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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ ผมขอยืนยันกับพี่น้องว่า พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์ -

เดช และพระสัญญาของพระเจ้านั้นจริงแท้แน่นอนเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง 
เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรงสัญญากับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวและ
บันทึกไว้ในพระวจนะนั้นพระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จทุกประการ  

ในพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อทั้งหลายที่ได้
พิสูจน์ความจริงอันนี้อย่างชัดเจน และประสบการณ์ของท่านเหล่านี้ก็จะ
เป็นทั้งแบบอย่างและบทเรียนของเรา บางท่านได้รับค าตอบโดยเร็ว แต่
บางท่านได้รอคอยกว่าพระสัญญานั้นจะส าเร็จ และบางท่านกว่าจะได้รับ
พระสัญญานั้นก็ท้อถอยแทบจะสิ้นหวัง เช่นกรณีของอับราฮัมที่พระเจ้า
ทรงสัญญาว่าท่านจะมีลูกหลานจ านวนมากมายเท่ากับดวงดาวบน
ท้องฟ้า แต่เมื่ออับราฮัมอายุ 100 ปี และภรรยาคือ ซาราห์อายุ 90 ปี ก็
ยังไม่มีบุตร 

ทั้งอับราฮัมกับซาราห์นั้นรักพระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้า ก็เลยช่ วย 
พระเจ้าเพื่อให้สัญญานี้ส าเร็จ คือซาราห์อนุญาตให้อับราฮัมมีลูกกับนาง
ฮากาห์ คนใช้ และก็ได้ลูกชายสมใจคืออิชมาเอล แต่พระเจ้าทรงบอก ว่า 
ไม่ใช่ ลูกแห่งพันธสัญญานั้นต้องมาจากอับราฮัมและซาราห์ไม่ใช่กับ
หญิงคนอื่น 

พระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยือนทั้งสองตอนที่อับราฮัมอายุก ว่า 100 ปี
และทั้งสองก็มีบุตรด้วยกันคืออิสอัค อันเป็นลูกแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้า
ทรงสัญญาไว้ ซึ่งน าความปิติยินดีมาให้ทั้งสองอย่างยิ่ง 
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พี่น้องครับ พระสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอน พระเจ้าทรงรักษา
พระสัญญาของพระองค์เสมอ พระองค์ไม่ได้บิดพริ้ว แต่เราต้องมีความ
เชื่อในพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อ 

การที่เราเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระวจนะอย่างเข้าใจทุก ๆ วันนั้น ท าให้
เรารู้จักพระองค์มากขึ้น รู้ถึงพระสัญญาของพระองค์  และท าให้เรามี
ความเชื่อมากขึ้นด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ด าเนินชีวิตไปด้วยความ    
หวังใจ ไม่ท้อแท้ เพราะเมื่อเราเผชิญปัญหา พระวจนะของพระเจ้าก็    
จะให้ความหวังใจกับเรา และพระเจ้าจะทรงกระท าพระสัญญาของ
พระองค์นั้นให้ส าเร็จ 

เช่น เมื่อเราขัดสนการเงิน พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี 
บทที่ 34 ข้อ 9-10 กล่าวว่า “ท่านวิสทุธิชนทัง้หลายของพระองค ์ จง
ย าเกรงพระเจ้าเพ ราะผูที้ย่  าเกรงพระองคไ์ม่ขาดแคลน เหล่าสิงห์
หนุ่มยงัขาดแคลนและหิวโหย  แต่บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า  ไม่ขาด
ของดีใดๆ ”  เราก็กลับมาดูว่า เราย าเกรงพระองค์หรือไม่ และเรา
แสวงหาพระเจ้าหรือเปล่า  เมื่อเราทบทวนตัวเอง เราก็จะพบค าตอบใน
ชีวิต 

เมื่อเ ราเฝ้าเดี่ยว อย่าลืมที่จ ะสังเกต และจดจ าพระสัญญาของ    
พระเจ้า พร้อมกับเง่ือนไขที่จะได้รับพระสัญญานั้นด้วยนะครับ 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับ 
  

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  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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

(ยน.16:24) 
7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานส าหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  
 (1 ซมอ.12:23) 

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยน.1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 มีนาคม   
โยชูวา 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139 :20 “คนทีก่ล่าวต่อต้าน
พระองคด้์วยมุ่งร้าย  ผูซึ้ง่ยกตน
ข้ึนต่อสู้พระองคเ์พือ่ความชัว่” 
อ่านพระธรรม โยชวูา 19  ช้าๆ    
1 รอบ 
แม้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องการ
แบ่งดินแดนแก่เผ่ าต่างๆ  แต่ท่าน
ได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 47,48  ดินแดนบางส่วนของ
เผ่าดานนั้นเข้ายึดได้ยาก พวกเขา
จึงตัดสินใจอพยพไปเลเชม ซึ่งพวก
เขารู้ว่าเอาชนะได้ไม่ยากนัก  
 

 ไม่ว่าใครก็วางใจในพระเจ้าได้
เมื่อสถานการณ์ราบรื่น แต่ความ
เชื่อและความกล้าหาญของเราจะ
ถูกทดสอบเมื่อสถานการณ์นั้น
เหลือจะทนได้ จงเชื่อมั่นว่าพระเจ้า
ทรงยิ่งใหญ่พอจะจัดการกับสถาน -
การณ์ที่ยากล าบากที่สุดของเรา 
 ขณะนี้เราเผชิญเรื่องอะไรบ้างที่
ยาก ที่เรารู้สึ กว่าเหลือจะทนได้ 
และบางครั้งเราก็คิดไปถึงขนาดว่า
พระเจ้าคงช่วยอะไรไม่ได้แล้ว?   

อย่าให้ซาตานมันหลอกลวงเรา 
 ให้เรามั่นคงกับพระเจ้า ตระหนักว่า

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรง
สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได ้

ข้อ 49  มีเหตุผลหลายประการทีท่ า
ใหต้้องแบ่งดินแดนแห่งพันธสัญญา
ออกเป็นส่วนๆ แทนที่จะให้ทั้งหมด
รวมกันเป็นชนชาติเดียว  
[1] เขตแดนเหล่านี้ท าให้แต่ละเผ่า
มีดินแดนส่วนหนึ่งเป็นของตนเอง 
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
จะท าให้แต่ละเผ่าเข้มแข็ง  
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[2] เขตแดนเหล่านี้แบ่งความรับ -
ผิดชอบและสิทธิพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้
แต่ละเผ่าพัฒนาตนเองและเติบโต 
 [3] เขตแดนเหล่านี้ลดความขัดแย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ทุกคนต้องการ
อาศัยอยู่ในบริเวณที่ตนต้องการ  
[4] เขตแดนเหล่านี้ท าให้พระสัญญา
ตั้งแต่สมัยของยาโคบที่จะให้ที่ดิน
เป็นมรดกแก่แต่ละเผ่านั้นเริ่มกลาย 
เป็นจริง 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริ ญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์ของเรา
จะเป็นอย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ยัง
ทรงครอบครองอยู่ พระองค์ทรงอยู่
เคียงข้างเรา ให้เราประกาศถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระ
ธรรมสดุดีบทที่ 8 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจ าะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 2 มีนาคม   
โยชูวา 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี   
139 :20 “คนทีก่ล่าวต่อต้าน
พระองคด้์วยมุ่งร้าย  ผูซึ้ง่ยกตน
ข้ึนต่อสู้พระองคเ์พือ่ความชัว่” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 20 ช้าๆ    
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านคิดว่า 
ท าไมพระเจ้าจึงต้องก าหนดให้มี
เมืองลี้ภัย? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 6 
ชนชาติใหม่ในดินแดนใหม่ต้องการ
รัฐบาลใหม่ หลายปีก่อนพระเจ้า
ทรงบอกโมเสสแล้วว่า รัฐบาลนี้
ควรท าหน้าที่อย่างไร  
 

 ภารกิจหนึ่งที่พระเจ้าทรง
ต้องการให้อิสราเอลท าเมื่อพวกเขา
เข้ามาในดินแดนแห่งพันธสัญญา
คือ ก าหนดเมืองบางเมืองไว้เป็น 
“เมืองลี้ภัย ” ซึ่งต้องกระจายอยู่ทั่ว
ดินแดน     
 เมืองลี้ภัยถูกตั้งขึ้นเพื่อป้องกัน
ความอยุติธรรม  โดยเฉพาะใน
กรณีของการแก้แค้น ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าคนคนหนึ่งฆ่าคนโดยไม่
เจตนา เขาสามารถหนีไปเมืองลี้ภัย 
ที่ซึ่งเขาจะได้รับความปลอดภัย
จนกว่าเขาจะได้รับการพิพากษา
อย่างยุติ ธรรม ชาวเลวีเป็นผู้ดูแล
เมืองเหล่านี้ พวกเขาต้องรักษา
หลักการที่ยุติธรรมและถูกต้องของ
พระเจ้าได้ดี 
 เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธ -
สัญญาเดิม เราอาจจะคิดว่า มีแต่
กฏเกณฑ์และข้อห้ามมากมาย
เหลือเกิน แต่เมื่อเราอ่านพระธรรม
ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเมืองลี้ภัย เรา
จะเห็นหลั กการที่เป็นพระลักษณะ
ของพระเจ้า คือ พระคุณ การให้
อภัย การให้โอกาส ได้อย่างชัดเจน 
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 สองสิ่งที่ต้องเดินควบคู่ไปเสมอ
คือ พระบัญญัติและพระคุณ เรา
ต้องมีหลักการในการด าเนินชีวิต 
แต่เราต้องใช้หลักการอย่างมีพระคุณ
ด้วย เช่นในกรณีนี้ที่มีการฆ่าคน
ตายโดยอุบัติเหตุ พระเจ้าก็ ให้เขา
หนีไปพักที่เมืองลี้ภัยได้ 

ดังนั้น เมื่อเราผิดพลาด ทําบาป  
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม  

ให้เรากล้าที่จะกลับมาหาพระเจ้า 
พระองค์ทรงรอคอยเราอยู่เสมอ 

อย่าให้ซาตานหลอกลวงเรา 
จนทําให้เราหนีจากพระองค์ได ้

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก พระคุณ พระเมตตาของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อเราอยู่เสมอมิได้
ขาด ให้เรากล่าวถึงเหตุการณ์ใน
ชีวิตของเราที่ได้รับพระคุณ ความ
รัก ความเมตตาจากพระเจ้า ทั้ง ๆ 
เราไม่สมควรจะได้รับเลย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 3 มีนาคม   
โยชูวา 21 
อธิษฐานสั้นๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139 :20 “คนทีก่ล่าวต่อต้าน
พระองคด์้วยมุ่งร้าย  ผูซึ้ง่ยกตน
ข้ึนต่อสู้พระองคเ์พือ่ความชัว่” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 21  
ให้รู้ภาพรวม 1 รอบ 
ท่านได้เห็นผลดีอะไรบ้างจากการที่
ชนชาติต่างๆ ได้มอบที่ดินให้กับ
คนเลวีตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้โดย
ไม่ขัดขืน? (ข้อ43-45)  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2   
ชาวเลวีจะต้องรับใช้ต่อหน้าพระเจ้า
ในนามของประชาชนทั้งหมด พวก
เขาจึงได้รับเมืองต่างๆ กระจายอยู่
ทั่วดินแดน  

 แม้ว่าคนจ านวนมากจะอยู่ห่าง
จากเยรูซาเล็ม  แต่ไม่มีใครอยู่ห่าง
จากเมืองของชาวเลวีเกินกว่าจะ
เดินทางถึงภายในหนึ่งวัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 43-45 
 พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงให้ไว้กับ
อิสราเอลอย่างซื่อสัตย์ บางอย่าง   
ใช้เวลาหลายปีกว่าจะส าเร็จ แต่
ทั้งหมดก็ “ไม่มีขาดตกบกพร่องไป
แม้แต่ประการเดียว”  
 พระสัญญาของพระเจ้าจะส าเร็จ
ในเวลาของพระองค์ ไม่ ใช่เวลา  
ของเรา และเราก็รู้ว่าพระวจนะของ
พระเจ้าเป็นจริง  
 ยิ่งเรารู้เรื่องพระสัญญาต่างๆ ท่ี
พระเจ้าทรงท าส าเร็จแล้ว และที่
พระองค์ก าลังจะท าให้ส าเร็จมาก
เท่าใด เราก็ยิ่งมีความหวังว่าทุกสิ่ง
ก าลังจะเป็นไปตามพระสัญญาของ
พระองค์มากขึ้นเท่านั้น  
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แทนที่จะหมดความอดทน 
และอยากให้พระเจ้า 

ทําบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวนี้  
เราควรทําสิ่งที่เรารู้ว่าพระองค์ทรง

