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จากใจศิษยาภิบาล 
ผมรู้สึกชื่นชมกับพี่น้องทุกท่านที่ได้สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า และ

ได้เฝ้าเดี่ยวส่วนตัวโดยใช้หนังสือ QT ที่ท่านได้ถืออยู่ในมือขณะนี้ หรือ 
เฝ้าเดี่ยวโดยผ่าน Website ของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 

เริ่มแรกสุดที่ผมท า QT เล่มนี้ก็เพียงเพื่อตอบสนองควา มต้องการ
ของพี่น้องในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น 
เพื่อให้สมาชิกได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างสมดุลย์ ผมไม่คิดเลย
ว่าพระเจ้าจะคงใช้หนังสือ QT เล่มนี้ให้เป็นพระพรกับพี่น้องหลายที่
หลายแห่งที่ผมคาดคิดไม่ถึง  

ในเดือนมกราคม มีพี่น้องจากคริสตจักรที่จังหวัดชลบุรีมานมัสการ
ที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ และบอกว่า “พวกเราเป็น แฟนคลับ QT 
ของอาจารย์หมอนะครับ ”  และมีพี่น้องชาวลา หู่ก็มาพบผมตอนที่มีการ
จัดการประชุมที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ก็บอกเช่นเดียวกันว่า “หนู
ได้รับพระพรอย่างมากจาก QT ที่คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ท า อาจารย์คะ 
หนูมีภาระใจอยากจะแปล QT นี้ให้เป็นภาษาลาหู่ได้หรือไม่คะ” 

มาจนถึงตอนนี้  หนังสือ QT เล่มนี้ มีใช้ที่ภาคอีสาน คริสตจักรที่
กรุงเทพ คริสตจักร และหอพักคริสเตียนที่จังหวัดเชียงใหม่ (นอกเหนือจาก
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม)่ และที่ใชผ้่านทาง Website ของคริสตจักร ซึ่ง
เราไม่ทราบว่าใครบ้าง แต่ผมก็ได้รับการตอบสนองมาโดยตลอด 

พี่น้องครับ ที่ผมชื่นชมไม่ใช่เพราะเขาใช้หนังสือที่ผมเขียนขึ้นมา 
แต่เพราะผมเห็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อในการท า QT นั้นชีวิตเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เหตุผลส าคัญ เพราะพระวจนะของพระเจ้ ามีฤทธิ์เดช ซึ่ง
ซาตานพยายามปิดกั้นไม่ให้เราเข้าหาพระวจนะทุกวิถีทาง ให้บางคนที่
อ่านพระวจนะและไม่เข้าใจ 
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ดังนั้น ใครก็ตามที่เข้าหาพระวจนะอย่างเข้าใจ แน่นอนการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เหมือนที่พระธรรม 2 ทิโมธี 3.16-17 ที่กล่าวไว้
ว่า “พระคมัภีร ์ ทุกตอนได้รบัการดล ใจจากพระเจ้า  และเป็น
ประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว การปรบัปรงุแก้ไขคน
ให้ดี  และการอบรมในทางธรรม  เพือ่คนของพระเจ้าจะ
พรกัพร้อมทีจ่ะกระท าการดีทุกอย่าง” 

อีกประการหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจคือ การท่องพระวจนะของพระ
เจ้า เพราะเรารู้ว่าพระวจนะเป็นฤทธิ์เดช เป็นดาบ ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะต่อสู้กับมารซาตานได้ พี่น้องรู้หรือไม่ว่า สมรภูมิรบคือ
ความคิดของเรา ซาตานมักโจมตีที่ความคิดของเรา เมื่อมันโจมตีเรา 
และเรามัวมาค้นหาพระคัมภีร์ คือเราดึงมีดดาบไม่ทันหรอกครับ เราต้อง
ฝึกดึงมีดดาบให้เร็ว นั้นคือ การท่องพระคัมภีร์ และผม อยากจะบอกกับ
พี่น้องว่า พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ผมให้พวกเราท่องนั้น เป็นประสบการณ์
ของผมเมื่อ 5 ปีก่อน คือผมฝึกท่องเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาจวบจนบัดนี้ นั้น
หมายความว่า พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ผมให้พี่น้องท่องนั้นผมท่องได้หมด
ด้วยคือ สดุดี 1,8,16,23,27,34,63,84,91,121,139 ยอห์น 15.1-17 และ
ยังมีอีกที่ผมอยากจะให้พี่น้องท่องที่ผมท่องได้แล้วคือ สดุดีบทที่ 145 มี
ทั้งหมด 21 ข้อ  

พี่น้องครับ ตั้งใจท่องซิครับ ผมไม่ได้หมายความว่า มันง่าย แต่มัน
คุ้มค่ามากเลยกับพระพรและประโยชน์ที่เราจะได้รับ 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่าน  และ ให้รื่นรมย์กับการเฝ้า
เดี่ยว การฟังพระสุรเสียงพระเจ้า และการสนิทสนมกับพระองค์นะครับ 

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

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า  
“ครัน้เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
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] 
 การยกย่ องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(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 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:11 “ ถ้าข้าพระองคจ์ะว่า  
"ขอเพียงความมืด  จงบงัข้าไว้  
และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็น
กลางคืน” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 8 ช้าๆ     
1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้การประสบความ  
ส าเร็จหลังจากการพ่ายแพ้อะไร  
บ้างจากพระธรรมตอนนี้ (เช่นข้อ 
4)________________________ 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2   
ท าไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ชาว
อิสราเอลเก็บทรัพย์สิ่งของและฝูง
สัตว์ที่ยึดได้จากสงครามครั้งนี้  

 บทบัญญัติของอิสราเอลเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินที่ ยึดได้จาก
สงครามครอบคลุมสองสถานการณ์
ด้วยกัน [1] ไม่ควรยึดทรัพย์สิน
จากเมืองอย่างเยรีโคซึ่งพระเจ้า
ทรงถือว่าเป็นเมืองต้องห้าม (ถูก
พิพากษาเพราะกราบไหว้รูปเคารพ) 
(ดู ฉธบ. 20:16-18) ประชากรของ
พระเจ้าจะต้องรักษาความบริสุทธิ์
และแยกตัวจากอิทธิพลทั้งสิ้นของ
การกราบไ หว้รูปเคารพ [2] หาก
เมืองนั้นอยู่นอกเหนือการพิพากษา
ของพระเจ้า การแบ่งสันปันส่วน
ทรัพย์สินที่ยึดได้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท าสงคราม ทรัพย์สินเหล่านี้
ท าให้ชนชาติอิสราเอลมีอาหาร ฝูง
สัตว์ และอาวุธท่ีจ าเป็นในยาม
สงคราม  
 เมืองอัยไม่ใช่เมืองต้องห้าม 
กองทัพที่ได้รับชัยช นะต้องการ
อาหารและยุทโธปกรณ์ เพราะ
ทหารไม่ได้รับค่าจ้าง ทรัพย์สินที่
ยึดได้จึงถือเป็นรางวัลที่พวกเขา ได้
จากการท าสงคราม 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3  การยึดเมืองอัยเป็นสิ่งส าคัญ
มากส าหรับชาวอิสราเอล  
 เมืองอัยอยู่ห่างจากเยรีโคเพียง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เ ป็นที่มั่น
ส าคัญของชาวคานาอันและเป็น
เมืองหน้าด่านของเบธเอล (8:12) 
ถ้าบรรดากษัตริย์คานาอันได้ข่าว
ว่าอิสราเอลพ่ายแพ้เมืองอัยพวก
เขาจะรวมตัวกันโจมตีอิสราเอล 
พวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าประทาน
อ านาจและการปกป้องแก่กองทัพ
ของโยชูวาอีกครั้ง  

เราต้องพึ่งพาพระเจ้า 
ด้วยการเชื่อฟังอย่างครบถ้วน 
เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเราชนะ 
ตามที่พระองค์ทรงสัญญา 

ข้อ 18,19  พระเจ้าประทานเมืองนี้
ให้โยชูวา  
 ความพ่ายแพ้ในวันวานกลายเป็น 
ชัยชนะในวันนี้ เมื่อเราจัดการกับ
ความบาปการให้อภัยและชัยชนะก็
รออยู่ข้างหน้า  
 

 หากเราท าตามการทรงน าของ
พระเจ้า เราจะไม่ ท้อใจหรือรู้สึกผิด 
ไม่ว่าบาปในอดีตจะฉุดรั้งเราไว้
อย่างไร เราต้องพยายามท าตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า 
 น้ าพระทัยของพระเจ้าส าหรับ
ชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระองค์
ทุกคนคือการเกิดผล การประสบ
ความส าเร็จ พระเจ้าไม่ได้ทรง
สัญญาความล้มเหลว  
 สิ่งนี้ไม่ได้เกิดอย่างอัตโนมัติ แ ต่
เกิดจากการที่เราพึ่งพาพระเจ้า ติด
สนิทอยู่กับพระองค์  
 เราได้ติดสนิทอยู่กับพระองค์
หรือไม่?___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา 
ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ
แผนการของพระองค์ส าหรับเราคือ
ความส าเร็จ การเกิดผล ไม่ใช่
ความล้มเหลว 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ไว
ต่อความบาป ไวต่อการสารภาพ
บาป และทูลขอก าลังจากพระเจ้าที่
เราด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้า
อยู่เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-10 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:11 “ ถ้าข้าพระองคจ์ะว่า  
"ขอเพียงความมืด  จงบงัข้าไว้  
และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็น
กลางคืน” 
อ่านพระธรรม โยชวูา 9 ช้าๆ    
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้รับ
บทเรียนอะไรบ้างจากการที่คน
อิสราเอลถูกชาวกิเบโอนโกหก? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14-17 เมื่อพวกผู้น าตรวจดูข้าว
ของของคนเหล่านั้นก็เห็นว่าขนม -
ปังแห้งและขึ้นรา ถุงหนังที่ใส่เหล้า
องุ่นสึก เสื้อผ้าและรองเท้าก็ขาด  
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 แต่พวกเขาไม่รู้ เท่าทันกลอุบาย
ของชาวกิเบโอน หลังจากพวกเขาท า
สัญญาไมตรีและรับรองสัญญาอย่าง
เป็นทางการแล้ว ความจริงก็ปรากฏ 
ผู้น าอิสราเอลถูกหลอกเสียแล้ว  
 พระเจ้าทรงก าชับอิสราเอลเป็น
พิเศษไม่ให้พวกเขาท าพันธสัญญา
ใด  ๆ กับชาวคานาอัน (อพย.23:32; 
34:12; กดว.33:55; ฉธบ.7:2; 
20:17,18)  
 ในฐานะที่เป็นนักยุทธศาสตร์  
โยชูวารู้ดีว่า เขาต้องทูลถามพระเจ้า
ก่อนจะน ากองทัพเข้าสู่สงคราม แต่
การท าสัญญาไมตรีดูเหมือนไม่
เสียหายอะไร โยชูวาและบรรดา
ผู้น าจึงตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตนเอง  
 เมื่ออิสราเอลไม่แสวงหาการทรง
น าของพระเจ้าและพรวดพราดท า
ตามแผนการของตนเอง พว กเขา
จึงต้องล าบากใจที่ถูกประชาชนต่อ
ว่าและอึดอัดใจกับพันธมิตร 
 ดังนั้นการแสวงหาการทรงน า
จากพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การด าเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะไม่
ผิดพลาด  

ในแต่ละวันเรามีเรื่องหลาย ๆ อย่าง
ที่ต้องตัดสินใจ 

ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่  
เราควรเรียนรู้การทรงน า 

จากพระเจ้าและฝึกฟังเสียงพระองค ์
 วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้อง
ตัดสินใจ และเราได้แสวงหาน้ า
พระทัยของพระเจ้าแล้วหรือยัง?  
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 19,20 โยชูวากับที่ปรึกษาของ
เขาพลาดเสียแล้ว แต่เนื่องจาก
พวกเขาสาบานว่าจะปกป้ องชาว
กิเบโอน พวกเขาก็ต้องรักษาค าพูด  
 ค าสาบานไม่เป็นโมฆะแม้ชาว
กิเบโอนจะใช้อุบาย พระเจ้าทรง
บัญชาให้พวกเขาท าตามค าสัญญา
นั้น (ลนต .5:4; 27:2,28) และการ
ละเมิดค าสาบานก็เป็นความผิด
ร้ายแรง เราต้องจริงจังกับการ
รักษาสัญญา 
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อธิษฐาน 
 การตอบสนองต่อปัญหาและ
สถานการณ์ตามแบบ พระวจนะ
ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
แม้เราจะผิดพลาดเหมือนโยชูวา
และคนอิสราเอลก็ตาม ทูลขอพระ -
เจ้าที่เราจะเป็นคนที่ยืนหยัดตาม
หลักการพระวจนะพระเจ้าอย่างมี
สติปัญญาจากพระเจ้า 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา
เรียนรู้ถึงการทรงน าและพระ         
สุรเสียงของพระองค์ และ มี
ประสบการณ์ในเรื่องทั้งสองนี้ จน
กลายเป็นวิถีชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 10:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:11 “ ถ้าข้าพระองคจ์ะว่า  
"ขอเพียงความมืด  จงบงัข้าไว้  
และจงให้ความสว่างรอบข้าเป็น
กลางคืน” 

