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จากใจศิษยาภิบาล 
Derek Prince ศิษยาภิบาลอาวุโส ท่านได้เขียนหนังสือไว้หลาย ๆ 

เล่ม ได้กล่าวว่า “ถา้เรามเีพยีง 10 นาทใีนการอธษิฐาน ใหเ้ราใชเ้วลา 8 
นาทใีนการสรรเสรญิ และ 2 นาทสี าหรบัการอธษิฐาน”  

นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างยิ่ง เพราะเมื่อพูดถึงเรื่องการอธิษฐาน เรา จะ
คิดถึงเรื่องการทูลขอเสียส่วนใหญ่ เราขอ ขอ และขอ จากพระเจ้าตลอด 
เราพูดตลอด เราไม่ค่อยนิ่งกับพระเจ้าเท่าไร 

QT มาจากค าว่า Quiet Time แปลว่า เวลาเงียบสงบ 
การเฝฺาเดี่ยว คือ การที่เราเข้าเฝฺาพระเจ้าส่วนตัวคนเดียว  
การท า QT เฝฺาเดี่ยว เป็นเวลาเงียบสงบ ที่เราเข้า เฝฺาพระเจ้า

ส่วนตัว คนเดียว นิ่ง ๆ กับพระเจ้า อยู่จ าเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า  นี่
คือการท า QT 

บางคนเข้าใจผิดคิดว่า ท า QT เฝฺาเดี่ยว คือการศึกษาพระคัมภีร์
และอ่านหนังสือ QT อธิษฐาน นั่ นก็ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด เป็นเพียง
บางส่วนเท่านั้น 

QT จริง ๆ นั้น  คือการที่เร าเข้าเฝฺาพระเจ้า นิ่ง ๆ สนิทสนมกับ
พระองค์ ฟังพระสุรเสียงของพระองค์เป็นประจ าทุกวัน และเหมือนกับที่  
Derek Prince ได้บอกไว้คือ นมัสการ และสรรเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งที่
ส าคัญอันดับแรก 

พี่น้องครับ เราต้องให้การสรรเสริญและการนมัสการเป็นเรื่องหลัก
ในการท า QT และตอนนี้ผมอยากให้เราดูพระวจนะตอนหนึ่งว่า ผลของ
การนมัสการสรรเสริญพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้าง  
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จากพระธรรมอิสยาห์ 42:12-13  ซึ่งกล่าวว่า “12จงให้เขาถวาย
พระสิริแด่พระเจ้า  และถวายสรรเสริญพระองคใ์นแผน่ดิน
ทะเลทราย  13พระเจ้าเสดจ็ออกไปอย่างคนแกล้วกล้า  พระองค์
ทรงเร้าความกร ะตือรือร้นของพระองคข้ึ์นอย่างนักรบ  พระองค์
ทรงร้อง  พระองคท์รงโห่ดงั  พระองคท์รงแผลงฤทธิต่์อศตัรขูอง
พระองค”์  

การสรรเสริญของเราจะเร้าความกระตือรื อร้นของพระเจ้าขึ้นมา 
และพระองค์จะท าการของพระองค์ ซึ่งเป็นการตอบค าอธิษฐานของเรา 
เมื่อเรามีปัญหา และเมื่อเรานมัสการและสรรเสริญพระเจ้านั้น พระองค์ก็
ตรัสว่า “ลกูของเรามปีญัหา เราตอ้งลงไปช่วยเขา เราตอ้งแผลงฤทธิข์อง
เราต่อศตัรขูองเขา” 

เมื่อผมอ่านพระวจนะในตอนนี้ ผมตื่นเต้นมากที่พระองค์ทรงลงมา
ปะทะและจัดการปัญหาที่ผมเผชิญอยู่นั้น และแน่นอน ไม่ว่าซาตานหรือ
ทุกสิ่งที่ต่อต้านเราก็จะถอยพ่ายไป 

ผมจึงอยากจะหนุน ใจพี่น้อง ว่าการนมัสการและสรรเสริญเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการท า QT นะครับ 

ขอให้พี่น้องสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนมัสการสรรเสริญพระเจ้า  
มีความสุขกับการสามัคคีธรรมพูดคุยกับพระเจ้าที่เรารัก และ ชื่นชม
ค าตอบที่พระเจ้าทรงตอบเราในเดือนนี้นะครับ 

พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน 
 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่ งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

 ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 
กระท าให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  
(ยน.16:24) 

7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานส าหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  

 (1 ซมอ.12:23) 
7.5 สารภาพ [Confession]  

 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  
(1ยน.1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 
14:22-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 27:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:5 “เพราะพระองคจ์ะทรงซ่อน
ข้าพเจ้าในทีก่ าบงัของพระองค ์ 
ในยามยากล าบาก  พระองคจ์ะ
ปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลบัพลา
ของพระองคพ์ระองคจ์ะทรงตัง้
ข้าพเจ้าไว้สงูบนศิลา” 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
14:22-29 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับความเข้าใจอะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องสิ บลดจากพระธรรม
ตอนนี้?___________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 22,23 
 พระคัมภีร์บอกวัตถุประสงค์ของ
สิบลดไว้อย่างชัดเจน คือให้พระเจ้า
เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา  
 เราต้องถวายสิ่งแรกและ สิ่งที่ดี
ที่สุดจากทั้งหมดที่เราหามาได้แด่
พระเจ้า เมื่อเราใช้เงินท าอะไรเป็น
อันดับแรกย่อมแสดงว่าเราให้
คุณค่ากับสิ่งนั้นมากที่สุด  
 การถวายส่วนแรกของเงินเดือน
แก่พระเจ้าทันทีแสดงให้เห็นว่าเรา
จดจ่ออยู่ที่พ ระองค์ และยังเตือน
เราด้วยว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของ
พระองค์  

การถวายสิบลดอย่างสม่่าเสมอ
จนเป็นนิสัย แสดงว่า 

เราให้พระเจ้ามีความส่าคัญ 
เป็นอันดับแรกอยู่เสมอ  

และท่าให้เรามีมุมมองที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับส่ิงอื่น ๆ ที่เราม ี

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 28,29  
พระคัมภี ร์ส่งเสริม ให้จัดระบบเพื่อ
ดูแลคนยากจน  
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 พระเจ้าทรงบอกให้ประชากร
ของพระองค์น าสิบลดทุกปีที่ 3 ไป
ช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้  
คนหิวโหย และคนยากจน  
 กฎเกณฑ์เหล่านี้มีไว้เพื่อปฺองกัน
ไม่ให้ประเทศล่มจมเนื่องจากความ
ยากจนและการกดขี่  
 ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบดูแลคน
ที่ด้อยโอกาส ครอบครัวต้องช่วย - 
เหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
และบ้านเมืองก็ต้องช่วยเหลือคนใน
ชุมชนของตน กฎหมายบ้านเมือง
ปกปฺองสิทธิของคนยากจน  
 แต่การช่วยเหลือคนจนเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตฝูายจิตวิญญาณด้วย 
พระเจ้าทรงคาดหวังให้บรรดาผู้
เชื่อ ช่วยเหลือคนขัดสน และเรา
ควรใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรา
เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาส  
 การท าเช่นนี้ช่วยให้เราได้แสดง
ความย าเกรงพระเจ้าในฐานะผู้ทรง
สร้างมนุษย์ทั้งปวง ได้มีส่วนร่วม
แบ่งปันความดีของพระเจ้ากับคน
อื่นๆ และน าพวกเขามาหาพระองค์  

 นับเป็นวิธีการแสดงความเชื่อใน
ชีวิตประจ าวันที่ปฏิบัติไ ด้จริงและ
เป็นธรรมชาติ 
 ท่าทีการใช้เงินของเราเป็นสิ่งที่
บอกถึงท่าทีเราที่มีต่อพระเจ้าด้วย 
ถ้าเราย าเกรงพระเจ้า เราจะใช้เงิน
ของเราตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
ไม่ว่าเรื่องการถวายสิบลด การ
ช่วยเหลือคนยากจน การสนับสนุน
งานของพระเจ้า เราไม่เพียงแต่
สนใจสิ่งที่พระคัมภีร์บอ กกับเรา
ตรง ๆ เท่านั้น แต่เราจะรับผิดชอบ
การใช้เงินทั้งหมดของเราด้วย 
 เรามีท่าทีในการใช้เงินที่เหลือ
จากที่เราถวายสิบลดและช่วยเหลือ
คนยากจนแล้วอย่างไร เราใช้เงิน
ของเราส าหรับตัวเราเองอย่างไร
บ้าง เราใช้อย่างไม่อั้นเพื่อตัวเอง
และครอบครัวของเรา หรือเราใช้
อย่างเป็นผู้อารักขาเงินของพระเจ้า
ส าหรับตัวเราและครอบครัวของเรา 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์
ประทานให้เรามีความสามารถใน
การหาเงิน ในการที่เรามีเพียงพอ
ส าหรับตัวเอง และครอบครัว 
 ขอพระเจ้าประท านสติปัญญา
ให้กับเราในการใช้เงินอย่างถูกต้อง
ทั้งในการถวายสิบลด ถวายเพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้อง ถวายเพื่อสนับสนุน
งานของพระเจ้า และมีสติปัญญา  
ในการใช้เงินส าหรับตัวเอง และ
ครอบครัวด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธษิฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 2 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:5 “เพราะพระองคจ์ะทรงซ่อน
ข้าพเจ้าในทีก่ าบงัของพระองค ์ 
ในยามยากล าบาก  พระองคจ์ะ
ปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลบัพลา
ของพระองค์ พระองคจ์ะทรงตัง้
ข้าพเจ้าไว้สงูบนศิลา” 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
15 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
 ข้อ 7-11 พระเจ้าทรงบอกชาว
อิสราเอลให้ช่วยเหลื อคนยากจนที่
อยู่ท่ามกลางพวกเขา เมื่อไปถึง
ดินแดนแห่งพันธสัญญา นี่เป็นส่วน
ส าคัญในการยึดครองดินแดน  

 คนจ านวนมากสรุปว่าการที่คน
คนหนึ่งยากจนนั้นเป็นความผิด
ของตัวเขาเอง แนวคิดเช่นนี้ท าให้
คนใจแคบและไม่ยื่นมือเข้าไป
ช่วยเหลือคนขัดสน  

เราต้องไม่หาข้ออ้างที่จะละเลย
คนยากจน เราต้องตอบสนองต่อ

ความต้องการของพวกเขา 
ไม่ว่าใครหรืออะไรจะเป็นสาเหตุ

ที่ท่าให้พวกเขาขัดสนก็ตาม 
 มีใครยากจนในชุมชนของเรา
บ้าง และคริสตจักรของเราช่วยเหลือ 
เขาอย่างไร?  
 ถ้าคริสตจักรไม่มีโครงการ
ส าหรับคนยากจนและช่วยสนอง
ความต้องการของเขา ท าไมเราไม่
ริเริ่มโครงการ นี้ขึ้นมา เราท าอะไร
ได้บ้างเพื่อช่วยเหลือคนขัดสน 
__________________________
__________________________ 
 ข้อ 12- 15 ชาวอิสราเอลต้อง
ปลดปล่อยทาสของตนเมื่อครบ   
หกปี โดยส่งเขาไปพร้อมอาหารที่
เพียงพอแก่การด ารงชีวิตจนกว่าจะ
หาเลี้ยงชีวิตทางอื่นได้  
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 การกระท าที่มีมนุษยธร รมนี้
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้าง
มนุษย์แต่ละคนให้มีศักดิ์ศรีและ
คุณค่า และเตือนชาวอิสราเอลด้วย
ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นทาสใน
อียิปต์ และเสรีภาพที่พวกเขามีอยู่
ในปัจจุบันเป็นของขวัญจากพระเจ้า  
 แม้เราไม่มีทาสเช่นนี้แล้วใน
ปัจจุบันแต่เราก็ยังคงต้องท าตาม
พระบัญชาของพระเจ้า คือเราต้อง
ให้เกียรติและให้ค่าจ้างอย่าง
ยุติธรรมแก่ลูกจ้างของเรา 
 ในกรณีที่เราเป็นเจ้านายหรือเรา
มีคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา 
เราได้ให้เกียรติเขาอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจ แบบ
พระเจ้าคือรักคน เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มองคนที่ด้อยโอกาสด้วย
ความรักความห่วงใย ความเมตตา
และสงสาร 
 อธิษฐานถามพระเจ้าว่า เราจะ
สามารถช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส
ในสังคมได้อย่างไร อย่างน้อยพี่
น้องในคริสตจักรของเราที่ขัดสน  
หรือเราอาจจะต้องเสนอความคิดที่
พระเจ้าทรงน าเร าให้ผู้น าพิจารณา
ช่วยเหลือในระดับคริสตจักรต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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วันที่ 3 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:5 “เพราะพระองคจ์ะทรงซ่อน
ข้าพเจ้าในทีก่ าบงัของพระองค ์ 
ในยามยากล าบาก  พระองคจ์ะ
ปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลบัพลา
ของพระองคพ์ระองคจ์ะทรงตัง้
ข้าพเจ้าไว้สงูบนศิลา” 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
16 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 16,17  ผู้ชายทุกคนต้องเดินทาง 
ไปยังสถานนมัสการในเมืองซึ่งจะ
ถูกก าหนดให้เป็นเมืองหลวงทาง
ศาสนาของอิสราเอลปีละ 3 ครั้ง  

 ทุกคนที่มาร่วมเทศกาลเหล่านี้
จะได้รับการหนุนใจให้ถวายตาม
สัดส่วนที่พระเจ้าประทานแก่เขา  
 พระเจ้าไม่ทรงคาดหวังให้เรา
ถวายเกินกว่าที่เราจะถวายได้ และ
เราจะได้รับพรเมื่อเราถวายด้วย
ความชื่นชมยินดี ส าหรับบางคน
การถวาย 10% ก็เป็นภาระหนัก
แล้ว แต่ส าหรับเราส่ว นใหญ่ 10% 
นั้นเล็กน้อยมาก จงมองดูสิ่งที่เรามี
และถวายตามสัดส่วนที่เราได้รับ 
 เราได้ถวายอย่างเหมาะสมกับ
พระเจ้าหรือไม่? ขอให้เราพิจารณา
ดังนี้ว่า เมื่อเราทูลขอจากพระเจ้า 
เรากล้าที่จะขอมาก ๆ ให้พระเจ้า
อวยพรมาก ๆ แต่เมื่อเราถวายุ  

