
เราให้เรามีหัวใจที่จะถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เรากระท า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 2:6-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 :1 “พระเจ้าทรงเป็นความ
สว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลวัผู้ ใดเล่า  พระเจ้า
ทรงเป็นทีก่ าบงัเข้มแขง็แห่ง
ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรง
ใคร” 
อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา  
2:6-12 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 9  ถึงแม้ว่ าเปาโลมีสิทธิที่จะ  
รับการสนับสนุนในด้านการเงิน
จากคนที่ท่านสอน ท่านกลับเย็บ
เต็นท์หาเลี้ยงตนเอง (กจ .18 :3) 
เพื่อจะไม่เป็นภาระกับผู้เชื่อใหม่
ชาวเธสะโลนิกา 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 11  ไม่มีพ่อที่รักลูกคนไหนจะ
ปล่อยให้ลูกเข้าไปสู่สถานการณ์ที่
อาจจะถึงตายหรือเป็นอันตรายได้  
 โดยนัยเดียวกันเราควรระวัง
ดูแลผู้เชื่อใหม่เหมือนแม่ไก่กกลูก
ไว้ใต้ปีกจนกระทั่งเขาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่พอที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคง
ในความเชื่อ  

เราต้องช่วยเหลือคริสเตียนใหม ่
ให้เข้มแข็งพอที่จะมีอิทธิพลต่อคนอื่น 

โดยเห็นแก่ข่าวประเสริฐ 
 ในชีวิตคริสเตียนของเรานั้น เรา
ได้สร้างใครขึ้นมาจนเขาเข้มแข็ง
ในทางของพระเจ้าหรือไม่ คนนั้น
คือใคร? ___________________ 
__________________________ 
 ข้อ 11 ,12  เปาโลให้ก าลังใจ
ชาวเธสะโลนิกาโดยใช้ค าสอน   
และแบบอย่างชีวิตเพื่อให้พวกเขา
ด าเนินชีวิตในแนวทางที่คู่ควรต่อ
พระเจ้า 

 มีอะไรในชีวิตประจ าวันของเรา
ที่ท าให้พระเจ้าอับอายบ้างไหม 
เมื่อผู้คนเฝ้าดูชีวิตของเรา เขาคิด
ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อลูกแกะของเราที่  
เราเลี้ยงดูเขา สร้างเขาขึ้นมาเพื่อ
เป็นผู้ ใหญ่ในพระคริสต์นั้น ทูลขอ     
พระเจ้าให้เขาโตขึ้นจนกระทั่งเขา
สามารถเป็นพ่อหรือเป็นแม่ฝ่าย
วิญญาณของคนอื่น ๆ ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
_________________________ 

วันที่ 20 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 2:13-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 :1 “พระเจ้าทรงเป็นความ
สว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลวัผูใ้ดเล่า  พระเจ้า
ทรงเป็นทีก่ าบงัเข้มแขง็ แห่ง
ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรง
ใคร” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา 
2:13-16 ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 13 ในพันธสัญญาใหม่ค าว่า 
“พระวจนะของพระเจ้า ” ตาม 
ปกติหมายถึงค าสอนเรื่องข่าว -
ประเสริฐ พันธสัญญาเดิม หรือองค์
พระเยซูคริสต์เอง  
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 เรามักจะคิดว่าค านี้หมายถึง
อักษรในพระคัมภีร์เท่านั้น แต่เรา
ต้องเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เองทรง
เป็น ”พระวาทะ ” ด้วย (ยน .1:1) 
ดังนั้นพระองค์ยังทรงพูดกับเราอยู่
ในเวลานี้ 
 
 
 
 
ข้อ 15- 16 เพราะเ หตุใดชาวยิว
จ านวนมากจึงต่อต้านคริสต์ศาสนา 
[1] ถึงแม้ว่าศาสนายิวได้รับการ
ยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมาย
จากรัฐบาลโรมันแต่ก็ยังมีความ  
สัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับรัฐบาล ในขณะ
นั้นคริสต์ศาสนาถือว่าเป็นนิกาย
หนึ่งของลัทธิยูดา ผู้น ายิวกลัวว่า
รัฐบาลอาจต่อต้านพวกคริสเตียน
ด้วยก าลั งทหาร ซึ่งสามารถจะ
ขยายวงถึงพวกตนด้วย [2] ผู้น ายิว
คิดว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระ -
วจนะเทียมเท็จจึงไม่อยากให้ค า -
สอนของพระองค์เผยแพร่ออกไป  

[3] พวกเขากลัวว่าหากชาวยิว
จ านวนมากถูกชักน าไปอาจ ท าให้
ฐานะทางการเมืองของตนไม่มั่นคง
[4] พวกเขาภาคภูมิใจในสถาน -
ภาพพิเศษหรือ ประชากรที่พระเจ้า
ทรงเลือกสรร และไม่พอใจที่คน
ต่างชาติสามารถเป็นสมาชิก ใน
คริสตจักรได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14 คริสเตียนชาวต่างชาติใน   
เธสะโลนิกาถูกเพื่อนร่วมชาติของ
ตนข่มเหงเช่นเดียวกับที่คริสเตียน
ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มถูกชนชาติ
ของตนเองข่มเหง  
 การข่มเหงจะท าให้ท้อใจ  โดย - 
เฉพาะอย่างยิ่งจากคนใกล้ชิดของเรา
เอง เมื่อเรายืนหยัดเพื่อพระคริสต์เรา
อาจจะเผชิญการต่อต้าน การไม่ยอม- 
รับและการล้อเลียนเยาะเย้ยจาก
เพื่อนบ้าน มิตรสหายตลอดจนคน    
ในครอบครัวของเราเอง 
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การที่คริสเตียนสามารถ 
ยืนหยัดท่ามกลางการข่มเหง 

เพราะเขารู้จักพระองค์และมั่นใจว่า 
การติดตามองค์พระเยซูคริสต ์

เป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ากว่าการมีชีวิต 
ที่ปราศจากพระองค ์

 อะไรเป็นเหตุผลและแรงจูงใจให้
เรายืนหยัดติดตามพระเยซูคริสต์
แม้เวลาที่ถูกกดดันจากคนรอบข้าง 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่
ก าลัง ได้รับการต่อต้านอาจจะจาก
ครอบครัว หรือจากเพื่อน ๆ ขอ
พระเจ้าประทานก าลังที่เขาจะ    
ยืนหยัดได้ และให้เขามีสติปัญญา   
ที่จะเผชิญกับปัญหานี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 
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วันที่ 21 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 2:17-3:5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์ วันนี้ สดุดี 
27 :1 “พระเจ้าทรงเป็นความ
สว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลวัผูใ้ดเล่า  พระเจ้า
ทรงเป็นทีก่ าบงัเข้มแขง็แห่ง
ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรง
ใคร” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา 
2:17-3:5 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 18 
ซาตานมีจริง ซาตานมีชื่อเรียกว่า 
“พระของยคุน้ี ” (2คร .4:4) และ 
“เจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศ ” (อฟ .
2:2)  

 เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรที่กีดกัน
ไม่ให้เปาโลกลับไปเธสะโลนิกา 
อาจจะเป็นการต่อต้าน ความป่วย
ไข้ ปัญหาในการเดินทา ง หรือโดย
การโจมตีโดยตรงของซาตาน แต่
ซาตานท างานบางอย่างเพื่อกีดกัน
ไม่ให้เปาโลไปเธสะโลนิกา  
 อุปสรรคทั้งหลายที่กีดกันไม่ให้
เราท างานของพระเจ้าให้ส าเร็จอาจ
มาจากซาตานได้ (ดู อฟ.6:12) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
2:20 รางวัลสูงสุดในการรับใช้ของ
เปาโลไม่ใช่เงินทอง เกียรติยศหรือ
ชื่อเสียง แต่เป็นผู้เชื่อใหม่ซึ่งมีชีวิต
เปลี่ยนไปโดยพระเจ้าผ่านการ
เทศนาเรื่องข่าวประเสริฐ  
 นี่จึงเหตุผลที่เปาโลปรารถนาจะ
ได้พบพวกเขา คริสเตียนทุกคนที่
มุ่งขยายอาณาจักรของพระเจ้าควร
จะมีแรงจูงใจแบบเดียวกัน 
 



ตุลาคม – 53 

 ในการเป็นคริสเตียนของเรานั้น 
เราสามารถตอบได้หรือไม่ว่า อะไร
คือรางวัลสูงสุดในชีวิตคริสเตียน
ของเราที่ผ่านมา?  
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเรามีให้เราขอบพระคุณ    
พระเจ้า แต่ถ้าเราไม่มี เราจะตั้ง  
เป้าหมายอะไรบ้าง โดยดูจากพระ -
ธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
3:1-3 บางคนคิดว่าปัญหาทุกอย่าง
เกิดขึ้นจากความบาปหรือเพราะ
ขาดความเชื่อ  
 การทดลองอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนการของพระเจ้าส าหรับ     
ผู้เชื่อ ประสบการณ์ในปัญหาและ
การข่มเหงสามารถสร้างลักษณะ
นิสัยที่ดี (ยก .1:2-4) ความอดทน 
(รม.5:3-5) และความเข้าอกเข้า ใจ
ผู้ที่ก าลังเผชิญกับปัญหา (2 คร .
1:3-7)  

คนของพระจ้า 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาได้  

ปัญหาของเราอาจเป็นสัญญาณว่า 
เรามีชีวิตคริสเตียน 
ที่มีประสิทธิภาพก็ได ้

 เราเคยมีประสบการณ์แบบที่ว่า
นี้หรือไม่ คือปัญหาที่เราเผชิญนั้น
ได้สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น
ในชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ใน
คริสตจักรของเรา ออกชื่อของเขา 
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
เขา ปกป้องคุ้มครองรักษาเขาให้
พ้นจากการทดลอง และ น าชีวิต
ของเขา ให้เขาสามารถยืนหยัด  
เพื่อพระเจ้าได้ 
 อธิ ษฐานเผื่อพี่เลี้ยงฝ่ายจิต -
วิญญาณที่เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ใน
คริสตจักร และ ครูผู้สอนพระคัมภีร์
ในคริสตจักรที่จะมีการเจิมจาก  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอน   
พระวจนะของพระเจ้าอย่างเกิดผล
และมีประสิทธิภาพ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพา ะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 22 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 3:6-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 :2 “เมือ่คนท าชัว่เข้ามาหา
ข้าพเจ้า  เพือ่จะกินเน้ือข้าพเจ้า  
คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า  
เขาจะสะดดุและล้มลง” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา 
3:6-13 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11-13 
“ในเมือ่พระเยซูเจ้าของเราจะ
เสดจ็มากบัธรรมิกชนทัง้ปวง
ของพระองค์ ” ข้อนี้อ้างถึงการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ 
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 เมื่อพระองค์จะตั้งอาณาจักร     
นิรันดร์ของพระองค์ ในเวลานั้น
พระองค์จะรวบ รวมผู้เชื่อทั้งหมด   
ที่ตายไปแล้วและที่มีชีวิตอยู่เข้า
เป็นครอบครัวเดียวภายใต้การ
ปกครองของพระอง ค์ ผู้เชื่อทุกยุค
สมัยรวมทั้งชาว เธสะโลนิกาจะได้
อยู่กับพระคริสต์ในอาณาจักรของ
พระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7,8 ท่ามกลางการกดขี่ข่มเหง
และความกดดันผู้ เชื่อควรให้ก าลัง - 
ใจซึ่งกันและกัน  
 คริสเตียนที่ยืนหยัดม่ันคงใน  
องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นก าลังใจให้  
ทั้งผู้รับใช้และผู้สอนของเขา (คือผู้
สามารถมองเห็นผลดีจากการงาน
ของพวกเขา ) และผู้ที่เชื่อใหม่ (คือ
ผู้สามารถเรียนจากผู้เชื่อที่เป็น
ผู้ใหญ่) 
 
 

 ข้อ 9,10          นับเป็นความ  
ชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงส าหรับ  
คริสเตียนที่จะได้เห็นคนมาเชื่อใน
พระคริสต์และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในความเชื่อ  
 เปาโลประสบความชื่นชมยินดี
อย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วน ท่านขอบคุณ 
พระเจ้าส าหรับคนเหล่านั้นที่ ได้มา
รู้จักพระคริสต์และอธิษฐานให้พวก
เขาเข้มแข็งในความเชื่อ  

หากมีคริสเตียนใหม ่
น าความชื่นชมยินดีมาให้เรา  
จงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ 
คนเหล่านั้น และสนับสนุนเขา 
ให้เติบโตต่อไปในความเชื่อ 

 ส าหรับเราเองส่วนตัวนั้น เราจะ
มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เชื่อใหม่เติบโต
ในทางของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานแบบที่เปาโลได้
อธิษฐานในข้อ 12-13 ที่กล่าวว่า 
“ขอพระเป็นเจ้า  ทรงให้ท่าน
ทัง้หลายจ าเริญและบริบรูณ์ไป
ด้วยความรกัซึง่กนัและกนั  และ
รกัคนทัง้ปวง  เหมือนเรารกัท่าน
ทัง้หลายดจุกนั เพือ่พระองคจ์ะ
ได้ทรงชใูจของท่านไว้ให้ด ารงอยู่
ในความบริสทุธิ ์ ปราศจากข้อ
ต าหนิต่อพระพกัตรพ์ระบิดา
เจ้าของเรา  ในเมือ่พระเยซู
เจ้าของเราจะเสดจ็มากบัธรรมิก-
ชนทัง้ปวงของพระองค”์ 
 แทนค าว่า “ท่าน ” ให้เราใส่ชื่อ   
พี่น้องในคริสตจักรสักคนหนึ่ง
อาจจะเป็นเพื่อนของเราหรือผู้เชื่อ
ใหม่ในคริสตจักร แล้วอธิษฐานอีก
ครั้งหนึ่งจากพระธรรมตอนนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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วันที่ 23 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 4:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 :2 “เมือ่คนท าชัว่เข้ามาหา
ข้าพเจ้า  เพือ่จะกินเน้ือข้าพเจ้า  
คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า  
เขาจะสะดดุและล้มลง” 
อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา  
4:1-12 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1-8 
จักรวรรดิโรมันมีมาตรฐานทางเพศ
ที่ตกต่ ามาก และสังคมสมัยนี้ก็
ไม่ได้สูงส่งไปกว่ากันเลย  
 การทดลองให้มีเพศสัมพันธ์นอก
สมรสยังคงมีพลังอ านาจมากอยู่เสมอ
การยอมแพ้การทดลองเหล่านี้ก่อ  
ให้เกิดผลร้ายอย่างมหันต์  