ต้องการให้เราทําอย่างซื่อสัตย ์
และวางใจพระเจ้าสําหรับอนาคต

ข้างหน้า 
 เมื่อคนอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้า 
พระเจ้าก็ทรงอวยพระพรเขา ให้
เขามีความสงบสุขทุกด้านตามที่
พระองค์ทรงสัญญากับบรรพบุรุษ
ของเขา ซึ่งเช่นเดียวกันกับเราที่
เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า แน่นอนพระ
เจ้าก็จะอวยพระพรเราตามพระ
สัญญาที่พระองค์ทรงมีกับเรา
เช่นกัน  
 เราได้เชื่อฟังพระเจ้าตามที่
พระองค์ได้ทรงบอกไว้ในพระวจนะ
ของพระองค์หรือไม่ และในวันนี้มี
เรื่องอะไรที่เราต้องเชื่อฟังพระองค์
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเราจะ
ได้รู้จักพระองค์ สนิทสนมกับ
พระองค์ จนเราสามารถที่จะเชื่อฟัง
พระองค์เป็นวิถีชีวิตของเราได้ 
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 4 มีนาคม   
โยชูวา 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-20 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139 :21 “ข้าแต่พระเจ้า  ข้า
พระองคมิ์ได้เกลียดผูที้เ่กลียด
พระองคห์รือ  และข้าพระองค์
มิได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านัน้ผู้
ลกุข้ึนต่อสู้พระองคด์อกหรือ” 
อ่านพระธรรม โยชวูา 22 ช้าๆ    
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะ ไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 11-34 เมื่อเผ่ารูเบน กาด และ
มนัสเสห์ครึ่งเผ่าสร้างแท่นบูชาขึ้น
ที่แม่น้ าจอร์แดน อิสราเอลที่เหลือ
กลัวว่าเผ่าเหล่านี้จะเริ่มสร้าง
ศาสนาขอ งตนเองขึ้นและกบฏต่อ
พระเจ้า  

 แต่ก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็น
สงคราม ฟีเนหัสน ากลุ่มตัวแทน  
ไปหาข้อเท็จจริงตามหลักการใน
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 13:12-
19 พวกเขาเตรียมตัวไปเจรจา
มากกว่าจะท าสงครามโดยไม่จ าเป็น  
 เมื่อพวกเขารู้ว่าแท่นบูชาถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เท่านั้ น 
ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระต่างชาติ 
สงครามก็ไม่เกิดขึ้นและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังคงอยู่     
 ในฐานะที่เป็นชนชาติและเป็น
ปัจเจกบุคคล เราควรใช้วิธีเดียวกัน
นี้จัดการกับความขัดแย้ง การมอง
เจตนาของผู้อื่นในแง่ลบมีแต่จะ
สร้างปัญหา  
อิสราเอลยับยั้งสงครามกลางเมือง

ไว้ได้ โดยสอบถามข้อเท็จจริง 
ก่อนจะจู่โจม อย่าตอบโต้โดย 

ไม่รอฟังเรื่องราวทั้งหมดเสียก่อน 
 เราเคยเป็นเช่นนี้หรือไม่ คือสรุป
ผู้อื่นก่อนที่จะรับข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน สร้างปัญหา และมานั่ง
เสียใจภายหลัง 
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 26-28 เผ่าต่าง ๆ เป็นห่วงว่า
ถ้าไม่มีสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
ประชาชนทั้งสองฟากของแม่น้ า
จอร์แดน  
 คนรุ่นหลังอาจจะขัดแย้งกันได้ 
ดังนั้นแท่นบูชาที่สร้างขึ้นตาม  
แบบแท่นบูชาของพระเจ้าจึง   
เตือนประชาชนว่าพวกเขาทุกคน
นมัสการพระเจ้าองค์เดียวกัน  
 บ่อยครั้งเราต้องระลึกถึงความ
เชื่อของบรรพบุรุษของเรา เราท า
อะไรบ้างที่แสดงให้ลูกหลานของ
เรารู้ว่าเราพึ่งพาพระเจ้า และเตือน
พวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงท า  
 จงใช้เวลาสร้างวัฒนธรรมใน
ครอบครัวซึ่งจะช่วยให้ลูกหลาน
ของเราจดจ าสิ่งเหล่านี้ได้ 
 ผมได้สร้างวัฒนธรรมหนึ่งให้
เกิดขึ้นในครอบครัวของผมคือ ใน
วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 24:00 น. 
ของทุกปผีมและครอบครัวเราจะมา 
Count down ต้อนรับปีใหม่ มีคน 3 
รุ่น  มาอยู่ด้วยกันคือ คุณตา คุณ
ยาย หรืออาม่า พ่อ แม่ และลูก 
(หลาน) เรามาขอบพระคุณพระเจ้า 
นับพระพรส าหรับปีที่ผ่านมา และ 

อธิษฐานขอการทรง น าที่มาจาก
พระเจ้า เป็นการสร้างวัฒนธรรม   
ที่ให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งใน
ครอบครัวเรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการ
ทรงน า พระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรามาโดยตลอด ทูลขอพระ -
เจ้าทรงสอนและให้ความคิดสร้าง -
สรรค์กับเราที่เราจะสร้างวัฒนธรรม
ที่สอนลูกหลานเราให้รู้จักพระองค์
และเติบโตกับพระองค์ได้ 
 อธิษฐานให้เราเป็นคนที่
รอบคอบ ไม่ตัดสินผู้อื่น เป็นคนที่
ไม่ใจร้อน มองสถานการณ์ทุก
อย่างอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อจะ  
ไม่ผิดพลาดในการตัดสินใจ และ
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 5 มีนาคม   
โยชูวา 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-20 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139 :21 “ข้าแต่พระเจ้า  ข้า -
พระองค์ มิได้เกลียดผูที้เ่กลียด
พระองคห์รือ  และข้าพระองค์
มิได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านัน้  
ผูล้กุข้ึนต่อสู้พระองคด์อกหรือ” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 23 ช้าๆ   
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8  โยชูวาก าลังจะตาย เขาจึง
เรียกบรรดาผู้น าชนชาติมารวมกัน
เพื่อให้ก าลังใจและสั่งสอนพวกเขา
เป็นครั้งสุดท้าย  
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 ทั้งหมดที่โยชูวาพูดนั้นสรุปได้ว่า 
“จงยึดมั่นในพระเยโฮวาห์พระเจ้า  
ของท่าน ” โยชูวาเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตตามค าพูดนี้ และ
เขาต้องการให้ชีวิตของเขาเป็น
มรดกตกทอดถึงคนรุ่นต่อไป  
 เราอยากเป็นที่จดจ าในลักษณะ
ใด และเราอยากให้อะไรสืบทอดไป
ถึงลูกหลานและญาติ มิตร ไม่มี
อะไรดีไปกว่าการตักเตือนให้พวก
เขายึดมั่นในพระเจ้าและระลึกถึง
คนที่ได้ใช้ชีวิตตามนั้น  ส าหรับตัว
เราและครอบครัวของเรา เราตั้ง
เป้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 ส าหรับครอบครัวของผม ผม
บอกลูก ๆ ของผมทุกคนว่า เรื่อง  
เป็นคริ สเตียน เป้าหมายชีวิตของ
เราคือรับใช้พระเจ้าตามของประทาน 
ของเรา ลูก ๆ อาจจะไปเรียนต่อที่
ไหนก็ได้ ต่างจังหวัด หรือต่าง  
ประเทศ แต่ให้ทุกคนกลับบ้านมา 
มาหางานท าที่เชียงใหม่ และรับใช้
พระเจ้าที่นี่ เพราะเรามีคริสตจักร 
มีพี่น้องที่เราจะรับใช้พระองค์ได้  

ข้อ 12-16 ค าท านายอันน่าสะพรึง -
กลัวถึงผลที่จะเกิดจากการแต่งงาน
กับชาวคานาอันกลายเป็นจริงใน
เวลาต่อมา  
 เรื่องราวหลายเรื่องในพระธรรม
ผู้วินิจฉัยแสดงให้เห็นว่าอิสราเอล
ต้องทนทุกข์ เพราะพวกเขาไม่ได้
ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ   

พระเจ้าทรงรักและอดทน 
ต่ออิสราเอลอย่างยิ่ง 
เช่นเดียวกับในปัจจุบัน  

แต่เราห้ามสับสนว่า ความอดทน
ของพระเจ้าคือการยอมรับ 

หรือไม่ใส่ใจความบาปของเรา 
 จงระวังการท าตามใจตัวเอง 
เพราะไม่ช้าก็เร็วเราจะได้รับผลอัน
เจ็บปวด 
 

อธิษฐาน 
 ความบาปที่น่ากลัวประการหนึ่ง
ของมนุษย์คือ การเห็นแก่ตัวเอง 
คิดถึงแต่ตัวเอง แ ละท าตามใจตัว -
เรา 
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[1]ให้เราทูลขอพระเจ้า สร้างชีวิต
ของเราให้เป็นคนที่เห็นแก่พระเจ้า 
เมื่อจะท าหรือตัดสินใจอะไร ขอ
ความคิดของพระเจ้าน าเรา  
[2] ให้เราทูลขอพระเจ้าที่เราจะวาง
ความคิดของเราลง ยอมอยู่ใต้ความ- 
คิดของพระองค์เสมอในทุก ๆ เรื่อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 มีนาคม   
โยชูวา 24:1-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-20 
ท่อง จ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139 :21 “ข้าแต่พระเจ้า  ข้า
พระองคมิ์ได้เกลียดผูที้เ่กลียด
พระองคห์รือ  และข้าพระองค์
มิได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านัน้  
ผูล้กุข้ึนต่อสู้พระองคด์อกหรือ” 

อ่านพระธรรม โยชวูา 24:1-28 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราว่า   
อะไรคือเง่ือนไขของ การติดตาม
พระเจ้า ?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15 ประชาชนต้องตัดสินใจว่า
พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าผู้ทรง
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไว้วางใจได้  

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



มีนาคม – 17 

หรือจะเชื่อฟังพระในท้องถิ่นซึ่งเป็น
เพียงรูปเคารพที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 เราหลงไปกับการกบฏได้อย่าง
เงียบๆ  โดยใช้ชีวิตตามใจตนเอง 
แต่อย่างไรเสียในที่สุดแล้วเราก็ต้อง
เลือกว่าเราจะให้ใครหรืออะไร
ควบคุมชีวิตของเรา การตัดสินใจ
อยู่ที่เรา เราจะเลือกพระเจ้า เลือก
ตัวเราที่มีความจ ากัด หรือเลือกสิ่ง
ทดแทนอื่นที่ไม่สมบูรณ์แบบ   

เมื่อเราเลือกที่จะให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้าครอบครองชีวิตของเรา 
จงยืนยันถึงการตัดสินใจนั้นทุกวัน 

ข้อ 23 โยชูวาบอกชาวอิสราเอลให้
ทิ้งพระต่างชาติและรูปเคารพเสีย  
 การติดตามพระเจ้าเรียกร้องให้
เราท าลายทุกสิ่งที่ขัดขวางการ
นมัสการพระองค์  
 เรามีรูปเคารพของเราเองเช่น 
ความโลภ การล าดับความส าคัญ
แบบผิดๆ ความอิจฉาริษยา และ
อคติ สิ่งเหล่านี้ขัดขวางการนมัสการ
ของเรา พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย
ถ้าเราซ่อนรูปเคารพเหล่านี้ไว้ เรา 

ต้องก าจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจาก
ชีวิตอย่างสิ้นเชิง 
 ถ้าเราบอกว่าเราเลือกพระเจ้า 
เราต้องจัดการรูปเคารพทั้งหมด
ออกจากชีวิตของเรา และนี่คือการ
ยืนยันถึงการตัดสินใจของเรา 
ดังนั้น ให้เราถามตัวเราเองว่า 
อะไรที่บอกว่าเราติดตามพระเจ้า?  
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของ
เราให้เห็นว่า มีสิ่งใดบ้างที่เป็นรูป
เคารพของเราที่เราต้อง ทิ้ง เพื่อเรา
จะได้ติดตามพระองค์อย่างถูกต้อง
ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็น     
ผู้ที่ไว้วางใจได้ พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ พร้อมกับ
สรรเสริญพระองค์ในพระลักษณะ
ของพระองค์นั้น 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 มีนาคม   
โยชูวา 24:29-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-21 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:22 “ข้าพระองคเ์กลียดเขา
เข้ากระดกูด า  และนับเขาเป็น
ศตัรขูองข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โยชวูา 24:29-33 
ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่อท่านมองดูชีวิตของโยชูวา   
แล้ว ท่านได้รับการดลจิตดลใจ
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 29-31 พระธรรมโยชูวาเริ่มต้น
ด้วยผู้น าคนใหม่ซึ่งได้รับมอบ  
หมายงานที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ 
นั่นคือการน าชนชาติอิสราเอลเข้า
ยึดครองดินแดนคานาอัน  

บันทึกสิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 แต่โยชูวาติดตามพระเจ้าอย่าง
ใกล้ชิด เขาจึงสามารถน าประชาชน
จนมีชัยชนะในสงครามและเชื่อฟัง
พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่ซื่อสัตย์ 
ใน 24:16  ประชาชนยืนยันอย่าง
แข็งขันว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้า 
การตอบสนองของชนทั้งชาติใน  
ช่วงหลายปีนี้เป็นผลที่เกิดจาก
ความเป็นผู้น าของโยชูวา และพระ-
เจ้าที่โยชูวารับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อ 
 

ข้อ 33  ก่อนโยชูวาและเอเลอาซาร์
จะเสียชีวิตพวกเขาได้วางรากฐาน
ให้ประชาชนเห็นว่าการด าเนินชีวิต
ด้วยความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็น
อย่างไร  
 เราต้องย าเกรงและปรนนิบัติ
พระเจ้าเพียงผู้เดียว (24:14) แต่นี่
เป็นทางเลือก คือเลือกที่จะเชื่อฟัง
พระเจ้าแทนที่จะหันไปติดตาม  
พระอื่น (24:15)  
 อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถ
นมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพราะการกบฏและบาป
ของเรา (24:19) 

 การเลือกพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิต
ของเราท าให้เรามีส่วนในพันธ -
สัญญาของพระองค์ (24 :25 ) ซึ่ง
พระองค์ไม่เพียงสัญญาว่าจะอภัย
และรักเราเท่านั้น แต่พระองค์ยัง
ทรงสัญญาจะช่วยให้เราท าพระราช
กิจของพระองค์บนโลกนี้ได้ด้วย
พระวิญญาณของพระองค์  
 พันธสัญญานี้เรียกร้องให้เรา
ปฏิเสธหลักการและการปฏิบัติตน
ของวัฒนธรรมอื่นๆ รอบตัวเราที่
ต่อต้านแผนการของพระเจ้า 
(24:23) เราไม่สามารถท าเช่นนี้ได้
ตามล าพัง แต่ด้วยความผูกพันกับ
คนอื่นๆ  ที่มีความเชื่อในพระเจ้า 
 เราได้เห็นชีวิตของโยชูวาที่เดิน
ไปกับพระเจ้า เห็นความยาก  
ล าบาก การยืนหยัด ของโยชูวา 
จนท่านได้ท างานที่พระเจ้ามอบ  
หมายให้ส าเร็จ และท่านได้ไปอยู่
กับพระเจ้าอย่างน่าภูมิใจ  
 ให้เรากลับมาดูชีวิตของตัวเรา
เองว่า เราจะเลียนแบบโยชูวา
อะไรบ้างในการที่เราจะเดินทางไป 
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จนสุด Destiny ของเราเพื่อเราจะมี
ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณค่าต่อ
อาณาจักรพระเจ้า 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้การดลจิต
ดลใจ และตรัสกับเราส าหรับ เป้า -
หมายชีวิตของเรา หรือ Destiny 
ของเราที่จะเดินไปเพื่อพระเจ้าจ ะ
ทรงพอพระทัยและเพื่ออาณาจักร
ของพระองค์ 
 ถ้าเราชัดเจนในเป้าหมายชีวิต
แล้ว ก็ให้เราทูลขอพระเจ้าที่เราจะ
ยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่หันซ้ายขวา
หรือลังเลใจ โดยมีพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นผู้เสริมก าลังเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเ จาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรม ผู้วินิจฉัย 
 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ 
เพื่อแสดงว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษา 
บาปอย่างแน่นอน แต่ส าหรับคนที่
กลับใจพระองค์จะทรงอภัยบาป  
และฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเขา
อย่างแน่นอนเช่นกัน  
ผู้เขียน : อาจเป็นซามูเอล 
เบื้องหลัง  : ดินแดนคานาอัน  
ถูกเรียกว่าอิสราเอลในเวลาต่อมา 
พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลยึด
ครองคานาอันซึ่งเดิมเป็นที่อยู่
อาศัยของชนชาติที่ชั่วร้ายจ านวน
มาก แต่อิสราเอลสูญเสียดินแดน
แห่งพัน ธสัญญาเพราะพวกเขา
ประนีประนอมความเชื่อของตน
และไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
ข้อพระคัมภีร์หลัก  
"ในสมยันัน้ยงัไม่มีกษตัริยใ์น
อิสราเอล  ทุกคนกก็ระท าตามที ่
ตนเองเหน็ชอบ" (17:6) 
 

 
 

ผู้วินิจฉัยเป็นพระธรรมเกี่ยว -
กับวีรบุรุษและวีรสตรีรวม    12 คน 
ที่ปลดปล่อยอิสราเอลจากบรรดา
คนที่กดขี่ข่มเหงพวกเขา ผู้วินิจฉัย
เหล่านี้ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ 
พวกเขาเป็นนักฆ่า เป็นคนส าส่อน
ไม่เลือก และเป็นคนไร้ความปรานี 
แต่กระนั้นพวกเขาก็ยอมจ านนต่อ
พระเจ้า และพระเจ้าทรงใช้พวกเขา  

ผู้วินิจฉัยยังเป็นพระธรรม
เกี่ยวกับความบาปและผลของ
ความบาป รอยบาดแผลหรือแผล
ถลอกเล็กๆ สามารถอักเสบลุกลาม
ได้ถ้าไม่รีบรักษา ความบาปก็
เช่นกัน สามารถแพร่ขยายจนเป็น
พิษต่อทั้งร่างกายได้ในเวลาไม่นาน  

พระธรรมโยชูวาจบลงด้วย  
ชนชาติอิสราเอลที่ยืนหยัดอยู่    
ฝ่ายพระเจ้าและพร้อมจะรับพระพร 
ในดินแดนแห่งพันธสัญญา แต่
หลังจากที่ชาวอิสราเอลเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานในคานาอันแล้ว พวกเขา
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ขาดการอุทิศตนและขาดแรงจูงใจ
ฝ่ายวิญญาณ เมื่อโยชูวาและบรรดา 
ผู้อาวุโสสิ้นชีพไป อิสราเอลก็ขาด
ผู้น าและไม่มีรัฐบาลกลางที่เข้มแข็ง 
แทนที่จะได้ชื่นชมกับเสรีภาพและ
ความรุ่งเรืองในดินแดนแห่งพัน ธ-
สัญญา อิสราเอลกลับก้าวเข้าสู่ยุค
มืดในประวัติศาสตร์ของพวกเขา 

พูดง่ายๆ ก็คือ ความบาปทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นสาเหตุ     
ที่ท าให้อิสราเอลตกต่ าลงอย่าง
รวดเร็ว ก้าวแรกที่เดินออกห่าง  
จากพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังที่ไม่
สมบูรณ์ (1:11-2:5) ชาวอิสราเอล
ไม่ยอมก าจัดศัตรูออกจากดินแดน
จนหมด สิ่งที่ตามมาก็คือการแต่ง -
งานกับคนต่างชาติและการกราบ
ไหว้รูปเคารพ (2:6-3:7) และทุกคน 
“ ต่างท าตามทีต่นเหน็ดีเหน็  
ชอบ” (17:6) ไม่ช้าชาวอิสราเอลก็
ตกเป็นเชลย  

เมื่อสิ้นหวังพวกเขาทูลวิงวอน
ขอให้พระเจ้าทรงช่วย  เนื่องจาก
พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา

ของพระองค์และเพราะความรัก
มั่นคงของพระองค์ พระเจ้ าจึงทรง
ประทานผู้วินิจฉัยมาเพื่อปลดปล่อย
ประชาชน สันติสุขจะกลับคืนมาสู่
อิสราเอลระยะหนึ่ง จากนั้นความ
นิ่งนอนใจและการไม่เชื่อฟังจะเวียน
มาอีกครั้ง และวงจรเดิมก็เริ่มขึ้น 

พระธรรมผู้วินิจฉัยครอบคลุม
ระยะเวลากว่า 325 ปี โดยบันทึก
ถึงช่วงเวลาของการกดขี่และการ
กอบกู้ที่ต่อเนื่องกัน 6 ช่วงและการ
ท างานของผู้กอบกู้ 12 คน ชนชาติ
ที่กดขี่อิสราเอลได้แก่ ชาวเมโสโป -
เตเมีย ชาวโมอับ ชาวฟีลิสเตีย 
ชาวมีเดียน และชาวอัมโมน พระ
เจ้าทรงใช้ผู้กอบกู้หลายคน ตั้งแต่
โอทนีเอลจนถึงแซมสันให้น า
ประชากรของพระองค์กลับคืนสู่
เสรีภาพและการนมัสการที่แท้จริง  

การกอบกู้ของพระเจ้าผ่านผู้ -
วินิจฉัยเป็นการส าแดงที่ทรงพลัง
ถึงความรักความเมตตาที่พระเจ้า
ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ 
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เมื่อเราอ่านพระธรรมผู้ -
วินิจฉัยจงสังเกตดูชีวิตของวีรบุรุษ
และวีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาวยิว
ให้ดี เราจะเห็นว่าพวกเขาพึ่งพา
พระเจ้าและเชื่อฟังพร ะบัญชาของ
พระองค์ สังเกตดูว่าอิสราเอล   
หวนกลับไปท าบาปครั้งแล้วครั้ง
เล่า พวกเขาไม่ยอมเรียนรู้จาก
ประวัติศาสตร์และมองแต่ปัจจุบัน
เท่านั้น แต่ที่ส าคัญที่สุด  

จงซาบซึ้งในพระเมตตาของ
พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกอบกู้
ประชากรของพระองค์ครั้งแล้ว   
ครั้งเล่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 มีนาคม   
ผู้วินิจฉัย 1:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-21 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:22 “ข้าพระองคเ์กลียดเขา
เข้ากระดกูด า  และนับเขาเป็น
ศตัรขูองข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจ ฉัย 1:1-15 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6  ชาวอิสราเอลตัดนิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วหัวแม่เท้าของกษัตริย์อาโด -
นีเบเซก เพื่อให้เขาอับอายและหมด
ประสิทธิภาพในการรบ แต่ตามพระ
บัญชาของพระเจ้าในเรื่องการยึด
ครองดินแดนเห่งพันธสัญญา พวก
เขาควรจะฆ่ากษัตริย์องค์นี้เสีย 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 2 
 พระธรรมโยชูวากล่าวถึงชัยชนะ
ที่รวดเร็วและสมบูรณ์เหนือกองทัพ
ศัตรูและเมืองต่างๆ ในขณะที่พระ -
ธรรมผู้วินิจฉัยดูจะกล่าวถึงชัยชนะ
ที่ใช้เวลานานและค่อยเป็นค่อยไป  
 ตอนแรกที่ชาวอิสราเอลเข้ามา
ในดินแดนแห่งพันธสัญญา (ยชว .
1-12 ) พวกเขารวมเป็นกองทัพ
เดียวเพื่อบดขยี้ชาวคานาอัน จน  
กระทั่งชาวเมืองต่างๆ  อ่อนแอเกิน
กว่าจะตอบโต้ได้ แต่หลังจากดิน - 
แดนนี้ถูกแบ่งให้กับชน 12 เผ่าแล้ว 
(ยชว.13-24) แต่ละเผ่ามีหน้า ที่ขับ
ไล่ศัตรูที่เหลืออยู่ออกจากเขตแดน
ของตนเอง  
 พระธรรมผู้วินิจฉัยกล่าวถึง
ความล้มเหลวของอิสราเอลใน   
การท างานนี้ บางเผ่าประสบความ -
ส าเร็จมากกว่าเผ่าอื่น ภายใต้การ
น าของโยชูวา พวกเขาทุกคน
เริ่มต้นอย่างเข้มแข็ง แต่ในไม่ช้า
ความกลัว  ความอ่อนล้า  การขาด 

วินัย และการกอบโกยผลประโยชน์
ส่วนตน ก็ดึงพวกเขาไปอีกทางหนึ่ง 
ผลก็คือความเชื่อของพวกเขาเริ่ม
จางหาย และ “ทุกคนต่างท าตาม  
ทีต่นเองเหน็ดีเหน็ชอบ” (17:6)  
 ความเชื่อเราจะยังคงอยู่ได้ถ้า
เราน ามาฝึกฝนทุกวัน ความเชื่อ
ต้องแทรกซึมเข้าไปในทุกแง่มุมใน
ชีวิตของเรา  
 อย่าเริ่มต้นอย่างเ ข้มแข็งแล้ว
หลงไปจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริง
ของเรา ซึ่งก็คือรักพระเจ้าและมี
ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ 
 ดังนั้น เราต้องยึดเป้าหมายชีวิต
ของเราไว้ให้มั่น เพื่อเราจะไม่ผิด
ทิศ  จงจ าไว้ว่า เป้าหมายของเราที่
เป็นคริสเตียนนั้นคือ การรักพระ
เจ้า และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์  
 เราและครอบครัวของเรามีชีวิต
อยู่เพื่อพระองค์หรือไม่ ในทาง
ปฏิบัติของการรักพระเจ้าและมี
ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์คือ การรับใช้
พระองค์  
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 ขณะนี้เรารับใช้พระองค์
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าถึง
ความรักและพ ระคุณที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ที่ให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุก
วันนี้ พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครอง
รักษา ทรงน า ทรงดูแลเรามาตลอด 
ขอบพระคุณพระองค์ 
 อธิษฐานให้เราชัดเจนว่า เราจะ
รับใช้พระเจ้าอะไร และอย่างไร ขอ
พระเจ้าทรงน าเรา เพื่อเราจะมีชีวิต
อยู่เพื่อรักพระองค์และถวายเกียรติ
แด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 9 มีนาคม   
ผู้วินิจฉัย 1:16-36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-21 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:22 “ข้าพระองคเ์กลียดเขา
เข้ากระดกูด า  และนับเขาเป็น
ศตัรขูองข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 1:16-36  
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจผู้วินิจฉัยบทนี ้ข้อ 17 
ท าไมพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้ชาว
อิสราเอลขับไล่ชาวคานาอันออก
จากดินแดนของพวกเขา ? 
 แม้พระบัญชานี้จะดูโหดร้าย แต่
ชาวอิสราเอลได้รับพระบัญชาจาก
พระเจ้าให้พิพากษาประชาชนที่  
ชั่วร้ายเหล่านี้  
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 ชนชาติอื่นๆ ต้ องถูกพิพากษา
เพราะบาปของพวกเขา เหมือนกับ
ที่พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล
โดยให้พวกเขาเดินวนเวียนในถิ่น
ทุร กันดารเป็นเวลา 40 ปี ก่อน
พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ในดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 กว่า 700 ปีก่อนหน้านี้พระเจ้า
ทรงบอกอับราฮัมแล้วว่าเมื่อชาว
อิสราเอลเข้ามาในดินแดนแห่ ง 
พันธสัญญา ความชั่วร้ายทั้งหมด
ของชาวพื้นเมืองจะพร้อมส าหรับ
การพิพากษา (ปฐก.15:16)   
 แต่พระเจ้าไม่ได้ล าเอียงเข้าข้าง
คนอิสราเอล เพราะในที่สุดพวกเขา
ก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเช่นกัน
เพราะพวกเขาชั่วร้ายไม่น้อยไป
กว่าประชาชนที่พระเจ้าทรงบัญชา
ให้พวกเขาขับไล่ไปเสีย (2พกษ :
17; 25;  ยรม.6:18; 19; อสค.8)  
พระเจ้าไม่ทรงลําเอียง ทุกคนมีสิทธิ์