เราถวายมากเป็นสัดส่วนกับที่
พระเจ้าทรงอวยพรเราหรือไม?่ 

เพราะส่ิงที่เราถวายน้ัน  
สะท้อนถึงหัวใจของเราว่า  

เราคิดถึงใคร  
ตัวเอง หรือ พระเจ้า 
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ข้อ 18-20   พระธรรมตอนนี้ท านาย
ถึงปัญหาใหญ่ที่อิสราเอลจะเผชิญ
เมื่อพวกเขาไปถึงดินแดนแห่ง  
พันธสัญญา  
 แม้พวกเขาจะมี โยชูวาเป็นผู้น า
ชนชาติ แต่พวกเขาก็ไม่สา มารถ
เลือกผู้น าฝูายจิตวิญญาณคนอื่นๆ 
ให้น าเผ่า แคว้น และเมืองด้วยสติ - 
ปัญญาจากพระเจ้าและด้วยความ
ยุติธรรมได้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้
แต่งตั้งผู้วินิจฉัยที่มีสติปัญญาและ
ผู้น าที่ซื่อสัตย์ การกบฏและความ 
อยุติธรรมจึงกระจายไปทั่วชุมชน  
 การแต่งตั้งหรือคัดเลือก
เจ้าหน้า ที่บ้านเมืองที่มีปัญญา   
และยุติธรรมเป็นความรับผิดชอบ  
ที่ส าคัญมาก  
 เรามั่นใจหรือไม่ว่าความยุติธรรม
และศีลธรรมด ารงอยู่ในแวดวงของ
เรา ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คริสตจักร 
โรงเรียน หรือที่ท างาน  
 การเลือกผู้น าที่ไม่ส่งเสริมความ
ยุติธรรมจะน าไปสู่ความเดือดร้อน
เหมือนที่อิสราเอลจะพบในไม่ช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เรามีหัวใจในการรัก
พระเจ้า เห็นพระคุณของพระองค์ 
ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับพระ
พรที่พระเจ้าประทานกับเรา ไม่
เพียงเท่านั้น เราจะมีหัวใจที่จะมอบ
ถวายทรัพย์กับพระองค์ให้เหมาะ -
สมกับที่พระองค์ประทานกับเรา
ด้วย อธิษฐาน ที่เราจะมีหัวใจแห่ง
การให้ และกล้าที่จะถวายและให้ 
 อธิษฐานส าหรับ ผู้น าในคริสตจักร 
ไม่เพียงแต่ผู้น า ณ เวลานี้ แต่ส าหรับ
ผู้น ารุ่นถัดไปด้วยให้เราได้คนที่รัก
พระเจ้า มีปัญญา มีความซื่อสัตย์ 
มีความยุติธรรม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 4 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 6 “และบดัน้ีศีรษะของ
ข้าพเจ้าจะเชิดข้ึน  เหนือศตัรู
ของข้าพเจ้าทีอ่ยู่รอบข้าง  และ
ข้าพเจ้าจะถวายเครือ่งสตัวบชูา
ในพลบัพลาของพระองคด์้วย
การโห่ร้อง  ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
และถวายสดดีุแด่พระเจ้า” 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
17 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 บทบัญญัติข้อนี้อาจเกิดขึ้น
เพราะชาวอิสราเอลบางคนถวาย
สัตว์ที่มีต าหนิหรือพิการเป็นเครื่ อง
บูชาแด่พระเจ้า  
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 เช่นเดียวกับในสมัยนี้ที่การ
ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า (เช่น 
ส่วนแรกของสิ่งที่เราได้มา ) เป็น
เรื่องยากและมีราคาสูง  
 เรามักถูกล่อลวงให้ลดปริมาณ
และคุณภาพสิ่งที่เราจะถวายแด่
พระเจ้าเพราะเราคิดว่าจะไม่มีใครรู้ 
แต่การถวายของเราแสดงให้เห็น  
ว่าแท้จริงแล้วเราจัดล าดับความ  
ส าคัญอย่างไร  

เมื่อเราถวายของเหลือแด่พระเจ้า 
พระองค์ก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลาง 
ในชีวิตของเรา จงถวายเกียรต ิ

แด่พระเจ้าโดยให้เงินทอง    
เวลา และความสามารถของเรา

แก่พระองค์เป็นอันดับแรก 
 อีกครั้งหนึ่งที่เราพิจารณาเรื่อง
การถวาย เมื่อเราดูจากข้อนี้ พระเจ้า
ได้ทรงย้ าอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องการถวาย และเราต้องตอบ  
สนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อ 18-20 กษัตริย์ต้องมีพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาต้อง [1] คัดลอก
บทบัญญัติไว้เป็นของส่วนตัวฉบั บ
หนึ่ง [2] เก็บไว้ติดตัวตลอดเวลา 
[3] อ่านทุกวัน และ [4] เชื่อฟัง
อย่างสมบูรณ์  
 การท าตามขั้นตอนเหล่านี้จะท า
ให้กษัตริย์เคารพย าเกรงพระเจ้า 
ปฺองกันไม่ให้กษัตริย์รู้สึกว่าตนเอง
ส าคัญกว่าคนอื่น และทอดทิ้งพระ -
เจ้าเมื่อเขาเจริญรุ่งเรือง  
 เราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการ
อะไร ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของ
พระองค์และพระวจนะก็จะไม่มีผล
อะไรในชีวิตของเรา ถ้าเราไม่อ่าน
แล้วคิดใคร่ครวญเป็นประจ า  
 ปัจจุบันนี้เราหาพระคัมภีร์ได้
ทั่วไป การเข้าถึงขุมปัญญานั้นจึง
ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ท้าทายกว่า
นั้นก็คือการท าตามค าสั่งในพระ -
คัมภีร์ 
 เมื่อว านเราได้อธิษฐานส าหรับ
ผู้น า พระวจนะของพระเจ้าก็ได้
กล่าวถึงกษัตริย์ ซึ่งก็อยู่ในประเด็น
ของผู้น าด้วย   
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ส่ิงที่พระวจนะย้่าในตอนน้ีคือ 
ผู้น่าต้องมีพระวจนะ 
ควบคุมชีวิตของเขา 

 ส าหรับเราเอง เรามีพระวจนะ
ควบคุมและน าทางชีวิตของเรา
อย่างไร?__________________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามีหัวใจ
ที่รักพระวจนะของพระองค์ ทูล ขอ
พระเจ้าทรงใส่ความกระตือรือร้น 
ร้อนรนที่จะอ่านพระวจนะ และ
ประพฤติตามพระวจนะในชีวิตของ
เรา จนกระทั่งพระวจนะจะเป็นวิถี
ชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอ บพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 5 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ18:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 6 “และบดัน้ีศีรษะของ
ข้าพเจ้าจะเชิดข้ึน  เหนือศตัรู
ของข้าพเจ้าทีอ่ยู่รอบข้าง  และ
ข้าพเจ้าจะถวายเครือ่งสตัวบชูา
ในพลบัพลาของพระองคด์้วย
การโห่ร้อง  ข้าพเจ้าจะร้องเพล ง
และถวายสดดีุแด่พระเจ้า” 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
18:1-8 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้ให้เราเห็นว่าเรา
ต้องมีส่วนรับผิดชอบผู้รับใช้ของ
พระเจ้าอย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 1-8  
เหล่าปุโ รหิตและคนเลวีท าหน้าที่
ใกล้เคียงกับผู้รับใช้ในปัจจุบัน  

 หน้าที่ของพวกเขาคือ [1] สอน
คนเรื่องพระเจ้า [2] เป็นแบบอย่าง
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง [3] ดูแล
พระวิหารและเจ้าหน้าที่ และ [4] 
แจกจ่ายของถวาย 
 เนื่องจากปุโรหิตไม่อาจมีทรัพย์
สมบัติส่วนตัวหรือท าธุรกิจการงาน
ข้างนอกได้ พระเจ้าจึงทรงเตรียม  
การไว้เป็นพิเศษเพื่อไม่ให้คนเอา -
เปรียบพวกเขา  
 คริสตจักรมักเอาเปรียบคนที่
พระเจ้าทรงเรียกมาเป็นผู้น าของ
พวกเขาเช่น ผู้รับใช้อาจไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนสมกับความสามารถ
หรือเวลาที่พวกเขาทุ่มเทให้ หรือ  
ศิษยาภิบาลจะต้องมาประชุมตอน
เย็นทุกวัน แม้ครอบครัวของเขาจะ
ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้ใช้
เวลาร่วมกันก็ตาม  
 ลองมองคริสตจักรของเราตาม
พระวจนะของพระเจ้า เราจะให้
เกียรติและสนับสนุนผู้น าที่พระเจ้า
ประทานให้ได้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
________________________ 
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 เราจะมีส่วนสนับสนุนทางด้าน
การเงิ นกับผู้รับใช้เต็มเวลา หรือ 
ศิษยาภิบาลและทีมผู้น าของเรา
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________ 

ในปัจจุบันน้ี  
เราต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่า  

ผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็น 
ผู้ท่างานเต็มเวลาเท่าน้ัน แท้จริง 
เราทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้า 
ตามที่พระธรรม 1 เปโตร 2:9 

ได้บอกไว้เช่นน้ัน 
 เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
รับใช้ในคริสตจักรตามของประทาน
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสอน ก าร
ดูแลผู้เชื่อใหม่ การเยี่ยมเยยีนพี่น้อง 
หรือการอยู่ในทีมนมัสการ  
 เราคิดว่า เราจะมีส่วนร่วมรับใช้
พระเจ้าในคริสตจักรอะไรแล ะ
อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ  
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 เผื่อทีมศิษยาภิบาล ผู้น าระดับ
ต่าง ๆ ในคริสตจักร ให้มีสติปัญญา 
การเจิม การไวต่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะน าคริสตจักรไปใน
ทิศทางที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้ใน
คริสตจักรของเรา 
 เผื่อพี่น้องเราทุกคนในคริสตจักร
ที่จะมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร
ตามของประทานที่เขามีนั้น และ
ส าหรับตัวของเราเองด้วยเช่นกัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ  
18:9-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 6 “และบดัน้ีศีรษะของ
ข้าพเจ้าจะเชิดข้ึน  เหนือศตัรู
ของข้าพเจ้าทีอ่ยู่รอบข้าง  และ
ข้าพเจ้าจะถวายเครือ่งสตัวบชูา
ในพลบัพลาของพระองคด์้วย
การโห่ร้อง  ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
และถวายสดดีุแด่พระเจ้า” 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
18:9-13 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกเรา
เกี่ยวกับท่าทีของคริสเตียนต่อ   
เวทมนตร์คาถา ไสยศาสตร์อย่างไร
บ้าง ? ____________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 10-13  
ชาวอิสราเอลย่อมอยากรู้อยากเห็น
เรื่องเวทมนตร์คาถาในศาสนา   
ของชาวคานาอัน แต่ซาตานอยู่
เบื้องหลังเวทมนตร์คาถาเหล่านี้ 
และพระเจ้าทรงห้ามอิสราเอลไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  
 ปัจจุบันนี้คนยังคงหลงใหลการ
ดูดวง การท านาย โชคชะตาราศี 
และลัทธิลึกลับต่างๆ ความสนใจ
ของพวกเขามักเกิดจากความอยาก
รู้และอยากควบคุมอนาคต และ
ปัจจุบันซาตานก็ยังคงอันตรายไม่
น้อยไปกว่าในสมัยของโมเสส  
 พระเจ้าทรงเปิดเผยอนาคตที่   
เราจ าเป็นต้องรู้ไว้ในพระคัมภีร์แล้ว 
ข้อมูล ที่มาจากซาตานมักถูกบิด - 
เบือนหรือผิดโดยสิ้นเชิง เรามีการ
ทรงน าที่เชื่อได้จากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ผ่านพระคัมภีร์และคริสต -
จักรอยู่แล้ว ซึ่งเราก็ไม่จ าเป็นต้อง
หันไปหาแหล่งข้อมูลผิดเหล่านั้น 
 

 ความอยากรู้อยากเห็นนั้น    
เป็นสิ่งที่ไม่ผิด แต่เราต้องมีสติ -
ปัญญาในการไปรั บรู้ในบางเรื่อง 
โดยเฉพาะเรื่องของไสยศาสตร์ 
เพราะเราอาจจะคิดว่าไม่มีพิษภัย 
แค่อยากรู้เท่านั้นเองแล้วก็จบ  
 การเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านี้อาจ
กลายเป็นประตูที่เปิดให้ซาตาน
ท างานในชีวิตของเราได้  
 ในพระธรรม ยอห์น 10:10 บอก
ว่าซาตานมาเพื่อลัก ฆ่า และท าลาย 
ข้อมูลหรือพิธีกร รมที่เราคิดว่าไม่มี
อันตรายจะเป็นสิ่งล่อลวงส าหรับเรา 

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากหนุนใจ
เราว่าไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ 

ไสยศาสตร์ทุกชนิด ไม่ว่าเรื่อง 
รูปเคารพ  หมอดู ไสยศาสตร์   

การดูดวง แม้จะอ่านจาก
หนังสือพิมพ์ก็ตาม เพราะเรา 
ไม่อาจทราบได้เลยว่าจะส่งผล

กระทบต่อเราในภายหลังอย่างไร 
 ถ้าเราพลาดไป ให้ทูลขอพระเจ้า
ทรงยกโทษเราที่เราเข้าไป
เกี่ยวข้องและตัดสายสัมพันธ์กับ
อ านาจนั้นเสีย  
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อธิษฐาน 
 ทบทวนว่า ในอดีตของเราแม้ว่า
ก่อนจะเชื่อพระเจ้าก็ตามหากเรา
เข้าไปเกี่ยวข้อง เราต้องสารภาพ
บาปนี้ ขอการยกโทษและช าระจาก
สิ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น  ประกาศ
ตัดสายสัมพันธ์กับอ านาจมืดเพื่อ
ว่าจะไม่ส่งอิทธิพลต่อเราได้อีก
ต่อไป 
 รูปแบบอื่นของไสยศาสตร์ได้แก่ 
การดูดวง การอ่านพยากรณ์ดวง
ชะตาราศี การดูหนังผี หรือหนังสือผี 
การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยว -
กับผี วิญญาณชั่ว การเล่นหรือร้อง
เพลงจากวงดนตรีร๊อคที่ออกชื่อ
ซาตาน ผี ความตาย เราต้องสารภาพ 
ขอการช าระ และตัดสายสัมพันธ์ 
เช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้
เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างเต็ม
ล้นตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 7 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 
18:14-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:7 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  
เมือ่ข้าพระองคร์้องทูลขอทรง
กรณุาและตรสัตอบข้าพระองค”์ 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
18:14-22 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกเราถึงวิธี
แยกแยะผู้เผยพระวจนะเท็จออก
จากผู้เผยพระวจนะจริงอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 21,22   
ปัจจุบันพระเจ้ายังคงตรัสกับ
ประชากรของพระองค์ แต่เราต้อง
ตรวจสอบให้ดีก่อนจะเชื่อว่าใคร
เป็นผู้แถลงถ้อยค าของพระเจ้า  
 

 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครก าลัง
พูดสิ่งที่มาจากพระเจ้า [1] เราดู   
ได้ว่าค าพยากรณ์ของเขา เป็นจริง
หรือไม่ นี่เป็นการทดสอบผู้เผย
พระวจนะตั้งแต่โบราณ  [2] เรา
ตรวจสอบได้ว่าค าพูดของเขาสอด -
คล้องกับพระคัมภีร์หรือไม่  
 

พระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวอะไร 
ที่ขัดแย้งกับพระองค์เอง  