 ความบาปทางเพศท าร้ายคน
บางคนนอกเหนือจากตัวเองเสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ธุรกิจ หรือ
แม้แต่คริสตจักร นอกจากจะส่ง   
ผลทางกายภาพแล้ว ยังมีผลทาง
จิตวิญญาณด้วย  
 ความปรารถนาทางเพศและ
กิจกรรมทางเพศต้องอยู่ภายใต้  
การควบคุมของพระคริสต์ พระเ จ้า
ทรงสร้างเพศมาเพื่อการสืบพัน ธุ ์
ความสุขสม และเป็นการแสดง
ความรักระหว่างสามีภรรยา  
 ประสบการณ์ทางเพศต้องจ ากัด
อยู่ในขอบเขตความสัมพันธ์ของ
การสมรส มิฉะนั้นมันจะท าร้ายตัว
เราเอง  ท าลายความสัมพันธ์ของ
เรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์
ของเรากับผู้อื่น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 11,12 
การด าเนินชีวิตคริสเตียนมีอะไร
มากกว่าเพียงแค่รักพี่น้องคริส -
เตียนด้วยกัน เราต้องรับผิดชอบใน
ทุกด้านของชีวิต  
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 คริสเตียนชาวเธสะโลนิกา                                                          
เกี ยจคร้ าน  อาศัยพึ่งพาผู้อื่นใน   
การงาน พวกกรีกบางคนดูถูกงาน
ที่ต้อง ลงมือท า เปาโลจึงเตือนชาว  
เธสะโล นิกาให้ท างานหนักและ
ด าเนินชีวิตอย่างสงบ  

เราไม่สามารถแบ่งปันความเชื่อ 
ได้อย่างเกิดผลหากผู้อื่น 
ไม่ยอมรับนับถือเรา  
ไม่ว่าเราจะท าสิ่งใด  

จงกระท าด้วยความซื่อสัตย ์
และเป็นพลังด้านดีในสังคม 

 ให้เรากลับมาทบทวนดูชีวิตการ
ท างานของเราว่า ได้ถวายเกียรติยศ 
แด่พระเจ้าหรือไม?่ สัตย์ซื่อหรือไม?่ 
และการด าเนินชีวิตของเราได้เป็น
ที่หนุนใจชูใจ หรือสร้างความ -
ประทับใจให้คนที่อยู่รอบ ๆ เรา
ขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงน าเราและ
สอนเราให้มีชีวิตที่ถวายเกียรติ   
แด่พระองค์ทั้งในที่ท างาน ใน
ครอบครัว ท่ามกลางเพื่อนของเรา 

 ทูลขอ ให้พระเจ้าทรงเปิด เผย      
ให้ เราทราบว่า มีอะไรที่เราต้อง
เปลี่ยน แปลงหรือไม่ เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 24 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 4:13-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 :2 “เมือ่คนท าชัว่เข้ามาหา
ข้าพเจ้า  เพือ่จะกินเน้ือข้าพเจ้า  
คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า  
เขาจะสะดดุและล้มลง” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา 
4:13-18 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกรายละเอียด 
เหตุ การณ์การเสด็จกลับมาของ
พระเยซูไว้ว่าอย่างไร? (ข้อ 16-17) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15-18 เนื่องจากพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นขึ้นจากตาย ดังนั้นผู้เชื่อ
ทุกคนก็จะเป็นขึ้นจากตายด้วย  
 

 คริสเตียนทุกคนจะได้อยู่กับ  
พระคริสต์ตลอดไปเป็นนิตย์เม่ือ
พระองค์เสด็จกลับมา เหตุฉะนั้น
เราไม่ต้องท้อแท้เมื่อคนที่เรารัก
ตายจากไป หรือเมื่อเหตุการณ์บน
โลกเป็นไปอย่างน่าโศกสลด เพราะ
พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนโศกนาฏ -
กรรมให้กลายเป็นการฉลองชัย 
เปลี่ยนความขัดสนให้กลายเป็น
ความม่ันคั่ง เปลี่ยนความเจ็บปวด
ให้กลายเป็นสง่าราศี และเปลี่ยน
ความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะ  
 ผู้เชื่อทุกคนในประวัติศาสตร์จะ
รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการสถิต
ของพระเจ้า ในความปลอดภัยและ
มั่นคง  
 

เช่นเดียวกับเปาโลที่ปลอบโยน 
ชาวเธสะโลนิกาด้วยค าสัญญา 
เรื่องการเป็นขึ้นจากตาย  

เราเองก็ควรจะปลอบโยนและ 
ให้ความมั่นใจแก่กันและกัน 
ด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่นี ้
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 เมื่อเราอยู่ในโลกนี้ เราอาจจะไม่
พบกับความยุ ติธรรม เราอาจจะ
เจอกับความล าบาก ความผิดหวั ง 
ท าให้เราท้อแท้ใจ ดังนั้นจงให้   
พระ วจนะของพระเจ้าในตอนนี้
หนุนใจเราถึงความชื่นชมที่จะ
ให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ   
ในพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอน 
 เรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเรา
พบว่า พระเยซูคริสต์จะกลับมารับ
เราให้ไปอยู่กับพระองค์ในเมือง
บรมสุขเกษม? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้าที่พระองค์จะเสด็จกลับมา
รับเราไปอยู่กับพระองค์  
 ขอบพระคุณพระเจ้า แม้เราจะ
พบกับความยากล าบาก ความ
ท้อแท้ใจ หรือพบกับการต่อต้าน
ต่าง ๆ นา ๆ เพราะพระนามของ
พระองค์ แต่ในพระองค์ก็ยังคงม ี

ความหวังคือที่พระองค์จะเสด็จ
กลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์
อย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 25 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 5:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 : 3 “แม้กองทพัตัง้ค่ายสู้
ข้าพเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่
กลวั  แม้ข้าพเจ้าจะได้รบัภยั
สงคราม  ข้าพเจ้ายงัไว้ใจได้อยู่” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา  
5:1-11 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงวันเวลา
ที่พระเยซูคริสต์จ ะเสด็จกลับมานั้น
เป็นอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1-3 
เป็นเรื่องโง่เขลาที่จะพยายาม
ก าหนดวันที่ พระเยซูคริสต์เสด็จ
กลับ อย่าให้คนที่อ้างว่ารู้ชักน าไป
ผิดทาง  