อ่านพระธรรม โยชวูา  10:1-15 
ช้าๆ  1 รอบ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในกรณีที่
โยชูวาและคนอิสราเอลช่วยเหลือ
คนกิเบโอนทั้ง ๆ ที่พวกเขาหลอก -
ลวงคนอิสราเอล ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 12-14   
ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งได้อย่างไร ? 
 ในแง่ความสัมพันธ์กับโลก ดวง
อาทิตย์หยุดนิ่งเสมอ แต่โลกต่างหาก 

ที่หมุนรองดวงอาทิตย์ ค าศัพท์ที่ใช้
ในข้อนี้ไม่ควรท าให้เราสงสัยการ
อัศจรรย์ที่เกิดขึ้น  
 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
นั้นมีค าอธิบายสองประการ  [1] ใน
ภาษาฮีบรูดั้งเดิมดูเหมือนจะมี
ความหมายแฝงอยู่ว่า โลกหมุนช้า
กว่าอัตราปกติ ท าให้โยชูวามีเวลา
มากขึ้น [2] ดวงอาทิตย์หักเหแสง
อย่างผิดปกติในวันนั้น ท าให้มีแสง
สว่างนานกว่าปกติ  
 แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงใช้วิธีใด 
พระคัมภีร์ก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
วันนั้นถูกยืดออกไปอย่างอัศจรรย์ 
และพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซง
เพื่อให้ประชากรของพระองค์เป็น
ต่อในสงคราม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6,7 การตอบสนองของโยชูวา
แสดงให้เห็นคุณธรรมของเขา  
 หลังจากถูกชาวกิเบโอนหลอก 
โยชูวาและพวกผู้น าไม่น่ารีบไปช่วย  
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ชาวกิเบโอน แต่พ วกเขากลับตอบ
รับค าขอความช่วยเหลือของกิเบ -
โอนทันที  

เราอาจจะอภัยให้คนที่หลอกลวง 
เราแล้ว แต่เราจะยังเต็มใจ
ช่วยเหลือเขามากแค่ไหน?  

เราควรจริงจังกับการรักษาค าพูด
เหมือนโยชูวา 

 เราอาจจะรู้สึกสมน้ าหน้าคนที่
หลอกลวงเรา และเราอาจจะอยาก
ให้เขาพบความพ่ายแพ้สมกับที่เขา
หลอกลวงเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้อง
จ าไว้คือตอบสนองทุกอย่างแบบ
พระวจนะพระเจ้า ในกรณีนี้คือ 
การรักษาค ามั่นสัญญา ที่เราต้อง
จริงจังกับค าพูดของเราเหมือนที่  
โยชูวากระท านั้น  
 ส าหรับในช่วงนี้ มีอะไรบ้างที่เรา
ต้องตอบสนองตามพระวจนะของ
พระเจ้า ไม่ใช่ตามความคิดหรือ
ตามใจของเราเอง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
 



กุมภาพันธ์ – 13 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
เราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ใน ฝ่าย
วิญญาณ ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
สามารถจดจ าหลักการพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อการด าเนินชีวิตได้ 
เพื่อเราจะสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาและสถานการณ์ทุกอย่าง
ตามพระวจนะนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 10:16-43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:12 “ ส าหรบัพระองค ์ แม้
ความมืดกไ็ม่มืด  กลางคืนก็
แจ้งอย่างกลางวนั  ความมืด
เป็นอย่างความสว่าง” 
อ่านพระธรรม โยชวูา 10:16-43 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25 อิสราเอลรบชนะกองทัพ
ของกษัตริย์อาโมไรต์ทั้งห้าด้วย
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ชัย
ชนะเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในพระราช
กิจประจ าวันของพระเจ้าที่น าชัย
ชนะมาสู่ประชากรของพระองค์  
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 โยชูวาบอกคนของเขาว่าไม่ต้อง
กลัวเพราะพระเจ้าจะทรงให้พวก
เขามีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหมด  
เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงปกป้องเรา
และทรงน าชัยชนะมาให้เราเสมอ  
 พระเจ้าผู้ประทานก าลังแก่โยชู
วาและทรงน าเราในอดีตเป็นองค์
เดียวกับที่จะทรงช่วยเหลือเราทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต  

การระลึกถึงการช่วยเหลือ 
ของพระเจ้าที่เราได้รับในอดีต 
จะช่วยให้เรามีความหวัง 
ในการต่อสู้ที่รออยู่ข้างหน้า 

 ให้เราตระหนักเสมอว่า การ
ช่วยเหลือมาจากพระเจ้า ให้เรามี
ความเชื่อ วันนี้มีอะไรบ้างที่เรา
ต้องการความช่วยเหลือจากพระ
เจ้า ที่เราจะมีความเชื่อในพระเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ของเรา 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 40-43       พระเจ้าทรงบัญชา    
โยชูวาให้เป็นผู้น าในการขจัดความ
บาปให้หมดไปจากแผ่นดิน   เพื่อ  

ประชากรของพระเจ้าจะได้อาศัย
อยู่ที่นั่นได้ โยชูวาท าส่วนของเขา
อย่างครบถ้วนคือรวมพลเพื่อท าให้
คนในดินแดนนั้นอ่อนก าลังลง  
 เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาให้เรา
หยุดท าบาป เราต้องไม่โต้แย้ง ไม่
คิดถึงทางเลือกอื่นๆ ไม่ต่อรองและ
หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง  
 เราต้องเป็นเหมือนโยชูวาที่
ตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วและ
อย่างสมบูรณ์ เราต้องก าจัดความ -
สัมพันธ์และกิจกรรมที่อาจน าเรา
ไปสู่ความบาปอย่างไม่ปรานี 
 มีความสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อะไร บ้างที่เป็นประตูบาปที่ท าให้
เราตกหลุมของซาตาน ที่เรา
จ าเป็นต้องปฏิเสธ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ช าระ
เราให้พ้นจากความบาปผิดทั้งหมด
สิ้นของเรา  
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักพระคุณของพระองค์ที่ทรง
ให้อภัยบาปของเรา เพราะทุกครั้ง
ที่เราสารภาพบาปกับพระองค์นั้ น 
พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราอยู่เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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วันที่ 5 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 11-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:12 “ ส าหรบัพระองค ์ แม้
ความมืดกไ็ม่มืด  กลางคืนก็
แจ้งอย่างกลางวนั  ความมืด
เป็นอย่างความสว่าง” 

อ่าน พระธรรม โยชวูา 11 -12    
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
บทท่ี 11 ข้อ 1-5 
มีกษัตริย์ฮาโชร์สององค์ที่ชื่อยาบิน
เหมือนกัน คนหนึ่งเป็นกษัตริย์ที่
อ่อนแอซึ่งถูกกล่าวถึงในพระธรรม
ผู้วินิจฉัย 4:2,3  

 แต่กษัตริย์ยาบินในพระธรรม
ตอนนี้เป็นกษัตริย์ที่ค่อ นข้างมี
อ านาจ เพราะเขาเป็นพันธมิตรกับ
กษัตริย์มากมายหลายองค์  
 ยาบินได้เปรียบโยชูวาอย่างเห็น
ได้ชัดและก าลังพลในกองทัพของ
เขาก็มากกว่า แต่คนที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าก็ชนะได้ไม่ว่าเขาจะ
เสียเปรียบเพียงใด 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
บทท่ี 11 ข้อ 15 โยชูวาเชื่อฟังพระ-
บัญชาของพระเจ้าอย่างครบถ้วน  
 หัวข้อเรื่องการเชื่อฟังถูกย้ า
บ่อยครั้งในพระธรรมโยชูวา ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะการเชื่อฟังเป็น
แง่มุมหนึ่งของชีวิตที่ผู้เชื่อแต่ละคน
ควบคุมได้  
 เราไม่สามารถควบคุมความ
เข้าใจของเราได้เสมอไป เพราะเรา
อาจจะไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด เรา
ไม่สามารถควบคุมการกระท าของ
ผู้อื่นหรือวิธีท่ีผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา แต่
เราสามารถควบคุมการตัดสินใจที่  
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จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ เมื่อเผชิญการ
ท้าทายใหม่ๆ พระคัมภีร์จะมีค าสั่ง
ที่สอดคล้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งเรา
เลือกที่จะเพิกเฉยหรือเลือกที่จะท า
ตามก็ได้ 
 

บทท่ี 11 ข้อ 18 การยึดครองดิน -
แดนส่วนใหญ่ในคานาอันดูเหมือน
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในความ
เป็นจริงพวกเขาใช้เวลาถึง 7 ปี  

เรามักจะคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและเราจะเอาชนะ
ความบาปได้อย่างรวดเร็ว แต ่
การเดินทางของเรากับพระเจ้า 

เป็นกระบวนการที่ยาวนานตลอดชีวิต 
 การเปลี่ยน แปลงและชัยชนะ
ต้องใช้เวลา เราหมดความอดทน
กับพระเจ้าและสิ้นหวังได้ง่าย
เพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างเชื่องช้า 
เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น เรา
มักมองไม่ค่อยเห็นความคืบหน้า 
แต่เมื่อเรามองย้อนกลับไป เราจะ
เห็นว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดท าพระ -
ราชกิจของพระองค์เลย 

 ลองคิดทบทวนดูชี วิตของเราว่า 
พระเจ้าได้ทรงกระท าการอะไรใน
ชีวิตของเราบ้าง ให้เขียนออกมา
เพื่อเราจะสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสัตย์ซื่อของพระองค์ ที่
พระองค์ทรงเลี้ยงดูเรา ปกป้ องเรา 
ทรงน าเราตลอดเวลา แม้ว่าเราจะ
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:12 “ ส าหรบัพระองค ์ แม้
ความมืดกไ็ม่มืด  กลางคืนก็
แจ้งอย่างกลางวนั  ความมืด
เป็นอย่างความสว่าง” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 13 ช้าๆ   
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้มีพระคัมภีร์  
ข้อไหนบ้างท่านได้รับการดลจิต   
ดลใจ ? ____________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ในข้อ 
15-23 
ดินแดนที่เผ่าหนึ่งได้รับกับลักษณะ
ขอ งผู้ก่อตั้งเผ่านั้นเชื่อมโยงกัน
อย่างน่าสนใจ  
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 ยกตัวอย่างเช่น โยเซฟเป็นคนที่
รักพระเจ้า (ปฐก . 49 :22 -26 ) 
พงศ์พันธุ์ของเขา คือเอฟราอิมและ
มนัสเสห์ ได้รับดินแดนที่อุดม
สมบูรณ์ที่สุดในคานาอัน   
 ยูดาห์เสนอตัวเองแลกกับความ
ปลอดภัยของเบนยาบิน (ปฐก .
44 :18 -34 ) เผ่ายูดาห์จึ งได้รับ
ดินแดนผืนใหญ่ที่สุด ซึ่งต่อมากลาย 
เป็นอาณาจักรใต้และปกครองโดย
ราชวงศ์ของดาวิด  
 รูเบนซึ่งหลับนอนกับภรรยาคน
หนึ่งของบิดา (ปฐก .49 :4) ได้
ดินแดนที่เป็นทะเลทรายตามที่
บรรยายไว้ในตอนนี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 13 
เหตุผลประการหนึ่งที่ชาวอิสราเ อล
เผชิญปัญหามากมายขณะที่พวก
เขาลงหลักปักฐานในดินแดนนี้ก็คือ 
พวกเขาไม่ได้ยึดครองดินแดน
ทั้งหมดและไม่ได้ขับไล่คนใน
ดินแดนนี้ออกไปจนหมด  

 ชาวต่างชาติที่เหลืออยู่ในคานา -
อันเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่สร้าง
ปัญหาให้ชาวอิสราเอลไม่รู้จบ
เหมือนกับที่พระธรรมผู้วินิจฉัย
บันทึกไว้  
 เช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอล
ล้มเหลวในการก าจัดความบาป
ออกไปจากแผ่นดินอย่างถาวร ผู้
เชื่อในปัจจุบันก็ล้มเหลวในการ
ก าจัดความบาปออกไปจากชีวิต
และรับผลที่ร้ายแรงพอๆ กัน  
 จงทดสอบตัวเราเอง ลองอ่าน
พระบัญญัติสิบประการในพระธรรม
อพยพ 20:1-17 อีกครั้ง แล้วถาม
ตัวเองว่าฉัน ยังยอมรับการกระท า
หรือความคิดที่ผิดบาปอยู่หรือไม่ 
ฉันท าตามพระบัญญัติเหล่านี้อย่าง
ครึ่งๆ  กลางๆ  หรือไม่ ฉันยัง
ประณามความผิดของคนอื่นแต่
มองข้ามความผิดของตัวเอง
หรือไม่? 
 ให้เราส ารวจตัวเราเองว่า มี
อะไรบ้างที่เราล้มเหลว เป็นไปได้
หรือไม่ที่เป็นเรื่องของความบาปที่ 
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เราไม่ได้จัดการ หรือ มีความบาป
บางอย่างที่เราคิดว่าไม่เป็นไร    
ใคร ๆ ก็ท า ดังนั้นให้เราใช้เวลานี้
จัดการให้เรียบร้อย เพื่อชีวิตของ
เราจะได้รับการพลิกฟื้น เป็นพระ -
พรทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามพระธรรมสดุดี 
139 :23-24 ที่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองค์ และทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค ์ ขอ
ทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร์ ” ทูลขอพระเจ้า
ทรงตรวจสอบความคิดจิตใจของ
เรา  และถ้ามีความบาปอะไรก็ให้
เราสา รภาพเสีย เพื่อว่าจะไม่มี
ความบาปอะไรขวางกั้นระหว่างเรา
กับพระเจ้าได้ 
 