ดังน้ันถ้าใครกล่าวอะไรตรงข้าม
กับพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าน่ัน 
ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า 

 
 ดังนั้น เมื่อมีใครพูดอะไร หรือ
สอนอะไรนั้นเราต้องพิจารณาให้ดี 
มิฉะนั้นเราจะผิดพลาดและอาจจะ
ตกอันตรายไปได้ และหลายคน
ต้องเสียใจ สูญเสียเงินทอง สูญเสีย
เปฺาหมายนิมิตที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเราเพราะเราเจ็บปวดและ
สะดุดกับผู้เผยพระวจนะเท็จนั้น  
 



22 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

 เมื่อเรารู้เช่นนี้ ส าหรั บตัวของ
เราเอง และจากประสบการณ์ของ
เราที่ผ่านมา เราจะปกปฺองตัวเรา
อย่างไรให้พ้นจากการหลอกลวงนี้
ได้?______________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ   
พระเยซูใน มธ.6:13 “ และขออย่า
น าข้าพระอ งคเ์ข้าไปในการ
ทดลอง  แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่
ร้าย” ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มี
สติปัญญาในการแยกแยะสิ่งผิด
ออกจากสิ่งที่ถูกต้อง  
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้
เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 
เพื่อเราจะมั่นคงในพระวจนะของ
พระองค์ และยังท าให้เรารู้ว่าใคร
ผิดและถูกต้องได้ 
 อธิษฐา นส าหรับพี่น้องใน
คริสตจักรของเราทุกคน ที่เราจะอยู่
ร่วมกัน ปกปฺองซึ่งกันและกันให้พ้น
จากการหลอกลวง และให้ความ
จริงแห่งพระวจนะและการเปิดเผย
จากพระเจ้าปกปฺองเราให้พ้นจาก
ซึ่งชั่วร้ายนั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 8 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:7 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  
เมือ่ข้าพระองคร์้องทูลขอทรง
กรณุาและตรสัตอบข้าพระองค”์ 
อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
19 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องกฏเกณฑ์และ
พระคุณอย่างไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 21 
หลักการนี้มีไว้ให้ผู้วินิจฉัยใช้ตัดสิน 
ไม่ได้มีไว้ให้แก้แค้นเป็นการ
ส่วนตัว การลงโทษเช่นนี้อาจดูล้า -
หลัง แต่ก็เป็นก้าวส าคัญของความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมในสมัย
โบราณที่ชนชาติส่วนให ญ่ลงโทษ
ผู้กระท าผิดกันตามอ าเภอใจ 

 แนวทางนี้สะท้อนถึงความ   
เสมอภาคและ ความยุติธรรม โดย
รับประกันว่าคนที่ละเมิดกฎหมาย
จะไม่ถูกลงโทษหนักเกินไป ใน
ท านองเดียวกันพยานเท็จจะถูก
ลงโทษสถานเดียวกับที่ตัวเขา
กล่าวหาคนอื่น หลักการลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดนั้นควรถือ
ปฏิบัติเช่นกันในปัจจุบัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 2-7 
ทุกสังคมมีปัญหาเรื่องการฆาตกรรม 
แต่สังคมควรท าอย่างไรกับคนที่ฆ่า
คนตายโดยไม่ได้เจตนาหรือท าโดย
อุบัติเหตุ  
 พระเจ้าทรงให้ค าตอบแก่ชาว
อิสราเอล เนื่องจากในสมัยของ
โมเสสการแก้แค้นเป็นเรื่องธรรมดา
และท ากันอย่างรวดเร็ว พระเจ้าจึง
ทรงตั้งเมืองลี้ภัยไว้หลายแห่ง คนที่
อ้างว่าฆ่าคน ตายโดยไม่เจตนาจะ
หนีไปอาศัยในเมืองลี้ภัยเหล่านี้
จนกว่าจะได้รับการสอบสวนอย่าง
ยุติธรรม  
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 ถ้าสอบสวนแล้วพบว่าเขาบริสุทธิ ์
เขาจะยังคงอยู่ในเมืองนั้นได้และ
ปลอดภัยจากคนที่มาแก้แค้น นี่
เป็นตัวอย่างที่ดีของความสมดุลย์
ของความยุติธรรมและพระเมตตาที่
พระเจ้าทรงมีต่อประชาก รของ
พระองค์  
 พระธรรมบทนี้ได้ให้เราเห็น
ความสมดุลย์ระหว่างกฏเกณฑ์และ
พระคุณอย่างสวยงาม กฏเกณฑ์มี
ไว้เพื่อความถูกต้องและความ
ยุติธรรม ดังเช่นในข้อ 21 ที่บอกว่า 
“ตาแทนตา และฟันแทนฟัน ” 
นั้นก็เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิอ านาจ หรือ 
คนที่มีก าลังเหนือกว่าใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจ  

สังคมต้องมีกฏเกณฑ์ แต ่
ในขณะเดียวกัน เราต้องมีพระคุณ 

ส่าหรับความผิดพลาดด้วย  
นี่คือน้่าพระทัยของพระเจ้า 

 หลักการนี้ เราต้องน ามาใช้ใน
ชีวิตส่วนตัวของเราทุกระดับด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักร ในบ้าน 
ในที่ท างาน และส่วนตัวเราด้วย  

 มีเหตุการณ์อะไรบ้างในประสบ -
การณ์ของ เราที่เราต้องแก้ปัญหา
โดยอาศัยพระคุณ และมีเหตุการณ์
อะไรบ้างที่เราต้องใช้ระเบียบ
กฏเกณฑ์?  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระองค์ให้เรามีน้ าใจแบบ
ที่พระเจ้าทรงมี คือมีความยุติธรรม 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีสติปัญญา   
ในการแก้สถานการณ์โดยอาศัย
พระคุณด้วย ทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่จะเผชิญได้
อย่างถูกต้อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 9 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:7 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  
เมือ่ข้าพระองคร์้องทูลขอทรง
กรณุาและตรสัตอบข้าพระองค”์ 

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

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 
13-18       “ฆ่า.....ด้วยคมดาบ” 
หมายถึง ฆ่าให้ตาย พระเจ้าผู้ทรง
เมตตาและยุติธรรมทรงสั่งให้
ท าลายคนทั้งชุมชนได้อย่างไร ? 
 พระเจ้าทรงท าเช่นนี้เพื่อปกปฺอง
ประชากรของพระองค์จากการบูชา
รูปเคารพ ซึ่งจะน าความพินาศมาสู่
อิสราเอลอย่างแน่นอน (20:18)  
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 แท้จริงแล้วเนื่องจากอิสราเอล   
ไม่ท าลายคนชั่วเหล่านี้ให้หมดไป
ตามที่พระเจ้าทรงบัญชา อิสราเอล
จึงถูกคนเหล่านี้โจมตีอยู่เสมอ พวก
เขาต้องพบกับการนองเลื อดและ
การท าลายล้างมากยิ่งกว่าในการ
ท าตามพระบัญชาของพระเจ้า
ตั้งแต่แรกเสียอีก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 1   
 เช่นเดียวกับชาวอิสราเอล 
บางครั้งเราเผชิญกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่ท างาน 
หรือแม้แต่ที่บ้าน เราอาจหวาดกลัว
และไม่รู้จะท า อย่างไร พระเจ้าทรง
ให้ความม่ันใจแก่ชาวอิสราเอล โดย
เตือนให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรง
อยู่กับพวกเขาเสมอและพระองค์
ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นภัย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
 แล้วเราจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
เช่นกันเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าทรงมี
ชัยชนะเหนือสิ่งที่ยากที่สุด 

ไม่ว่าศัตรูน้ันจะเป็นอะไร 
ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ถ้าเรามั่นใจว่า 

เราด่าเนินชีวิตไปกับพระเจ้า  
เราสัมพันธ์สนิทกับพระองค์  

เราก็จะมั่นใจได้ว่า  
พระเจ้าจะทรงช่วยกู้เรา 

 เพราะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้จะ
เป็นค าตอบส าหรับชีวิตของเรา 
พระองค์จะทรงน าหน้าเรา จะทรง
ต่อสู้กับศัตรู อุปสรรคเห ล่านั้นของ
เรา เพื่อเราจะพบกับชัยชนะ 
 ขณะนี้ ในวันนี้ อะไรคืออุปสรรค 
และศัตรูของเรา ให้เราร้องขอต่อ
พระเจ้าได้ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 มอบอุปสรรค พันธนาการหรือ
ศัตรูที่เราเผชิญอยู่นั้นให้กับพระเจ้า 
ร้องทูลขอต่อพระองค์ด้วยค วาม
เชื่อและมั่นใจว่า พระเจ้าทรงเป็น
ค าตอบ 
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 ใช้เวลาขณะนี้ นิ่งเงียบกับพระเจ้า 
คิดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยกู้เรา 
และอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ 
ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระท า
ในชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______ 
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วันที่ 10 พฤศจิกายน   
เฉลยธรรมบัญญัติ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:8 “พระองคต์รสัแล้วว่า  "จงหา
หน้าของเรา "จิตใจของข้าพระองค์ 
ทูลพระองคว์่า  "ข้าแต่พระเจ้า  
ข้าพระองคแ์สวงพระพกัตรข์อง
พระองค”์ 

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

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
18-21 
บุตรที่ดื้อดึงหัวแข็งจะถูกน าไปพบ
ผู้อาวุโสของเมืองและถูกหินขว้าง
จนตาย  
 

 เราไม่พบหลักฐานในพระคัมภีร์
หรือทางโบราณคดีว่ามีการลงโทษ
เช่นนี้จริงๆ แต่ประเด็นก็คือครอบ -
ครัวจะปล่อยปละละเลย การไม่เชื่อ
ฟังและการกบฏไม่ได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 1-9  
เมื่อเกิดอาชญากรรมและอาชญา -
กรหลบหนีไป คนในชุมชนนั้นต้อง
รับผิดชอบ  
 ในท านองเดียวกันถ้าเมืองใดมี
ทางแยกที่อันตรายและมีคนตายที่
นั่น ทั้งชุมชนอาจต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายและต้องชดใช้  
 พระเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทั้งชุมชน
ต้องพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่
เกิดขึ้นรอบชุมชนของพวกเขาและ
เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ที่อาจสร้าง
ความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สิน 
สังคม และ ศีลธรรม 
 อีกประการหนึ่งที่เราสามารถ
เรียนรู้ได้ในที่นี้ก็คือ เราไม่สามารถ
อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่สนใจชุมชน เรา
มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนด้วย  
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 สิ่งที่เราที่เป็นคริสเตียนที่ได้ท า  
ก็คือ ตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่คน
เดียว แต่เรามีคริสตจักรที่เราต้อง
สนใจซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบ
ซึ่งกันและกัน  

คริสตจักรของเราต้องก้าวไป 
อีกขั้นหน่ึงคือ สนใจชุมชน 

ที่อยู่รอบ ๆ เราด้วย  
โดยการสร้างสัมพันธก์ับชุมชน 

มีส่วนร่วมกับชุมชน 
 ส่วนตัวเรา เราได้อุทิศตัวของ
เราให้กับคริสตจักรขนาดไหน เรามี
ส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อชุมชนเล็ กที่สุด    
คือ ครอบครัวทั้งของเรา และแต่ละ
ครอบครัวในคริสตจักรของเราด้วย 
ให้สมาชิกทุกคน ในครอบครัวรัก    
พระเจ้า มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
และกัน  
 ส าหรับบางครอบครัว ที่บางคน
ยังไม่รู้จักพระเจ้า อธิษฐานให้เขา
ได้รับรู้จัก และเชื่อในพระองค์ 
อธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาว่า เราจะรับใช้เขาอย่างไร
อย่างตรงความต้องการของเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน   
สดุดี 116 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:8 “พระองคต์รสัแล้วว่า  "จงหา
หน้าของเรา "จิตใจของข้าพระองค์ 
ทูลพระองคว์่า  "ข้าแต่พระเจ้า  
ข้าพระองคแ์สวงพระพกัตรข์อง
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 116 ช้า ๆ  
1 รอบ 
สาระส าคัญ   สรรเสริญพระเจ้า    
ผู้ทรงช่วยให้รอดจากตาย การ
นมัสการคือการตอบสนองด้วย
ความขอบพระคุณ ไม่ใช่การตอบ -
แทนสิ่งที่พระเจ้าท่า 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 15 
พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเราแม้กระทั่ง
ในความตาย  
 เมื่อคนที่เรารักใกล้ตาย เรา
อาจจะโกรธและรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
แต่ผู้เชื่อ (ประชากรขององค์พระผู้ -
เป็นเจ้า ) มีค่าส าหรับพระเจ้าและ
พระองค์จะทรงเรียกพวกเขาไปอยู่
กับพระองค์ในเวลาที่เหมาะสม  
 ความจริงข้อนี้จะปลอบโยนเรา
เมื่อเราสูญเสียคนที่รักไป พระเจ้า
ทรงเห็นและแต่ละชีวิตก็มีค่า
ส าหรับพระองค์  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1,2   
พระเจ้าทรงรักที่จ ะตอบสนอง เรา
จึงเข้าถึงพระองค์ได้เสมอ  
 พระเจ้าทรงโน้มพระองค์ลงมา
ฟังเสียงของเรา ผู้เขียนสดุดีรัก  
พระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขามี
ประสบการณ์ที่พระเจ้าตอบค า
อธิษฐาน  
 

 ถ้าเราท้อใจ จงจ าไว้ว่าพระเจ้า
อยู่ใกล้คอยฟังค าอธิษฐานทุกครั้ง 
และค าตอบแต่ละครั้งของพระองค์
ก็ล้วนแล้วแต่ดีที่สุดส าหรับเรา 
 ขณะที่เราด าเนินชีวิตในโลกนี้ 
ไม่ว่าจะท างาน เมื่ออยู่ กับเพื่อน 
กับครอบครัว กับคริสตจักรก็ตาม 
เราเผชิญปัญหา ปัญหาที่แก้ได้ เรา
จะชื่นชม แต่บางปัญหาเราแก้ไม่ได้ 
จะเพราะเหตุผลประการใดก็ตาม ก็
จะท าให้เราท้อใจ เมื่อนั้นให้เราร้อง
ขอต่อพระเ จ้า พระองค์จะเปิดทาง
ให้เราเสมอ  

ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะ
ตอบเราตามความต้องการของเรา 

แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเรา 
ให้ได้รับค่าตอบที่ถูกต้อง 
และดีที่สุดส่าหรับเรา 