 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้แล้วว่า
ไม่มีใครรู้และแม้แต่ผู้เชื่อเองก็
จะต้องแปลกใจ เปาโลเตือนให้ผู้
เชื่อเตรียม พร้อมอยู่เสมอเพราะ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาทันที
โดยไม่คาดคิด  
 ดังนั้นจงเตรียมพร้อม เพราะ ไม่
มีใครรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา   
สู่โลกเม่ือใด เราจึงควรจะพร้อมอยู่
ทุกเวลา  
 สมมุติว่าพระองค์เสด็จกลับมา
วันนี้ พระองค์จะพบเราด าเนินชีวิต
อย่างไร? เราพร้อมที่จะพบพระองค์
หรือไม่? จงด าเนินชีวิตในแต่ละวัน
อย่างผู้เตรียมพร้อมจะรับเสด็จ
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีแล ะ
การตอบสนอง ในข้อ 9-11 
ขณะที่เราอยู่ใกล้เส้นชัยในการวิ่ง
ระยะไกล ขาของเราปวดล้า ล าคอ
แห้งผากเป็นผง และทุกส่วนของ
ร่างกายเรียกร้องให้เราหยุด นี่เป็น
เวลาที่เพื่อนๆ และเสียงเชียร์มีค่า
มากที่สุด แรงสนับสนุนของพวก
เขาช่วยผลักดันให้เราฝ่าฟันความ
เจ็บปวดได้จนถึงเส้นชัย  
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ในท านองเดียวกัน คริสเตียน 
ต้องให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
ถ้อยค าให้ก าลังใจสักค าหนึ่ง 
ที่มอบให้ในเวลาที่พอเหมาะ  
อาจช่วยคนที่ก าลังจะล้ม 

ให้ไปถึงเส้นชัยได ้
 จงมองหาผู้ที่ต้องการค าที่ให้
ก าลังใจรอบตัวเราและหยิบยื่นการ
ให้ก าลังใจเขาด้วยถ้อยค าและการ
กระท า 
 ใช้เวลาใน สัปดาห์นี้ก่อนถึงวัน
อาทิตย์เตรียมตัวเรา อธิษฐาน
แสวงพระเจ้า ทูลถามพระองค์ว่า 
จะให้เราหนุนใจใคร และมีข้อพระ
วจนะหรือค าหนุนใจอะไรบ้างที่จะ
ให้เขา และเมื่อถึงวันอาทิตย์ให้
มอบให้เขาพร้อมกับขออนุญาต
อธิษฐานเผื่อเขาด้วย 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานการทรงน าจากพระเจ้า
ถึงบุคคลที่เ ราจะหนุนใจเขา และ
ข้อพระวจนะหรือถ้อยค าที่จะหนุน -
ใจเขาในวันอาทิตย์นี้ ให้เป็นคนที่ 

พระเจ้าต้องการให้หนุนใจเขา และ
เป็นถ้อยค าที่ตรงกับชีวิตของเขา
ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 26 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 5:12-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 : 3 “แม้กองทพัตัง้ค่ายสู้
ข้าพเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่
กลวั  แม้ข้าพเจ้าจะได้รบัภยั
สงคราม  ข้าพเจ้ายงัไว้ใจได้อยู่” 
อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา
5:12-15 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกเรา   
ถึงท่าทีที่เราควรจะมีต่อผู้น า 
ผู้ปกครองที่ดูแลพวกเราอย่างไร
บ้าง? (ข้อ 12) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12,13 เราจะแสดงความนับถือ
และ “ความเคารพอย่างสูง ” ต่อ   
ศิษยาภิบาลของเราและผู้น าคริสต -
จักรคนอื่นๆ ได้อย่างไร? 

 จงแสดงความรู้สึกชื่นชม บอก
พวกเขาว่าเราได้รับความช่วย -
เหลือจากการเป็นผู้น าและการสอน
ของเขา และขอบคุณเขาส าหรับ
การรับใช้ในชีวิตของเรา ถ้าเรา
ไม่ได้กล่าวอะไรเลย พวกเขาจะรู้
ถึงความคิดของเราได้อย่างไร 
โปรดจ าไว้ว่าพวกเขาต้องการและ
สมควรที่จะได้รับความรักและการ
สนับสนุนจากเรา 
 ในสัปดาห์นี้ให้เรากระท า
บางอย่างที่จะให้ก าลังใจกับ      
ศิษยาภิบาล หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือ 
ผู้ปกครองในคริสตจักรที่ดูแล    
ฝ่ายวิญญาณของเราสัก 1 อย่าง 
เราคิดว่า เราจะท าอะไรครับ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 14 อย่าเที่ยวเตร่กับคนเกียจ -
คร้านแต่จงตักเตือนเขา อย่าตวาด
คนที่ขาดความม่ันใจและอ่อนแอแต่
จงให้ก าลังใจและช่วยเหลือเขา  
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 บางครั้งการแยกแยะคนขี้เกียจ
กับคนที่ขาดความม่ันใจนั้นท าได้
ยาก คนทั้งสองพวกต่างก็ไม่ท า
อะไรเหมือนๆ กัน  
 พวกหนึ่งไม่ท าเพราะขี้เกียจ อีก
พวกไม่ท าอะไรเพราะอายหรือกลัว
ท าผิด  
 

ข้อส าคัญคือเราต้องละเอยีดอ่อน
พอที่จะเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละคน 

และเสนอทางแก้ไขที่เหมาะสม 
กับแต่ละสถานการณ ์

 

 เราจะไม่สามารถให้ความช่วย - 
เหลืออย่างมีประสิทธิภาพได้
จนกว่าเราจะรู้ว่าปัญหาคืออะไร 
เหมือนกับที่เราไม่สามารถใส่ยา
จนกว่าจะรู้ว่าบาดแผลอยู่ตรงไหน 
 ในคริสตจักรเรามีคนหลาย
ประเภท มี ลักษณะ และพื้นภูมิที่
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาให้กับ
บุคคลนั้น บางคนง่าย บางคนยาก 
แต่นั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะ
ช่วยเขา เตือนสติเขา  