 ทูลขอพระเจ้าให้เราเข้าใจ
หลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตาม
พระวจนะของพระเจ้าเสมอ 
เพราะว่า ผลของการด าเนินชีวิตที่
ผิดพลาดในอดีตนั้น จะส่งผลต่อ
ชีวิตปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:13 “เพราะพระองคท์รงปัน้
ส่วนภายในของข้าพระองค์
พระองคท์รงทอข้าพระองคเ์ข้า
ด้วยกนั  ในครรภม์ารดาของข้า
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม โยชวูา 14 ช้าๆ      
1 รอบ 
ท่านได้บทเรียนจากชีวิตของคาเลบ
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 6-12 คาเลบซื่อสัตย์มาตั้งแต่
แรก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสายสืบ
รุ่นแรกที่ถูกส่งเข้าไปในดินแดน
แห่งพันธสัญญา (กดว.13:30-33)  
 

 คาเลบเห็นเมืองที่ใหญ่โตและ
มนุษย์ยักษ์ แต่เขารู้ว่าพระเ จ้าจะ
ทรงช่วยประชาชนให้พิชิตดินแดน
นี้ได้ เพราะความเชื่อของเขานี้เอง 
พระเจ้าจึงทรงสัญญาจะประทาน
ที่ดินให้เขาเป็นมรดกส่วนตัว 
(กดว.14:24; ฉธบ. 1:34-36)   
 ตอนนี้ผ่านมา 45 ปีแล้ว คาเลบ
ได้รับดินแดนของเขา ความเชื่อ
ของเขายังไม่สั่นคลอน แม้ว่า
ดินแดนที่คาเลบได้รับเป็น มรดก  
จะยังมีมนุษย์ยักษ์อาศัยอยู่ แต่เขา
ก็รู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้
เอาชนะคนเหล่านั้นได้ 
 เราต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
เหมือนคาเลบ ไม่ใช่แค่ช่วงแรกที่
เราเริ่มเดินกับพระเจ้าเท่านั้น แต่
ต้องตลอดชีวิตของเรา เราต้องไม่
ยอมให้ความส าเร็จหรือชื่อเสียงใน
อดีตมายื้อเราไ ม่ให้ก้าวต่อไป
ข้างหน้าเมื่อเจออุปสรรคและการ
ท้าทาย เรายังจะเดินไปกับพระเจ้า
หรือไม่ ?___________________
__________________________ 
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ข้อ 5    ดินแดนถูกแบ่งตามที่   
พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้เมื่อ
หลายปีก่อนทุกประการ โยชูวา
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลย เขาท า
ตามพระบัญชาข องพระเจ้าอย่าง
เคร่งครัด  
 เรามักคิดว่าเราเชื่อฟังพระเจ้า 
“เกือบ ” ทั้งหมดก็ใช้ได้แล้ว และ
ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ซึมซับ
ความคิดเช่นนี้ เราจะท าตามพระ
วจนะของพระเจ้าเท่าที่เราเห็นด้วย
แต่จะไม่สนใจพระวจนะที่เรียกร้อง
จากเรามากเกินไป  

แต่พระเจ้าทรงมองหาผู้น า 
ที่ท าตามพระบัญชาของพระองค์

ครบถ้วนทุกประการ 
 ในชีวิตของเราพระเจ้าตรัสอะไร
เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของเราบ้าง 
เช่นการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระ -
คริสต์ การไม่ประนีประนอมกับ
ความบาป เราได้ท าตามอย่างนี้
จริง ๆ จัง ๆ หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงประทาน
ประสบการณ์ของเรากับพระองค์
วันต่อวัน เพราะโดยประสบการณ์
นี้เราจะมีความเชื่อในพระองค์มาก
ยิ่งขึ้น และท าให้เรากล้าที่จะด าเนิน
ชีวิตไปกับพระองค์วันต่อวันได้ด้วย
ความม่ันใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:13 “เพราะพระองคท์รงปัน้
ส่วนภายในของข้าพระองค์
พระองคท์รงทอข้าพระองคเ์ข้า
ด้วยกนั  ในครรภม์ารดาของข้า
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม โยชวูา 15 ช้าๆ    
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 16-19  โอทนีเอลกลายเป็นผู้
วินิจฉัยคนแรกของอิสราเอล
หลังจากโยชูวาตาย (วนฉ .1:13 ; 
3:9-11) เขามีบทบาทส าคัญในการ
ปฏิรูปอิสราเอลโดยขับไล่กองทัพ 
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ศัตรูที่กดขี่อิสราเอลออกไป และน า
สันติสุขกลับคืนสู่ดินแดน ด้วยเหตุ
นี้มรดกแห่งความซื่อสัตย์ของ
คาเลบจึงสืบทอดไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่ง 
 
ข้อ 19  อัคสาห์ขอบ่อน้ าพุจาก
คาเลบเพราะดินแดนของเธออยู่
ทางใต้และแห้งแล้งมาก คาเลบคง
ให้สิ่งที่เธอขอเป็นของขวัญแต่งงาน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 4   
สังเกตได้ว่าพรมแดนและอาณาเขต
ของดินแดนแห่งพันธสัญญานั้น
เฉพาะเจาะจงมาก พระเจ้าทรง
บอกอิสราเอลอย่างละเอียดว่าพวก
เขาต้องท าอะไรและประทานทุกสิ่ง
ที่จ าเป็นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่
มีข้อแก้ตัวที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
 เช่นเดียวกันกับชีวิตคริสเตียน
ของเราที่พระเจ้าได้กล่าวหลาย
อย่างที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่นการ
ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า การละทิ้ง
ความบาป การที่สามีรักภรรยาและ 

ภรรยาเชื่อฟังสามี การที่ลูกต้อง
เชื่อฟังพ่อ และพ่อต้องไม่ยั่วยุให้
ลูกโกรธ การให้เกียรติวันสะบาโต 
และอื่น ๆ อีกหลาย ๆ อย่าง 

ถ้าเราต้องการประสบความส าเร็จ 
ในชีวิตของเรา  

เราต้องไม่ประนีประนอม 
กับสิ่งที่พระเจ้ากล่าวแนะน าไว ้
ในพระวจนะของพระองค ์

เราได้ท าตามนี้หรือไม่? 
________________________ 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าถึง
ความรอบรู้ของพระเจ้าอย่างไม่มี
ใครเปรียบได้ และขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระ -
เจ้าของเรา และ ทรงน าเราด้วย
ความรักอยู่เสมอ 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้  
พระเจ้าทรงใช้ตามน้ าพระทัย ของ
พระองค์ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า
จะมาตั้งอยู่ในชีวิตของเรา 
คริสตจักรของเรา และ ครอบครัว
ของเรา 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 16-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:13 “เพราะพระองคท์รงปัน้
ส่วนภายในของข้าพระองค์
พระองคท์รงทอข้าพระองคเ์ข้า
ด้วยกนั  ในครรภม์ารดาของข้า
พระองค”์ 

อ่าน พระธรรม โยชวูา 16- 17 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านคิดอย่างไรกับวลีที่ว่า “เขา  
หาได้ขบัไล่คนคานาอนั ... ให้
ออกไปไม่”  ว่าจะส่งผลต่ออนาคต
ของพวกเขาอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
บทท่ี17:14,15 
สังเกตท่าทีที่ตรงกันข้ามในการตั้ง
ถิ่นฐานในดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 คาเลบรับสิ่งที่พระเจ้าประทาน
และเดินหน้าต่อไปเพื่อท าตาม
แผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้เขา 
(14:12) คาเลบมั่นใจว่าพระเจ้าจะ
ทรงช่วยเขาขับไล่คนคานาอันที่ชั่ว
ร้ายออกไปและไม่ช้าเขาจะได้
อาศัยอยู่ในดินแดนของเขาอย่าง
สมบูรณ์ (15:14,15)  
 ในทางตรงกันข้าม คนสองเผ่า
ซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์ของโยเซฟได้รับ
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และกว้าง
ใหญ่ไพศาล แต่พวกเขาไม่กล้าขับ
ไล่ชาว คานาอันออกไปและยึด
ครองดินแดนนั้นอย่างสมบูรณ์ 
พวกเขากลับเรียกร้องดินแดนเพิ่ม 
โยชูวาขอให้พวกเขาพิสูจน์ความ
จริงใจโดยขับไล่คนในบริเวณป่า
เขาที่ยังไม่ได้อ้างสิทธิ์ออกไป
เสียก่อน พวกเขาตกลงตามนั้นแต่
ก็ท าไม่ส าเร็จ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
บทท่ี 16:10 วลีสั้น ๆ ที่ว่า  “เขา
หา ได้ขบัไล่คนคานาอนั ... ให้
ออกไปไม่”  
 คนในดินแดนนั้นปรากฏเป็นครั้ง
คราว (ดู 15:63; 17:12) นี่เป็นการ
กระท าที่ตรงข้ามกับพระประสงค์
และพระบัญชาอันชัดเจนของพระ -
เจ้า (13 :1-6)  เมื่ออิสราเอลไม่
สามารถขับไล่คนต่างชาติและพระ
ของคนเหล่านั้นออกจากแผ่นดิน  
คานาอันให้หมดสิ้นได้ พวกเขาก็
พบปัญหามากมายซึ่งบันทึกไว้ใน  
ผู้วินิจฉัย 
 

เหมือนที่พระธรรมกาลาเทียกล่าวว่า 
หว่านสิ่งใด เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น  
เมื่อเราประยุกต์เข้ากับ 

ชีวิตของเราก็คือ  
ถ้าเราไม่จัดการความบาปให้หมดสิ้น 

บาปนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรา 
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 ดังนั้น ขณะนี้เรา ประนีประนอม
เรื่องอะไรหรือไม่ และเรากล้าที่จะ
จัดการเรื่องเหล่านี้ให้สิ้นซาก
หรือไม่ ?___________________
__________________________  
 สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่เรา
ต้องท า และถ้าเราไม่มีก าลังที่จะ
จัดการ เราสามารถทูลขอให้พระ
เจ้าประทานก าลังให้เราได้ 
 
บทท่ี  17:3,4 แม้ว่าผู้หญิงจะไม่มี
สิทธิ์รับมรดกตามวัฒนธรรม
อิสราเอล แต่โมเสสก็ให้ความ
ยุติธรรมมาก่อนวัฒนธรรมและมอบ
ที่ดินให้หญิงทั้งห้าคนตามที่พวก
เธอควรได้รับ (ดู กดว.27:1-11)  
 ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงบอกให้
โมเสสเพิ่มบทบัญญัติเพื่อช่วยหญิง
อื่นๆ ในสถานการณ์เดียวกันให้
ได้รับที่ดินเป็นมรดกด้วย  
 บัดนี้โยชูวาก าลังท าตามกฎหมาย 
ดังกล่าว การปฏิเสธค าขอที่มี
เหตุผลเพียงเพราะ “ไม่เคยมีใคร
ท าอย่างนี้มาก่อน” เป็นเรื่องง่าย 
 