 เราได้เคยลองดูพระเจ้าในเรื่องนี้
หรือไม่ และค าตอบเป็นอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 มีอะไรที่เราท้อใจ ให้เราทูลต่อ
พระเจ้า บรรยายเรื่องนั้น ๆ ให้กับ
พระองค์ ให้พระองค์ทรงสอนเรา 
และตอบเรา 
 บางครั้ง เราอาจจะรู้สึกว่า 
ค าตอบจากพระเจ้ายังไม่มา อาจจะ
เป็ นไปได้ที่เราต้องอธิษฐานต่อ 
หรืออาจจะต้องทุ่มเทเวลากับ    
พระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐาน 
แสวงหาพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะ
ได้ชัดเจนในค าตอบนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 12 พฤศจิกายน   
สดุดี 117 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:8 “พระองคต์รสัแล้วว่า  "จงหา
หน้าของเรา "จิตใจของข้าพระองค์ 
ทูลพระองคว์่า  "ข้าแต่พระเจ้า  
ข้าพระองคแ์สวงพระพกัตรข์อง
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 117 ช้า ๆ 
3 รอบ 
สาระส าคัญ  เหตุผลอีกประการ
หน่ึงที่เราควรสรรเสริญพระเจ้า คือ 
พระเจ้าทรงรักโลกน้ี เราควร
สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงมี
ความรักไม่จ่ากัด 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมบทน้ี  
สดุดี 117 เป็นบทที่สั้นที่สุดในพระ
คัมภีร์และเป็นบทที่อยู่ตรงกลาง
พระคัมภีร์ด้วย  
 เปาโลอ้างถึงสดุดีบทนี้ในพระ -
ธรรมโรม 15: 11 เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรอดจาก
พระเจ้า ไม่ใช่แค่ชาวยิวเท่านั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมบทน้ี และ
การตอบสนอง 
เราเคยพูดไหมว่า “ฉันนึกไม่ออก
เลยว่าพระเจ้าทรงท าอะไรเพื่อฉัน 
แล้วฉันจะสรรเสริญพระองค์ได้
อย่างไร”  

สดุดีบทนี้ให้เหตุผลในการ
สรรเสริญพระเจ้าไว้สองประการ 

คือ ความรักอันย่ิงใหญ ่
ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา  

และความซื่อสัตย์ของพระองค ์
ที่ด่ารงอยู่ช่ัวนิรันดร ์

 แม้พระเจ้าจ ะไม่ได้ท าอะไรเพื่อ
เราไปมากกว่านี้ พระองค์ก็ยังทรง
สมควรจะได้รับการสรรเสริญสูงสุด
จากเรา 
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 ให้เราทบทวนว่ามีความรัก
ยิ่งใหญ่อะไรบ้างที่พระเจ้าทรงมีต่อ
เรา?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 และเราได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อ
ของพระเจ้าอะไรบ้างในชีวิตของเรา? 
____________________________
____________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณและสรรเสริญ    
พระเจ้า ส าหรับความรักและความ
สัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ได้มีในชีวิต
ของเราที่ผ่านมา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน   
สดุดี 118:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:9 “ขออย่าทรงซ่อนพระพกัตร์
ของพระองคจ์ากข้าพระองค์  
อย่าผลกัไสผูร้บัใช้ของพระองค์
ออกไปเสียด้วยความกร้ิว  
พระองคท์รงเป็นผูอ้ปุถมัภข์อง
ข้าพระองค ์ ข้าแต่พร ะเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพระองค ์ ขอ
อย่าทรงท้ิงข้าพระองคห์รือสละ
ข้าพระองคเ์สีย” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 118:1-14  
ช้า ๆ 1 รอบ 
สาระส าคัญ  ม่ันใจในความรักของ
พระเจ้า ความรักของพระเจ้าไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ 
จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ความรัก
ของพระเจ้าท่าให้เราม่ันคงปลอดภัย 
 
 

พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 8  
 นักบินวางใจในเครื่องบินของ
เขา คนที่เดินทางเป็นประจ าก็
วางใ จในรถไฟ รถยนต์ หรือรถ
ประจ าทาง แต่ละวันเ ราต้อง
ไว้วางใจในบางสิ่งบางอย่ างหรือ   
คนบางคน  
 ถ้าเราพร้อมจะวางใจให้เครื่องบิน
หรือรถยนต์น าเราไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง เราจะวางใจให้พระเจ้า
ทรงน าเราในโลกนี้ จนไปถึงจุด -
หมายปลายทางนิรันดร์หรือไม่ ? 

เราวางใจในพระเจ้า 
มากกว่ามนุษย์หรือไม่  

การไว้วางใจสิ่งอื่นหรือคนอื่น
มากกว่าพระเจ้าน้ัน 
ไม่มีประโยชน์เลย 
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 ลองทบทวนประสบการณ์ของ
เราที่ผ่านมาว่า เราได้ใช้อะไรน า
ทางเรา เทียบระหว่างเราน าตัวเรา
เอง และการที่เราให้พระเจ้าน าแล้ว 
ผลเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ในช่วงนี้มีอะไรในชีวิตของ เรา
บ้างที่เราต้องตัดสินใจ ให้เราทูลขอ
การทรงน าจากพระเจ้าในสิ่งที่เรา
ก าลังเผชิญขณะนี้ และทูลขอความ
ชัดเจนว่านี้เป็นน้ าพระทัยของ   
พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 14 พฤศจิกายน   
สดุดี 118:15-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภี ร์วันนี้  สดุดี 
27:9 “ขออย่าทรงซ่อนพระพกัตร์
ของพระองคจ์ากข้าพระองค์  
อย่าผลกัไสผูร้บัใช้ของพระองค์
ออกไปเสียด้วยความกร้ิว  
พระองคท์รงเป็นผูอ้ปุถมัภข์อง
ข้าพระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพระองค ์ ขอ
อย่าทรงท้ิงข้าพระองคห์รือสละ
ข้าพระองคเ์สีย” 

อ่านพระธร รม สดดีุ 118:15-29 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจาก    
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 22,23 
พระเยซูทรงอ้างถึงพระธรรมตอนนี้
เมื่อตรัสว่าพระ องค์ถูกปฏิเสธโดย
ชนชาติของพระองค์เอง (มธ .21: 
42; มก.12: 10, 11; ลก.20: 17)  
 แม้พระเยซูจะถูกปฏิเสธ แต่
บัดนี้พระองค์ทรงเป็น “ศิลามุม
เอก” ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของ
คริสตจักร (กจ.4:11; อฟ.2:20; 1
ปต .2: 6, 7) ศิลามุมเอกเป็นหิน ที่
ท าหน้าที่ ยึดก้อนหินต่างๆของ
อาคารไว้ด้วยกัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 24   
บางวันเราอาจไม่รู้สึกชื่นชมยินดี
เลย ความรู้สึกของเราตกต่ า 
สถานการณ์ควบคุมไม่ได้ และ
ความเศร้าโศกหรือความรู้สึกผิด
ท่วมท้น เราเข้าใจผู้เขียนสดุดีซึ่ง
มักจะรู้สึกแบบเดียวกัน  
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 แต่ไม่ว่าผู้เขียนสดุดีจะรู้สึ ก
ตกต่ าเพียงใด พวกเขาก็ยังคง
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอ และเมื่อ
พวกเขาพูดคุยกับพระเจ้าพวกเขา
จบค าอธิษฐานด้วยการสรรเสริญ  

เมื่อเราไม่รู้สึกชื่นชมยินดี จงทูล
พระเจ้าถึงความรู้สึกที่แท้จริง 
แล้วเราจะพบว่าพระเจ้าทรงท่า 

ให้เราช่ืนชมยินดีได้  
พระเจ้าประทานวันน้ีให้เรา 

มีชีวิตอยู่และปรนนิบัติพระองค์  
จงเปรมปรีดิ์เถิด 

 เราเคยมีประสบการณ์ตกต่ าใน
ชีวิตหรือไม่  หรือมีความเศร้าจาก
บางสถานการณ์ หรือมีปัญหาที่มี
แต่ทางตัน หาทางออกไม่พบ  เรา
ท าอย่างไรครับในสถานการณ์
เช่นนี้?____________________ 
__________________________
__________________________ 
 และจากการเฝฺาเดี่ยววันนี้ พระ
วจนะตอนนี้ได้บอกว่าเราควรจะ
เผชิญสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 ยกย่องถึงความยิ่งใหญ่ของ   
พระเจ้า ให้เราคิดถึงสิ่งที่พระองค์
ทรงสร้าง พระเจ้ าองค์ที่เรา
นมัสการนี้เป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ 
สร้างโลก และจักรวาล และทั้งหมด
ทั้งในและนอกจักรวาลนี้ ดังนั้น สิ่ง
ที่เราเผชิญจึงเป็นเรื่องเล็กน้อย
ส าหรับพระองค์ ดังนั้นวันนี้ให้เรา
ใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ และสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่นั้น และที่ส าคัญคือ ค วาม
รักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุดที่พระองค์จะทรงช่วยกู้เรา
อย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน   
สดุดี 119:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:9 “ขออย่าทรงซ่อนพระพกัตร์
ของพระองคจ์ากข้าพระองค์  
อย่าผลักไสผูร้บัใช้ของพระองค์
ออกไปเสียด้วยความกร้ิว  
พระองคท์รงเป็นผูอ้ปุถมัภข์อง
ข้าพระองค ์ ข้าแต่พระเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพระองค ์ ขอ
อย่าทรงท้ิงข้าพระองคห์รือสละ
ข้าพระองคเ์สีย” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119:1-16  
ช้า ๆ 1 รอบ 
สาระส าคัญ พระวจนะของพระเจ้า
น้ันจริงแท้และมหั ศจรรย์ ไม่ว่าโลก
นี้จะตกต่่าลงเพียงใด จงยึดม่ันใน
พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 
การเช่ือฟังบทบัญญัติของพระเจ้า
เป็นหนทางเดียวที่เราจะได้พบ
ความสุขที่แท้จริง 
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ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
ความส าคัญของพระวจนะของ  
พระเจ้าในพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
 สดุดีบทนี้เป็นสดุดีที่ยาวที่สุด
และเป็นพระธรรมตอนที่ยาวที่สุด
ในพระคัมภีร์  
 เอสราอาจเป็นผู้เขียนสดุดีบทนี้
หลังจากพระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่ 
(อสร.6: 14, 15) เพื่อใคร่ครวญถึง
พระวจนะอันงดงามของพระเจ้า   
ซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์และ
เติบโตขึ้นในความเชื่อ  
 สดุดี 119 แบ่งออกเป็น 22 ตอน 
แต่ละตอนเรียงตามตัวอักษรใน
ภาษาฮีบรูและข้อแรกเริ่มต้นด้วย
ตัวอักษรก ากับตอนนั้นๆ เกือบทุก
ข้อพูดถึงพระวจนะของพระเจ้า 
การเน้นย้ าเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดา 
 
 

 ในวัฒนธรรมฮีบรู ผู้ คนไม่ได้มี
พระคัมภีร์เป็นสมบัติส่วนตัว
เหมือนที่เรามี ดังนั้นประชากรของ
พระเจ้าจึงต้องจดจ าพระวจนะของ
พระองค์และถ่ายทอดกันปากต่อ
ปาก โครงสร้างของสดุดีบทนี้ช่วย
ให้การท่องจ าง่ายขึ้น  

จงจ่าไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้า
หรือพระคัมภีร์น้ันเป็นคู่มือ 

แนวทางการด่าเนินชีวิตทีบ่ริสุทธิ์
เพียงเล่มเดียวที่ไว้วางใจได ้

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 9 
เราจมอยู่ในทะเลแห่งมลทิน ไม่ว่า
จะมองไปทางไหนเราก็ถูกทดลอง
ให้ด าเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์  
 ผู้เขียนสดุดีถามค าถามที่ท าให้
เราทุกคนหนักใจ นั่นคือเราจะ
ยังคงบริสุทธิ์อยู่ได้อย่างไรใน
สภา พแวดล้อมที่สกปรกโสมม
เช่นนี้ เราท าไม่ได้ด้วยตัวเราเอง 
เราต้องการค าปรึกษาและความ
เข้มแข็งที่มีพลังมากกว่าอิทธิพล
ของสิ่งล่อลวงต่างๆ รอบตัว  
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 แล้วเราจะหาความเข้มแข็งและ
สติปัญญาเช่นนั้นได้จากที่ไหน ก็
จากการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
และการกระท าตามพระวจนะนั้น 
 เรามีประสบ การณ์อย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับการที่พระวจนะของพระ -
เจ้าช่วยให้เราตัดสินใจและมีก าลัง
ในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวจนะของพระองค์ที่ท าให้เรา   
รู้ถึงน้ าพระทัยของพระองค์ รู้วิธี    
ที่จะด าเนินชีวิตที่พอพระทัยของ
พระองค์ซึ่งเป็นเหตุท าให้เราพบ  
กับความส าเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน   
2 เธสะโลนิกา 3:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:10 “แม้บิดาและมารดาของ
ข้าพระองคท์อดท้ิงข้าพระองค์  
แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์
ขึ้น” 
อ่านพระธรรม 2 เธสะโลนิกา  
3:1-5 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 1-3 
ลึกลงไปภายใต้กิจวัตรประจ าวันใน
ชีวิตคือการต่อสู้อย่างรุนแรงของ
อ านาจฝูายจิตวิญญาณที่ มองไม่
เห็น  การปฺองกันตัวที่ส าคัญของ
เราก็คืออธิษฐานขอพระเจ้าทรง
ปกปฺองเราจากสิ่งที่ชั่วร้าย และขอ
พระองค์ทรงเสริมก าลังเรา  

 แนวทางต่อไปนี้สามารถช่วย
เตรียมเราให้พร้อมและอยู่รอดเมื่อ
ถูกซาตานโจมตี [1] ตระหนักว่า
การคุกคามโจมตีฝูายจิตวิญญาณ
เป็นเรื่องจริงจัง [2] อธิษฐานทูลขอ
ก าลังและการช่วยเหลือจากพระเจ้า 
[3] รู้เท่าทันรูปแบบและกลยุทธ์
ของซาตานจากพระคัมภีร์ [4 ] 
สะสมข้อพระคัมภีร์โดยการท่องจ า
เพื่อใช้เป็นแหล่งความช่วยเหลือ 
[5] สามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน
ที่พูดความจริง และ [6] ปฏิบัติตาม
ค าสอนของผู้น าฝูายวิญญาณที่   
ย าเกรงพระเจ้า 
 ขณะนี้ เรายังต่อสู้กับฝูายวิญญาณ
โดยเฉพาะการรบกวนด้วยวิญญาณ
ชั่วหรือไม่ เช่น กลางคืนฝันร้าย
เป็นประจ า หรือ ถูกผีอ า ถ้าเราเคย
เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่ว หรือยังมี
รูปเคารพอยู่ เราต้องจัดการละทิ้ง 
สารภาพบาป และอธิษฐานขับไล่
มันออกไปในพระนามพระเยซู  
__________________________
__________________________ 
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และให้เราด่าเนินชีวิตแบบที่ได้
แนะน่าไปแล้วในการเฝ้าเดี่ยว