 จากพระธรรมตอนนี้ เราได้รับ
การดลจิตดลใจในแง่มุมไหนบ้าง  
ในการเกี่ยวข้องกับพี่น้องใน
คริสตจักรเพื่อเสริมสร้างเขาให้
เติบโตขึ้น? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อ ศิษยาภิบาล หรือ 
หัวหน้ากลุ่ม หรือ ผู้ปกครองใน
คริสตจักรที่ดูแลฝ่ายวิญญาณ ของ
เรา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
เขา ประทานหัวใจ และสติปัญญา
ให้กับเขาที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการ
ดูแลส มาชิกให้เติบโตขึ้นสู่ความ
ไพบูลย์ในพระคริสต์ 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุก ๆ คนใน
คริสตจักรให้เติบโตขึ้นในทางของ
พระเจ้า มีชีวิตที่ส าแดงพระคริสต์
ให้เพื่อน ๆ ของเขาเห็นจนกระทั่ง
รับเชื่อในพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 ตุลาคม   
1เธสะโลนิกา 5:16-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-2 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27 : 3 “แม้กองทพัตัง้ค่ายสู้
ข้าพเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่
กลวั  แม้ข้าพเจ้าจะได้รบัภยั
สงคราม  ข้าพเจ้ายงัไว้ใจได้อยู่” 

อ่าน พระธรรม 1เธสะโลนิกา
5:16-28 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้ างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 17  
เราไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมด
คุกเข่าลงอธิษฐานได้ แต่เป็นไปได้
ที่จะมีท่าทีแห่งการอธิษฐานอยู่ทุก
เวลา  
 ท่าทีเช่นนี้อยู่บนพื้นฐานของ  
การยอมรับว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้า 
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ตระหนักว่าพระองค์ทรงประทับอยู่
ภายในเรา และตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
เชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง จากนั้น
เราจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะ
อธิษฐานสั้นๆ บ่อยๆ ทันทีทันใด  
 ท่าทีอธิษฐานแบบนี้ไม่อาจ
แทนที่เวลาอธิษฐานที่ตั้งไว้อย่าง
สม่ าเสมอได้ แต่ควรจะเป็นส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากเ วลาที่ตั้งไว้ส าหรับ
อธิษฐานเฉพาะ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 18 เปาโลไม่ได้สอนว่าเราควร
ขอบพระคุณพระเจ้า “ส าหรบั ” 
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่ให้
ขอบพระคุณ “ใน” ทุกสิ่ง  
 ความชั่วร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้า
ดังนั้นเราไม่ต้องขอบคุณพระองค์
ส าหรับความชั่วร้าย  แต่เมื่อถูก
ความชั่วร้ายคุกคาม เรายังคงขอบ-
พระคุณพระเจ้าได้ที่พระองค์สถิต
อยู่กับเรา และส าหรับสิ่งดีท่ี
พระองค์สามารถน าให้เกิดขึ้นได้
จากความทุกข์ยากล าบาก 

 ขณะนี้ เรามีความทุกข์ยาก หรือ 
ปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ ในสิ่งที่  
เป็นเหมือนแง่ลบนี้ เราสามารถ
ขอบพระคุณพระเจ้ าได้ในเรื่อง
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 19 เปาโลเตือนไม่ให้ผู้เชื่อ “ดบั
ไฟแห่งพระวิญญาณ ” นั่นคือ    
ไม่ควรจะละเลยหรือละทิ้งของ
ประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์  
ทรงประทานให้ ในที่นี้ท่านเอ่ยถึง
การเผยพระวจนะ (5:20) ในพระ -
ธรรม 1โครินธ์ 14:39 ท่านเอ่ยถึง
การพูดภาษาแปลกๆ  
 บางครั้งของประทานแห่งพระ -
วิญญาณเป็นเรื่องโต้แย้งกันจน  
เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกใน
คริสตจักร แทนที่จะพยายามแก้  
ปัญหา คริสเตียนบางคนเลือกที่จะ
ดับพระวิญญาณ นี่ท าให้คริสตจักร
ขาดพระพร  
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เราไม่ควรขัดขืนการงานของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้ใด 

แต่ควรจะสนับสนุน 
การใช้ของประทานอย่างเต็มที ่
ในพระกายของพระคริสต ์

 เท่าที่เราเห็นในคริสตจักรขณะนี้ 
มีงานอะไรบ้างที่ต้องการการสนับ -
สนุนจากเรา และเราคิดว่า จะสนับ-
สนุนได้อย่างไร ? อย่าให้เราเพียง  
แต่คิด แต่ให้ก้าวออกไปสนับสนุน
ให้เต็มที่ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแง่
ลบหรือบวก ว่าเราจะขอบพระคุณ
พระองค์ได้อย่างไร  
 ให้เราคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เราก าลังเผชิญอยู่ขณะนี้ อาจจะ
เป็นปัญหาสุขภาพ หรือ ก ารเงิน 
หรือ ความสัมพันธ์ หรือครอบครัว 
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าไม่ใช่
ส าหรับสถานการณ์แง่ลบ แต่ให้เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง
อยู่กับเรา ช่วยเหลือเราในสถาน -
การณ์ที่ยากเช่นนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์: เพื่อให้ความกระจ่าง
เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ  
พระคริสต์  
ผู้เขียน: เปาโล 
เขียนถึงใคร : คริสตจักรที่เมือง   
เธสะโลนิกา และผู้เชื่อทุกหนแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : เขียนที่เมือง   
โครินธ์ ประมาณ ค .ศ. 51 หรือ 52 
ไม่กี่เดือนหลังจากเขียนพระธรรม 
1 เธสะโลนิกา  
 
เบื้องหลัง : หลายคนในคริสตจักร
ก าลังสับสนเรื่องเวลาที่พระคริสต์
จะเสด็จกลับมา เพราะการข่มเหงที่
ร้ายแรงขึ้น พวกเขาคิดว่าวันแห่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าก าลังจะมาถึง 
และตีความจากจดหมายฉบับแรก
ของเปาโลว่าการเสด็จมาครั้งที่สอง
ใกล้จะมาถึงแล้ว หลายคนเข้าใจ
เรื่องนี้ผิดจึงใช้ชีวิตแบบเกียจคร้าน 

 
 
 
 
และไม่มีระเบียบโดยอ้างว่ารอคอย
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์  
  
ข้อพระคัมภีร์หลัก (2ธส.3:5) 
ขอพระเป็นเจ้าทรงน าใจของ
ท่านทัง้หลายให้เข้าถึงความรกั
ของพระเจ้า  และถึงความมัน่คง
ของพระคริสต ์
 
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

เป็นเรื่องยาก บ่อยครั้งที่ข่าวสารซึ่ง
ส่งออกไป “ไม่ตรง” กับที่ได้รับ ทั้ง
ในบ้าน ที่ตลาด กับเพื่อนบ้า นหรือ
คริสตจักร แม้เมื่อเขียนหรือพูด
อย่างชัดเจนแล้ว แต่ค าพูดก็ยัง  
อาจถูกน าไปตีความอย่างผิดๆ 
และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค าพูดถูก
กลั่นกรองด้วยอคติหรือความคิด
เดิมของผู้ฟัง  