แต่เราควรท าอย่างโมเสสและ      
โยชูวา คือดูจุดประสงค์ของกฎ -
หมายและผลดีของแต่ละกรณีให้
ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเราจะตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอก าลังจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เราจะจัดการความบาป
หรือเนื้อหนังของเราที่ไม่ถูกต้อง
ออกไปเสีย 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่
เราจะไม่เป็นคนที่ยึดหลักการตาม
ตัวอักษร แต่มีสติปัญญาในการใช้
หลักการพระวจนะอย่างถูกต้อง
และเข้าใจเบื้องหลังของหลั กการ
นั้นได้อย่างมีสติปัญญา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์   
โยชูวา 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :14 “ข้าพระอ งคโ์มทนา
พระคณุพระองคเ์พราะพระองค์
ทรงกระท าให้ข้าพระองคแ์ปลก
ประหลาดอย่างน่ากลวั  พระ
ราชกิจของพระองคอ์ศัจรรย ์ 
พระองคท์รงทราบข้าพระองคดี์” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 18 ช้าๆ    
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้
บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่อง
ความล่าช้าของชน 7 เผ่าในการ
เข้าไปยึดครองดินแดน? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 8 
เป็นต้นไป   การตัดสินใจโดยการ
ทอดสลากเป็นสิ่งที่ท ากันทั่วไปใน
หมู่ชาวฮีบรู ไม่ค่อยมีใ ครรู้วิธีทอด
สลากที่ใช้กันจริงๆ  
 ในสมัยโยชูวาพวกเขาอาจจะใช้
ลูกเต๋า หรืออีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้  
ก็คือใช้โถสองใบ ใบหนึ่งใส่ชื่อ    
เผ่าต่างๆ อีกใบหนึ่งใส่ส่วนแบ่ง
ดินแดน แล้วจับชื่อจากโถแต่ละใบ
คู่กัน นอกจากนี้อิสราเอลอาจจะใช้
อูริมและทูมมิม (ดูค าอธิบายใน 
ลนต.8:8)  
 ไม่ว่าจะใช้วิธีใด กระบวนการ
ดังกล่าวก็ไม่มีการตัดสินใจของ
มนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องและพระเจ้า
ทรงจับคู่เผ่าต่างๆ เข้ากับดินแดน
ที่แบ่งไว้ตามที่พระองค์ทรงเห็น  
สมควร 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 3-6 
โยชูวาถามว่าท าไมบางเผ่าจึงไม่เข้า
ไปยึดครองดินแดนของพวกเขาเสียที  

 บ่อยครั้งเราท างานที่ใหญ่ ยาก 
น่าเบื่อ หรือไม่ชอบด้วยความล่าช้า 
แต่การผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ 
แสดงถึงความไม่มีวินัย เป็นการใช้
เวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และใน
บางกรณีก็เป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า  

ยิ่งเราไม่ชอบงานนั้น  
เรายิ่งต้องจดจ่อ ให้ความร่วมมือ  

ให้เวลามากขึ้นเป็นสองเท่า  
ให้ก าลังใจกันและกัน  
และรับผิดชอบเต็มที่  

จงจ าสิ่งเหล่านี้ไว้เมื่อเราถูกทดลอง
ให้ผัดวันประกันพรุ่ง 

 เราเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง
หรือไม่ ถ้าเราเป็น เราต้องเข้าใจว่า 
นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ มันเป็นเรื่องที่
อันตรายอย่างยิ่งที่เรา ต้องจัดการ
เสีย?______________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
เราเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้
เวลาอย่างถูกต้อง การมีวินัย ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อเราจะได้
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพ าะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์   
สดุดี 119:121-136 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัม ภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :14 “ข้าพระองคโ์มทนา
พระคณุพระองคเ์พราะพระองค์
ทรงกระท าให้ข้าพระองคแ์ปลก
ประหลาดอย่างน่ากลวั  พระ
ราชกิจของพระองคอ์ศัจรรย ์ 
พระองคท์รงทราบข้าพระองคดี์” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119 :121-
136 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 125 ผู้เขียนสดุดีทูลขอความ
ฉลาดหลักแหลมจากพระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ความเชื่อจะเติบโตขึ้นเมื่อเราน า
พระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานแต่ละวัน  
 เราต้องฉลาดหลักแห ลมเพื่อจะ
มีความเข้าใจและเราต้องปรารถนา
จะน าพระคัมภีร์มาใช้เมื่อเรา
ต้องการความช่วยเหลือ พระคัมภีร์
นั้นเหมือนยาซึ่งจะได้ผลดีเมื่อเรา
ใช้กับบริเวณที่เป็นโรค  

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร ์
 จงตื่นตัวที่จะรับบทเรียน ค าสั่ง  
หรือตัวอย่างที่เราน ามาปฏิบัติได ้

 
ข้อ 129- 130 ใน 2 ข้อนี้ ผู้เขียน
สดุดีให้ความม่ันใจกับเราว่า พระ -
วจนะของพระเจ้านั้นดีเลิศ ประเสริฐ 
เกิดผลอย่างแท้จริงเมื่อเราเชื่อฟัง
และปฏิบัติตาม เพราะหลักการนี้
มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นมา  
 ไม่เพียงเท่านั้น พระวจนะของ
พระเจ้าท าให้เราท่ีมีความรู้น้อยมี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย 
 

 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่เข้าใจ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการ
ท างาน ? ให้เราใช้เวลากับพระ
วจนะของพระเจ้า แล้วเราจะพบ
ค าตอบอย่างแน่นอน เพราะนี้คือ
พระสัญญาของพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวจนะของพระองค์ที่
กระท าการในชีวิตของเรา 
 ให้เราอธิษฐานโดยการอ่านสดุดี 
119:121-136 นี้ และในขณะที่อ่าน
นั้นให้มีท่าทีว่าเราอธิษฐานจากใจ
ของเราเอง อธิษฐานอย่างเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่เราอ่านออกไป
นั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์   
สดุดี 119:137-160 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :14 “ข้าพระองคโ์มทนา
พระคณุพระองคเ์พราะพระองค์
ทรงกระท าให้ข้าพระองคแ์ปลก
ประหลาดอย่างน่ากลวั  พระ
ราชกิจของพระองคอ์ศัจรรย ์ 
พระองคท์รงทราบข้าพระองคดี์” 

อ่านพระธรรม สดดีุ  
119:137-160 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 143- 144 ,157 คนเราเมื่อพบ
กับปัญหา ภัยพิบัติหรือการไล่ล่า 
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จากศัตรูนั้น พวกเขามักจะทิ้งพระ -
เจ้า และบางคนถึงกับบ่นว่าพระเจ้า
หาว่าพระองค์ไม่ช่วยเหลือ ไม่
ปกป้อง เขาจะตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า 
ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากตัวอย่าง
ของคนอิสราเอล เมื่อเดินทางไปยัง
ดินแดนคานาอัน 
 แต่ส าหรับผู้เขียนสดุดีนั้น เขาไม่
เป็นเช่นนี้ แม้เขาทุกข์ยาก และ
โศกเศร้า เขายังปิติยินดีในพระ -
วจนะของพระเจ้า เขายืนยันถึงว่า
พระเจ้าของ ข้าพ เจ้าถูกต้องเสมอ
แม้ว่ารอบข้างของเขาจะล าบาก
ขนาดไห น และแม้ถูกข่มเหง เขา
ยังยืนหยัดในพระธรรมของ
พระองค์ตลอดเวลานี้ 
 นี่คือท่าทีที่ถูกต้องของคนของ
พระเจ้า เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 160 พระลักษณะอย่างหนึ่งของ
พระเจ้าคือทรงเป็นความจริง 
พระองค์ทรงเป็นความจริงที่
สมบูรณ์ พระองค์จึงไม่โกหก  

พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง 
และเราวางใจได้ว่าพระวจนะนั้น 
น าทางและช่วยเหลือเราได ้

(ดู ยน .17:14-17) พระคัมภีร์เป็น
ความจริงและเชื่อถือได้อย่าง
สมบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงสภาพการปัญหา 
ความล าบากที่เราก าลังเผชิญอยู่
ขณะนี้และให้เราอธิษฐานโดยการ
อ่านสดุดี 119 :137- 160 นี้ และ
ในขณะที่อ่านนั้นให้มีท่าทีว่าเรา
อธิษฐานจากใจของเราเอง 
อธิษฐานอย่างเข้าใจความหมาย
ของสิ่งที่เราอ่านออกไปนั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์   
สดุดี 119:161-176 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-14 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:15 “ เมือ่ข้าพระองคถ์กูสร้าง
อยู่ในทีล่บัล้ี  ประดิษฐ์ข้ึนมา  ณ  
ภายในทีลึ่กแห่งโลก  โครงร่าง
ของข้าพระองคไ์ม่ปิดบงัไว้จาก
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119 :161-
176 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 
165 และการตอบสนอง 
คนในสังคมสมัยใหม่โหยหาสันติสุข
ในจิตใจ พระคัมภีร์ข้อนี้บอกอย่าง
ชัดเจนว่าเราจะมีสันติสุขได้อย่างไร  
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 นั่นคือถ้าเรารักพระเจ้าและเชื่อ
ฟังบทบัญญัติของพระองค์เราจะมี 
“สันติสุขยิ่งใหญ่”  

จงวางใจในพระเจ้า  
เพราะพระองค์เท่านั้นทรงอยู่เหนือ
ความกดดันในชีวิตประจ าวันของเรา 
และพระองค์ประทานความมั่นใจ 

ให้เราอย่างเต็มเปี่ยม 
 เราได้อ่านสดุดีบทที่ 119 
ทั้งหมด 165 ข้อแล้ว เราได้เห็นว่า
ผู้เขียนมีท่าทีอย่างไรบ้างต่อพระ -
วจนะของพระเจ้า เช่น เขาเกรงกลัว
พระวจนะ เขาชื่นชมในพระวจนะ 
เขารักพระวจนะ เขาปฏิบัติ ตาม
พระวจนะ เขาเชื่อฟังพระวจนะ เขา
สรรเสริญพระวจนะ เขาไม่ลืมพระ -
วจนะ ส าหรับเรา เรามีท่าทีอย่างไร
ต่อพระวจนะบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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อธิษฐาน 
 ทบทวนท่าทีของเราที่มีต่อ    
พระวจนะของพระองค์และทูลขอ
พระเจ้าให้เรามีประสบการณ์ใน
พระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่
ผู้เขียนสดุดีมีประสบการณ์นั้น เพื่อ
เราจะมีท่าทีกับพระวจนะเหมือน   
ที่ผู้เขียนสดุดีนั้นมีด้วย 
 ให้เราอธิษฐานโดยการอ่านสดุดี 
119:161-176 นี้ และในขณะที่อ่าน
นั้นให้มีท่าทีว่าเราอธิษฐานจากใจ
ของเราเอง อธิษฐานอย่างเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่เราอ่านออกไป
นั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์   
สดุดี 120 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-14 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้  สดุดี 
139:15 “ เมือ่ข้าพระองคถ์กูสร้าง
อยู่ในทีล่บัล้ี  ประดิษฐ์ข้ึนมา  ณ  
ภายในทีลึ่กแห่งโลก  โครงร่าง
ของข้าพระองคไ์ม่ปิดบงัไว้จาก
พระองค”์ 

สาระส าคัญ  
อธิษฐานขอการช่วยกู้จากคนที่ใส่
ร้ายป้ายสี ผู้เชื่อทุกคนมีชีวิตที่
ตึงเครียดเพราะพวกเขาอยู่ใน
โลกน้ีแต่ไม่ได้เป็นของโลก 
สดุดีบทที่ 120-134 น้ันเรียกว่า 
“สดุดีของผู้เดินทางแสวงหา
ธรรม” หรือ “บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ไปยังเยรูซาเล็ม ” เป็นสดุดีที่  
ขับร้องโดยคนเดินทาง (ขึ้น) ไป
ยังพระวิหารเพ่ือร่วมเทศกาล
ประจ าปี สดุดีแต่ละบทเป็นแต่ละ 
“ก้าว” ของการเดินทาง 
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สดุดี 120 เริ่มต้นการเ ดินทาง
จากแดนไกลซึ่งเต็มไปด้วยศัตรู 
สดุดี 122 เป็นการเดินทาง
มาถึงเยรูซาเล็ม ส่วนสดุดีที่
เหลือมุ่งหน้าสู่พระวิหารโดย
กล่าวถึงพระลักษณะด้านต่าง ๆ 
ของพระเจ้า 
 

อ่านพระธรรม สดดีุ 120 ช้า ๆ    
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 5,6  
เมเชคคือชนชาติที่อยู่ทางเหนือ
ห่างไกลจากอิสราเอล ส่วนเคดาร์
อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่
รู้จักกันดีว่าสองชนชาตินี้ป่าเถื่อน
และชอบท าสงคราม 
 เนื่องจากผู้เขียนสดุดีไม่อาจอยู่
สองที่ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นเขา
จึงอาจจะรู้สึกว่า ตนเองอยู่ไกลบ้าน
และถูกแวดล้อมด้วยคนต่างชาติ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 7  
คนไม่ได้ต้องการสันติภาพเสมอไป 
บางคนชอบต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนเอง
เชื่อ  
 สงครามมีเกียรติยศเมื่อคนหวัง
จะได้รับชัยชนะ แต่อย่างไรก็ต้องมี
ฝ่ายแพ้ การสร้างสันติมีเกียรติยศ
เพราะอาจจะมีผู้ชนะถึงสองฝ่าย  