วันน้ี เราต้องจัดการละท้ิง 
สารภาพบาป และอธิษฐานขับไล่
มันออกไปในพระนามพระเยซ ู

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงตรวจสอบชีวิตของเรา
ว่ามีอะไรที่เป็นค วามบาปที่ซ่อน
เร้นในชีวิตของเราหรือไม่  โดยเรา
อาจจะอธิษฐานแบบกษัตริย์ดาวิด
คือใน สดุดี 139:23-24 ที่กล่าวว่า 
“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดขู้า
พระองคแ์ละทรงทราบจิตใจของ
ข้าพระองค ์ขอทรงลองข้าพระองค์ 
และทรงทราบความคิดของข้า
พระองค์  และทอดพระเนตรว่า
มีทางชัว่ใดๆ  ในข้ าพระองค์
หรือไม่ และขอทรงน าข้าพระองค์ 
ไปในมรรคานิรนัดร”์ 
 ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
เสด็จมาครอบครองชีวิตของเรา
ทั้งหมด และขอพระเจ้าประทาน  

ก าลังกับเราที่จะด าเนินชีวิตตาม   
น้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 17 พฤศจิกายน   
2 เธสะโลนิกา 3:6-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้   สดุดี 
27:10 “แม้บิดาและมารดาของ
ข้าพระองคท์อดท้ิงข้าพระองค์  
แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์
ขึ้น” 
อ่าน พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 
3:6-18 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6-15 
บางคนในคริสตจักรเธสะโลนิกา
สอนผิดว่าในเม่ือพระคริสต์จะเสด็จ
กลับมาวันใดก็ได้ ผู้คนจึงควรจะทิ้ง
ความรับผิดชอบ เลิกท างาน ไม่
ต้องวางแผนส าหรับอนาคตและ
เพียงแต่เฝฺาคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า  
 

 แต่การไม่ยอมท าอะไรท าให้
พวกเขาตกลงสู่ความบาป พวกเขา
กลายเป็นภาระให้ค ริสตจักรเลี้ยงดู 
เขาเอาเวลาที่ควรจะใช้ในการ
ช่วยเหลือคนอื่นมา “ยุ่งกบัธรุะ
ของคนอืน่” แทน (3:11)  
 สมาชิกเหล่านี้อาจจะคิดว่าการ
ไม่ท างานถือว่าจิตวิญญาณดีกว่า 
แต่เปาโลบอกพวกเขาให้มีความ
รับผิดชอบและกลับไปท างาน  
 

การเตรียมตัวให้พร้อมส่าหรับ
พระคริสต์หมายความว่า 

เชื่อฟังพระองค ์
ในทุกส่วนของชีวิต  
เน่ืองจากเรารู้ว่า 

พระคริสต์ก่าลังเสด็จมา 
เราต้องด่าเนินชีวิต 

อยู่ในทางแห่งความเชื่อ แล้ว 
การปฏิบัติในแต่ละวันของเรา 

จะเป็นที่พอพระทัย 
ของพระคริสต์เมื่อพระองค ์

เสด็จมาถึง 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  ในข้อ 
14-15 
 เปาโลแนะน าให้คริสตจักรหยุด
สนับสนุนทางด้านการเงินและ   
เลิกคบหากับคนที่ไม่ยอมเลิกนิสัย
เกียจคร้าน  
 ความหิวและความว้าเหว่เป็นวิธี
ที่ท าให้คนเกียจคร้านกลายเป็น  
คนขยันขึ้นมาได้ เปาโลไม่ได้
แนะน าให้ใช้ความเย็นชาโหดร้าย 
แต่ให้ส าแดงความรักที่เข้มแข็ง
เด็ดขาดต่อพี่น้อง 
 คริสตจั กรของเราต้องเป็นที่ ๆ 
เสริมสร้างและเตือนสติพี่น้องของ
เรา ถ้ามีบางสิ่งที่ผิด เช่นในกรณี
แบบนี้คือ เกียจคร้าน ไม่ยอม
ท างาน และจะมาขอเงินใช้ เราไม่
ควรจะสนับสนุน เพราะเขาก าลัง
เอาเปรียบโดยเอาเหตุความรักพี่
น้องมาอ้าง และถ้าเราช่วยเขา ก็จะ
เป็นการที่เราสนับสนุนให้เข าเกียจ
คร้านไม่รับผิดชอบ  
 

 แต่ในทางตรงกันข้าม เราไม่ควร
ใจอ่อน และเราต้องช่วยเขาอย่าง
ถูกต้อง คือหางานให้เขาท า หนุน
ใจเขาให้ขยันขันแข็ง 
 เราเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่ 
และเราแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ขัดสน     
ในคริสตจักร และอธิษฐานส าหรับ
ตัวเราว่า เราและคริสตจักรจะช่วย -
เหลือเขาอย่างไรให้เหมาะสม 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าในการช่วยเหลือพี่น้องที่  
ขัดสนว่า อะไรคือการช่วยเหลือที่
ถูกต้องที่หนุนใจและไม่ท าลายเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_____________ 



พฤศจิกายน – 47 

 
 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อให้ก าลังใจและ
สั่งสอนผู้น าหนุ่มทิโมธี  
ผู้เขียน : เปาโล  
เขียนถึงใคร  : ทิโมธี ผู้น า
คริสตจักรรุ่นหนุ่มสาวแล ะผู้เชื่อ  
ทุกคน 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ. 
64 อาจจะก่อนที่เปาโลติดคุกครั้ง
สุดท้ายในกรุงโรม เขียนที่โรมหรือ
มาซิโดเนีย (อาจจะที่เมืองฟีลิปปี)  
 
เบื้องหลัง :  
ทิโมธีเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่
สนิทที่สุดของเปาโล เปาโลส่งทิ
โมธีไปจัดการกับค าสอนเท็จที่เมือง
เอ เฟซัส (1ทธ .1:3,4) ทิโมธีอาจ
เคยเป็นผู้น าในคริสตจักรที่เมือง
เอเฟซัสมาระยะหนึ่ง เปาโล
อยากจะมาเยี่ยมทิโมธี (3:14, 15; 
4:13)  

 
 
 
แต่ในระหว่างนี้ เปาโลเขียน
จดหมายให้ค าแนะน าทิโมธีเรื่อง
การรับใช้   
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (1ทธ.4.12) 
อย่าให้ผูใ้ดหมิน่ประมาทความ
หนุ่มแน่น ของท่าน  แต่จงเป็น
แบบอย่างแก่คนทีเ่ชือ่ทัง้ปวง  
ทัง้ในทางวาจาและการประพฤติ  
ในความรกั  ในความเชือ่  และ
ในความบริสทุธิ ์
 

ทิโมธีเป็นตัวอย่างส าคัญของ
คนที่ได้รับอิทธิพลจากญาติที่      
ย าเกรงพระเจ้า ทั้งนางยูนีส (แม่ ) 
และนางโลอิส (ยาย ) เป็นผู้เชื่อ
ชาวยิวที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตฝูายจิต
วิญญาณของทิโมธี (2 ทธ .1:5; 
3:15) ทิโมธีเป็นคริสเตียน “รุ่นที่
สอง ” คนแรกที่ถูกเอ่ยถึงในพันธ
สัญญาใหม่  

เข้าใจพระธรรม 1 ทิโมธี 
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ทิโมธีกลายมาเป็นผู้ช่วยของ
เปาโล และคงจะเป็นผู้น าคริสตจักร
เมืองเอเฟซัสอยู่ระยะหนึ่ง ในฐานะ
ผู้รับใช้รุ่นใหม่ ทิโมธีต้องเผชิญ
ความกดดัน ความขัดแย้ง และการ
ท้าทายนานัปการทั้งทางคริสตจักร
และทางวัฒนธรรม เปาโลจึงส่ง
จดหมายส่วนตัวฉบับนี้ไปเพื่อให้
ค าแนะน าและให้ก าลังใจทิโมธี 

เปาโลเขียนพระธรรม 1      
ทิโมธี ประมาณ ค .ศ. 64  อาจจะ
เป็นช่วงก่อนหน้าที่ท่านจะถูกจ าคุก
ครั้งสุดท้ายเล็กน้อย เนื่องจาก
เปาโลถวายฎีก าแก่ซีซาร์ ท่านจึง
ถูกส่งไปโรมในฐานะนักโทษ (ดู 
กจ .25-28) นักวิชาการส่วนใหญ่
เชื่อว่าเปาโลได้รับการปล่อยตัวราว 
ค.ศ. 62 (อาจจะเพราะหมดอายุ
ความ ) ไม่กี่ปีต่อมา เปาโลก็
สามารถเดินทางได้ ระหว่างนี้เอง
ท่านได้เขียนจดหมายฝาก 1 ทิโมธี
และทิตัส  

 

ต่อมาไม่นานจักรพรรดิเนโร
ได้จัดการกวาดล้างคริสเตียนให้
หมดไป เชื่อกันว่าในระหว่างนี้ท่าน
ถูกจับขังคุกอีกครั้งหนึ่งและ  ถึง
ขนาดถูกประหารชีวิต เปาโลเขียน 
2 ทิโมธีระหว่างการจ าคุกครั้งหลัง
นี้ จดหมายถึงทิตัสและ  จดหมาย
ถึงทิโมธีถูกเรียกว่า “จดหมาย
ฝากศิษยาภิบาล”  

เปาโลเขียนจดหมายฉบับ
แรกถึงทิ โมธี เพื่อยืนยันความ  
สัมพันธ์ของพวกท่าน (1:2) เปาโล
เริ่มให้ค าแนะน าแก่ทิโมธีเหมือน
พ่อแนะน าลูก ท่านเตือนทิโมธี
เกี่ยวกับผู้สอนเท็จ (1:3-11) และ
กระตุ้นให้เขายึดมั่นในความเชื่อที่มี
ในพระคริสต์ (1:12-20 ) จากนั้น
เปาโลได้ตระหนักถึงเรื่องการ
นมัสการในที่สาธารณะ ท่านเ น้น
ถึงความส าคัญของการอธิษฐาน 
(2:1-7) และเรื่องระเบียบวินัยใน
การประชุมคริสตจักร  
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ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือ
มัคนายก ในที่นี้ท่านแจกแจง
คุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งไว้
อย่างเจาะจง (3:1-16) 

เปาโลย้อนกลับมาพูดเรื่อง
ผู้สอนเท็จอีกครั้ง ท่านสอนให้      
ทิโมธีรู้จักแยกแยะ ผู้สอนเท็จและ
วิธีตอบสนองคนเหล่านี้ (4:1-16) 
จากนั้นท่านก็ให้ค าแนะน าเรื่องการ
ดูแลคนหนุ่มสาวและคนชราใน
ฐานะศิษยาภิบาล (5:1,2) รวมทั้ง
หญิงม่าย (5:3-16) ผู้อาวุโส (5:17-
25) และทาส (6:1,2) เปาโลสรุป
โดยการเตือนให้ทิโมธีส ารวจ
แรงจูงใจของตน (6:3-10) ให้ยืน
หยัดม่ันคง ในความเชื่อ (6:11,12) 
ให้ด าเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ (6:13-
16) และให้รับใช้ด้วยความซื่อสัตย์ 
(6:17-21) 

 
 
 
 

พระธรรม 1 ทิโมธี มีบทเรียน
หลายอย่าง ถ้าเราเป็นผู้น า
คริสตจักร จงสังเกตสัมพันธภาพ
ระหว่างเปาโลกับทิโมธีซึ่งเป็น
สาวก เปาโลให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาอย่างสุขุมรอบคอบ  

เราลองประเมินตนเองกับ
คุณสมบัติของผู้ปกครองและ
มัคนายกที่เปาโลได้แจกแจงไว้  

ถ้าเรามีอายุน้อยในความเชื่อ 
จงปฏิบัติตามผู้น าที่ย าเกรงพระเจ้า
เหมือนอย่างที่ทิโมธีท าตามแบบ  
อย่างของเปาโล  

ถ้าเราเป็นพ่อแม่ ขอให้เตือน
ตนเองว่าครอบครัวคริสเตียนส่งผล
กระทบอย่างมากต่ อสมาชิกใน
ครอบครัว ดังที่เห็นจากแม่และ  
ยายผู้ซื่อสัตย์ซึ่งน าทิโมธีมาถึง  
พระคริสต์ และงานรับใช้ของทิโมธี
ก็ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกด้วย 
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วันที่ 18 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 1:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:10 “แม้บิดาและมารดาของ
ข้าพระองคท์อดท้ิงข้าพระองค์  
แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์
ขึ้น” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี1:1-11  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมในตอนนี้ได้บอกเรา
เกี่ยวกับผู้สอนเท็จอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6 
การโต้เถียงเรื่องรายละเอียดของ
พระคัมภีร์อาจจะน่าสนใจ แต่มันจะ
ท าให้เราสนใจแต่เรื่องไม่ส าคัญจน
พลาดสาระส าคัญของข่าวประเสริฐ  
 

 ผู้สอนเท็จในเอเฟซัสได้สร้าง
ระบบทางความคิดไว้ใหญ่โตและ
มัวแต่นั่งโต้เถียงกันแต่เรื่องยิบๆ
ย่อยๆ ที่ม าจากความคิดจินตนา -
การณ์ของตนเอง  
 เราไม่ควรให้สิ่งใดมาหันเหความ
สนใจของเราจากข่าวประเสริฐแห่ง
ความรอดในพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญของพระคัมภีร์  
 เราจ าเป็นต้องรู้ว่าพระคัมภีร์
สอนอะไร สามารถน ามาประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรและ
สอนคนอื่นต่อไป เมื่อ เราท าได้
เช่นนี้แล้ว เราก็จะสามารถประเมิน
ค าสอนทุกอย่างด้วยหลักความจริง
เกี่ยวกับพระเยซู อย่ามัวแต่จดจ่อ
กับเรื่องหยุมหยิมในพระคัมภีร์จน
พลาดประเด็นส าคัญที่พระเจ้า
ก าลังสอนเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3-11 มีผู้น าและผู้มีอ านาจหลาย
คนที่เรียกร้องความจงรักภักดี  
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 คนเหล่านี้บางคนอยากให้เราหันเห 
จากพระคริสต์มาติดตามพวกเขา 
เมื่อดูเหมือนว่าพวกเขารู้พระคัมภีร์ 
อิทธิพลของพวกเขาก็เป็นอันตรายที่
คนส่วนใหญ่มองไม่ออก  
 เราสามารถสังเกตค าสอนผิดได้
เมื่อค าสอนนั้น [1] ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งแทนที่จะช่วยน าคนมาถึง
พระเยซู (1: 4) [2] มักจะเกิดจาก
คนที่แสวงหาชื่อเสียงให้ตัวเอง 
(1:7) [3] ขัดแย้งกับค าสอนแท้ใน
พระคัมภีร์ (1:6,7; 4:1-3)  

เราสามารถป้องกันไม่ให ้
ถูกผู้ สอนเท็จหลอกได้โดย 

การเรียนรู้ส่ิงที่พระคัมภีร์สอน
และยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ

ในพระคริสต์เพียงผู้เดียว 
 ปัจจุบันนี้มีผู้สอนเท็จมากมาย 
บางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไร แต่
เราก็ต้องระวังตัวด้วย พี่น้องเคยมี
ประสบการณ์ผู้สอนเท็จหรือไม่ 
และเขาสอนผิดเรื่องอะไร? 
__________________________
__________________________ 