เข้าใจพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 
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เปาโลเผชิญปัญหานี้กับชาว    
เธสะโลนิกา เปาโลเขียนจดหมาย
ไปเพื่อช่วย ให้พวกเขาเติบโตขึ้น  
ในความเชื่อ ปลอบใจ และให้
ก าลังใจพวกเขาโดยยืนยันถึง  
ความจริงเรื่องการเสด็จกลับมาของ
พระ คริสต์ แต่ไม่กี่เดือนต่อมา มี
ข่าวจากเมืองเธสะโลนิกาว่าบางคน
เข้าใจค าสอนของเปาโลเรื่องการ
เสด็จมาครั้งที่สองผิดไป การที่ท่าน
ประกาศว่าพระคริสต์อาจเสด็จมา
ได้ทุกขณะเป็นเหตุให้บางคนหยุด
ท างานและเฝ้าแต่รอคอยพระองค์ 
พวกเขาแก้ตัวว่าที่เกียจคร้าน     
นั้นเป็นเพราะค าสอนของเปาโล 
ซ้ าร้ายการข่มเหงคริสตจักรก็ยัง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนจึง
ยิ่งรู้สึกว่านี้ต้องเป็น “วันแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้า” อย่างแน่นอน 
เปาโลส่งจดหมายฉบับที่ สอง

มายังคริสตจักรใหม่นี้อย่างรวดเร็ว 
ในจดหมายท่านให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สอง
กับเรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า 

(2:1,2) ดังนั้นพระธรรม 2เธสะโล -
นิกา จึงมีเนื้อหาต่อเนื่องกับพระ -
ธรรม 1เธสะโลนิกา และเรียกร้อง
ให้คงความกล้าหาญ และประพฤติ
ตัวให้สม่ าเสมอต่อไป 
จดหมายเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็น

เอกลักษณ์ของเปาโลคือ ค าทักทาย
เป็นส่วนตัวและค ากล่าวขอบคุณ
พระเจ้าส าหรับความเชื่อของพวก
เขา (1:1-3)  เปาโลกล่าวถึงความ - 
อดทนของพวกเขาแม้ว่าจะเผชิญ
ความข่มเหงและการทดลอง
นานัปการ (1 :4) และใช้สถาน -
การณ์นี้เริ่มเรื่องที่ จะพูดต่อไป คือ
เรื่องการเสด็จกลับมาของพระ -
คริสต์ ในเวลานั้นพระคริสต์จะทรง
ช่วยกู้คนชอบธรรมผู้ทนทุกข์ และ
จะลงโทษคนชั่วร้าย(1:5-12) 
จากนั้นเปาโลแก้ไขความเข้าใจ

ผิดเรื่องก าหนดเวลาของเหตุการณ์
ตอนสิ้นยุคโดยตรง ท่านบอกชาว  
เธสะโลนิกาไม่ให้ฟังข่าวลือหรือ
รายงานที่ว่าวั นแห่งองค์พระผู้เป็น
เจ้าได้เริ่มต้นแล้ว (2:1,2) เพราะ
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จะต้องมีเหตุการณ์หลายอย่าง
เกิดขึ้นก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมา 
(2:3-12)  ในระหว่างนั้นพวกเขา
ควรยืนหยัดม่ันคงเพื่อความจริง
ของพระคริสต์ ( 2 :13 -15 ) รับ
ก าลังใจและความหวังจากพระเจ้า 
(2:16,17) อธิษฐานทูลขอการเสริม
ก าลังและให้ข่าวประเสริฐขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้แผ่ออกไป (3:1-5)  
และตักเตือนคนที่เกียจคร้าน (3:6-
15) เปาโลจบจดหมายลงด้วยค า
ทักทายส่วนตัวและค าอวยพร 
(3:16-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกือบสองพันปีต่อมา เราอยู่ใกล้
ก าหนดเวลาแห่งการเสด็จกลับมา
ของพระคริสต์มากขึ้น แต่เราก็ไม่
ควรเฝ้าดูและร อคอยสวรรค์ด้วย
ความเกียจคร้านแล้วอ้างว่าเป็น
เพราะพระคริสต์ใกล้จะเสด็จมาแล้ว 
การเตรียมตัวรับการเสด็จมาของ
พระองค์หมายถึงการเผยแพร่ข่าว
ประเสริฐ ช่วยเหลือผู้ขัดสน เป็น
อิทธิพลแง่บวกต่อสังคม และ
เสริมสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นพระ
กายของพระองค์  

ขณะที่เราอ่าน 
พระธรรม 2 เธสะโลนิกา  
ขอให้เห็นความจริงเรื่อง 

การเสด็จกลับมาของพระคริสต์
อย่างกระจ่างชัด และรับผิดชอบต่อ

การด าเนินชีวิตเพื่อพระองค ์
จนกว่าจะถึงวันนั้น 
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วันที่ 28 ตุลาคม   
2 เธสะโลนิกา 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27:4 “ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดคูวามงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ -
วิหารของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 2เธสะโลนิกา 1 
ช้า ๆ 1 รอบ 
เปาโลได้อวดพี่น้องชาวเมืองเธ -
สะโลนิกาถึงความเชื่อ ความรัก 
ความทรหดอดทน ถ้าหากเปาโล  
มองเข้ามาในคริสตจักรของเรานั้น 
ท่านคิดว่าเปาโลจะอวดอะไร? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4 เคล็ดลับในการทนต่อการ  
ข่มเหงและการทดลองก็คือความ
อดทนบากบั่นและความเชื่อ  
 เมื่อเราเผชิญความทุกข์ยาก  
และปัญหาแสนสาหัส เราสามารถ
เชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้การทดลอง
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่เราและ
เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์  
 การรู้ว่าพระเจ้ าทรงเที่ยงธรรม
และยุติธรรมท าให้เราสามารถ
อดทนในความทุกข์ยากของเรา
เพราะเรามั่นใจว่าพระองค์จะไม่
ทรงลืมเรา และในเวลาที่เหมาะสม
ของพระเจ้า พระองค์จะทรงบรรเทา
ความทุกข์ยากของเราและพิพาก -
ษาคนที่ข่มเหงเรา เราเชื่อวางใจใน
ก าหนดเวลาของพระองค์หรือไม่?  
 เรามีประสบการณ์แล ะไว้วางใจ
พระเจ้าหรือไม่ว่า พระเจ้าจะทรงใช้
เหตุการณ์ที่ยากล าบากนั้นมาท าให้
เกิดผลดีกับเรา   
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 ถ้ามีประสบการณ์ให้เรายก  
ตัวอย่างเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อ
ของเรามากขึ้น 
__________________________
_________________________ 
ข้อ 5      ขณะที่เรามีชีวิตเพื่อ   
พระ คริสต์ เราจ ะประสบปัญหา
เพราะ เราก าลังพยายามเป็นคน
ของพระเจ้าในโลกที่วิปริต  
บางคนกล่าวว่าปัญหาเป็นผลของบาป
และการขาดความเชื่อ แต่เปาโลสอน
ว่าปัญหาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการของพระเจ้าส าหรับผู้เชื่อ 