การสร้างสันต ิ
เป็นวิถีทางของพระเจ้า ดังนั้นเรา

ต้องพยายามสร้างสันต ิ
ด้วยการอธิษฐาน 

และด้วยความรอบคอบ 
 ปัญหาหลักก็คือ การเห็นแก่
ตัวเอง การให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเอง
ต้องการโดยไม่สนใจว่าผลกระทบที่
มีต่อผู้อื่นจะเป็นอย่างไร  
 ดังนั้น เราต้องคิดถึงค าอธิษฐาน
ของพระเยซูที่บอกกับเราว่า “ขอ
แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 
ขอให้เป็นไปตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็
ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” 
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และให้เราตัดสินและด าเนินชีวิต
แบบนั้น 
 วันนี้ มีอะไรบ้างที่เราตั้ งใจจะท า
เพื่อให้เป็นไปตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ และให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่?____________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้
เรารู้ว่าแต่ละสถานการณ์ในวันนี้ที่
เราเผชิญ เราจะน าแผ่นดินของพระ
เจ้ามาตั้งอยู่ได้อย่างไร 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยน
ความคิดของเราให้เป็นไปตามพระ
วจนะของพระเจ้า เพื่อเราจะมีชีวิต
อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์   
สดุดี 121 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-14 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:15 “ เมือ่ข้าพระองคถ์กูสร้าง
อยู่ในทีล่บัล้ี  ประดิษฐ์ข้ึนมา  ณ  
ภายในทีลึ่กแห่งโลก  โครงร่าง
ของข้าพระองคไ์ม่ปิดบงัไว้จาก
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 121 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพร ะธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 1 เป็นต้นไป  
บทเพลงนี้แสดง ความหวังและ
ความม่ันใจว่า พระเจ้าจะทรง
ปกป้องทั้งกลางวันและกลางคืน  
 

 พระเจ้าไม่เพียงสร้างเนินเขา แต่
พระองค์ยังทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลกด้วย เราไม่ควรวางใจ
ในฤทธิ์อ านาจที่เล็กน้อยกว่านั้น  

พระเจ้าไม่เพียง 
ฤทธานุภาพสูงสุดเท่านั้น  

แต่พระองค์ยังทรงปกป้องเราด้วย 
ไม่มีอะไรท าให้พระเจ้าไขว้เขว 

หรือยับยั้งพระองค์ได ้
 เราปลอดภัยและจะปลอดภัยอยู่
เสมอเพราะพระเจ้าไม่เคยอ่อนล้า
ในการปกป้องเรา 
 วันนี้เรามีอะไรบ้างที่เราต้องการ
ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การเรียน การท างาน  การเงิน 
สุขภาพ การเรียนต่อ การหาที่
ท างาน เป้าหมายชีวิต เรื่องคู่ครอง 
เรื่องครอบครัว เรื่องลูก เรื่องเพื่อน 
ทุก ๆ เรื่อง เราสามารถร้องทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ 
แน่นอน พระเจ้าจะทรงน าเรา จะ
ตอบค าอธิษฐานของเรา จะให้
ความปรึกษากับเราอย่างแน่นอน 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงสิ่งที่เราก าลังเผชิญ
อยู่ขณะนี้ และให้อธิษฐานโดยการ
อ่านสดุดีบทที่ 121 นี้ทั้งบท อ่าน
เป็นค าอธิษฐานของเราต่อพระเจ้า 
อ่านอธิษฐานจนกระทั่งในความคิด 
ในใจของเรารู้สึกสัมผัสว่า พระเจ้า
ทรงฟังที่เราอธิษฐานนั้น เราอาจจะ
ต้องท าหลายๆ ครั้ง จนเราสัมผัส
พระเจ้าได้จริงๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 8:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:16 “พระเนตรของพระองค์
ทรงเหน็ส่วนประกอบของข้า
พระองคว์นัทัง้หลายทุกๆ  วนัที ่
ก าหนดให้ข้าพระองคนั์น้  กท็รง
จารึกไว้ในพระต ารบัของพระองค์  
เมือ่ครัง้ยงัไม่เกิดวนันัน้เลย” 
อ่านพระธรรม ฮีบร ู 8:1-9 ช้าๆ   
3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท าใ ห้ท่าน
เข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องมีพันธ -
สัญญาใหม่อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 5 
โมเสสตั้งแบบแผนของพลับพลา
ขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้า 
แบบแผนนี้เล็งถึงการถวายบูชา
ของพระคริสต์ในอนาคต  

 ในสวรรค์ไม่ได้มีพลั บพลาที่เป็น
ตัวอาคารที่เป็นแบบอย่างส าหรับ
พลับพลาในโลกนี้ แต่พลับพลาใน
โลกนี้น่าจะแสดงถึงนิรันดร์กาลและ
หลักการทางศาสนศาสตร์มากกว่า 
เนื่องจากในสมัยที่เขียนพระธรรม
เล่มนี้พระวิหารยังไม่ถูกท าลาย 
การยกเรื่องระบบนมัสการมาเป็น
ตัวอย่างจึงมีอิทธิพลมากต่อผู้อ่าน
ในสมัยนั้น 
ข้อคิดพระธรรม ตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 8-12 
พระธรรมตอนนี้อ้างถึงพระธรรม
เยเรมีย์ 31:31-34 และเปรียบเทียบ 
พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่  
 พันธสัญญาเดิมเป็นพันธสัญญา
แห่งพระบัญญัติระหว่างพระเจ้า  
กับอิสราเอล พันธสัญญาใหม่เป็น
พันธสัญญาแห่งพระคุณที่ดีกว่า 
คือกา รที่พระคริสต์ทรงเสนอการ
อภัยบาปให้เราและน าเรามาถึง
พระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนม์
เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของ
พระองค์  



42 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงใหม่ คือ
ไม่เพียงครอบคลุมชนชาติอิสราเอล
และยูดาห์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
ถึงชนชาติทั้งหมดด้วย พันธสัญญา
นี้เป็นพันธสัญญาที่จ ารึกไว้ที่ความ  
คิดจิตใจ เสนอทางใหม่ในการอภัย
บาปโดยไม่ผ่านการถวายสัตวบูชา
แต่ผ่านทางความเชื่อ  
 เราได้เข้าร่วมในพันธสัญญาใหม่
และด าเนินในวิถีทางใหม่ที่ดีกว่า
หรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 พันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้ น ผ่านทางพระเยซู -
คริสต์ เป็นเรื่องของการไถ่บาป 
ไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมภายนอก 
แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ยอมสารภาพ 
ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระ -
ผู้ช่วยให้รอด และ พระองค์ก็จะ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับ
เราเพื่อเราจะสามารถด าเนินชีวิต
ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ระลึกถึงการที่เราไม่สามารถ
ช่วยตัวเองให้พ้นจากพันธนาการ
ของความบาปได้ ให้เราอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระ -
เยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา ให้เรา
เป็นไท มีเสรีภาพในพระองค์ได้ 
 ขอบพร ะคุณพระเยซูคริสต์
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ประทานให้สถิตกับเรา เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 8:10-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคั มภีร์วันนี้ สดุดี 
139:16 “พระเนตรของพระองค์
ทรงเหน็ส่วนประกอบของข้า
พระองคว์นัทัง้หลายทุกๆ  วนัที ่
ก าหนดให้ข้าพระองคนั์น้  กท็รง
จารึกไว้ในพระต ารบัของพระองค์  
เมือ่ครัง้ยงัไม่เกิดวนันัน้เลย” 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 8:10- 13 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเราว่า 
อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา เมื่อพระเจ้า
ทรงใส่พระบัญญัติของพระองค์เข้า
ไปในหัวใจของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 10 หากจิตใจของเราไม่ได้รับ
การเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ของ
พระเจ้าจะเป็นเรื่องที่ล าบากและ  
น่าหนักใจส าหรับเรา  
 เราจะไม่เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอก
ให้เราด าเนินตาม แต่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะให้ความปรารถนาใหม่
กับเราและช่วยเราให้ปรารถนาที่จะ
เชื่อฟังพระเจ้า (ดู ฟป. 2:12,13)  
เมื่อเราได้รับใจใหม่ เราจะพบว่า 

การรับใช้พระเจ้าเป็น 
ความชื่นชมยินดีที่สุดของเรา 

 นี่คือสิ่งที่คริสเตียนแตกต่างจาก
ศาสนา เพราะเมื่อมีธรรมบัญญัติ 
คนในศาสนาต้องพยายามกระท า
ตาม และส่วนใหญ่ก็ท ากันไม่ได้ 
แม้ว่าหลักการศาสนานั้นจะดีขนาด
ไหนก็ตาม แต่คริสเตียนเรามีพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้
ประทานให้สถิตอยู่กับเรา และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละที่ประทาน
ก าลังให้กับเราที่จะสามารถด าเนิน
ชีวิตตามหลักการที่ถูกต้องนั้นได้ 

 ดังนั้น ชีวิตของเราจึงต้องเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่
เสมอ  เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แล้วหรือยัง ถ้ายัง ให้เราทูล
ขอการเต็มล้นนั้นเถิด เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่เกิดผลได้ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 10,11 ภายใต้พันธสัญญาใหม่
ของพระเจ้าพระบัญญัติของพระ -
เจ้าจึงอยู่ภายในเราซึ่ งจะไม่เป็น
เพียงกฎเกณฑ์หรือหลักการที่อยู่
ภายนอกอีกต่อไป  
 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือน
เราให้ระลึกถึงค าตรัสของพระ -
คริสต์ คอยกระตุ้นจิตส านึกผิดชอบ 
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและความ
ปรารถนา และท าให้เราต้องการจะ
เชื่อฟังพระเจ้า การท าตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้าจะกลายเป็น
ความปรารถนาของเราทั้งความคิด
จิตใจ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอชีวิตที่เต็มล้น
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการ
สารภาพความบาปทั้งหมดของเรา 
ทูลให้พระเยซูคริสต์ทรงช าระเรา
ด้วยพระโลหิตของพระองค์ และ
มอบชีวิตของเราให้พระองค์ทรง
ครอบครองทั้งหมด 
 ใช้เวลานี้นิ่งเงียบกับพระเจ้า 
อธิษฐานกั บพระองค์ด้วยจิต
วิญญาณของเรา โดยที่เราสามารถ
ใช้ภาษาพระวิญญาณ (ภาษา
แปลกๆ ) อธิษฐานกับพระองค์ 
อธิษฐานจนกระทั่งเราได้รับการ
ปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
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…………………………………………………
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 9:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:16 “พระเนตรของพระองค์
ทรงเหน็ส่วนประกอบของข้า
พระองคว์นัทัง้หลายทุกๆ  วนัที ่
ก าหนดให้ข้าพระองคนั์น้  กท็รง
จารึกไว้ในพระต ารบัของพระองค์  
เมือ่ครัง้ยงัไม่เกิดวนันัน้เลย” 
อ่านพระธรรม ฮีบร ู9:1-14 ช้า ๆ 
2 รอบ 
ท่านได้รู้จัก “อภิสุทธิส ถาน ” 
อย่างไรบ้าง จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 6-8 
มหาปุโรหิตสามารถเข้าไปในห้อง
ชั้นในสุดของพลับพลาที่เรียกว่า 
“อภิสุทธิสถาน ” (9:3,7) ปีละหนึ่ง
วันคือวันลบบาปเพื่อลบล้างบาป
ให้แก่ชนชาติ  

 อภิสุทธิสถานเป็นห้องขนาดเล็ก
ใช้วางหีบพันธสัญญา (ซึ่งเป็นหีบ
หุ้มด้วยทองค า ภายในบรรจุแผ่น
ศิลาจารึกบัญญัติสิบประการ โถ  
มานา และไม้เท้าของอาโรน) เหนือ
หีบเป็น “พระที่นั่งกรุณา ” (แท่น
บูชา ) ซึ่งมหาปุโรหิตจะประพรม
เลือดบนนั้นในวันลบบาป  
 อภิสุทธิสถานเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดในโลกส าหรับชาวยิว มีแต่
มหาปุโรหิตที่เข้าไปได้ ปุโรหิตคน
อื่นๆ และประชาชนทั่วไปห้ามเข้า
ไปในห้องนี้ เขาจะเข้าถึงพระเจ้าได้
ก็โดยทางมหาปุโรหิตซึ่งเป็นผู้
ถวายเครื่องบูชาและใช้เลือดสัตว์
ลบล้างบาปของตัวเองก่อนแล้วจึง
ลบล้างบาปของประชาชน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 12-14  
ถึงแม้เราจะรู้จักพระคริสต์แล้ว เรา
อาจจะยังพยายามท าให้ตัวเองเป็น
คนดีพอส าหรับพระเจ้า  
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 แต่บทบัญญัติและพิธีกรรม     
ไม่อาจช าระจิตใจคนได้ มีเพียง  
พระโลหิตพระเยซูเท่านั้นที่สามารถ 
[1] ช าระจิตส านึกของเรา [2] ปลด-
ปล่อย เราจากความตายให้สามารถ
มีชีวิตอยู่เพื่อปรนนิบัติพระเจ้า และ 
[3] ปลดปล่อยเราจากอ านาจของ
บาป  
 ถ้าเราแบกภาระหนักเพราะ
ความรู้สึกผิดเนื่องจากเราไม่
สามารถเป็นคนดีเพียงพอส าหรับ
พระเจ้า ให้เรามองดูการสิ้นพระ -
ชนม์ของพระคริสต์อีกครั้งหนึ่งแล้ว
ดูว่าการตายนั้นมีความหมายต่อ
เราอย่างไรบ้าง  
 พระคริ สต์สามารถรักษาจิต -
ส านึกของเราได้และทรงช่วยเรา
จากความกระวนกระวายที่
พยายามจะได้รับความโปรดปราน
จากพระเจ้า 