รับการอภัยอันเต็มเปี่ยม 
ด้วยพระคุณของพระเจ้าได ้

เท่าๆ กับการพิพากษาอันเที่ยงธรรม 
ของพระองค ์

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนองในข้อ 21 
 อิสราเอลแต่ละเผ่าไม่สามารถ
ขับไล่ชาวคานาอันออกไปจ าก
ดินแดนของพวกเขาได้ ท าไมพวก
เขาจึงไม่เชื่อฟังและท าตามพระ -
บัญชาของพระเจ้าให้ครบถ้วน  
[1] พวกเขาสู้รบมาเป็นเวลานาน
และอ่อนล้า แม้เป้าหมายจะอยู่แค่
เอื้อม แต่พวกเขาก็ไม่มีวินัยและ
เรี่ยวแรงมากพอจะไปให้ถึงเป้า - 
หมายนั้น [2] พวกเขากลัวว่าศัตรู
จะเข้มแข็งกว่า ดูเหมื อนไม่มีอะไร
เอาชนะรถรบเหล็กได้เลย  
[3] ตั้งแต่ โยชูวาเสียชีวิตไป สิทธิ -
อ านาจก็กระจายไปอยู่กับบรรดา
หัวหน้าเผ่าต่างๆ และแต่ละเผ่าก็
ไม่มีจุดหมายร่วมกันเหมือนแต่
ก่อน [4] ความเสื่อมลงฝ่ายจิต -
วิญญาณกัดกินพวกเขาจากภายใน 
พวกเขาคิดว่าตนเองรับมือกับการ
ทดลองได้และจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
ถ้าท าธุรกิจกับชาวคานาอัน  
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 เราเองก็มักจะก าจัดความบาป
ออกไปจากชีวิตเราไม่ส าเร็จ
เช่นกัน บ่อยครั้งเรารู้ว่าเราควรท า
อะไรแต่กลับไม่ท าให้ส าเร็จ ผลก็
คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
ย่ าแย่ลง  
 ในการท าสงคราม เราอาจ
เหนื่อยล้าและต้องการพัก แต่การ
หยุดพักนั้นไม่เพียงพอ เราต้องรู้ว่า
พระเจ้าทรงรักเราและให้จุดหมาย
ในชีวิตแก่เรา ชัยชนะเกิดจากการ
ด าเนินชีวิตตามพระประสงค์ของ
พระองค์  

ให้เราตระหนักและจําไว้เสมอว่า  
ชัยชนะของเราเกิดจาการดําเนินชีวิต

ตามพระประสงค์ของพระองค ์
 สังเกตดูความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้าว่าราบรื่ นเรียบร้อยดี
หรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยเป็นไปได้
หรือไม่ ที่เรายังมีบาปบางอย่างที่
เราไม่ได้สารภาพ?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสารภาพบาปกับพระ -
เจ้า และกลับใจใหม่ หมายความว่า  
ตั้งใ จว่า เราจะไม่กลับไปสู่ความ
บาปนั้นอีก 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานก าลังให้กับเราที่จะต่อสู้
ความบาปนั้น 
 อธิษฐานกับพระเจ้าว่า “ขออย่า
น าข้าพระองคเ์ข้าไปในการ
ทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่
ร้าย” (มธ.6:13ก) 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 มีนาคม   
ผู้วินิจฉัย 2:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-22 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:23 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดขู้าพระองคแ์ละทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรง
ลองข้าพระองคแ์ละทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจ ฉัย 2:1-5 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้     
ข้อ 1-3   เหตุการณ์นี้บ่งบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญใน
ความสัมพันธ์ของอิสราเอลกับพระ-
เจ้า ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าทรงท า
พันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ผูกพันกับ
อิสราเอล (อพย.19:5-8)   
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 ส่วนของพระเจ้าคือ พระองค์จะ
ทรงท าให้อิสราเอลเป็นชนชาติ
พิเศษ (ดู ปฐก.12:1-3) พระองค์จะ
ทรงปกป้องพวกเขาและประทาน
พระพรแก่อิสราเอลเป็นพิเศษ เมื่อ
พวกเขาติดตามพระองค์  
 ส่วนของอิสราเอลก็คือ รักพระเจ้า
และเชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์ 
แต่เนื่องจากอิสราเอลปฏิเสธพระ -
เจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ ข้อตกลง
ที่พระองค์จะทรงปกป้องพวกเขาก็
เป็นโมฆะ  
 กระนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
ประชากรของพระองค์ พวกเขาจะ
ได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่หากพวก
เขาทูลขอการอภัยบาปจากพระเจ้า
และหันมาติดตามพระองค์อย่าง
จริงใจอีกครั้ง   
 แม้พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยอิสรา -
เอลยึดครองดินแดนอีกแล้วแต่  
พระสัญญาที่จะท าให้อิสราเอลเป็น
ชนชาติที่น าพระพรไปสู่คนทั่วโลก
นั้นยังไม่เป็นโมฆะ (ส าเร็จเมื่อ  
พระมาซีฮาเสด็จมา)  

 พระเจ้ายังทรงต้องการให้อิสราเอล
เป็นชนชาติบริสุทธิ์ (เช่นเดียวกับที่
พระองค์ทรงต้องการให้เราบริสุทธิ์) 
และพระองค์ก็มักใช้การกดขี่ข่มเหง
เพื่อน าพวกเขากลับมาหาพระองค์
ดังที่พระองค์ทรงเตือนพวกเขาแล้ว 
(ลนต.26; ฉธบ.28)  
 พระธรรมผู้วินิจฉัยบันทึกตัวอย่าง
เหตุการณ์มากมายที่พระเจ้าทรง
ปล่อยให้ประชาชนถูกกด ขี่ เพื่อ
พวกเขาจะได้ส านึกในความบาป
ของพวกตนและหันกลับมาหา
พระองค์  
 บ่อยครั้งประชาชนต้องการให้
พระเจ้ารักษาพระสัญญาของ
พระองค์ ในขณะที่พวกเขาเองกลับ
หาข้ออ้างที่จะไม่รับผิดชอบส่วน
ของตน  
 

ก่อนเราจะอ้างสิทธิ ์
ตามพระสัญญาของพระเจ้า  

จงถามตัวเราเองว่า  
“เราทําส่วนของเราแล้วหรือยัง” 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 4 
ประชาชนชาวอิสราเอลรู้ว่าพวกเขา
ท าบาปพวกเขาจึงร้องไห้เสียงดัง
แสดงความโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง   
 เนื่องจากเรามีแนวโน้มที่จะท า
บาป การกลับใจจึงเป็นมาตรวัด
ส านึกด้านจิตวิญญาณได้อย่างดี  
 การกลับใจหมายถึงการทู ลขอ
การอภัยโทษจากพระเจ้าและละทิ้ง
วิถีทางที่เต็มไปด้วยบาปของเรา 
แต่เราจะท าเช่นนั้นอย่างจริงใจ
ไม่ได้ ถ้าเราไม่เสียใจต่อการท า
บาปของเราอย่างแท้จริง  

เมื่อรู้ตัวว่าเราทําผิดเราก็ควร
ยอมรับกับพระเจ้าอย่างซื่อตรง

แทนที่จะพยายามปิดบัง 
ความบาปนั้นไว ้

หรือหวังว่าเราจะหลดุรอดไปได้ 
 ส าหรับสิ่งที่เราท าผิดไป ให้เรา
ตอบสนองพระวจนะในตอนนี้ คือ
กลับใจอย่างจริงจัง เพื่อว่า พระพร
และความส าเร็จของพระเจ้าจะ
มายังเราได้อย่างเต็มรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ปัญหาหลักของมนุษย์อันเป็น
ต้นเหตุของความบาปคือการเห็น
แก่ตัวเอง การท าตามใจตัวเอง การ
ท าตามที่ตัวเองชอบ  ให้เราทบทวน
ชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างที่เราท า
ตามใจตัวเองซึ่งไม่ได้เป็นไปตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ไม่ได้ท าให้เราพบกับความส าเร็จ
และเกิดผล ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เรา
สารภาพกับพระเจ้าอย่างจริงจัง 
เพื่อเราจะส ามารถหลุดพ้นจาก
ความล้มเหลวและก้าวไปสู่การ
เกิดผลได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 11 มีนาคม   
สดุดี 122 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-22 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:23 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดขู้าพระองคแ์ละทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรง
ลองข้าพระองคแ์ละทรงท ราบ
ความคิดของข้าพระองค”์ 

สาระส าคัญ  
เรื่องเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้า  
เยรูซาเล็มส าหรับชาวอิสราเอลก็
เหมือนคริสตจักรส าหรับผู้เชื่อ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 122 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงพระพร
ของคนที่อธิษฐานขอสันติภาพ
ให้กับเยรูซาเล็ม (อิสราเอล ) 
อะไรบ้าง ?  (ข้อ 6) 
__________________________
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1       การไปยังพระนิเวศของ  
พระเจ้าอาจเป็นกิจวัตรที่น่าเบื่อ
หรือเป็นความชื่นชมยินดีก็ได้ 
ส าหรับผู้เขียนสดุดีนั้นเป็นอย่าง
หลัง 
 ในฐานะผู้เดินทางแสวงธรรม    
ที่เข้าร่วมเทศ กาลหนึ่งในสาม
เทศกาลอันยิ่งใหญ่ทางศาสนา 
ผู้เขียนสดุดีชื่นชมยินดีที่ได้
นมัสการร่วมกับประชากรของ   
พระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์  
 การนมัสการอาจกลายเป็น
กิจวัตรที่น่าเบื่อหากเรามีบาปที่ยัง
ไม่ได้สารภาพหรือถ้าความรักที่เรา
มีต่อพระเจ้าจืดจางลง แต่ถ้าเรา
ใกล้ชิดพระเจ้า และชื่นชมยินดีกับ
การได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ เราจะ
กระตือรือร้นในการนมัสการและ
การสรรเสริญพระองค์  

ท่าทีที่เรามีต่อพระเจ้า 
เป็นตัวกําหนดทัศนคต ิ
ที่เรามีต่อการนมัสการ 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 6-9   
ผู้เขียนสดุดีไม่ได้อธิษฐานเพื่อ
สันติภาพและความเจริ ญรุ่งเรือง
ของตัวเอง แต่อธิษฐานเพื่อญาติพี่
น้องและมิตรสหายในเยรูซาเล็ม  
 นี่คือการอธิษฐานวิงวอนเพื่อ
ผู้อื่น เรามักอธิษฐานทันทีเพื่อขอ
สิ่งที่จ าเป็นและสิ่งที่เราต้องการ แต่
เรามองข้ามการอธิษฐานเพื่อคนอื่น 
วันนี้เราจะอธิษฐาน เพื่อใครบ้าง
หรือไม่ ?___________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 ให้เราคิดถึงพี่น้องของเรา       
ในคริสตจักรที่มีปัญหา เช่นเรื่อง
สุขภาพ หรือผู้เชื่อใหม่ให้เขา
เข้มแข็งในพระเจ้า หรือพี่น้องบาง
คนที่เราไม่ค่อยพบเขาในคริสตจักร 
เป็นต้น ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้อง
เหล่านี้ ซึ่งพระเจ้าจะตอบค าอธิษฐาน 
ของเราอย่างแน่นอน 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอล
ให้พบกับสันติภาพอย่างแท้จริง 
อธิษฐานให้คนในประเทศนั้นได้พบ
และยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็น
พระมาซีฮา 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องต่างๆ ท่ี     
ได้ก ล่าวไปข้างต้น โดยให้เรา
ตระหนักว่านี่เป็นสงครามฝ่าย
วิญญาณที่เราต่อสู้กับมารซาตาน
เพื่อช่วงชิงจิตวิญญาณให้มาอยู่
ในทางของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 12 มีนาคม   
สดุดี 123 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-22 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:23 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดขู้าพระองคแ์ละทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรง
ลองข้าพระองคแ์ละทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค”์ 