 ปัญหาช่วยให้เรามองที่พระเจ้า
และมองไปยังอนาคตภายหน้า
ไม่ใช่มองแต่ภายใน (มก.13:35,36; 
ฟป .3 :13 ,14 ) ปัญหาช่วยสร้าง
อุปนิสัยอันหนักแน่น (รม .5:3,4) 
และช่วยเตรียมเราให้มีโอกาส
ปลอบประโลมผู้อื่นที่ต้องดิ้นรนกับ
ปัญหาเดียวกัน ( 2 คร . 1 :3 -5) 
ปัญหาของเราอาจเป็นโอกาส  
ใหม่ๆ ที่พระเจ้าต้องการเปิดประตู
ให้กับเรา 

 มีปัญหา อะไรบ้างของเราที่    
เมื่อเรามอง ย้อนกลับไป เราพบว่า 
ปัญหานั้นเป็นวิธีท่ีพระเจ้าใช้    
เพื่อเปลี่ยนมุมมองหรือวิถีการ
ด าเนินชีวิตของเรา หรือน าเราไป  
สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ  ที่เราไม่เคย
คาดคิดมาก่อน? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานพระเจ้า ขอ
พระองค์ทรงช่วยเราให้มองเห็น
พระองค์ในทุกปัญหาที่เราเผชิญ 
และมองแง่บวกเสมอในปัญหา    
นั้น ๆ ว่าพระองค์อนุญาตให้เรามี
ปัญหานั้นเพื่อเราจะสามารถได้รับ
ค าตอบจากพระองค์ หรือ พระองค์
ก าลังสอนอะไรกับเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 29 ตุลาคม   
2เธสะโลนิกา 2:1-4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27:4 “ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึ่ งจาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดคูวามงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ -
วิหารของพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม 2เธสะโลนิกา 
2:1-4 ช้า ๆ 3 รอบ 
ปัจจุบันมีค าท าน ายเท็จอะไรบ้าง   
ที่พูดถึงการเสด็จมาของพระเยซู -
คริสต์ที่ท่านได้ยินมา? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป เปาโลเริ่มอธิบาย
เรื่องวันสิ้นโลกและการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระคริสต์ท่านบอกว่าจะ
มีความทุกข์ยากและปัญหาใหญ่รอ
อยู่เบ้ืองหน้าแต่ความชั่วร้ายจะไม่มี
วันได้ชัยชนะเพราะพระคริสต์จะ
เสด็จกลับมาพิพากษามนุษย์ทุกคน  
 แม้เปาโลจะกล่าวถึงหมายส าคัญ
บางอย่างในเวลาสิ้นยุค แต่ท่าน
เน้นเหมือนกับพระเยซู (มก .13 ) 
คือเน้นว่าแต่ ละคนจ าเป็นต้อง
เตรียมรับการเสด็จกลับมาของ  
พระคริสต์โดยด าเนินชีวิตอย่าง
ชอบธรรมในแต่ละวัน ถ้าเราพร้อม
เราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเหตุ -
การณ์ที่จะมาก่อนหรือเวลาที่พระ
คริสต์จะเสด็จกลับมา พระเจ้าทรง
ควบคุมเหตุการณ์ทั้งปวง 
  
ข้อ 1,2 ในพระคัมภีร์ “วนัของ
องคพ์ระผูเ้ป็น เจ้า ” ใช้ได้สอง
ความหมาย คือหมายถึงยุคสุดท้าย 
(ซึ่งเริ่มต้นจากการก าเนิดของพระ
คริสต์และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน) 
และหมายถึงวันพิพากษาครั้ง
สุดท้าย(ซึ่งยังมาไม่ถึง)  

 มีผู้สอนเท็จบางคนกล่าวว่าวัน
พิพากษามาถึงแล้ว ผู้เชื่อจ านวน
มากจึงรอคอยด้วยความหวังว่าจะ
ได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ยาก 
แต่วันพิพากษายังมาไม่ถึง เหตุ -
การณ์อื่นๆ จะต้องเกิดขึ้นเสียก่อน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 ตลอดประวัติศาสตร์จะมีเหล่า
บุคคลผู้เป็นที่รวมของความชั่วร้าย
และเป็นศัตรูกับทุกสิ่งที่พระคริสต์
ทรงกระท า (ดู 1ยน.2:18;4:3; 2ยน.7)  
 ปฏิปักษ์พระคริสต์เหล่านี้มีอยู่
ทุกชั่วอายุยังจะกระท าการงานอัน
ชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ก าลังจะถึงเวลาก่อนหน้าการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระคริสต์  
 “คนนอกกฎหมาย...คือลกูแห่ง
พินาศ ” ซึ่งเป็นคนชั่วร้ายอย่าง
สมบูรณ์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมา เขา
จะเป็นเครื่องมือของซาตาน มีฤทธิ์
อ านาจของซาตาน (2:9) คนนอก
กฎหมายนี้จะเป็น ” ปฏิปักษ์พระ -
คริสต”์ 
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 อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องอันตราย
ที่จะระบุว่าบุคคลใดเป็นปฏิปักษ์
พระคริสต์ และพยายามที่จะพยากรณ์
การเสด็จมา อีกครั้ง ของพระคริสต์
บนสมมติฐานนั้น  
 เปาโลไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้เพื่อ   
ให้เราเจาะจงชี้ได้ชัดว่ าปฏิปักษ์
พระคริสต์เป็นใคร แต่เพื่อเราจะ
เตรียมพร้อมรับทุกสิ่งที่คุกคาม
ความเชื่อของเรา  
 หากความเชื่อของเราเข้มแข็ง 
เราก็ไม่จ าเป็นต้องกลัวสิ่งที่รอ อยู่
เบื้องหน้าเพราะเรารู้ว่าคนนอก
กฎหมายนี้ได้ถูกพระเจ้าปราบให้
พ่ายแพ้ลงแล้ว ไม่ว่ามันจะดูมีฤทธิ์
อ านาจมากเพียงไร ห รือสถาน -
การณ์ของเราจะดูน่ากลัวเพียงใด 
พระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่และ
พระองค์จะทรงมีชัยชนะเหนือ
ปฏิปักษ์พระคริสต์  
ภารกิจของเราคือการเตรียมพร้อม

ส าหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ 
และเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