อย่าเพียงแต่อ่านและรับรู ้
ฤทธิ์เดชของพระโลหิตพระเยซ ู
เพียงความรู้เท่านั้น แต่ให้เรา 

มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชนั้นด้วย 

 ความหมายก็คือ เรารู้สึกหนัก 
เหน็ดเหนื่ อย เพราะความบาป
อะไรหรือไม่ เราพยายามอย่างไรก็
สลัดไม่หลุดเสียที ให้เรามาหาพระ
เยซูคริสต์ วางภาระหนักนั้นไว้ที่
โคนไม้กางเขน ทูลขอพระองค์ทรง
ช าระเรา สารภาพความบาปของ
เราเสีย แล้วเราจะได้รับการ
ปลดปล่อยจากพันธนาการนั้น
อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 



48 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้ าให้เรามีประสบ -
การณ์ในโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่
ทรงช าระความบาปของเรา เพื่อ
เราจะมีชีวิตที่เป็นไท มีเสรีภาพ ไม่
ต้องมีความกลัวหรือถูกพันธนาการ
อีกต่อไป 
 มอบชีวิตของเราให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครอง ทูลขอพระ -
วจนะของพระเจ้าทรงช าระความ -
คิดของเรา ให้ความคิดของเราอ ยู่
ภายใต้พระคริสต์เสมอและ
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 9:15-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-16 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:17 “ข้าแต่พระเจ้า  พระด าริ
ของพระองคป์ระเสริฐแก่ข้า -
พระอ งคจ์ริงๆ  รวมกนัเข้าก็
ไพศาลนักหนา” 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 9:15- 28     
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากข้อ 22 ท าไมต้องมีการหลั่ง
เลือดเพื่อให้ได้รับการอภัยโทษ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 22 
เหตุใดพระเจ้ าจะให้อภัยบาปเมื่อมี
การหลั่งเลือด นี่ไม่ใช่ข้อก าหนด
ตามอ าเภอใจของพระเจ้าผู้กระหาย
เลือดอย่างที่บางคนคิด  



กุมภาพันธ์ – 49 

 แต่เป็นเพราะเลือดเป็นสัญลักษณ์
ของชีวิตได้ดีที่สุด เลือดท าให้เรามี
ชีวิตอยู่ พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิต
ของพระองค์คือประทานชีวิตเพื่อ
ความบาปของเราท าให้เราไม่ต้ อง
ประสบกับความตายฝ่ายจิต -
วิญญาณซึ่งเป็นการแยกจาก    
พระเจ้าชั่วนิรันดร์  
 พระเยซูคือแหล่งแห่งชีวิต   
ไม่ใช่แหล่งแห่งความตาย พระองค์
ประทานพระชนม์ชีพของพระองค์
เพื่อเราจะได้มีชีวิต  
 หลังจากที่พระองค์ทรงหลั่ง   
พระโลหิตเพื่อเราแล้ว พระองค์ก็
ทรงเป็นขึ้นด้วยชัยชนะแ ละทรง
ประกาศชัยชนะเหนือความบาป
และความตาย 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 24-28   
มนุษย์ทุกคนต้องตายฝ่ายร่างกาย 
แต่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
จิตวิญญาณของเราจะไม่ต้องตาย 
การทรงไถ่ของพระองค์ส่งผลต่อ
เราทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  

 พระองค์อภัยบาปในอดีตนั้ น  
คือเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บน
กางเขน ทรงสละพระองค์เพียงครั้ง
เดียวเป็นพอ (9:26)  
 พระองค์ประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แก่เราเพื่อช่วยให้เราจัดการ
กับบาปในปัจจุบันของเรา  
 พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิต
ของเราในสวรรค์ (9 :24 ) และ
พระองค์สัญญาว่าจะเสด็จกลับมา 
(9:28) เพื่อน าเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์
ในโลกที่ไม่มีความบาปอีกต่อไป 

ให้เราจดจ าไว้ว่า  
พระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปของเรา  
ทั้งบาปในอดีต คือบาปเมื่อวานนี้ 
บาปในปัจจุบัน คือบาปที่เราท า 
ในวันนี้ และบาปในอนาคต  
คือบาปที่เราจะท าวันพรุ่งนี ้

 เราต้องจดจ าไว้ เพราะว่าซาตาน
มักจะหลอกลวงเร าเสมอว่า บาป
ของเรามากเกินกว่าที่พระเยซู
คริสต์จะช าระได้ และเป็นการแสดง
ถึงความรักที่ไม่มีข้อจ ากัดของพระ-
เยซูคริสต์ด้วย 
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 ด้วยเหตุนี้ ประการที่ [1] เราก็
ควรให้อภัยบาปคนอื่นแบบไม่มี
ข้อจ ากัดด้วย และประการที่ [2] 
แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะท าให้เราท า
บาปอย่างไม่จ ากัด  แต่เพราะเรา
ตระหนักถึงความรักและพระคุณ
ของพระเยซูคริสต์แล้ว เราจึงไม่
อยากจะท าบาปที่จะท าให้พระองค์
ทรงเสียพระทัยต่อไป 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะยอมอยู่ใน
ความบาปอีกต่อไปหรือ ความบาป
ที่ท าให้พระเยซูคริสต์ต้องสิ้นพระ -
ชนม์นั่นแหละ ! 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเยซู
ส าห รับความรักและพระคุณของ
พระองค์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สวมทับเรา เติมชีวิตของเราให้เต็ม
ล้นด้วยพระองค์ เพื่อเราจะมีชีวิต
อยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 10:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:17 “ข้าแต่พระเจ้า  พระด าริ
ของพระองคป์ระเสริฐแก่ข้า
พระองคจ์ริงๆ  รวมกนัเข้าก็
ไพศาลนักหนา” 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 10 :1-10 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เราได้รู้จัก  
พระเยซูคริสต์มากขึ้นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 4 
เลือดของสัตว์ไม่สามารถขจัดบาป
ให้หมดสิ้น แต่จัดการกับบาปได้
เพียงชั่วคราวจนพระเยซูเสด็จมา
ลบล้างบาปอย่างถาวร 

  ถ้าอย่างนั้นแล้วคนในสมัย  
พันธสัญญาเดิมได้รับการยกโทษ
บาปได้อย่างไร  
 เนื่องจา กผู้เชื่อในพันธสัญญา
เดิมปฏิบัติตามพระบัญชาของ   
พระเจ้าเกี่ยวกับการถวายบูชา 
พระองค์ก็ทรงอภัยพวกเขาเมื่อ
พวกเขาถวายบูชาแด่พระองค์ แต่
การปฏิบัติเช่นนั้นเล็งถึงเครื่องบูชา
อันสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ วิธี
เดิมเป็นเพียงแค่การชี้ไปที่สิ่งที่  
พระคริสต์จะท าเพื่อลบบาปออกไป 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 5-10 
ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ยกมาอ้างใน
พันธสัญญาใหม่ที่นี่ที่เดียว แต่ข้อนี้
เป็นหัวใจส าคัญของค าสอนในพันธ-
สัญญาเดิมคือพระเจ้าประสงค์ใจที่
เชื่อฟัง ไม่ใช่การถวายเครื่องบูชาที่
ไปตามหน้าที่ (ดู ฮชย.7)  
 ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูน า ข้อ -
ความจากพระธรรมสดุดี 40:6-8 นี้
มาใช้กับพระคริสต์ พระคริสต์ทรง
สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเป็น 
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เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
อย่างสมบูรณ์  

วิถีทางใหม่ของพระเจ้าส าหรับเรา
ไม่ใช่การรักษาบทบัญญัติหรือแม้แต่

การหลีกเลี่ยงบาป แต่เป็น 
การเข้าหาพระเจ้าด้วยความเชื่อว่า

จะได้รับการอภัยและ 
ติดตามพระองค์ด้วยความรัก 

และการเชื่อฟัง 
 
 เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
พระเยซูคริสต์ที่ทรงกระท าการไถ่
บาปให้เรา แต่ขณะนี้สิ่งที่เราต้อง
ตอบสนองนั้นส าคัญอย่างยิ่ง เราไม่
เพียงตอบสนองด้วยการยอมรับ
การไถ่ของพระองค์เท่านั้น แต่เรา
ต้องต้องมีใจที่เ ชื่อฟังด้วย หัวใจที่
เชื่อฟังเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอ
พระทัยมากกว่าการท าตามหน้าที่
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การถวายสัตว -
บูชา  และแม้แต่การรับเชื่อ การรับ
ใช้ เราก็ต้องท าด้วยหัวใจที่รักและ
เชื่อฟัง  
 

 เรามีหัวใจที่รักและเชื่อฟังต่อ
พระเยซูคริสต์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์กับพระองค์ทุก ๆ วัน  เพื่อ
เราจะได้สัมผัสถึงความรักของ
พระองค์ที่มีต่อเรา จนกระทั่งใจที่
รัก และ ใจที่เชื่อฟังจะพัฒนาขึ้นใน
ชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติ จน
ใจรักและใจเ ชื่อฟังพระองค์นั้นจะ
เป็นวิถีชีวิตของเราตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 10:11-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:17 “ข้าแต่พระเจ้า  พระด าริ
ของพระองคป์ระเสริฐแก่ข้า
พระองคจ์ริงๆ  รวมกนัเข้าก็
ไพศาลนักหนา” 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 10 :11 -18 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 12 
หากผู้อ่านชาวยิวกลับไปหาระบบ
เก่า ก็บอกเป็นนัยๆว่าพวกเขาคิด
ว่าการถวายบูชาของพระคริสต์ไม่
เพียงพอที่จะอภัยบาปของพวกเขา  
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 เมื่อเพิ่มหรือลดอะไรก็ตามที่
เกี่ยวกับการถวายบูชาข องพระ -
คริสต์ก็เท่ากับปฏิเสธว่าการถวาย
บูชาของพระองค์ไม่สมบูรณ์  
 ระบบใดๆ ก็ตามที่คนพยายาม
กระท าความดีเพื่อให้ตัวเองรอด 
โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการปฏิเสธ
ความส าคัญของการสิ้นพระชนม์
ของพระคริสต์และทิ้งขว้างพระ -
ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 จงระวังคนที่บอกเราว่าการ
ถวายบูชาของพระคริสต์ไม่สมบูรณ์
และต้องมีบางสิ่งที่ช่วยให้พระเจ้า
ยอมรับเรา  
 

เมื่อเราต้อนรับพระคริสต์  
พระองค์ท าให้เราชอบธรรม 

ต่อพระพักตร์พระเจ้า  
ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรัก
น าให้เราติดตามและรับใช้พระองค์
ด้วยความเต็มใจ พระเจ้าทรง 

พอพระทัยในการรับใช้ของเรา แต่
เราไม่สามารถรอดได้ด้วยการท าด ี

 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 14  
เราถูกท าให้สมบูรณ์พร้อมแล้ว    
แต่ก็ “ก าลังรับการทรงช าระให้
บริสุทธิ”์ ด้วย   
 พระคริสต์ทรงท าให้ผู้เชื่อสมบูรณ์
พร้อมในสายพระเนตร พระเจ้าแล้ว
ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการ
คืนพระชนม์ของพระ องค์ครั้งเดียว
ส าหรับตลอดไป  
 พระคริสต์ทรงช าระผู้เชื่อให้
บริสุทธิ์ (ค่อยๆ รับการช าระและ
แยกออกเพื่อท าหน้าที่พิเศษของ
พระองค์ ) เมื่อพวกเขาติดสนิทกับ
พระองค์ในแต่ละวัน  
 เราไม่ควรแปลกใจ อับอาย หรือ
ตกใจ หากเราจ าเป็นต้องเติบโตขึ้น
อีก พระราชกิจของพระเจ้าภายใน
เรายังไม่เสร็จเรียบร้อย  
 เราสามารถกระตุ้นการเติบโตได้
โดยการยอมให้พระวจนะเข้ามามี
อิทธิพลในทุกด้านของชีวิต ยอมรับ
การตีสอนและการทรงน าของพระ
คริสต์ มอบเป้าหมายและความ
ปรารถนาของเราไว้กับพระองค์ 
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เป้าหมายชีวิตของเราไม่เพียงแต่
รอดพ้นจากความบาปเท่านั้น แต่
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ด้วย 
โดยการรับการช าระให้บริสุทธิ ์