สาระส าคัญ  
เรื่องแสวงหาความเมตตาจาก   
พระเจ้า เราต้องเอา ใจใส่การทรง -
น าของพระเจ้า 
อ่านพระธรรม สดดีุ 123 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  ในข้อ 1     
เป็นต้นไป 
ผู้เขียนสดุดีเงยหน้าขึ้นดูพระเจ้า
และรอคอยพระเมตตาของพระองค์ 
ยิ่งเขารอคอยพระเจ้านานเท่าใด 
เขาก็ยิ่งร้องทูลต่อพระองค์มากขึ้น
เท่านั้น เพราะเขารู้ว่าคนที่ชั่วร้าย
และหยิ่งผยองนั้นช่วยอะไรไม่ได้ 
คนเหล่านั้นได้แต่ดูหมิ่นพระเจ้า 
 ให้เรารู้เถิดว่าพระเจ้ าทรงเป็น
ค าตอบในชีวิตของเราในทุกเรื่องไม่
ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่หรือเล็ก และไม่ว่า
จะเป็นเรื่องอะไร อย่าวิ่งหาสิ่งอื่น 
หรือบุคคลอื่น และแม้แต่ตัวเราเอง  
 

ให้เราเริ่มต้นในการแก้ปัญหา 
โดยการวิ่งเข้าหาพระเจ้า  

แสวงพระพักตร์ของพระองค ์
ทูลขอคําตอบจากพระองค ์

เป็นอันดับแรก แล้วพระองค ์
จะทรงนําเราให้แก้ปัญหา 

 อาจจะเป็นการที่พระองค์ให้เรา
คิดถึงบางคนที่พระเจ้าจะใช้ให้มา  
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แก้ไข หรือพระเจ้าอาจจะน าสถาน -
การณ์หรือบุคคลเข้ามาเป็นค าตอบ
ในปัญหาของเรานั้น 
 ขณะนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างที่เรา
ต้องการค าตอบ ? ให้เราวิ่งเข้าหา
พระเจ้าและแสวงพระพักต ร์ของ
พระองค์เถิด 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ ความรอบรู้ ฤทธานุภาพ 
ฤทธิ์เดชของพระองค์ ที่พระองค์
สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ ดังนั้น เราจึงสามารถจะ
ไว้วางใจพระเจ้าได้ในทุกสิ่ง 
 ทูลขอพระเจ้ าทรงมีพระเมตตา
กับสถานการณ์ที่เราก าลังเผชิญอยู่
ขณะนี้ ขอการทรงน า การช่วยกู้
ที่มาจากพระเจ้าในสถานการณ์นี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 13 มีนาคม   
สดุดี 124 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-23 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:24 “และทอดพระเนตรว่ามี
ทางชัว่ใดๆในข้าพระองค์
หรือไม่  และขอทรงน าข้า
พระองคไ์ปในมรรคานิรนัดร”์ 

สาระส าคัญ  
พระเจ้าทรงช่วยกู้เราจากคนที่
ต้องการจะท าลายเรา พระเจ้าทรง
อยู่ข้างเดียวกับคนที่แสวงหา
พระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 124 ช้าๆ    
2 รอบ 
เราได้เห็นการช่วยกู้จากพระเจ้า
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองข้อ 7,8 
เราเคยรู้สึกว่าตนเองจมอยู่กับ
ปัญหาหรือไม่?  
 พระเจ้าทรงมีทางออกเสมอเพราะ
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง
ทั้งหมด ไม่มีปัญหาใดที่ พระเจ้า
แก้ไขไม่ได้ ไม่มีสถานการณ์ใดยาก
เกินไปส าหรับพระองค์  
 เราขอความช่วยเหลือจากพระ -
ผู้สร้างได้ในยามที่เราต้องการ
เพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา พระ
เจ้าจะทรงให้ทางออก เราเพียงต้อง
วางใจในพระองค์และมองหาทาง
ออกที่พระองค์ประทานให้เท่านั้น  
 ดาวิดเปรียบเทียบเรื่องนี้กับนก
ที่หนีพ้นกับดักของนายพราน 

คําถามไม่ใช่อยู่ว่า 
พระเจ้าทรงช่วยได้หรือไม่ แต่
คําถามสําคัญของเราก็คือว่า  
เราไว้วางใจพระเจ้าขนาดไหน 
เพราะเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจ 

พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ  
พระองค์จะทรงช่วยอย่างแน่นอน 
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อธิษฐาน 
 ในเวลานี้ให้เราอธิษฐานโดยอ่าน
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 124 นี้อีก
ครั้งหนึ่ง ด้วยท่าทีของการประกาศ
ความจริงตอนนี้ให้เข้าไปในใจของ
เรา และประกาศต่อฝ่ายวิญญาณ
ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่พระ
เจ้าสามารถช่วยกู้เราได้ไม่ว่า
สถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไร
ก็ตาม 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 14 มีนาคม   
สดุดี 125 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-23 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:24 “และทอดพระเนตรว่ามี
ทางชัว่ใดๆในข้าพระองค์
หรือไม่  และขอทรงน าข้า
พระองคไ์ปในมรรคานิรนัดร”์ 

สาระส าคัญ  
พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้อง ภูเขาที่
ล้อมรอบเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรง
ปกป้องประชากรของพระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 125 ช้าๆ    
2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เมื่อท่านอ่าน
แล้วท่านมีความม่ันใจในพระเจ้า
มากขึ้นในการปกป้องของพระองค์
หรือไม่ ?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3     แม้ผู้เขียนสดุดีจะเขียนว่า 
“เพราะคทาของความอธรรมจะ
ไม่พกัอยู่  เหนือแผน่ดินทีต่ก
เป็นส่วนของคนชอบธรรม ” 
แต่อิสราเอลก็มักจะมีคนชั่ว
ปกครอง  
 ในที่นี้ผู้เขียนสดุดีแสดงถึงสิ่ งที่
จะเกิดขึ้นในบั้นปลายเม่ือพระเจ้า
ทรงพิพากษาครั้งสุดท้าย บาปของ
มนุษย์ท าลายโลกอันสมบูรณ์แบบ
ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้าทรงสูญเสีย
อ านาจการควบคุม ความชั่วร้ายยัง
อยู่ได้เพียงเพราะพระเจ้าทรง
อนุญาต 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 1 
คนบางคนถูกชักจูงไปตามสิ่งใหม่ๆ 
หรือความคิดใหม่ๆได้โดยง่าย คน
เช่นนี้มักจะหวั่นไหวง่ายและเชื่อถือ
ไม่ได้ 
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  เคล็ดลับของความหนักแน่น
มั่นคงคือการวางใจในพระเจ้า
เพราะพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 
พระเจ้าไม่หวั่นไหวไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก พระองค์ทรง
เป็นเหมือนเดิมตล อดไป สิ่งใหม่ๆ
หรือความคิดใหม่ๆ ในโลกของเรา
หรือแม้แต่โลกนี้เองไม่ได้ยืนยงอยู่
ตลอดกาล 

ให้เราตอกย้ําตัวเองเสมอว่า  
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ  

พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ  
พระเจ้าทรงรักเรา 
และช่วยกู้เราเสมอ 

 
อธิษฐาน 
 ในเวลานี้ให้เราอธิษฐานโดยอ่าน
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 125 นี้อีก
ครั้งหนึ่ง ด้วยท่าทีของการประกาศ
ความจริงตอนนี้ให้เข้าไปในใจของ
เรา และประกาศต่อฝ่ายวิญญาณ
ว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระเจ้า
ทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าทรงรักเรา
และช่วยปกป้องเราเสมอ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 15 มีนาคม   
สดุดี 126 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ทบทวน พระธรรม สดุดี 139:1-23 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
139:24 “และทอดพระเนตรว่ามี
ทางชัว่ใดๆในข้าพระองค์
หรือไม่  และขอทรงน าข้า
พระองคไ์ปในมรรคานิรนัดร”์ 

สาระส าคัญ  
พระเจ้าทรงท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อ านาจ
ของพระองค์ไม่เพียงปลดปล่อยเรา
จากการคุมขังของบาป แต่ยังน า
เรากลับมาหาพระองค์ด้วย 
อ่านพระธรรม สดดีุ 126 ช้าๆ    
2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  ท่านมี
ประสบการณ์กับพระเจ้าเรื่อง
อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 5,6 
การที่พระเจ้าทรงท าให้ชีวิตกลับ  
คืนสู่สภาพดีได้นั้นเกินความเข้าใจ
ของเรา  
 ป่าไม้ถูกไฟไหม้แล้ วยังเติบโต
ขึ้นมาใหม่ได้ กระดูกหักยังรักษาให้
หายได้ ความโศกเศร้าก็ใช่ว่าจะคง
อยู่ตลอดไป น้ าตาของเราอาจเป็น
เมล็ดแห่งความชื่นชมยินดีเพราะ
พระเจ้าทรงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้
กลายเป็นดีได้  
 

เมื่อเราทุกข์โศก จงจําไว้ว่า 
ช่วงเวลาที่ทุกข์ระทมจะสิ้นสุดลง 
และเราจะชื่นชมยินดีอีกครั้ง  

เราต้องอดทนรอคอย  
การเก็บเกี่ยวความชื่นชมยินด ี

ครั้งยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
กําลังจะมาถึง 

 
 เรามีประสบการณ์อะไรหรือไม่ที่
ล้มเหลวแล้วพระเจ้าทรงให้กลับคืน
สู่ความส าเร็จ ที่เจ็บปวดแล้วพระเจ้า 
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ทรงท าให้หายดี ที่ร้องไห้แล้วพระ -
เจ้าทรงให้หัวเราะ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรง
เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลับ
กลายเป็นความส าเร็จในชีวิตของ
เรา และให้เราอ่านจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 126 นี้ ด้วยท่าทีของการ
ประกาศความจริง เพื่อพูดเข้าไป
ในชีวิตของเราถึงความสัตย์ซื่อของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 16 มีนาคม   
ฮีบรู 12:14-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 12 :14- 17 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากธรรมตอนนี้ บอกให้เรารู้ว่า
ท าไมเราต้องมีชีวิตบริสุทธิ์? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 15 ความขมขื่นเหมือนราก
เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ 
ความขมขื่นผุดขึ้นในใจของเราแล้ว
บดบังแม้แต่ความสัมพันธ์แบบคริส- 
เตียนที่ลึกซึ้งที่สุดของเรา   
 รากขมขื่นจะเกิดขึ้นเ มื่อเรายอม
ให้ความผิดหวังเพาะลามขึ้นเป็น
ความขุ่นเคืองใจ ความขมขื่นมัก  
จะมาพร้อมกับความริษยา การ
แตกแยก และการผิดศีลธรรม  

 อย่างไรก็ตามเมื่อพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์เต็มล้นอยู่ในชีวิตเรา 
พระองค์ก็จะรักษาความเจ็บปวดที่
ก่อให้เกิดความขมขื่นขึ้นมา 

ดังนั้นเราต้องระวัง 
เรื่องรากขมขื่นให้ดีๆ  

อย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้ ถ้าเรารู้สึกว่า
เรากําลังเริ่มจะมีความขมขื่น 

ให้รีบปฏิเสธ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม 
เพราะมิฉะนั้นมันก็จะสามารถ 

ลุกลามต่อไปได้ 
 เราเคยมีประสบการณ์การ
ปฏิเสธรากขมขื่นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ16,17       เรื่องราวของเอซาว
แสดงให้เราเห็นว่าบางครั้งความ
ผิดพลาดและความบาปก็ส่งผล
สืบเนื่องยาวนาน (ปฐก.25:29-34; 
27:36)  
 แม้การกลับใจและการให้อภัย   
ก็ไม่อาจลบล้างผลสืบเนื่องของ
บาปได้เสมอไป  
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 บ่อยแค่ไหนที่เราตัดสินใจตาม
ความต้องการในปัจจุบันของเรา
เองแทนที่จะค านึงถึงความจ าเป็น
ในระยะยาว  
 จงประเมินผลระยะยาวที่เกิด
จากการตัดสินใจและการกระท า
ของเรา 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานโดยใช้พระธรรม
สดุดีบทที่  139 :23-34 ที่กล่าวว่า 
“ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดขู้า
พระองคแ์ละทรงทราบจิตใจของ
ข้าพระองค ์ขอทรงลองข้าพระองค์ 
และทรงท ราบความคิดของข้า
พระองค ์ และทอดพระเนตรว่ามี
ทางชัว่ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  
และขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร”์ เพื่อว่าเราจะไม่มี
รากขมขื่นเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ 
 อธิษฐานเผื่อคนที่ท าให้เราไม่
พอใจ อธิษฐานอวยพรเขา ให้เขามี
ประสบการณ์ความรักของพระเจ้า 
และให้เ รามีโอกาสที่จะท าดีและ
อวยพรเขาได้ 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 17 มีนาคม   
ฮีบรู 12:18-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ฮีบรู  12:18-29 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเยซูคริสต์ทรงท าหน้าที่อะไร
ระหว่างเรากับพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-24      ความตื่นกลัวของ
ประชาชนเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขา
ซีนายช่างแตกต่างจากความยินดี  
เมื่อเข้าเฝ้าพระองค์ที่ภูเขาศิโยน 
 พระเยซูทรงท าให้เกิดความ
แตกต่างอย่างมากมาย ก่อนที่
พระองค์จะเสด็จมา พระเจ้าดู
ห่างไกลและน่ากลัว แต่เมื่อพระองค ์
เสด็จมาแล้ว พระเจ้าทรงต้อนรับเรา
เข้าสู่การสถิตของพระองค์โดยทาง
พระเยซูคริสต์  