ข้อ 5 ผู้สอนเท็จมีแรงจูงใจมาจาก
ความอยากรู้อยากเห็น อ านา จและ
บารมี ตรงกันข้ามกับผู้สอนคริสเตียน
ตัวจริงที่มีแรงบันดาลใจ มาจาก 
ความเชื่อแท้และความปรารถนา    
ที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ในตอนแรก “ความรู้” อันยิ่งใหญ่
ของเรา อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น
และท าให้ผู้คนประทับใจ แต่ความรู้
อันสูงส่งที่มีรากฐานมาจากความ
จอมปลอมก็จะลงเอยที่ความว่างเปล่า 
 นี่ก็เป็นตัววัดว่าผู้นั้นสอนเท็จ
หรือไม่ โดยดูที่แรงจูงใจของเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระวจนะของพระเจ้าที่ได้ประทาน
ให้กับเรา เพื่อเราจะรู้ว่าอะไรถูก
และอะไรผิด 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ   
พระวจนะของพระเจ้า  ส าหรับ    
พระวิ ญญาณบริสุทธิ์ที่น าเราให้
ระลึกถึงข้อพระวจนะของพระองค์
ที่จะสามารถแยกแยะความผิดและ
ความถูกต้องได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 1:12-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:11 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอน
มรรคาของพระองคแ์ก่ข้า
พระองค์ และทรงน าข้าพระองค์
ไปบนวิถีราบ  เหตดุ้วยศตัรขูอง
ข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 1:12-20 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้ท่าทีที่ดีของเปาโล
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 19 
เราจะรักษาจิตส านึกให้ดีได้อย่างไร 
ก็โดยการถือว่าความเชื่อในพระ -
คริสต์มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดและท าสิ่ง
ที่รู้ว่าถูกต้อง  
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 ทุกครั้งที่เราท าเป็นไม่สนใจ
จิตส านึกของเ รา จิตใจของเราจะ  
ยิ่งแข็งกระด้าง ในไม่ช้าความ -
สามารถในการแยกแยะถูกผิดก็จะ
ค่อยๆ ลดลง  
 แต่ถ้าเราด าเนินชีวิตไปกับ    
พระเจ้า พระองค์สามารถตรัสกับ
เราผ่านทางจิตส านึก พระองค์จะ
ทรงโปรดให้เรารู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด  
 จงเชื่อฟังจิตส านึกที่คอยบอกให้
ท าในสิ่งที่ถูก แล้วจิตส านึกของเรา
จะยังคงชัดเจน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 15 
เปาโลเรียนตัวเองว่า “คนบาป ...
ตวัเอก”   
 พวกเรามองเปาโลว่าเป็นวีรบุรุษ
แห่งความเชื่อ แต่ท่านไม่เคยมอง
ตนเองเช่นนั้นเลยเพราะท่านยัง    
คงจดจ าชีวิตก่อนที่จะมารู้จักพระ -
คริสต์ของตนได้  
 

 ยิ่งเปาโลเข้าใจพระคุณของ   
พระเจ้ามากเท่าใดท่านก็ยิ่งรู้สึกถึง
ความบาปของตนเองมากขึ้นเท่านั้น  

ความถ่อมใจและความกตัญญู
ควรจะเป็นเคร่ืองหมายที่เด่นชัด
ในชีวิตของคริสเตียนทุกคน  

อย่าลืมว่าเราก็เป็น 
คนบาปคนหน่ึงที่รอดได ้
โดยพระคุณเช่นเดียวกัน 

 เรามีป ระสบการณ์แบบเปาโล   
ที่ท าบาปแต่พระคุณของพระเจ้า  
ได้ทรงช่วยกู้เรา และเมื่อเป็นเช่นนี้ 
เราได้ซาบซึ้งกับพระคุณของ    
พระเจ้าแบบที่เปาโลซาบซึ้งหรือไม่  
และเราได้ตอบสนองต่อพระคุณ
ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงมีพระคุณต่อเราอย่าง
มากเหลือล้น แม้เราจะท าบาป 
ประพฤติตัวไม่เหมาะสม กับพระ
เจ้า แต่พระองค์ก็ยังทรงรักเราและ
ช่วยกู้เราอยู่เสมอ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้
มีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะรับใช้
พระเจ้าอย่างไรให้สมกับพระคุณที่
พระองค์ทรงมีต่อเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 20 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 2:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:11 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอน
มรรคาของพระองคแ์ก่ข้า
พระองค์ และทรงน าข้าพระองค์
ไปบนวิถีราบ  เหตดุ้วยศตัรู ของ
ข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 2:1-8  
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท าไมเราต้อง
อธิษฐานเผื่อผู้มีอ านาจ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2 
เปาโลสั่งให้อธิษฐานเผื่อ “กษตัริย์” 
ในที่นี้ชัดเจนว่าหมายถึงกษัตริย์  
เนโรผู้โหดเหี้ยม (ค.ศ. 54-68)  
 

 ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับ
นี้ ผู้เชื่อก็ถูกกดขี่ข่มเหงหนักขึ้น
เรื่อยๆ ต่อมาเนโรต้องการแพะรับ
บาปส าหรับเหตุการณ์ไฟไหม้กรุง
โรมในปี ค .ศ . 64 เขาจึงโยน
ความผิดให้คริสเตียนชาวโรมันเพื่อ
ดึงความสนใจออกไปจากตัวเขา  
 ต่อมาการกดขี่ข่มเหง ก็เกิดขึ้น
ทั่วจักรวรรดิโรมันคริสเตียนไม่
เพียงถูกตัดสิทธิทางสังคมเท่านั้น 
บางคนก็ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมในที่
สาธารณะ บางคนถูกเผาไฟ บาง
คนก็ถูกทิ้งให้สัตว์ร้ายกัดกิน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 8 
 นอกจากความโกรธและการ
ทะเลาะวิวาทจะท าให้พระเจ้าไม่พอ
พระทัยแล้ว ทั้งสองอย่างนี้ก็ยังเป็น
อุปสรรคต่อการอธิษฐานด้วย 
เพราะเหตุนี้เองพระเยซูจึงตรัสให้
เราหยุดการอธิษฐานแล้วไปคืนดี
กับคนอื่นเสียก่อน (มธ.5:23,24)  
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พระเจ้าต้องการให้เรา 
เชื่อฟังพระองค์ทันทีและ

สม่่าเสมอ เราควรจะต้ังเป้าไว้ว่า
จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
กับพระเจ้าและกับคนอื่น ๆ 

 
 เหตุผลหนึ่งที่ค าอธิษฐานของเรา
ไม่ได้รับค าตอบ ก็เพราะเรายัง
โกรธและมีปัญหาความสัมพันธ์กับ
พี่น้อง และนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ว่าท าไมพระเจ้า
ไม่ตอบเราสักที ทั้ง ๆ ท่ีเราอธิษฐาน 
กับพระองค์มานานแล้ว  
 ดังนั้น ให้เราทบทวนตัวเรา และ
กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสีย และคอย
ดูว่า ค าตอบนั้นจะมาเร็วขนาดไหน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อในหลวง และราชวงศ์ 
นายกรัฐมนตรี และผู้มีอ านาจ ใน
บ้านเมือง ขอพระเจ้าทรงโปรดอวย
พระพร และประทานสติปัญญาใน
การปกครองและบริหารประเทศ -
ชาติไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ทบทวนตัวของเราเองว่าเรามี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับพี่น้องหรือไม่ 
ถ้าไม่มีให้เราไปหาเขา สารภาพ
บาปซึ่งกันและกัน และอธิษฐาน
อวยพรเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 2:9-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:11 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอสอน
มรรคาของพระองคแ์ก่ข้า
พระองค์ และทรงน าข้าพระองค์
ไปบนวิถีราบ  เหตดุ้วยศตัรขูอง
ข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 2:9-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราว่า 
ลักษณะที่ผู้หญิงควรจะมีคืออะไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 15 
ข้อความที่ว่า “กจ็ะรอดได้ด้วย
การมีบตุร ” ตีความได้หลาย
แนวทางด้วยกันคือ 
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[1] ผลของการที่ผู้ชายท าบาปคือ
ต้องท างานหนัก ส่วนผลของผู้หญิง
ท าบาปคือเกิดการเจ็บปวดจากการ
คลอดลู ก แต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  
จะรอดได้ก็โดยการวางใจในพระ -
คริสต์ และเชื่อฟังพระองค์  
[2] ผู้หญิงที่ปฏิบัติตามบทบาทที่
พระเจ้าก าหนดให้ แสดงให้เห็นถึง
การอุทิศตัวและการเชื่อฟังพระ -
คริสต์อย่างแท้จริง บทบาทหนึ่งที่
ส าคัญที่สุดของการเป็นภรรยาและ
แม่คือการดูแลครอบครัวของตน  
[3] การก าเนิดในที่นี้หมายถึงการ
ประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้หญิง 
(และผู้ชาย ) ได้รับความรอดฝูาย
วิญญาณ ผ่านทางการประสูติของ
พระคริสต์  
[4] บทเรียนที่ผู้หญิงได้เรียนรู้จาก
การคลอดบุตร ท าให้พวกเธอ
สามารถพัฒนาคุณสมบัติในเรื่อง
ความรัก ความไว้วางใจ การยอม
จ านน และการรับใช้ได้ 
 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 9-15 
เราต้องเข้าใจสภาพการท างานของ
เปาโลและทิโมธีก่อนเราจึงจะเข้าใจ
พระคัมภีร์ตอนนี้  
 วัฒนธรรมยิวในนั้นจะไม่ให้
ผู้หญิงเรียนหนังสือ เมื่อเปาโลบอก
ว่า “ผูห้ญิงเรียนอย่างเงียบๆ
และด้วยใจนอบน้อม” ท่านก าลัง
เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับพวกเธอ  
 เปาโลไม่ต้องการให้ผู้หญิงชาว
เอเฟซัสสั่งสอน เพราะพวกเธอยังมี
ความรู้และประสบการณ์ไม่พอ 
คริสตจักรเอเฟซัสมีปัญหาผู้สอน
เท็จ และเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่
ผู้หญิงจะรับค าสอนเท็จได้ง่าย 
(2ทธ .3:1-9) เพราะพวกเธอมี
ความรู้พระคัมภีร์ไม่เพียงพอที่จะ
แยกแยะผิดถูก  
 นอกจากนี้ผู้หญิงบางคนก็ยังใช้
เสรีภาพของคริสเตียนในทางผิดๆ 
เช่น แต่งกายไม่เหมาะสม (2:9)  
 



พฤศจิกายน – 59 

 เปาโลบอกทิโมธีว่าอย่าตั้งผู้ใด 
(ในกรณีนี้หมายถึงผู้หญิง ) ให้อยู่
ในต าแหน่งผู้น า หากผู้นั้นยังไม่มี
วุฒิภาวะทางความเชื่อ (ดู5:22 ) 
หลักการเดียวกันนี้สามารถ
น ามาใช้กับคริสตจักรในปัจจุบัน  
 ในที่นี้เปาโลได้บอกหลักการ
ลักษณะของผู้หญิงที่เป็น ผู้รับใช้   
พระเจ้าในคริสตจักร  ต้องรู้จัก
ตัวเอง รู้ว่าอะไรเหมาะสมที่จะเสริม 
สร้างพระกายของพระคริสต์ได้  
 การตีความพระคัมภีร์ เราต้อง
ศึกษาเบื้องหลัง และบริบทของ   
พระคัมภีร์ตอนนั้น ๆ ด้วย  ในที่นี้
ไม่ได้หมายความว่า ห้ามผู้หญิง   
สั่งสอน ซึ่งบางคริสตจักรยึดพระ -
คัมภีร์ข้อนี้และห้ามผู้หญิงสอน   
พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งไม่ถูกต้อง  
 ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้ายังไม่
มีวุฒิภาวะทางความเชื่อมากพอก็
ไม่ควรสอนผู้อื่น  

ส่าหรับเราเองที่เป็นคริสเตียน
ทุกคนน้ัน พระเจ้าทรงคาดหวัง
ให้เราสอนผู้อื่น อย่างน้อยก ็ 

ตัวเราและครอบครัวของเราเอง 
 

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ตอนนี้ เราได้
สร้างตัวเราเองอย่างไรบ้างที่เราจะ
มีการเติบโตฝูายจิตวิญญาณ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรั บตัวเราเองที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ มี
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้ง
ภายในและภายนอก 
 อธิษฐานเผื่อผู้หญิงทุกคนใน
คริสตจักรของเราที่จะเติบโตฝูาย
จิตวิญญาณ จนกระทั่งสามารถรับ
ใช้พระเจ้าได้ตามของประทานที่มี
อยู่นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลข อ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 3:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 12 “ขออย่าทรงมอบข้า
พระองคไ์ว้กบัปฏิปักษ์ให้เขา ท า
ตามใจชอบ  เพราะพยานเทจ็ได้
ลกุขึ้นสู้ข้าพระองค ์ และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารณุ” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 3:1-7  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า
คุณลักษณะของผู้ปกครอง
คริสตจักรคืออะไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1-13 ค าว่า “ผูป้กครอง” อาจ
หมายถึงศิษยาภิบาล ผู้น า
คริสตจักร หรือผู้อาวุโสที่เป็น
ประธานในการประชุม  
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 เป็นเรื่องดีที่อยากเป็นผู้น าฝูาย
จิตวิญญาณ แต่ก็ต้องมีมาตรฐาน  
ที่สูง ในตอนนี้เปาโลแจกแจงถึง
คุณสมบัติของผู้ปกครอง  
 เราก าลังอยู่ในต าแหน่งของผู้น า
จิตวิญญาณ หรือเราอยากเป็นผู้น า
ในอนาคตบ้างหรือไม่ ลองตรวจสอบ 
ตนเองกับมาตรฐานอันยอดเยี่ยม
ของเปาโล คนที่มีความรับผิดชอบ
มากก็ต้องเผชิญกับความคาดหวัง
ที่สูงด้วย 
 
ข้อ 6 ผู้เชื่อใหม่ควรจะมีความเชื่อ
เข้มแข็งมั่นคงก่อนที่จะรับบทบาท
ผู้น าในคริสตจักร  
 บ่อยครั้งเมื่อคริสตจักรขาด
คนท างานคริสตจักรก็มักจะมอบ
หน้าที่ต่างๆ ให้ผู้เชื่อใหม่ก่อนเวลา
อันสมควร  
 ผู้เชื่อใหม่ต้องการเวลาเพื่อจะ
เติบโต ผู้เชื่อใหม่ควรมีโอกาสได้
ฝึกรับใช้ แต่ไม่ควรจะให้เขารับ
ต าแหน่งผู้น าจนกว่าเขาจะมั่นคงใน
ความเชื่อ ด าเนินชีวิตคริสเตียนที่
เข้มแข็งและรู้พระวจนะของพระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ1-13 
จากคุณสมบัติส าหรับงานรับใช้    
ในคริสตจักร ท าให้เราเห็นว่าการ
ด าเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติและบริสุทธิ์
ต้องอาศัยความพยายามและการ
ฝึกวินัยในตนเอง  