 
 สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่พระเยซู
คริสต์ตายแทนเรา (ข้อ 14) และ
โดยพระวจนะคือพระบัญญัติของ
พระองค์ด้วย (ข้อ 16) ซึ่งสิ่งนี้จะ
ง่ายขึ้น เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเป็นผู้ใส่พระวจนะนี้เข้าไปใน
จิตใจของเรา ดังนั้นส่วนที่เราต้ อง
กระท าคือ เปิดใจของเราให้กับ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะ
ของพระองค์ 
 เราเปิดใจโดยการตั้งเวลาในการ
เฝ้าเดี่ยว และ ตั้งใจในการอ่าน  
พระวจนะและภาวนาพระวจนะของ
พระเจ้านั่นเอง เราได้ตั้งใจเช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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…………………………………………………
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…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเองที่จะ
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
ทูลขอพระเจ้าพัฒนาเราในการ  
ศึกษาพระวจนะอย่างตั้งใจ ทูลขอ
การดลจิตดลใจจากพระองค์ใน  
การเฝ้าเดี่ยวและการอ่านพระวจนะ 
ให้เราเป็ นคนที่จริงใจไม่ได้ผิวเผิน
กับพระวจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 10:19-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :18 “ถ้าข้าพระองคจ์ะนับก็
มากกว่าเมด็ทราย  เมือ่ข้า
พระองคตื์น่ขึ้น  ข้าพระองคก์จ็ะ
ยงัอยู่กบัพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 10 :19 -31 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้พูดถึงเรื่องคน
ใจแข็งกระด้างที่ตั้งใจท า บาปอย่าง
ไม่ยอมกลับใจอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 26 เมื่อคนตั้งใจปฏิเสธการช่วย
ให้รอดที่พระคริสต์ทรงเสนอให้     
ก็เท่ากับเขาปฏิเสธของขวัญอัน   
ล้ าค่าที่สุดของพระเจ้า  
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 เขามองข้ามงานของพระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์ ผู้สื่อสารความรักที่น าไปสู่
การช่วยให้รอดของพระเจ้าที่มีต่อเรา  
 นี่คือค าเตือนส าหรับคริสเตียน
ชาวยิวซึ่งถูกทดลองให้ปฏิเสธพระ
คริสต์แล้วหันไปหาศาสนายิวแทน 
และเราสามารถน าค าเตือนนี้ไปใช้
กับใครก็ตามที่ปฏิเสธพระคริสต์
เพื่อหันไปหาศาส นาอื่น หรือคนที่
เข้าใจการลบล้างบาปของพระคริสต์
แล้วแต่จงใจกลับหันหนี (ดูเพิ่มเติม
ใน กดว .15:30,31 และ มก .3:28-
30)  
 ประเด็นอยู่ที่ว่าไม่มีการถวาย
บูชาเพื่อลบบาปอื่นใดอีกที่พระเจ้า
ทรงยอมรับ นอกจากการสิ้นพระ -
ชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน 
ถ้าใครจงใจ ตั้งใจ และมุ่งห มายที่
จะปฏิเสธการถวายบูชาของพระ -
คริสต์หลังจากเข้าใจค าสอนพระ -
กิตติคุณอย่างถ่องแท้แล้ว คนๆ  
นั้นก็ไม่มีหวังที่จะได้รับความรอด 
เพราะพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมนาม
อื่นใดทั่วใต้ฟ้าที่จะช่วยเราให้รอด 

ข้อ 31 การพิพากษานี้ส าหรับผู้ที่
ปฏิเสธพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า  
 ส าหรับคนที่ยอมรับความรักของ
พระคริสต์และยอมรับการช่วยให้
รอดของพระองค์ไม่ต้องกังวลกับ
การพิพากษาที่จะมาถึง เมื่อรอด
แล้วโดยพระคุณของพระองค์ พวก
เขาก็ไม่ต้องหวั่นเกรงสิ่งใดอีก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25    การละเลยการประชุม
ของคริสเตียนท าให้ขาดการหนุนใจ
และความช่วยเหลือจากคริสเตียน
คนอื่นๆ   
 เรามาชุมนุมกันเพื่อแบ่งปัน
ความเชื่อและเสริมก าลังซึ่งกันและ
กันในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะที่เรา
อยู่ในช่วงใกล้จะสิ้นยุค ใกล้วันที่
พระเยซูจะเสด็จกลับมา เราอาจจะ
พบกับการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ 
การทนทุกข์หรือแม้แต่การกดขี่ข่ม
เหง อ า นาจต่อต้านคริสเตียนจะ
เข้มแข็งขึ้น  
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ความยากล าบากไม่ควรเป็นข้อแก้ตัว
ที่จะขาดการประชุมนมัสการ  

แต่น่าจะเป็นว่ายิ่งมีความล าบาก 
ยิ่งต้องพยายามซื่อสัตย ์
ในการเข้าร่วมประชุม 

 เราได้รับพระพรอะไรบ้างจาก
การที่เรามีโอกาสร่วมสามัคคีธรรม
กับพี่น้อง ? อาจจะเป็นการได้รับ
การหนุนใจ หรือได้ฟังค าตรัสของ
พระเจ้าโดยผ่านทางพี่น้อง หรือ
ได้รับค าตอบบางเรื่องในการ
ด าเนินชีวิต 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร
พี่น้องในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มสามัคคี
ธรรมที่เราได้มีส่วนลงชีวิตกับเขา 
ให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า 
มีชีวิตที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพระพร
มากขึ้นกับพี่น้องและน าคนอื่นให้
มารู้จักกับพระเยซูคริสต์ด้วย 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 10:32-39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :18 “ถ้าข้าพระองคจ์ะนับก็
มากกว่าเมด็ทราย  เมือ่ข้า
พระองคตื์น่ขึ้น  ข้าพระองคก์จ็ะ
ยงัอยู่กบัพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ฮีบรู  10:32-39 
ช้าๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง 
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 32-36  
 พระธรรมฮีบรูหนุ นใจผู้เชื่อให้
อดทนบากบั่นต่อไปในชีวิตคริส
เตียนแม้ว่าจะตกอยู่ท่ามกลางการ
กดขี่ข่มเหงและการบีบคั้น  

 โดยปกติเราไม่คิดว่าการทน -
ทุกข์จะสามารถเป็นประสบการณ์
ด้านบวกได้  
 ในระหว่างที่มีความกดดันอย่าง
หนัก เราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้า
ประทับอยู่ด้วยอย่างชัดเจน และ
อาจจะพบความช่วยเหลือจากคริส -
เตียนอื่นๆ ท่ีเราไม่คาดคิด การที่รู้
ว่าพระเยซูประทับอยู่กับเราในการ
ทนทุกข์ของเราและรู้ว่าพระองค์จะ
กลับมาในไม่ช้าเพื่อท าให้ความ
เจ็บปวดที่มีมลายไปท าให้เรา
เติบโตขึ้นในความเชื่อและความ -
สัมพันธ์กับพระองค์ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอ ง ในข้อ 
35-38 
ผู้เขียนหนุนใจผู้อ่านว่าอย่าละทิ้ง
ความเชื่อในยามถูกกดขี่ข่มเหงแต่
ส าแดงความเชื่อแท้โดยการอดทน
บากบั่น  
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ความเชื่อหมายความว่า 
พึ่งพาสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระท า
เพื่อเราในอดีต และยังหมายถึง 

การคาดหวังสิ่งที่พระองค ์
จะทรงกระท าเพื่อเราในอนาคต 

 พระคริ สต์ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
ส าหรับชีวิตเรา พระองค์ประกอบ  
ด้วยความรัก ความเมตตาและ
ความกรุณาต่อเราอย่างหาที่สุด
ไม่ได้ สมควรที่เราจะเทิดทูน ยก -
ย่อง และมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์  
 ความเชื่อในพระองค์นั้นก็เป็นสิ่ง
หนึ่งที่เราสามารถมีต่อพระองค์ได้ 
ความเชื่อจะถูกพิสูจน์ ว่าจริงแท้ก็
ต่อเมื่อถูกต่อต้าน  
 มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราได้
พิสูจน์ความเชื่อของเราว่า เป็น
ความเชื่อที่จริงแท้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามี
โอกาสที่ยืนหยัดกับพระองค์ 
ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ   
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา 
และเพราะความรักแบบไม่มี
เง่ือนไขนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
เรายืนหยัดเพื่อพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 11:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139 :18 “ถ้าข้าพระ องคจ์ะนับก็
มากกว่าเมด็ทราย  เมือ่ข้า
พระองคตื์น่ขึ้น  ข้าพระองคก์จ็ะ
ยงัอยู่กบัพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ฮีบร ู 11:1-7 ช้าๆ 
3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธร รมตอนน้ี ใน
ข้อ 1  
มีค าสองค าใช้บรรยายความเชื่อ
ของเราคือ “ความแน่ใจ ” และ 
“ความม่ันใจ ”  ทั้งสองประการนี้
ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ม่ันคง  
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 จุดเริ่มต้นของความเชื่อคือเชื่อ
ในพระลักษณะของพระเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์
ตรัสไว้ และจุดจบคือเชื่อในพระ
สัญญาของพระเจ้า พระองค์จะทรง
กระท าตามที่ตรัสไว้ เราเชื่อว่าพระ
เจ้าจะท าตามพระสัญญา แม้ใน
บัดนี้เรายังไม่เห็นว่าพระสัญญา
เหล่านั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็
ตาม นี่คือความเชื่อที่แท้จริง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 6  การเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเป็น
เพียงจุดเริ่มต้น  แม้แต่ซาตานก็ยัง
เชื่ออย่างนั้น (ยก.2:19,20)  
 พระองค์ไม่พอพระทัยเพียงแค่
เรายอมรับว่าทรงด ารงอยู่เท่านั้น
แต่พระองค์ทรงประสงค์ความ - 
สัมพันธ์ส่วนตัวที่มีชีวิตชีวาและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเหล่านั้นที่ 
“แสวงพระองค์อย่างจริงจัง ” เขาจะ
พบว่าได้รับรางวัลคือพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด 

ที่เราบอกว่าเรามีความเชื่อนั้น  
เราต้องไม่คิดว่าเชื่อเพียงข้อมูล  

แต่ต้องเป็นความเชื่อ 
ที่มีประสบการณ์ความสัมพันธ ์

กับพระเจ้า จนถึงขนาดเราชัดเจน 
ในการฟังพระสุรเสียงของพระองค ์
 คนเช่นนี้จะจริงจังกับพระองค์ 
และแสวงหาพระองค์อย่างเต็มที่  
เราเป็นคนเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 7  โนอาห์มีประสบการณ์ว่า
การแตกต่างจากเพื่อนบ้านหมาย -
ความว่าอย่างไร  
 พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาสร้าง
เรือใหญ่ใจกลางแผ่นดินแห้ง และ
แม้ว่าค าสั่งของพระเจ้าฟังดูโง่เขลา 
โนอาห์ก็เชื่อฟัง การเชื่อฟังของโน -
อาห์ท าให้เขาดูแปลกในสายตาของ
เพื่อนบ้าน เหมือนกับความเชื่อ
ใหม่ของคริสเตียนชาวยิวที่ท าให้
เขาดูโดดเด่นต่างไปจากเพื่อนบ้าน 
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 เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า  ไม่ต้อง 
แปลกใจถ้าคนอื่น จะ ถือว่าเรา 
“แตกต่าง” จากเขา การเชื่อฟังของ
เราท าให้ความไม่เชื่อฟังโดดเด่น
ออกมา  
 โปรดจ าไว้ว่าถ้าพระเจ้าตรัสให้
เราท าอะไร พระองค์จะประทาน
ก าลังที่จะท าภารกิจนั้นได้ตาม
ความจ าเป็น  
 ดูเรื่องโนอาห์เพิ่มเติมได้จาก
ประวัติของเขาในพระธรรมปฐม -
กาล 8 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราใน
เรื่องความเชื่อ ให้เรามีประสบ -
การณ์ในความเชื่อ เติบโตในความ
เชื่อ และให้เราได้ชัดเจนในพระ     
สุรเสียงของพระองค์วันต่อวัน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา 
คือ แม้เราเป็นคนบาป พระองค์ก็
ยังทรงรักเรา ให้โอกาสกับเราและ
ตรัสกับเราอยู่เสมอ 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูล ขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 11:8-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-18 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:19 “ข้าแต่พระเจ้า  อยากให้
พระองคส์งัหารคนชัว่เสียและ
อยากให้คนกระหายเลือดพราก
ไปจากข้าพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 11 :8-22 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อ
อะไรบ้างจากชีวิตของอับราฮัม ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8-10 
ชีวิตของอับราฮัมเต็มไปด้วยความ
เชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงบัญชา ท่านก็
ละทิ้งบ้านและออกเดินทางไป
ดินแดนใหม่ ท่านเชื่อโดยไม่ถาม
ค าถาม  