 อย่าละเลยที่จะตอบรับการเชื้อ
เชิญของพระองค์ 
 
ข้อ 24 โลหิตของอาแบลนั้นหมายถึง
การกล่าวโทษ เพราะคาอินลูกของ
อาดัมนั้นได้ฆ่าน้องของตัวเองคือ
อาแบล และโลหิตของเขาได้ส่ง
เสียงขอความเป็นธรรมจากพระเจ้า
ถึงความบาปการฆ่าคนที่พี่ชายมี
ต่อตัวเอง  
 แต่โลหิตของพระเยซูคริสต์นั้น
คือโลหิตแห่งการให้อภัย พระเยซู
ได้เสด็จมาในโลกนี้วัตถุประสงค์
ของพระองค์คือช่วยมนุษย์ให้    
รอดพ้นจากความบาปผิดโดยการ  
ที่พระองค์ทรงยอมตายบนไม้
กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 27- 29  ในที่สุดโลกจะถล่ม
ทลาย มีแต่อาณาจักรของพระเจ้า
เท่านั้นที่จะคงอยู่  
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 คนที่ติดตามพระคริสต์เป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรของพระองค์
และเขาจะทนต่อการสั่นคลอน การ
ฝัดร่อน และการเผาผลาญได้  
 เมื่อเรารู้สึกไม่ม่ันใจในอนาคต 
พระธรรมตอนนี้จะช่วยให้เรามั่นใจ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตของเรา
ก็สร้างอยู่บนรากฐานอันมั่นคงที่ไม่
อาจท าลายได้ 
อย่าวางใจในสิ่งที่จะถูกทําลายเสียได้ 
แต่จงสร้างชีวิตบนพระคริสต์และ

อาณาจักรที่สั่นคลอนไม่ได ้
ของพระองค ์

 เราต้องวางชีวิตของเราไว้ที่   
พระ เยซูคริสต์ รากฐานแรกที่
ส าคัญ คือการรับการอภัยโท ษแห่ง
ความบาปจากพระองค์ก่อน และ
จากนั้น เราต้องด าเนินชีวิตที่ติด
สนิทกับพระองค์ โดยการอธิษฐาน 
อ่านพระคัมภีร์ เพื่อเราจะได้รู้จัก
พระองค์มากยิ่ง เมื่อ เราท าเช่นนี้ 
พระเจ้าทรงสัญญาว่า เราจะเกิดผล 
เราจะประสบความส าเร็จ และเรา
จะมีความชื่นชนยินดีในการเกิดผล
นั้น (ยน.15:7-11) 

 เราได้ด าเนินชีวิตภายใต้การให้
อภัยของพระองค์ตลอดหรือไม่  
นั้นคือมีชีวิตที่บริสุทธิ์ โดยการทูล
ขอการยกโทษต่อพระองค์เมื่อเรา
ผิดพลาดหรือเปล่า?  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเยซู
คริสต์ที่พระองค์ทรงยอมตายบนไม้
กางเขนเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความ
บาปผิด 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับชีวิตที่เป็นไท เราไม่ต้องอยู่
ภายใต้พันธนาการของความบาป
ผิด พ้นจากการปรักปร าของซาตาน 
เพราะเราอยู่ภายใต้การปกคลุม
ของพระโลหิตพระเยซูคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทู ลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 18 มีนาคม   
ฮีบรู 13:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ฮีบร ู13:1-6 ช้า ๆ 
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 1-5 
ความรักที่แท้จริงต่อคนอื่นท าให้
เกิดการกระท าที่เป็นรูปธรรมคือ 
[1] กรุณาคนแปลกหน้า [2] เห็นใจ
คนที่ถูกจ าจองและคนที่ถูกข่มเหง 
[3] ยึดมั่ นในค าปฏิญาณแห่งการ
สมรส (13:4) [4] ความพึงพอใจใน
สิ่งที่ตนมี 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 5-6 
เราจะพึงพอใจในสิ่งที่เรามีต่อเมื่อ
เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงตอบ -
สนองทุกความต้องการที่จ าเป็น
ของเรา  
 ทุกวันนี้คริสเตียนที่เป็นวัตถุ -
นิยมพูดด้วยการกระท าในชีวิตของ
ตนว่า พระเจ้าไม่สามารถดูแลเขา
ได้หรืออย่างน้อยก็ไม่ดูแลเขาใน
แนวทางที่เขาคาดหวัง  

ความรู้สึกไม่มั่นคง 
อาจนําไปสู่การรักเงินทอง  
ไม่ว่าเราจะมั่งมีหรือยากจน 
ทางแก้คือวางใจในพระเจ้า 

ว่าจะทรงตอบสนอง 
ความต้องการที่จําเป็นของเราได ้
 เราต้องถามตัวเราเองอย่างสัตย์-
ซื่อว่า อะไรคือความม่ันคงในชีวิต
ของเรา ถ้าเราตอบว่าคือพระเจ้า 
เราหมายความอย่างนั้นจริง ๆ 
หรือไม่  
 เรารู้ได้โดยดูตัวเราเองว่า เราให้
ความส าคัญกับสิ่งใดมากที่สุด  

พระเจ้า เงินทอง ความรู้ ชื่อเสียง
เกียรติยศ ความสามารถ เพื่อน 
หรือ เจ้านายของเรา?  
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญยกย่องพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์
ทรงเป็นเยโฮวาห์ยิเรห์ พระเจ้าผู้
ทรงจัดเตรียม พระองค์ทรงจัด -
เตรียมสิ่งที่ดีในชีวิตของเราอยู่
เสมอโดยมิได้ขาด  
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ -
การณ์ในการจัดเตรียมของพระองค์
ทุกประการ ขณะนี้เรามีปัญหา
อะไรให้เราทูลขอต่อพระเจ้า 
ไว้วางใจในพระองค์ ให้เรามีความ
เชื่ออย่างแน่นอนว่า พระเจ้าจะ
ตอบค าอธิษฐานของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 19 มีนาคม   
ฮีบรู 13:7-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 13 :7-16 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากข้อ 16 ได้บอกกับเราว่า พระ
เจ้าทรงพอพระทัยกับเครื่องบูชา
เช่นไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8         แม้ว่าผู้น าที่เป็นมนุษย์
จะให้หลายสิ่งหลา ยอย่างกับเราได้ 
แต่เราต้องจับจ้องที่พระคริสต์ผู้เป็น
ผู้น าสูงสุดของเรา  
 พระองค์ต่างจากผู้น าที่เป็น
มนุษย์คือพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยน -
แปลงเลย พระองค์ทรงเคยเป็น
อย่างไรก็จะทรงเป็นอย่างนั้นสืบไป  
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 ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอนั้น
เราสามารถไว้วางใจองค์พระผู้เป็น-
เจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเราได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14  เราไม่ควรยึดติดกับโลกนี้
เพราะทั้งหมดที่เราเป็นและมีใน
โลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว   
 มีเพียงความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้าและการรับใช้พระองค์
เท่านั้นที่จะยืนยง อย่าสะสมทรัพย์
สมบัติของเราไว้ในโลก นี้ จงสะสม
ไว้ในสวรรค์ (มธ.6:19-21) 
 
ข้อ 15 ,16  เนื่องจากคริสเตียน
ชาวยิวเป็นพยานให้พระมาซีฮา
พวกเขาจึงไม่อาจนมัสการร่วมกับ
ชาวยิวอื่นๆ ได้อีกต่อไป  
 พวกเขาจึงสามารถถือว่าค า
สรรเสริญของพวกเขาเป็นเครื่อง
บูชาซึ่งสามารถจะถวายที่ไหน
เมื่อไหร่ก็ได้นี่ได้เตือนให้พวกเขา
ระลึกถึงค าพูดของโฮเชยาที่ว่า  

“จงน าถ้อยค ามาด้วย  และกลบั  
มาหาพระเจ้า  จงทูลพระองคว์่า  
"ขอทรงโปรดยกความผิดบาป
ทัง้หมด  ขอทรงรบัสิง่ดี  ข้า
พระองคจ์ึงจะน าผลริมฝีปากมา
ถวาย” (ฮชย.14:2)  
 การถวายการสรรเสริญเป็น
เครื่องบูชาในวันนี้คงจะรวมความ
ถึงการขอบพระคุณพระคริสต์
ส าหรับการถวายบูชาของพระองค์
บนไม้กางเขนและการบอกคนอื่นๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้  

พระเจ้าทรงพอพระทัย 
ที่เราเมตตากรุณา 

และแบ่งปันแก่คนอื่นๆ 
 แม้ว่าไม่มีใครมองเห็นก็ตาม 

 เราได้ถวายเครื่องบูชาแห่งการ
ท าดีและการแบ่งปันให้กับผู้อื่น
อะไรบ้าง เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้า
ทรงพอพระทัย? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับผู้น าฝ่ายวิญญาณในชีวิต
ของเราที่ได้สั่งสอนพระวจนะของ
พระเจ้ากับเรา อธิษฐานอวยพร
ท่านเหล่านั้น ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งร่างกายจิตใจ จิต วิญญาณ เพื่อ
เขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการ
ขยายอาณาจักรของพระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เห็นความต้องการของพี่น้อง หรือ
คนที่อยู่รอบ ๆ ข้างเรา เพื่อเราจะ
สามารถยื่นมือออกไปปรนนิบัติ  
เขาได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 มีนาคม   
ฮีบรู 13:17-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ฮีบร ู 13 :17- 25 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า เราจะต้องมีท่าทีต่อผู้น าอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 24,25 
พระธรรมฮีบรูเรียกร้องให้คริสเตียน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่  
 พระธรรมฮีบรูเขียนถึงคริสเตียน
ชาวยิวในศตวรรษแรกแต่สามารถ
น ามาใช้กับคริสเตียนในทุกยุคสมัย
และมีภูมิหลังที่แตกต่างกันได้  

 คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่จะถือว่า
พระคริสต์เป็นจุดเริ่มต้นและ
จุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อ  
 เราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราให้
พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา 
ไม่พึ่งพาพิธีกรรมทางศาสนา ไม่
ถอยหลังกลับไปท าบาป ไม่ไว้ใจ  
ในตัวเอง และไม่ยอมให้สิ่งใด     
เข้ามาขวางกั้นร ะหว่างเรากับ    
พระคริสต์ พระคริสต์ทรงสมบูรณ์
เพียงพอทุกอย่างและทรงสูงส่ง 
เหนือกว่าสารพัดสิ่ง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 17        ภาระหน้าที่ของผู้น า -
คริสตจักรคือช่วยคนให้เติบโตขึ้น
ในพระคริสต์  
 ผู้ตามที่ให้ความร่วมมือจะช่วย
แบ่งเบาภาระของผู้น าได้มาก  
ความประพฤติของเราเป็นเหตุให้
ผู้น ารายงานเรื่องของคนด้วยความ
ชื่นชมยินดีหรือไม่ 
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ข้อ 18 ,19  ผู้เขียนตระหนักว่า
ต้องการค าอธิษฐานโดยเฉพาะผู้น า 
 คริสเตียนมักจะต้องเผชิญกับ
การวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นๆ  
พวกเขาอาจจะเกิดความหยิ่ง ยโส
ถ้าประสบความส าเร็จ พวกเขา
อาจจะเกิดความซึมเศร้าหดหู่ถ้า
ล้มเหลวและซาตานก็พยายาม
อย่างยิ่งที่จะท าให้งานที่เขาท าเพื่อ
พระเจ้าสูญเปล่า ผู้น าคริสเตียนจึง
ต้องการค าอธิษฐานเผื่ออย่างยิ่ง มี
ใครบ้างที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อ
อย่างสม่ าเสมอ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 เราได้อธิษฐานเผื่อผู้น าของเรา
หรือไม่ ท่านเหล่านี้ต้องการค า
อธิษฐานอย่างมาก จงก าหนดวัน
อย่างชัดเจนในแต่ละสัปดาห์
อธิษฐานเผื่อท่านเหล่านี้อย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าของเรา ให้เขา
มีจิตส านึกที่บริสุทธิ์และปรารถนาที่
จะด าเนินชีวิตอย่างน่านับถือ ตาม 
ฮบ.13:18 ได้บอกไว้ 
 อธิษฐานให้พี่น้องทุกคนใน
คริสตจั กรเราทุกระ ดับจะท างาน
ร่วมกันต ามข องประทานเพื่อให้   
น้ าพระทัยของพระเจ้าส าเร็จคือ
การที่จะน าคว ามรอดไปยังคนไทย
ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา จนกระทั่งไปทั่ว
ทั้งประเทศไทย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