ถึงแม้ว่าผู้เช่ืออาจจะไม่เคย 
คิดอยากเป็นผู้น่าคริสตจักร 
 แต่ทุกคนควรจะพยายาม 

ด่าเนินชีวิตตามแนวทางดังกล่าว 
เพราะคุณสมบัติเหล่านี้

สอดคล้องกับส่ิงที่พระเจ้าเห็นว่า
ถูกต้องและชอบธรรม 

 พระคริสต์จะเป็นผู้ประทานก าลัง
ในการด าเนินชีวิตตามพระประสงค์
พระเจ้าให้แก่เรา 
 เราที่เป็นคริสเตียนนั้นทุกคน
ต้องรับใช้พระเจ้าไม่ว่างานนั้นใน
สายตาของเราจะเล็ก หรือใหญ่ แต่
งานนั้นพระเจ้าทรงมองว่ามีคุณค่า  
 คุณลักษณะส าคัญของผู้รับใช้  
คือชีวิต เราอาจจะไม่ใช่ผู้เทศนา  
สั่งสอนผู้อื่น เราอาจจะเป็นผู้ต้อนรับ 
หรือ ล้างจาน 



62 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

 แต่ประเด็นส าคัญคือชีวิตของเรา
ที่จะส าแดงพระคริสต์ในงานนั้น ๆ 
และเมื่อใครก็ตามเห็นเรารับใช้ เขา
ก็จะสามา รถเห็นพระเยซู ที่เรารับ
ใช้ด้วย 
 เราได้รับใช้อะไรในคริสตจักร 
ถ้าเรายังไม่มีให้ไปหาผู้น าของเรา
แล้วขอให้เขาช่วยหางานให้เรามี
ส่วนร่วมในคริสตจักรด้วย 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราขึ้นเพื่อเราจะได้ส าแดง
พระคริสต์ในงานรับใช้ที่เรากระท า
นั้น 
 อธิษฐานเผื่อการรับใช้ที่เรามีใน
คริสตจักร และเพื่อนร่วมทีมรับใช้
ของเรา ทูลขอความเป็นน้ าหนึ่ง   
ใจเดียวกัน และพระลักษณะของ
พระคริสต์ที่จะส าแดงออกในการ  
รับใช้ของเรานั้นด้วย 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 23 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 3:8-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 12 “ขออย่าทรงมอบข้า
พระองคไ์ว้กบัปฏิปักษ์ให้เขาท า
ตามใจชอบ  เพราะพยานเทจ็ได้
ลกุขึ้นสู้ข้าพระองค ์ และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารณุ” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 3:8-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 
อะไรคือคุณลักษณะของ 
“มคันายก” จากพระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8-13 
“มคันายก ” แปลว่า ”ผู้ปรนนิบัติ ” 
เป็นไปได้ว่าอัครทูตในคริสตจักร
กรุงเยรูซาเล็มเป็นผู้ตั้งต าแหน่งนี้
ขึ้นมา (กจ.6:1-6) เพื่อดูแลความ 

ต้องการฝูายกายของสมาชิก 
โดยเฉพาะความขัดสนขอ งแม่ม่าย
ชาวกรีก  
 มัคนายกเป็นผู้น าในคริสตจักร
และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ
ผู้ปกครอง ต าแหน่งมัคนายกใน
คริสตจักรบางแห่งในปัจจุบันกลับ
สูญเสียความส าคัญไป  
 คริสเตียนใหม่มักถูกขอร้อง     
ให้รับใช้ในต าแหน่งนี้แต่นี่ไม่ใช่
แบบแผนของพระคัมภีร์ เปาโล  
กล่าวว่าเราควรจะตรวจสอบผู้ที่ จะ
เป็นมัคนายกก่อนที่จะขอให้เขารับใช้ 
 
ข้อ 11 ค าว่าเป็น “ภรรยา ” อาจ
หมายถึงผู้ช่วยผู้หญิงหรือมัคนายิกา
ก็ได้ และยังหมายถึงภรรยาของ
มัคนายกหรือผู้น าหญิงของคริสต -
จักรได้ด้วย (อย่างเฟบี มัคนายิกาที่
กล่าวถึงใน รม.16:1)  
 ไม่ว่าในกรณีไหนเปาโลก็คาด -
หวังให้ผู้น าผู้ห ญิงในคริสตจักรมี
ความรับผิดชอบและไร้ที่ติ  เทียบ 
เท่ากับผู้น าผู้ชาย 
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การตอบสนอง  
 ผู้ปกครองนั้นรับใช้พระเจ้าใน
เรื่องฝูายวิญญาณ เช่นการอภิบาล
พี่น้อง เทศนาสั่งสอน แต่มัคนายก 
รับใช้พระเจ้าในงานบริหาร ธุรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองท างาน
ฝูายวิญญาณให้เต็มที่เหมือนใน
พระธรรมกิ จการบทที่ 6 ที่มีการ
แต่งตั้งมัค นายกเพื่ออัครสาวกจะ
สามารถท างานฝูายวิญญาณได้
เต็มที่ 
 เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ตาม
ของประทานของเรา เมื่อเราเข้าใจ 
2 ภาพนี้แล้ว เราคิดว่าอะไรคือของ
ประทาน ความสามารถที่เราจะรับ
ใช้พระองค์ได้ในคริสตจักรท้องถิ่น
ของเรา? 
__________________________
__________________________ 

แต่สิ่งที่ส่าคัญคือ  
ชีวิตของเราที่ต้องเต็มล้นด้วย 

พระวิญญาณบริสุทธิ์  
และมีชีวิตที่ส่าแดงพระคริสต ์

 

 จนถึงบัดนี้แล้ว เราได้จัดระบบ
พัฒนาชีวิตฝูายวิญญาณของเรา
อะไรบ้าง 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เราให้เจริญเติบโตขึ้นเพื่อจะรับใช้
พระเจ้าได้ ขอประทานความเข้าใจ
กับเราเมื่อเราศึกษาพระวจนะและ
เจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อเราจะมีชีวิตที่เคลื่อนไปกับ  
พระวิญญาณอยู่เสมอ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจ นว่า 
อะไรคือของประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในชีวิตของเรา เพื่อเราจะ
สามารถรับใช้พระองค์ตามของ
ประทานได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 3:14-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วัน นี้  สดุดี 
27 : 12 “ขออย่าทรงมอบข้า
พระองคไ์ว้กบัปฏิปักษ์ให้เขาท า
ตามใจชอบ  เพราะพยานเทจ็ได้
ลกุขึ้นสู้ข้าพระองค ์ และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารณุ” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 3:14-16 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมสั้น ๆ ตอนนี้ได้สรุปถึง
หัวใจของข่าวประเสริฐอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ใน

ข้อ 16 และการตอบสนอง 
ในบทสดุดีสั้น ๆ บทนี้ เปาโล
ยืนยันความเป็นมนุษย์และความ
เป็นพระเจ้าของพระคริสต์  
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 ท่านได้เปิดเผยหัวใจของข่าว
ประเสริฐ  “ข้อล ้าลึกแห่งศาสนา
ของเรา ” (เคล็ดลับว่าเรากลาย  
เป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไร)  
 “ทรงปรากฏในกายมนุษย์ ” 
พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ การมา
บังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเป็น
พื้นฐานของสัมพันธภาพที่ถูกต้อง
ระหว่างเรากับพระเจ้า  
 “พระวิญญาณได้ทรงพิสจูน์
แล้ว ” การฟื้นคืนพระชนม์ของ  
พระเยซูแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์อ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน
พระองค์ (รม.8:11)  
 “หมู่ทูตสวรรคก์เ็หน็ ” และ 
“พระองคเ์สดจ็รบัพระสิริ ” พระ
เยซูทรงเป็นพระเจ้า เราไม่สามารถ
ท าให้พระเจ้าพอพระทัยได้ด้วยตัว
ของเราเอง เราต้องพึ่งพาพระคริสต์ 
 ในฐานะที่พระเยซูทรงเป็น
มนุษย์ พระองค์ทรงด าเนินชีวิต
อย่างดีพร้อมพระองค์จึงทรงเป็น
แบบอย่างที่ สมบูรณ์ในการด าเนิน
ชีวิต 

 ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้า 
พระองค์ทรงมอบฤทธิ์อ านาจให้เรา
เพื่อเราจะสามารถท าสิ่งที่ถูกต้องได้  

เราจะด่าเนินชีวิต 
ในทางของพระเจ้าได ้

โดยการเดินตามพระคริสต ์
 เราสามารถกล่าวเนื้อหาข่าว
ประเสริฐอย่างสั้น ๆ ได้หรือไม่ 
จากความเข้าใจในพระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ส าหรับ
พระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จมาในโลกนี้ 
ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราให้พ้น
จากความบาป ท าให้เราเป็นคน
ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ 
 ขอบพระคุณ พระเจ้าส าหรับ
ความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับ
เราและขอบพระคุณพระองค์
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
สถิตย์อยู่ในเราที่เสริมก าลังเราให้
สามารถด าเนินชีวิตได้ตามน้ า
พระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 4:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 13 “ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่า  
ข้าพเจ้าจะเหน็พระคณุของ พระ-
เจ้า ทีใ่นแผน่ดินของคนเป็น” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 4:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าอะไรคือ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
1-2 
ผู้สอนเท็จยังเป็นสิ่งที่คุกคาม
คริสตจักรจนถึงปัจจุบัน  
 พระเยซูและอัครทูตพร่ าเตือนให้
ระวังคนเหล่านี้เสมอ (ยกตัวอย่าง 
เช่น มก .13:21-23; กจ.20:28-31; 
2 ธส.2:1-12; 2 ปต.3:3-7)  
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 ดูเหมือนว่าภัยที่เกิดขึ้นในเอเฟ -
ซัสจะมาจากกลุ่มคนในคริสตจักรที่
คล้อยตามค าสอนของนักปรัชญา
กรีกที่ว่า ร่างกายเป็นสิ่งชั่วร้ายจิต
วิญญาณเท่านั้นที่ส าคัญ  
 ผู้สอนเท็จไม่เชื่อว่าพระเจ้าผู้
ทรงสร้างจะเป็นพระเจ้าที่ดีงาม 
เพราะการที่พระองค์สัมผัสกับวัตถุ
จะท าให้พระองค์แปดเปื้อนมลทิน  
 ถึงแม้สมาชิกคริสตจักรที่ได้รับ
อิทธิพลจากปรัชญากรีกจะยกย่อง
พระเยซู แต่พวกเขาก็ไม่อาจเชื่อ
ได้ว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้  
 เปาโลรู้ดีว่าค าสอนเหล่านี้จะ
บิดเบือนความจริงของคริสเตียน
อย่างร้ายแรง การที่ผู้สอนเพียงแต่
รู้ในสิ่งที่ตนเองพูด หรือมีวินัย หรือ
มีศีลธรรม หรือบอกว่าเขาก าลังพูด
เพื่อพระเจ้านั้นยังไม่เพียงพอถ้าค า
สอนของเขาขัดแย้งกับพระคัมภีร์ 
ค าสอนของเขาก็ผิด  
 เราต้องท าเช่นเดียวกับทิโมธี คือ
ต้องปิดกั้นค าสอนเท็จซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้เชื่ออ่อนแอหรือท า
ให้ความเชื่อถดถอย  
 

 ค าสอนเท็จเหล่านี้อ าจสอนผิด
ตรงๆหรือค่อยๆแทรกซึมเข้ามา
อย่างแนบเนียนก็ได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 4-5 
เปาโลคัดค้านผู้สอนเท็จด้วยการ
ยืนยันว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
นั้นดี (ดู ปฐก.1)  
 เราควรทูลขอให้พระเจ้าทรง  
อวยพรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อ
ความเพลิดเพลินและปร ะโยชน์   
แก่เรา และเราควรขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับสิ่งเหล่านั้นด้วย  
 นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะ
น าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาใช้
ในทางที่ผิด (เช่น ความตะกละและ
กินทิ้งกินขว้างซึ่งท าให้อาหารดีๆ  
ที่พระเจ้าประทานเสียไป ความใคร่
ซึ่งท าลายความรักที่พระเจ้า
ประทานให้ และก ารฆาตกรรมซึ่ง
ท าให้สูญเสียชีวิตที่พระเจ้าสร้าง)  
 

แทนที่เราจะท่าลายสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้ เราควรจะช่ืนชม

ยินดีและอารักขาส่ิงเหล่านี้ด้วย
การใช้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
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 เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ของประทานอันดีที่พระองค์ทรง
มอบให้เราแล้วหรือยัง เราใช้ของ
ประทานเห ล่านั้นในทางที่ตัวเรา
เองพอใจหรือในทางที่พระเจ้าทรง
พอพระทัย 
 นี่คือหลักการที่เราต้องยึดไว้คือ 
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นล้วน
แต่ดีทั้งสิ้น และให้เราชื่นชมกับ   
สิ่งทรงสร้างของพระองค์ และใช้ใน  
ทางที่ถูก นี่คือมุมมองที่ถูกต้อง
ของคริสเตียนทุกคน 
 ด้วยมุมมองเช่นนี้ เราควรมีท่าที
อย่างไรกับ เงิน เวลาว่าง อาหาร พี่
น้อง ครอบครัว เป็นต้น 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะอารักขา
สิ่งทรงสร้างของพระองค์ และ ให้ 

เรารู้ถึงวิธีท่ีจะพัฒนาสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรานั้นให้เกิดผล
อย่างเต็มขนาด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 26 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 4:9-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 13 “ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่า  
ข้าพเจ้าจะเหน็พระคณุของพระ -
เจ้า  ทีใ่นแผน่ดินของคนเป็น” 
อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 4:9-16 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12  ทิโมธีเป็นศิษยาภิบาลหนุ่ม
ท่านจึงอาจถูกคริสเตียนที่อายุ
มากกว่าดูถูกดูแคลนได้  
 ท่านต้องท าให้คนที่เป็นผู้ใหญ่
กว่ายอมรับนับถือด้วยการประพฤต ิ
ตนให้เป็นแบบอย่างทั้งในด้านค า -
สอน การด าเนินชีวิต ความรัก 
ความเชื่อ และความบริสุทธิ์  

 พระเจ้าทรงสามารถใช้เราได้    
ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ อย่าให้อายุ
เป็นอุปสรรค  

ไม่ว่าเราจะอายุน้อยหรือมาก  
จงใช้ชีวิตในแบบที่ผู้อื่น 

จะเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเรา 
 
ข้อ 14,15 ในฐานะที่ทิโมธีเป็นผู้น า
หนุ่มในคริสตจักรที่มีปัญหา
มากมาย ท่านอาจจะรู้สึกกลัว แต่
ผู้ปกครองและผู้เผยพระวจนะก็ได้
ให้ก าลังใจและก าชับท่านให้ใช้ของ
ประทานฝูายวิญญาณ  
 ทักษะและพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัว
นักกีฬาจะหดหายไปถ้าเขาไม่ใช้
กล้ามเนื้ออย่างสม่ าเสมอ เราก็
เช่นเดียวกัน หากเราไม่ใช้ของ
ประทานฝูายวิญญาณที่เรามีอยู่ 
เราก็จะสูญเสียความคล่องในการ
ใช้ของประทานนั้นๆ ไป  
 ของประทานจะเกิดผลมากขึ้นก็
ต่อเมื่อเราใช้อย่างสม่ าเสมอเท่านั้น 
แต่หากเราไม่ได้ใช้ มันก็จะเป็นสนิม 
เพราะขาดการฝึกฝนและการดูแล  