เพื่อจะได้มีคนพร้อมรับเสด็จมากขึ้น 

 เราเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง
ส าหรับการเสด็จกลับมาของพระ -
เยซูคริสต์ ถ้าเรายังไม่พร้อม อะไร
คือสาเหตุที่เราไม่พร้อม? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา
มั่นคงในทางของพระองค์ ในความ
เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ
เราจะไม่ถูกหลอกลวงในวันสุดท้าย
นี้ได้ 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา 
ที่พี่น้องทุกคนในคริสตจักรจะ
สามารถแยกแยะสิ่งเทียมเท็จและ
สิ่งที่ถูกต้องออกจากกันได้ เพื่อเรา
จะได้ไม่ต้องถูกหลอกลวงในยุค
สุดท้ายนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 30 ตุลาคม   
2เธสะโลนิกา 2:5-12 
อธิษฐานสั้น  ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
27:4 “ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดคูวามงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ -
วิหารของพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม 2เธสะโลนิกา 
2:5-12 ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เข้าใจ
เรื่องอนาคตอะไรของโลกนี้บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6,7 ใครคือผู้เหนี่ยวรั้ง “คนนอก
กฎหมาย” เราไม่รู้แน่  
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 แต่มีความเป็นไปได้สามอย่าง
คือ [1] รัฐบาลและกฎหมายซึ่งช่วย
จ ากัดความชั่ว [2] กิจกรรมแล ะ 
การรับใช้ของคริสตจักรและผล  
ของ ข่าวประเสริฐ หรือ [3] พระ
วิญญาณบริสุทธิ์  
 พระคัมภีร์ไม่บ่งบอกอย่างแจ่ม -
แจ้งว่ า “ผู้เหนี่ยวรั้ง ” คือใคร บอก
เพียงว่าผู้เหนี่ยวรั้งจะไม่เหนี่ยวรั้ง
ไว้ตลอดไป แต่เราไม่ควรจะกลัว
เวลาที่การเหนี่ยวรั้งหยุดลงเพราะ
พระเจ้าทรงฤทธิ์กว่าคนนอกกฎ -
หมายมากนักและพระองค์จะทรง
ปกป้องรักษาคนของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9       คนนอกกฎหมายจะใ ช้ 
“การอัศจรรย์ หมายส าคัญ การ
ปาฏิหารย์  สารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่
จอมปลอม ” เพื่อล่อลวงและชักจูง
คนกลุ่มหนึ่งให้ตามไป  
 การอัศจรรย์จากพระเจ้าสามารถ
เสริมก าลังความเชื่อของเราและน า
ผู้คนมาหาพระคริสต์ แต่บางครั้ง
การอัศจรรย์ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า  

การอัศจรรย์ของพระคริสต์ไม่ได ้
มีความส าคัญเพียงเพราะฤทธิ์เดช 

แต่เพราะจุดประสงค์ของ 
การอัศจรรย์นั้นด้วย คือเพื่อจะช่วย  

เพื่อจะรักษาให้หาย  
และเพื่อชี้น าให้เราไปถึงพระเจ้า 

 
 คนนอกกฎหมายจะมีฤทธิ์อ านาจ
ท าการอัศจรรย์แต่ฤทธิ์อ านาจ    
ของเขามาจากซาตาน เขาจะใช้ฤทธิ์
อ านาจนี้เพื่อท าลาย เพื่อน าคนออก
ห่างจากพระเจ้าให้มาหาตัวเขาเอง 
ถ้าผู้เคร่งศาสนาคนใดก็ตามดึงดูด
ความสนใจมาสู่ตัวเอง การอัศจรรย์
ของเขาก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า คน
นอกกฎหมายจะล่อลวงผู้คนซึ่ง
ปฏิเสธที่จะเชื่อในความจริงของ
พระเจ้าด้วยฤทธิ์อ านาจและการ
อัศจรรย์ของเขา 
 
ข้อ 10-12         คนนอกกฎหมาย
จะใช้อ านา จและการอัศจรรย์มา
ล่อลวงผู้คนที่ปฏิเสธความจริงเรื่อง
พระเจ้า  
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 พระเจ้าประทานเสรีภาพให้ผู้ - 
คนมีสิทธิ์ที่จะหันหลังให้พระองค์
และไปเชื่อค าโกหกของซาตานแต่
ถ้าเขาปฏิเสธความจริง เขาจะต้อง
รับผลแห่งความบาปของตน 
 เราเคยมีประสบการณ์เรื่องการ
อัศจรรย์หรือไม่อย่างไร และเรารู้
หรือไม่ว่า สิ่งนั้นมาจากพระเจ้า
หรือมาจากวิญญาณชั่ว อะไรเป็น
ตัวแยก?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
ในมัทธิว 6:13 “ และขออย่าน า
ข้าพระองคเ์ข้าไปในการทดลอง  
แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย” 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีความ
เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และ
มีประสบการณ์กับพระองค์ จน
สามารถแยกแยะสิ่งผิดและสิ่งถูก
ออกจากกันได้  

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว
วันนี้คือ__________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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วันที่ 31 ตุลาคม   
2เธสะโลนิกา 2:13-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
27:4 “ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดคูวามงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ -
วิหารของพระองค”์ 
อ่าน พระธรรม 2เธสะโลนิกา 
2:13-17 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เรา
ได้รับการช าระให้บริสุทธิ์ด้วย 2 สิ่ง
คือ 1._____________________ 
     2._____________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ13 
เปาโลสอนอยู่เสมอว่าความรอด
เริ่มต้นและส าเร็จลงด้วยพระเจ้า  

 เราไม่สามารถท าสิ่งใดเพื่อให้
รอดโดยความดีของเราเอง ความรอด 
เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่มี
ทางอื่นที่จะได้รับการอภัยโทษบาป  
 เปาโลให้ก าลังใจผู้เชื่อชาวเธสะ -
โลนิกาโดยเตือนให้ระลึกว่าพวก
เขาได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้า
มาตั้งแต่ต้น  
 “การทรงช าระให้บริสทุธ์ิ ” 
เป็นกระบวนการการเติบโตของ  
คริสเตียนผ่านการงา นของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งท า ให้เราเป็น
เหมือนพระคริสต์ (รม.8:29) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15 เปาโลรู้ว่าผู้เชื่อชาวเธสะโล-
นิกาจะเผชิญความกดดันจากการ
ข่มเหงผู้สอนเท็จ กระแสของโลก
และความเฉ่ือยชาซึ่งท าให้หันเห
ความจริงและละทิ้งความเชื่อ  
 ดังนั้นเปาโลจึงเร่งเร้าให้พวกเขา 
“ยืนหยัด” และยึดมั่นในความจริงที่
ได้รับการสอนผ่านทางจดหมาย
ของเขาและตัวของเขาเอง  
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เราก็เผชิญกับการข่มเหง ค าสอนเท็จ 
กระแสของโลก และความเฉื่อยชา

เช่นกัน เราควรจะยึดมั่นในความจริง
แห่งพระวจนะของพระคริสต ์เพราะ
ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความจรงินั้น  
จงอย่าลืมความเป็นจริงแห่งชีวิตของ
พระคริสต์และความรักของพระองค ์
 เราพบกับความกดดันเรื่อง
อะไรบ้าง และเราได้ใช้พระวจนะ
ของพระเจ้าตอนไหนที่จะต่อสู้กับ
ความกดดันหรือการข่มเหงนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอก าลังที่ มาจาก    
พระเจ้าที่เราจะสามารถต่อสู้กับ
การข่มเหงหรือความกดดันที่เข้า
มาในชีวิตของเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เป็นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้า 
เพื่อเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระ
วจนะ อันเป็นอาวุธของพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์ในการต่อสู้กับความชั่วร้าย
ในสงครามฝ่ายวิญญาณได้ 

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

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