สดุดี 1 
1 ความสุขเป็นของบุคคล     
ผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของ 
คนอธรรม  หรือยืนอยู่ในทางของ
คนบาป  หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของ
คนที่ชอบเยาะเย้ย 
2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ใน
พระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนา
พระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวัน
และกลางคืน 
3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ 
ริมธารน้ํา  ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล  
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่าง
ซึ่งเขากระทําก็จําเริญขึ้น 
4 คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็น
เหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป 
5 เหตุฉะนั้น  คนอธรรมจะไม่
ยั่งยืนอยู่ได้  เมื่อถึงคราวพระเจ้า
ทรงพิพากษา  หรือคนบาปไม่ยืน
ยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม 
6 เพราะพระเจ้าทรงทราบ 
ทางของคนชอบธรรม  แต่ 
ทางของคนอธรรมจะพินาศไป 
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เข้าใจพระธรรม ยากอบ 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ 
เพื่อเปิดโปงพฤติกรรมมือถือสาก
ปากถือศีล และสอนเรื่องความ
ประพฤติที่ถูกต้องของคริสเตียน  
ผู้เขียน : ยากอบน้องชายของ
พระเยซู  ผู้น าคนหนึ่งในคริสตจักร
เยรูซาเล็ม  
เขียนถึงใคร  : คริสเตียนชาวยิว
ศตวรรษแรกที่กระจัดกระจายอยู่ใน
ชุมชนชาวต่างชาติ นอกดินแดน
ปาเลสไตน์และคริสเตียนทุกแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ. 
49 ก่อนการประชุมสภาเยรูซาเล็ม 
ในปี 50  
เบื้องหลัง : ในจดหมายฉบับนี้ 
ยากอบแสดงความห่วงใยที่มีต่อ  
คริสเตียนซึ่งถูกข่มเหง คริสเตียน
เหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของคริสต -
จักรเยรูซาเล็ม   
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (ยก.2:18) 
 แต่บางคนจะกล่าวว่า  "คน
หนึง่มีความเชือ่แต่อีกคนหนึง่มี
การประพฤติ "  จงแสดงให้
ข้าพเจ้าเหน็ความเชือ่ของท่าน  
ทีไ่ม่มีการประพฤติตาม  และ
ด้วยการประพฤติตาม  ข้าพเจ้า
จะแสดงให้ท่านเหน็ความเชือ่
ของข้าพเจ้า 
 
“พระเยซูเป็นค าตอบ” ....“จงเชื่อ

ในพระเจ้า ” ... “ตามฉันไปโบสถ์สิ ” 
คริสเตียนก็อวดอ้างกันไปและก็
ต้องเสียใจกันอยู่บ่อยๆ เพราะการ
กระท ากับค าพูดสวนทางกัน ทั้งที่
พวกเขาแสดงตัวว่าวางใจในพระ -
เจ้าและเป็นประชากรของพระองค์ 
แต่ก็ยังยึดติดอยู่กับโลกและค่า - 
นิยมของโลก พวกเขาตอบได้อย่าง
ถูกต้องทุกเรื่อง แต่กลับด าเนินชีวิต
ขัดแย้งกับพระกิตติคุณ 
ด้วยลีลาการเขียนที่มี พลังและ

ร้อนแรง รวมทั้งถ้อยค าที่เลือกสรร
มาอย่างดี ยากอบจึงต้องเผชิญ - 
หน้ากับความขัดแย้งอย่างไม่ลดละ  
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ท่านไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องความ
เชื่อของคริสเตียนเท่านั้น แต่ท่าน
พูดถึงการด าเนินชีวิตตามความ
เชื่อด้วย “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า   
แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อ   แต่ไม่
ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร   
ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอด
ได้หรือ”(2:14) ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าความเชื่อของเรา
เป็นความเชื่อที่แท้จริง 
ความเชื่อที่แท้จริงจะก่อให้เกิด

การกระท าที่ดีอย่างแน่นอน ไม่มี
วันเป็นอย่างอื่น นี่เป็นสาระส าคัญ
ในจดหมายฝากของยากอบ ซึ่ง
ท่านได้ให้ค าแนะน าที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงในการด าเนิน
ชีวิตคริสเตียนไว้ด้วย 
ยากอบเริ่มต้นจดหมายด้วย

เรื่องลักษณะทั่วไปของชีวิตคริส -
เตียน (1:1-27) จากนั้นท่านก็เตือน  
คริสเตียนให้วางตัวอย่างยุติธรรม
ในสังคม (2:1-13 )  แล้วท่านก็
บรรยายถึงศาสนศาสตร์เรื่องความ  
สัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับความ
ประพฤติ (2:14-26)  

 

แล้วพูดถึงความส าคัญของการ
ควบคุมและระมัดระวังค าพูด (3:1-
12)  ใน 13:13-18 ยากอบแสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างปัญญา
สองชนิดคือปัญญาแบบโลกกับ
ปัญญาจากสวรรค์ ต่อจากนั้นท่าน
ให้ก าลังใจผู้อ่านให้หั นจากความ
ปรารถนาชั่วมาเชื่อฟังพระเจ้า 
(4:1-12) ยากอบต าหนิคนที่วางใจ
ในแผนการและทรัพย์สมบัติของ
ตน (4:13-5:6)  
และในตอนสุดท้าย ท่านเตือน

ผู้อ่านให้อดทนต่อกันและกัน (5:7-
11) ให้พูดตรงไป  ตรงมา (5:12) 
ให้อธิษฐานเผื่อกันและกัน (5:13-
18) และช่วยเหลือกันและกันให้คง
ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 
จดหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็น

คู่มือในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 
ประกอบไปด้วยการตักเตือนอย่าง
ตรงไปตรงมา ท้าทาย และเรียกร้อง 
การอุทิศตน จงอ่านพระธรรม    
ยากอบและเป็นผู้ประพฤติตาม  
พระวจนะ (1.22-25) 
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วันที่ 21 มีนาคม   
ยากอบ 1:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ยากอบ 1:1-8    
ช้า ๆ 1 รอบ 
เหตุผลที่ยากอบบอกว่าการทนทุกข์
คือความยินดีคืออะไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2,3  ยากอบไม่ได้กล่าวว่า “ถ้า” 
เราเผชิญการทดลอง แต่กล่าวว่า 
“เมื่อใดที่” เราเผชิญกับมัน ยากอบ
ถือว่าเราต้องเผชิญกับการทดลอง
ต่างๆ และเราอาจจะได้รับประโยชน ์
อยู่บ้าง  
 สิ่งส าคัญคือเราต้องไม่แสร้งท า
เป็นมีความสุขเมื่อเผชิญกับความ
เจ็บปวด แต่ต้องมองในแง่บวก 
(“จงถือเป็นเรื่องน่ายินดี”) เพราะว่า 

การทดลองได้ก่อให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตของเรา  
 ยากอบบอกให้เราเปลี่ยนความ
ยากล าบากเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เรียนรู้ ช่วงเวลาแห่งความยาก  
ล าบากสอนให้เราอดทนบากบั่น  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6       “เชือ่ อย่าสงสยัเลย ” 
หมายความว่า ไม่ใช่เชื่อในการ
สถิตอยู่ของพระเจ้าเท่านั้น แต่เชื่อ
ในความรักความห่วงใยของ
พระองค์รวมไปถึงการวางใจใน
พระองค์และการหวังว่าพระองค์จะ
ทรงฟังและตอบค าอธิษฐาน  
 เราต้องก าจัดท่าทีที่ไม่พอใจ
ออกไปเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ 
พระเจ้าไม่ทรงยอมรับค าร้องขอ    
ที่เห็นแ ก่ตัวและสิ้นคิด เราต้อง
มั่นใจว่าพระเจ้าทรงสนับสนุน
ความปรารถนาของเราที่ตรงกับ
พระประสงค์ของพระองค์  



มีนาคม – 57 

ข้อ 6-8  ถ้าเราเคยเห็นคลื่นขนาด
ใหญ่ที่ม้วนตัวอยู่ในทะเลอย่างไม่
หยุดหย่อน เราจะรู้ว่ามันแปรปรวน
เพียงใด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงลม 
แรงโน้มถ่วง และกระแสน้ า  
 ความส งสัยท าให้เราแปรปรวน
เหมือนคลื่นที่ไม่เคยสงบ ถ้าเราไม่
อยากถูกซัดไปซัดมา จงวางใจพระ
เจ้า ให้พระองค์ส าแดงว่าอะไรดี
ที่สุดส าหรับเรา จงทูลขอสติปัญญา
จากพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์จะ
ประทานให้ แล้วการตัดสินใจของ
เราจะแน่วแน่และมั่นคง 
 เมื่อเราอยู่ในพระเจ้านั้น เราไม่
ต้องกลัวความทุกข์ เพราะเมื่อพระ
เจ้าอนุญาตให้เราพบกับความทุกข์
นั้น พระองค์ทรงต้องการให้เรา
เติบโตขึ้น  

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา 
พระองค์ทรงรักเรา ดังนั้นทุกอย่าง 
ที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเรานั้น

ล้วนแต่มีวัตถุประสงค ์
และเกิดผลดีกับเราทุกประการ 

 

 ลองทบทวนดูถึงป ระสบการณ์
ความทุกข์ยากที่เราเผชิญนั้น มี
อะไรบ้างที่เป็นผลดีตามมาจาก
ความทุกข์ยากนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงรักเรา ทรงปกป้องเราเสมอ
แม้แต่ในความยากล า บากที่เรา
ก าลังเผชิญอยู่นั้น  
 ให้เราขอบพระคุณพระองค์ใน
สภาพที่เรายากล าบาก แม้เราจะไม่
เข้าใจ แต่เพราะเราไว้วางใจ
พระองค์ เราจึงจะขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรง
อนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 22 มีนาคม   
ยากอบ 1:9-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 1:9-18 
ช้าๆ 2 รอบ 
ในข้อ 14-15 ได้บอกถึงต้นเหตุของ
การทดลอง (การถูกล่อให้หลง )ว่า
คืออะไร และอะไรคื อผลสุดท้าย
ของมัน ?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9-11   คนยากจนควรจะยินดี  
ที่ความร่ ารวยไม่มีความหมาย
ส าหรับพระเจ้า มิเช่นนั้นพวกเขาก็
ไร้ค่า  
 ส่วนคนร่ ารวยก็ควรจะยินดี ที่
เงินไม่ได้มีความหมายส าหรับพระ -
เจ้า เพราะเงินนั้นสูญไปได้ง่ายๆ  
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 ความม่ังคั่งที่แท้จริงคือจิต -
วิญญาณที่เติบโตขึ้น ไม่ใช่ทรัพย์  
สินเงินทองที่เพิ่มพูนขึ้น   พระเจ้า
ทรงสนพระทัยในสิ่งที่ยั่งยืน (จิต-
วิญญาณของเรา) ไม่ใช่ของชั่วคราว 
(เงินและทรัพย์สมบัติ)  
 
ข้อ 13-15 เป็นเรื่องง่ายที่จะโทษ
ผู้อื่นและแก้ตัวเมื่อคิดชั่วหรือ
กระท าผิด  
 การแก้ตัวหมายรวมถึงการบอก
ว่า [1] เป็นความผิดของคนอื่น [2] 
เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ [3] ใครๆก็ท า
อย่างนี้ [4] เป็นแค่ความผิดพลาด
อย่างหนึ่งเท่านั้นเอง [5] ไม่มีใคร
สมบูรณ์แบบ [6] มารซาตานท าให้
ฉันท าอย่างนี้ [7] ถูกบีบบังคับให้
ท า [8] ไม่รู้ว่าผิด [9] พระเจ้าทรง
ทดลองฉัน  

คนที่แก้ตัวจะโยนความผิดไปให้คนอื่น 
หรือสิ่งอื่น แต่ในทางตรงกันข้าม 
คนที่เป็นคริสเตียนจะรับผิดชอบ 

ต่อความผิดพลาดของตน สารภาพ 
และทูลขอการอภัยจากพระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13,14      คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้ามักสงสัยว่าท าไมตนเองยัง
ถูกทดลองหรือล่อลวง  
 พระเจ้าทรงล่อลวงเขาหรือ 
พระองค์ทรง ”ทดลอง ” เขาแต่
พระองค์ไม่ทรง “ล่อลวง” ใครให้ท า
บาป พระองค์ทรงอนุญาตให้
ซาตานทดลองพวกเขาเพื่อพัฒนา
ความเชื่อและเติบโตขึ้นในการ
พึ่งพาพระคริสต์  
 เราสามารถสู้ทนต่อการล่อลวง
ให้ท าบาปได้โดยพึ่งก าลังจาก   
พระเจ้า และเลือกที่จะเชื่อฟังพระ
วจนะของพระองค์ 
 ประเด็นที่ส าคัญคือ การที่เราจะ
สู้ความบาปโดยพึ่งพระเจ้าและเชื่อ
ฟังพระวจนะ เราตั้งใจเช่นนี้หรือไม่ 
ถ้าเราตั้งใจเช่นนี้ เราก็จะสามารถ
ชนะการทดลองนั้นได้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ดังนั้น ต่อไปนี้ถ้ามีการทดลอง  
ให้เราตั้งใจใหม่ อธิษฐานขอกําลัง
จากพระเจ้า และ เชื่อฟังพระวจนะ