พฤศจิกายน – 71 

พระเจ้าประทานของประทานและ
ความสามารถอะไรให้เราบ้าง  
จงใช้สิ่งเหล่าน้ันเพื่อรับใช ้

พระเจ้าและผู้อื่นอย่างสม่่าเสมอ 
 ถ้าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวใน
คริสตจักร จงให้พระวจนะตอนนี้
และตัวอย่างของทิโมธีเป็นแบบ
ส าหรับเราที่จะรับใช้ต่อไปอย่าง
เข้มแข็ง และถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือ
ผู้อาวุโส ให้เราสนับสนุนคนหนุ่ม
สาวในการรับใช้ ให้ก าลังใจกับเขา 
เพื่อเขาจะเป็นพระพรส าหรับพี่น้อง 
และถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ในฐานะที่เราเป็นคนหนุ่มสาว  
มีอะไรบ้างที่เราจะต้องกระท า
ในตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ มีอะไรบ้าง
ที่เราต้องกระท าในตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 



72 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าที่เป็นคนหนุ่ม
สาวในคริสตจักรของเ รา ให้เขา
เข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้า ขอ
พระเจ้าเจิมเขา ประทานสติปัญญา
ให้กับเขาในการรับใช้พระเจ้า 
 อธิษฐานส าหรับของประทาน
ของผู้น าหนุ่มสาวเหล่านี้จะ
พัฒนาขึ้น  มีชีวิตเต็มล้นด้วย     
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นที่หนุนใจ
และพระพรส าหรับคริสตจักร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพ ระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 5:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27 : 13 “ข้าพเจ้าเชือ่แน่ว่า  
ข้าพเจ้าจะเหน็พระคณุของพระ -
เจ้า  ทีใ่นแผน่ดินของคนเป็น” 
อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 5:1-8  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับ
เรื่องการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
3 เป็นต้นไป  
เปาโลอยากให้ครอบครัวคริสเตียน
เลี้ยงดูตนเอ งให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้  
 ท่านย้ าให้ลูกหรือหลานดูแล
แม่ม่ายในครอบครัว (5:4) ท่าน
แนะน าให้แม่ม่ายที่อายุน้อยแต่งงาน
ใหม่และเริ่มต้นครอบครัวใหม่ (5:14)  
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 ท่านก าชับไม่ให้คริสตจักรเลี้ยงดู
คนขี้เกียจ (2 ธส.3:10) แต่เมื่อถึง
คราวจ าเป็น ผู้เชื่อก็น าทรัพย์สินมา
รว มกัน (กจ .2:44 -47 ) พวกเขา
ถวายด้วยใจกว้างขวางแก่คริสต -
จักรที่ขัดสน (1 คร.16:1-4) และ
พวกเขาก็ดูแลแม่ม่ายจ านวนมาก 
(กจ.6:1-6)  
 คริสตจักรจ าเป็นต้องรักษา
สมดุลระหว่างความรับผิดชอบ
ทางการเงินกับความใจกว้างเพราะ
ความจ ากัดด้านก าลังทรัพย์  
 สมาชิกต้องท างานหนักเท่าที่จะ
ท าได้และพยายามยืนอยู่ด้วยขา
ตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อพวกเขา
จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองและ
สมาชิกผู้ด้อยโอกาสกว่า  
 

เมื่อสมาชิกคริสตจักร 
มีทั้งความรับผิดชอบ 
และความใจกว้าง  

ทุกคนก็จะไม่ขาดสิ่งจ่าเป็น 
ในการด่าเนินชีวิต 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 8 
ทุกคนมี ญาติพี่น้อง ดังนั้นความ -  
สัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า  
 เปาโลกล่าวว่าคนที่ละเลยความ
รับผิดชอบในครอบครัวของตนก็ได้
ปฏิเสธความเชื่อ เราดูแลคนใน
ครอบครัวของเราตามสัดส่วนความ
รับผิดชอบของเราหรือไม่ 
 ในครอบครัวสายตรงของเรานั้น 
ขณะนี้มีสมาชิกกี่คน และแต่ละคน
มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ให้เรา
หาโอกาสที่จะพูดคุย สร้างสัมพันธ์ 
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน เพราะถ้า
เขายังไม่รู้จักพระเจ้า การสร้าง
สัมพันธ์นี้ก็จะเป็นสะพานที่เราจะ
ประกาศพระกิตติคุณโดยเริ่มต้นที่
ชีวิตของเรา และถ้าเขาเชื่อพระเจ้า
แล้ว ทั้งเขาแ ละเราก็จะสามารถ
หนุนใจและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้นได้ 
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 ดังนั้น ในวันนี้ เราจะเริ่มต้น
สร้างสัมพันธ์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อญาติสายตรงของ
เราทุกคนที่เราจะมีโอกาสสร้าง
สัมพันธ์กับทุกคนได้ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้า ที่เราจะมีวิธีการสร้าง
สัมพันธ์ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อน าเขามารู้จักพระเจ้าและ
เสริมสร้างชีวิตในครอบครัวซึ่งกัน
และกันด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 วันที่ 28 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 5:9-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วั นนี้  สดุดี 
27:14 “จงรอคอยพระเจ้า  จง
เข้มแขง็  และให้จิตใจของท่าน
กล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอย
พระเจ้า” 
อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 5:9-16 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เปาโลได้     
ให้หลักการอะไรในการช่วยเหลือ
หญิงม่าย? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ในข้อ 
9-16 และการตอบสนอง 
มีแม่ม่ายอาวุโสบางคนได้ “ลงชือ่
ในทะเบียนแม่ม่าย” ซึ่งหมายความ 
ว่าพวกเธอได้ปฏิญาณตนที่จะ
ท างานคริสตจักรเพื่อแลกกับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน  
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 เปาโลกล่า วถึงคุณสมบัติ สาม
ประการส าหรับแม่ม่ายที่ท างานใน
คริสตจักรเหล่านี้ว่ า ต้องมีอายุไม่
ต่ ากว่า 60ปี ซื่อสัตย์ต่อสามีเมื่อ
เขายังมีชีวิตอยู่ และเป็นคนที่มี
ชื่อเสียงในการท าดี  
 แม่ม่ายที่อายุยังน้อยไม่ควร
รวมอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะพวกเธอ
อาจจะอยากแต่งงานใหม่ และท าให้
ผิดค าปฏิญาณของตน (5:11-12)  
 ในคริสตจักรมีแม่ม่ายทั้งสูงอายุ
และที่อายุ น้อย คริสตจักรของเรา
จัดหาหนทางช่วยสตรีเหล่านี้
หรือไม่ วุฒิภาวะและสติปัญญาของ
พี่น้องเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อคริสตจักรอย่างมาก  
 ในคริสตจักรของเรานั้น มีหญิง
ม่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ
หรือไม่ และเราได้ช่วยเหลือเขา
อย่างไรบ้าง และส่วนตัวของเรานั้น 
เราเองได้ช่วยเหลือเขาอย่างไร 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เราไม่ควรจะมองหญิงม่าย
โดยเฉพาะสตรีที่สูงอายุว่า 
เป็นภาระ แต่เราควรจะ

ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราม ี
สตรีเหล่านี้ในการดูแล 

ของพวกเรา เพื่อเราจะสามารถ 
ปรนนิบัติซึ่งกันและกันได ้

 เราไม่ควรจะละเลยเขา แต่เรา
ควรจะสร้างระบบบางอย่างใน
คริสตจักรที่เราจะสร้างเขาให้
เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า เพื่อ
เขาจะสามารถเป็นพระพรส าหรับ
ผู้อื่นและส าหรับอาณาจักรของ
พระองค์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อหญิงม่ายทุกคนใน
คริสตจักร ขอพระเจ้าทรงโปรด
อวยพระพรท่านเหล่านี้ เพื่อเขาจะ
รู้ว่าเป็นคนส าคัญและสามารถเป็น
พระพรส าหรับอาณาจักรของ
พระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าในคริสตจักรที่
จะมีสติปัญญาในการสร้างระบบ
เพื่อรองรับ เสริมสร้างและพัฒนา
หญิงม่ายเหล่านี้ให้ก้าวสู่ความ
ไพบูลย์ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพร ะคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 5:17-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:14 “จงรอคอยพระเจ้า  จง
เข้มแขง็  และให้จิตใจของท่าน
กล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอย
พระเจ้า” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 5:17-25 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้
หลักการอะไรบ้างในการหนุนใจ
ผู้น าคริสตจักร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ในข้อ 
19-21 
ผู้น าคริสตจักรก็อาจจะยังมีบาป 
ความบกพร่อง และความผิดพลาด
ได้ แต่บ่อยครั้งพวกเขาถูกวิพากษ์-
วิจารณ์ด้วยเหตุผลผิดๆ 
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เช่น ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ การ
ไม่ท าตามความคาดหมาย ของ
บางคน หรือบุคลิกภาพที่ไม่เข้ากัน  
 ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงกล่าวว่าอย่า
ฟังค ากล่าวหาจนกว่าจะมีพยาน
สองสามคน บางครั้งผู้น าคริสตจักร
ก็ควรถูกต าหนิเพราะพฤติกรรมของ
เขา แต่ควรต าหนิด้วยความยุติธรรม
และความรักเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 17,18 
 เราควรสนับสนุนและชมเชย
ผู้น าคริสตจักรที่ซื่อสัตย์ แต่
บ่อยครั้งที่ผู้น าเหล่านี้ตกเป็นเปฺา
ของการวิพากษ์วิจารณ์และสมาชิก
คริสตจักรคาดหวังสูงเกินไป  
 เราประพฤติต่อผู้น า คริสตจักร
อย่างไร เราชอบจับผิดพวกเขา
หรือเปล่า หรือว่าเราแสดงความชื่น
ชมในตัวเขา  
 เขาได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงดู
ครอบครัวและด าเนินชีวิตโดยไม่
ต้องกังวลหรือเปล่า  
 

 พระเยซูและเปาโลเน้นว่าการ
สนับสนุนผู้ที่น าและสั่ง สอนเราเป็น
เรื่องที่ส าคัญ 

เราที่เป็นคริสเตียนน้ัน เราต้อง 
มีโลกทัศน์ในมุมบวกอยู่เสมอ 

และเหมือนกับผู้น่าใน 
พระธรรมกิจการท่านหน่ึง 
คือบารนาบัส ที่มีฉายาว่า  
“ลูกแห่งการหนุนน่้าใจ” 

 การให้ก าลังใจ การหนุนใจกัน 
เป็นสิ่งที่ควรเป็นลักษณะของเราที่
เป็นคริสเตียน เหมือนเช่นพระ
ธรรมตอนนี้ที่เราควรหนุนใจผู้ที่
ปรนนิบัติเราในเรื่องการสั่งสอน 
อย่าเพียงอธิษฐานเผื่อเท่านั้น แต่
สนับสนุนเขาด้วยการพูดหนุนใจ 
การกล่าวชมเชย การสนับสนุน
ด้านการเงิน เพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะ
เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะท าให้
ผู้น าเหล่านี้ภูมิใจและมีก าลังในการ
รับใช้พระเจ้าต่อไปได้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าในคริสตจักร 
เผื่อสมาชิกทุกคนที่จะสนับส นุน
การรับใช้ของผู้น าเหล่านี้เพื่อเขาจะ
มีก าลังใจในการรับใช้พระเจ้าต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน   
1 ทิโมธี 6:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม  สดุดี 27:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
27:14 “จงรอคอยพระเจ้า  จง
เข้มแขง็  และให้จิตใจของท่าน
กล้าหาญเถิด  เออ  จงรอคอย
พระเจ้า” 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 6:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เข้าใจ
เรื่องเงิน การรักเงิน อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ในข้อ 
6-10 
แม้จะมีตัวอย่างของคนมากมายที่
บอกว่าเงินไม่ได้น าความสุขแท้มา
ให้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเ งิน
จะน าความสุขมาให้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________



พฤศจิกายน – 79 

 คนรวยที่อยากรวยมากขึ้นก็   
ติดอยู่ในวงจรที่มีแต่จะน าให้สู่
ความพินาศย่อยยับ  
 เราจะหลีกเลี่ยงการรักเงินทอง
ได้อย่างไร เปาโลให้แนวทางไว้
ดังนี้  [1] ตระหนักว่าวันหนึ่งความ
ร่ ารวยจะสูญไป (6:7,17)  [2] จง
พอใจในสิ่งที่เรามี(6:8)  [3] ควบคุม 
สิ่งที่ เรายอมท าเพื่อให้ได้เงินมาก
ขึ้น (6:9,10)  [4] รักคนให้มากกว่า
รักเงิน (6:11)  [5] รักงานของพระเจ้า
มากกว่ารักเงิน (6:11)  [6] แบ่งปัน
สิ่งที่เรามีกับคนอื่นด้วยใจกว้างขวาง  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8 การแยกแยะระหว่างความ
จ าเป็นและความต้องการนั้นเป็ น
ประโยชน์ส าหรับเรา  
 เราอาจมีทุกสิ่งที่เราจ าเป็นต้องมี
เพื่อการด ารงชีวิตแต่ปล่อยให้
ตนเองกระวนกระวายเพราะความ
ต้องการที่ไม่จ าเป็น   
 

 เราสามารถอยู่อย่างพอเพียง
และพอใจเหมือนเปาโลได้ โดยไม่
ต้องมีทุกสิ่งที่เราอยากจะมี หาไม่
แล้วเราก็จะตกเป็นทาสของความ
อยากของเราเอง 
 
ข้อ 10 ความโลภน าไปสู่ความ
เลวร้ายทั้งปวงคือ ปัญหาชีวิตสมรส 
การปล้นชิง และการเสียเพื่อน  
 ถ้าเราจะเป็นนายเหนือความโลภ 
เราต้องควบคุมมันตั้งแต่ต้นตอ นั่นก็
คือก าจัดความอยากร่ ารวยเสีย 

ความโลภเป็นอันตรายอีก
ประการหน่ึงของคริสเตียน 
และเป็นกับดักที่ซาตานใช้
ล่อลวงคริสเตียนได้ส่าเร็จ 

 อะไรบ้างเป็นตัวล่อลวงเรื่อง
ความโลภที่ซาตานน ามาล่อลวงเรา 
และเราต่อสู้มันอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระ เจ้า
ส าหรับการจัดเตรียมทุกอย่างของ
พระองค์ที่มีต่อเราในทุก ๆ เรื่อง 
และขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นค าตอบทุกสิ่งในชีวิตของ
เรา 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ เราจะไม่กระวนกระวาย
แต่เราจะไว้วางใจพระองค์เสมอใน
ทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันนี้และอนาคต 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 