 ท่านเชื่อในพันธสัญญาที่พระเจ้า
ทรงกระท ากับท่าน อับร าฮัมถึงกับ
เต็ มใจที่จะถวายบูชาอิ สอัคบุตร
ของท่านเพื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้า  
 อย่าแปลกใจถ้าพระเจ้าทรง
ขอให้เราสละความม่ันคงปลอดภัย
ที่เราคุ้นเคยเพื่อ เรา จะได้เชื่อฟัง
พระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ  
การตอบสนอง ในข้อ 13-16 
บุคคลผู้มีความเชื่อที่แจกแจงใน  
ที่นี้ล้วนตายไปโดยไม่ได้ รับสิ่งที่
พระเจ้าทรงสัญญา แต่พวกเขา
ยังคงจับจ้องอยู่ที่สวรรค์ (“บ้าน  
เมืองซึ่งดีกว่า คือเมืองสวรรค์”)  
 คริสเตียนจ านวนมากคับข้องใจ
และพ่ายแพ้ เพราะไม่ได้รับสิ่งที่
ต้องการ สิ่งที่คาดหวัง หรือข้อ
เรียกร้องในทันทีที่มาเชื่อพระคริสต์ 
พวกเขาหมดความอดทนและ
อยากจะเลิก  
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เรารู้สึกท้อแท้เมื่อเป้าหมาย 
ดูเหมือนอยู่ไกลหนักหนาหรือไม่ 

ขอให้มีก าลังใจเถิด 
ดูแบบอย่างจากวีรบุรุษ 

แห่งความเชื่อที่มีชีวิตและตายไป 
โดยไม่ได้เห็นผล 

แห่งความเชื่อของเขาในโลก  
แต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อต่อไป 

 ส าหรับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ 
มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ เรายังไม่ได้
รับค าตอบ และจากข้อพระคัมภีร์
ในตอนนี้ พระเจ้าได้ตรัสอะไรบ้าง
ส าหรับเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ การรอบรู้ของพระเจ้า และ
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับความ
รักที่พระองค์ทรงมีต่อเราอยู่ เสมอ 
ท าให้เราสามารถไว้วางใจพระองค์
ได้ในปัญหาที่เราเผชิญอยู่นี้ แม้เรา
ยังไม่ได้รับค าตอบทั้งหมด แต่
พระองค์จะทรงช่วยเราให้พบกับ 

ค าตอบที่ดีที่สุดที่เกินความเข้าใจ
ของเราได้ 
 อธิษฐานให้เรามีประสบการณ์
กับพระองค์มากขึ้น เพื่อเราจะได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในความ
เชื่ อที่เราจะมีต่อพระองค์ในทุก
สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………



66 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 11:23-31 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-18 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:19 “ข้าแต่พระเจ้า  อยากให้
พระองคส์งัหารคนชัว่เสียและ
อยากให้คนกระหายเลือดพราก
ไปจากข้าพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 11 :23 -31 
ช้าๆ 2 รอบ 
การเดินชีวิตด้วยความเชื่อของ
โมเสสสอนอะไรท่านบ้างจากพระ -
ธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 23   บิดามารดาของโมเสส
วางใจพระเจ้าว่าจะทรงพิทักษ์
รักษาชีวิตบุตรของพวกเขาได้  
 

 พวกเขาไม่ เพียงเป็นพ่อแม่ที่
ภูมิใจในตัวลูกชายเท่านั้น แต่เขา
ยังเป็นผู้เชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรง
ดูแลลูก   
 ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ เราวางใจ
พระเจ้าที่จะให้พระองค์ทรงดูแล
ลูกๆ ของเราหรือไม่ ? พระเจ้าทรง
มีแผนการส าหรับทุกคน  

ภารกิจที่ส าคัญของเราก็คืออธิษฐาน
และตระเตรียมลูกๆ ให้ท างาน 
ที่พระเจ้าทรงมีแผนการให้เขาท า 
ความเชื่อท าให้เรายอมฝาก

แม้กระทั่ง ลูก ๆ ไว้กับพระเจ้า 
 ส าหรับคนที่เป็นพ่อแม่ เรา
อธิษฐานเผื่อลูกของเรามากขนาด
ไหน เราได้เตรียมชีวิตของเขาใน
การด าเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร
บ้าง เราได้เป็นแบบอย่างและถ่าย - 
ทอดชีวิตฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็น  
การสร้างชีวิตของเขาอย่างไรบ้าง 
เพื่อเขาจะสามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคงในทางของพระเจ้า 
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 24-28       โมเสสกลายเป็น
ผู้น า ผู้เผยพระวจนะ และผู้บัญญัติ
กฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของ
อิสราเอล  
 แต่เมื่อตอนที่ท่านเกิดมา คนใน
ชาติของท่านเป็นทาสในอียิปต์ 
และทางการของอียิปต์ออกค าสั่งว่า
ให้ฆ่าทารกชายชาวฮีบรูทุกคนเสีย 
อย่างไรก็ดีโมเสสก็รอดไปได้ และ
พระธิดาห์ของฟาโรห์ทรงเลี้ยงดู
โมเสสในราชส านักของฟาโรห์เอง 
(อพย.1,2)   
 โมเสสมีความเชื่อที่จะยอมสละ
ต าแหน่งในพระราชวั ง แต่ท่านท า
ได้เพราะท่านเห็นความไม่ยั่งยืน
ของความม่ังคั่งและศักดิ์บารมี  
 เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกหลอกลวง
ให้เห็นแก่ความร่ ารวย ความนิยม
ชื่นชม สถานภาพ และความส าเร็จ 
ขณะเดียวกันก็ตาบอดไม่เห็น
ประโยชน์ในระยะยาวของอาณา -
จักรของพระเจ้า ความเชื่อช่วยให้
เรามองข้ามระบบค่ านิยมของโลก
ไปจดจ่ออยู่ที่ค่านิยมชั่วนิรันดร์
แห่งอาณาจักรของพระเจ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์กับพระองค์ทุก ๆ วันในทุก
เรื่องแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เพื่อเราจะ
เรียนรู้ถึงการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ มีความเชื่อในพระองค์
มากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะเดินไป
กับพระองค์ด้วยความเชื่อในสิ่งที่
ใหญ่ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 11:32-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-18 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:19 “ข้าแต่พระเจ้า  อยากให้
พระองคส์งัหารคนชัว่เสียและ
อยากให้คนกระหายเลือดพราก
ไปจากข้าพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 11 :32- 40 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
การอ่านพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 39,40 
พระธรรมฮีบรูบทที่ 11  ได้ชื่อว่า
เป็นอนุสรณ์ประกาศนามวีรบุรุษ
แห่งความเชื่อ  
 จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าผู้อ่าน
จะประหลาดใจด้วยการสรุปอย่างนี้ 
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คือวีรบุรุษชาวยิวผู้ยิ่ง ใหญ่เหล่านี้
ไม่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นของพระเจ้า
เพราะพวกเขาตายก่อนที่พระ
คริสต์จะเสด็จมา ตามแผนการของ
พระเจ้าคนเหล่านี้และคริสเตียน (ผู้
ซึ่งอดทนต่อการทดสอบมากมาย
เหมือนกัน) จะได้รับรางวัลด้วยกัน  
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 35-39 
หลายคนคิดว่าชีวิตคริสเ ตียนจะไม่
ต้องเผชิญกับความทุกข์ เมื่อต้อง
เผชิญกับความทุกข์เขาจะพูดว่า    
”ท าไมต้องเป็นฉัน” เขารู้สึกว่าพระ-
เจ้าละทิ้งเขาเสียแล้ว หรือบางที
พระองค์พึ่งพาไม่ได้เท่าที่เขาเคยคิด  
 อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงเรา
อยู่ในโลกที่ชั่วร้ายและชีวิตย่อมมี
ความทุกข์ยากล าบากอยูม่าก แม้แต่
ผู้เชื่อก็จะประสบความทุกข์ยากด้วย 
แต่พระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่  
 พระองค์ยอมให้คริสเตียนบาง
คนต้องพลีชีพเพื่อความเชื่อ และ
พระองค์ให้บางคนรอดชีวิตจาก
การถูกกดขี่ข่มเหง  

 จะเป็นประโยชน์กว่าหากจะ  
ถามว่า “ท าไมจึงไม่เป็นฉัน” แทนที่
จะถามว่า “ท าไมต้องเป็นฉัน” 
 ความเชื่อของเราขัดแย้งกับ
ค่านิยมของโลก ฉะนั้นจงเตรียมใจ
ไว้ว่าจะต้องพบเจอกับความ
เจ็บปวดและทนทุกข์และเมื่อ     
เกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ตื่นตระหนก 
แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้รับการ
ปลอบโยนจากการที่รู้ว่าพระเยซู
ทรงทนทุกข์ด้วย  
 พระองค์ทรงเข้าพระทัยความ
กลัวของเรา ความอ่อน แอของเรา 
ความผิดหวังของเรา (ดู 2:16-18; 
4:14-16) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
ไม่มีวันละทิ้งเราเลย (มธ .28:18-
20) ทรงอ้อนวอนเพื่อเรา (7:24 , 
25)  

ในยามเจ็บปวด ถูกกดขี่ข่มเหง  
หรือทนทุกข์ เราควรจะเชื่อมั่น 

วางใจในพระคริสต์และ 
ในพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น 

 จนถึงตอนนี้ เรามั่ นใจในพระ -
เยซูคริสต์ขนาดไหน ที่กล่าวเช่นนี้  
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ไม่ใช่เรื่องการรอดพ้นจากความ
บาป แต่เป็นเรื่องอนาคตของเรา 
ของครอบครัวเรา และการด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวันด้วย 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าที่พระองค์ท รงรอบรู้ 
พระองค์ทรงทราบถึงจุดสุดท้าย
ก่อนที่จะเริ่มต้น รู้จักเราตั้งแต่ที่เรา
อยู่ในครรภ์มารดา ทรงทราบถึง
ความรู้สึกนึกคิดของเรา ซึ่งเรา
สามารถไว้วางใจพระองค์ และพัก
สงบในพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์   
ฮีบรู 12:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-18 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
139:19 “ข้าแต่พระเจ้า  อยากให้
พระองคส์งัหารคนชัว่เสียและ
อยากให้คนกระหายเลือดพราก
ไปจากข้าพระองค”์ 
อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 12 :1-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
หลังจากฮีบรูบทที่ 11 เรื่อง
ประสบการณ์ความเชื่อนั้น ในข้อ 1  
ได้บอกให้เราท า 2 สิ่งอะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11 
เราสามารถตอบสนองการตีสอนได้
หลายทาง [1] เราอาจจะรับอย่าง
ปลงตก [2 ] รับโดยความรู้สึก
สงสารตัวเองว่าตนเองไม่สมควรจะ 

ถูกตีสอน [3] โกรธและขัดเคื องใจ
พระเจ้าที่ทรงตีสอนหรือ [4] เราจะ
รับด้วยใจกตัญํูซึ่งเป็นการ
ตอบสนองที่เหมาะสมต่อพระบิดา
ที่รักเรา 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-4 การด าเนินชีวิตคริสเตียน
เป็นงานหนัก เราต้องเลิกละทุก -
อย่าง  ที่คุกคามความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้า  
 เราจะต้องด าเนิ นชีวิตด้วยความ
อดทน ต่อสู้กับความบาปด้วยฤทธิ์
เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
ต้องจับจ้องที่พระเยซูเพื่อที่เราจะ
ด าเนินชีวิตอย่างเกิดผลได้ เมื่อเรา
ถอนสายตาจากพระองค์ไปมอง
ตัวเองหรือสภาวการณ์แวดล้อม 
เราก็จะสะดุดล้มลง  
 เราก าลังวิ่งแข่งในการแข่งขัน
ของพระคริสต์ ไม่ใช่ ของเราเอง 
เราจึงต้องจับจ้องไปที่พระองค์
ตลอดเวลา 
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 มีสิ่งใดบ้างที่เราเองต้องต่อสู้  
เพื่อเราจะด าเนินชีวิตที่ติดสนิท   
กับพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะมีชีวิต
ที่เกิดผล?__________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ12,13 พระเจ้าไม่ได้เป็นเ พียง
บิดาที่คอยสอนบุตร แต่พระองค์  
ยังทรงเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่
เรียกร้องสูง คอยผลักดันเราจน   
สุดความสามารถของเราและทรง
เรียกร้องให้เรามีชีวิตที่มีวินัย  
ถึงแม้เราจะไม่รู้สึกเข้มแข็งพอที่จะ
บากบั่นไปสู่ชัยชนะได้ แต่เรา 

ก็จะรุดหน้าต่อไปได้เมื่อเราติดตาม  
พระคริสต์และรับก าลังจากพระองค์ 
แล้วเราสามารถใช้ความเข้มแข็ง  

ที่เพิ่มขึ้นช่วยคนรอบตัวเราที่อ่อนแอ
และก าลังต่อสู้อยู่ได้ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงน า หนุนใจ ผลักดัน   
เราให้ไปจนสุดความสามารถของ  
เรา เพื่อเราจะเดินไปจนสุดความ -
สามารถของเราได้ 

 ทูลขอก าลังจากพระเจ้าที่เรา [1] 
จะละทิ้งสิ่งที่ถ่วง [2] วิ่งด้วยความ
อดทน และ [3] เพ่งมองที่พระเยซู 
เพื่อเราจะด าเนินชีวิตที่สุดความ -
สามารถของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทกึสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………