อย่างไม่ประนีประนอม  
แล้วเราจะชนะอย่างแน่นอน 

 
อธิษฐาน 
 ทูลพระเจ้าประทานการดลจิตดล
ใจกับเราที่เราจะตั้งใจในการเผชิญ
การทดลองโดยไม่ประนีประนอม
ต่อความปรารถนาชั่ว ความอยาก 
และเนื้อหนังของเรา แต่จะตัดสินใจ
ท าตามที่พระวจนะบอกไว้ไม่ว่าจะ
ยากขนาดไหนก็ตาม เพราะเรารู้ว่า 
พระเจ้าจะประทานก าลังให้เราพบ
กับชัยชนะ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 23 มีนาคม   
ยากอบ 1:19-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 1:19-27 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 19,20  
สองข้อนี้พูดถึงความโกรธท่ีพลุ่ง
พล่านออกมาเมื่อมีคนมาท าให้เสีย
หน้า “ฉันรู้สึกแย่ ”  “ ไม่มีใครฟัง
ความเห็นของฉัน”      
 เมื่อเกิดความ อยุติธรรมหรือ
ความบาป เราควรจะโกรธเพราะ
คนอื่นถูกท าร้าย แต่เราไม่ควร
โกรธเมื่อแพ้การโต้เถียง เมื่อรู้สึก
ขุ่นเคืองใจ หรือเมื่อรู้สึกถูกมองข้าม  

 ความโกรธอย่างเห็นแก่ตัวไม่
เคยช่วยใครได้ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองข้อ 35-38 
ข้อ 22-25 การฟังพระวจนะของ
พระเจ้าเป็นสิ่งส าคัญแต่การเชื่อฟัง
และปฏิบัติตามนั้นส าคัญยิ่งกว่า  
 เวลาที่ใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์
ของเรานั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 
วัดได้จากความประพฤติและท่าที
ของเรา เราได้ น าสิ่งที่เรียนรู้ไป
ปฏิบัติหรือไม่ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 27 ในศตวรรษแรก ไม่ค่อยมี
คนช่วยเหลือแม่ม่ายและลูกก าพร้า
ในด้านการเงิน  
 ถ้าคนในครอบครัวไม่เต็มใจดูแล
แม่ม่ายกับลูกก าพร้าก็จะต้องไป
ขอทาน ขายตัวเองเป็นทาส หรือ
อดตาย  คริสตจั กรน าพระวจนะ  
พระเจ้ามาปฏิบัติได้ด้วยการดูแล
คนเหล่านี้  
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เมื่อเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
เรากําลังแสดงให้เห็นว่า 
การปรนนิบัติผู้อื่นนั้น 

มีความหมายมากเพียงไร 
 ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราปรน -
นิบัติผู้อื่นนั้นคือเราให้โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน  เราได้ท าเช่นนี้มาก
ขนาด ไหน ถ้าเราไม่ได้ท า ให้เรา
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดีหรือไม่ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราที่จะ
ระมัดระวังเรื่องการโกรธ ให้เรามี
ก าลังที่จะควบคุมอารมณ์ของเรา 
เมื่อเราต้องเผชิญกับคนที่ชอบยั่วยุ
อารมณ์ของเรา 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีก าลัง การ
ดลจิตดลใจที่จะประพฤติตามพระ
วจนะของพระเจ้าอย่างเต็มขนาด
ในทุก ๆ เรื่องที่ได้กล่าวไว้ในพระ -
คริสตธรรมคัมภีร์ 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 24 มีนาคม   
ยากอบ 2:1-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 2:1-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจา ก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในบทนี้ยากอบต่อต้านเรื่องความ
ล าเอียงและกล่าวว่าจ าเป็นต้องท าดี  
 ท่านเสนอหลักความเชื่อ 3 
ประการคือ [1] การอุทิศตนเป็น
ส่วนส าคัญของความเชื่อ เราไม่
อาจเป็ นคริสเตียนได้ด้วยการยืน -
หยัดหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องและเห็น
ด้วยกับข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์
เท่านั้น ( 2 :19 ) เราต้องมอบ
ความคิดจิตใจให้กับพระคริสต์  

[2] การท าดีเป็นผลตามธรรมชาติ
ที่มาจากความเชื่อแท้จริง คริส -
เตียนแท้จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
(2:18)  [3] ความเชื่อที่ ปราศจาก
การประพฤติดีไม่มีประโยชน์ต่อ
ใครเลย มันไร้ค่า (2:14-17)  
 ค าสอนของยากอบสอดคล้องกับ
ค าสอนของเปาโลที่ว่าความรอดมา
ทางความเชื่อเท่านั้น เปาโลเน้น
วัตถุประสงค์ของความเชื่อคือ  
น ามาถึงความรอด ส่วนยากอบ
เน้นผลของความเชื่อคือชีวิตที่
เปลี่ยนแปลง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี   
และการตอบสนอง 
ข้อ 8,9  เราต้องปฏิบัติต่อคนอื่น
อย่างที่เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติ
ต่อเรา  
 เราไม่ควรเพิกเฉยต่อคนร่ ารวย 
ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้แสดง
ความรักแต่เราก็ไม่ควรชื่นชมเขา
เพียงเพราะสิ่งต่างๆ ที่เขาท าให้กับ
เรา 
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 และขณะเดียวกันก็ไม่ควรละเลย
คนยากจนเพราะดูเหมือนว่าเขาไม่
สามารถตอบแทนอะไรเราได้  
 เรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเราต้อง
ช่วยเหลือคนที่เขาไม่สามารถตอบ
แทนเราได้ และเราเคยท าเช่นนั้น
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 12  ในฐานะคริสเตียน เรา
ได้รับความรอดเป็นของขวัญคือ
พระคุณพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ
ไม่ใช่โดยการท าตามบทบัญญัติ 
 แต่ในฐานะคริสเตียนนี้เราก็ถูก
เรียกร้องให้เชื่อฟังพระคริสต์ด้วย 
อัครทูตเปาโลได้สอนว่าเพราะพวก
เราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังก์
พิพากษาของพระคริสต์ (2 คร .
5:10) เพื่อรับการพิพากษาในการ
กระท าของเรา   
 พระคุณของพระเจ้าไม่ได้ยกเลิก
หน้าที่ในการเชื่อฟังพระองค์แต่ให้
มาตรฐานใหม่ในการเชื่อฟังแก่เรา 

บทบัญญัติไม่ได้เป็น 
ข้อบังคับอีกต่อไป 

แต่เป็นกฎแห่งเสรีภาพ 
ที่เราเต็มใจรับด้วยความยินด ี
เพราะเรารักพระเจ้าและมีฤทธิ์
อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ ์

ช่วยให้เราทําได้สําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างใจของ
เราให้เป็นใจที่ตั้งอยู่บนพระวจนะ
ของพระเจ้าโดยไม่ล าเอียง คือมี
สายตาแบบพระเจ้าไม่ได้มีแบบ
โลกนี้ เช่น เราจะมองพี่น้องทุกคน
ไม่ว่าคนนั้นจะร่ ารวยหรือยากจน
อย่างถูกต้องคือเป็นลูกของพระเจ้า
เหมือนกัน แม้ความสามารถและ
บทบาทจะต่างกันก็ตาม 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรารู้จักใช้
เสรีภาพอย่างถูกต้อง ไม่ใช่อย่าง
ตามใจตัวเอง โดยอ้างเสรีภาพที่จะ
ท าสิ่งที่ใจปรารถนาของตน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 25 มีนาคม   
ยากอบ 2:14-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 2:14-26 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าความ
เชื่อและการกระท านั้นเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 18 มองเผิน ๆ ข้อความตอนนี้
ดูเหมือนจะขัดแย้งกับพระค าโรม 
3:28 ที่ว่ามนุษย์นับว่าเป็นคนช อบ
ธรรมได้ก็โดยความเชื่อไม่ใช่โดย
การรักษาบทบัญญัติ  
 แต่เมื่อศึกษาลึกลงไปจะเห็นว่า
ค าสอนของยากอบกับเปาโลไม่ได้
ขัดแย้งกัน เป็นความจริงที่การท า  
ดีไม่สามารถท าให้ได้รับความรอด  
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แต่การท าดีและชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
เป็นผลจากความเชื่อที่แท้จริง  
 เปาโลคัดค้านคนที่พยายามจ ะ
รอดโดยการประพฤติแทนความ
เชื่อแท้ แม้แต่มารซาตานก็รู้ว่า  
พระเยซูเป็นใครแต่ไม่ยอมเชื่อฟัง
พระองค์ (2 :19 ) ความเชื่อแท้
เกี่ยวข้องกับการอุทิศตัวตนทั้งหมด
ของเราต่อพระเจ้า 
 
ข้อ 25       ราหับอาศัยอยู่ในเมือง      
เยรีโค ซึ่งเป็นเมืองที่อิสราเอลตีได้ 
 เมื่อเข้ายึดแผ่ นดินแห่งพันธ -
สัญญา (ยชว .2) เมื่อคนสอดแนม
ของอิสราเอลเข้ามาในเมือง นางได้
ซ่อนและช่วยพวกเขาให้หนีไปได้ 
 โดยวิธีนี้นางได้แสดงให้เห็น    
ถึงความเชื่อในพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอล ผลก็
คือนางกับครอบครัวรอดชีวิตเมื่อ
เมืองนั้นถูกท าลาย  
 พระธรรมฮีบรู 11:31 ยกย่องให้
ราหับเป็นหนึ่งในวีรชนแห่งความ
เชื่อ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ14 
เมื่อคนหนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อสิ่งที่
เธอหรือเขาอาจจะมีก็คือการเห็น
ด้วยกับค าสอนของคริสเตียนสัก
เรื่องหนึ่ง แต่นี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็น
ความเชื่อที่สมบูรณ์   

ความเชื่อที่แท้จริง 
จะเปลี่ยนแปลงการกระทําของเรา 
ให้ดีเท่ากับสิ่งที่เราคิด หากชีวิต 
ของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
เราก็ไม่ได้เชื่อในความจริง 

ที่เราอ้างว่าเชื่อ 
 เรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ 
จงยกตัวอย่างสัก 1 เรื่องที่เรามั่นใจ
ที่จะตอบได้ว่าเราเชื่อจริง และ 
เพราะเหตุใดเราจึงมั่นใจเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงตรวจสอบ
ความเชื่อของเราว่าเป็นความเชื่ อ 
ที่แท้จริงหรือไม่ และให้เราได้รู้  
เพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
ที่จะมีความเชื่ออย่างถูกต้องใน
เรื่องนั้น ๆ  
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาให้กับเราในการด าเนินชีวิต
ด้วยความเชื่ออย่างถูกต้อง นั้น
หมายถึงความเชื่อที่มีการประพฤติ
หรือการกระท าควบคู่ไปด้วย 
 ใช้เวล านี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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……..…………………………………………. 
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…………………………………………………
……..…………………………………………
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…………………………………………………
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วันที่ 26 มีนาคม   
ยากอบ 3:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 3:1-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในเรื่ อง
ค าพูดจากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6 
ยากอบเปรียบเทียบการท าลาย
ของลิ้นว่าเหมือนเปลวไฟที่โหม
กระหน่ า  
 ความชั่วร้ายของลิ้นนั้นมาจาก
นรกโดยตรง  ลิ้นที่ไม่ได้ควบคุม
สามารถสร้างความเสียหายอย่าง
ใหญ่ หลวงได้ ซาตานใช้ลิ้นสร้าง
ความแตกแยกท าให้คนเป็นศัตรู
กัน   

 ค าพูดไร้สาระและน่าเกลียด
ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะแพร่
การท าลายล้างได้อย่างรวดเร็ว  
เมื่อพลั้งปากไปแล้วไม่มีใคร
หยุดยั้งผลของมันได้   
 เราต้องระวังค าพูดเพราะถึงแม้
เราอาจจะคิดว่าสามารถขอโทษได้
ทีหลังแต่รอยแผลก็ยังคงอยู่  วาจา
เกรี้ยวกราดไม่กี่ค าสามารถท าลาย
ความสัมพันธ์ท่ีสร้างมาเป็นปีๆ ได้   
 

ก่อนที่เราจะเอ่ยปากพูดอะไร 
จงระลึกว่าคําพูดเหมือนกับไฟ  

เราไม่สามารถควบคุม 
หรือเรียกร้องอะไรกลับคืนมาได ้

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1  ครูหรืออาจารย์เป็นอาชี พที่
ถือว่ามีคุณค่ายิ่งและได้รับการนับ
ถืออย่างมากในวัฒนธรรมยิว คริส -
เตียนชาวยิวหลายคนอยากเป็นครู  
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 ยากอบเตือนว่าเป็นเรื่องดีที่
อยากจะสอน แต่ครูมีความรับผิด -
ชอบอย่างใหญ่หลวง เพราะค าพูด
และแบบอย่างของครูมีผลต่อจิต
วิญญาณของผู้อื่น  
 ถ้าเรามีบทบาทในการสอนหรือ
บทบาทผู้น า ชีวิตเราส่งผลต่อคนที่
เราน าอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 8  ถ้าไม่มีใครควบคุมลิ้นได้ 
แล้วจะพยายามไปท าไม?   
 ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถ
ควบคุมลิ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรา
ก็สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมให้
ความเสียหายน้อยลงได้   
 การพยายามดับไฟก็ดีกว่าการ
เที่ยวไปจุดไฟขึ้นมา  จงจ าไว้ว่า
เราไม่ได้ต่อสู้กับลิ้นที่เป็นดั่งไฟ
ด้วยตัวเองแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงประทานก าลังให้เราเพื่อ
ควบคุมสิ่งที่เราพูดแม้แต่ในยาม
โกรธ   

 พระวิญญาณจะทรงเตือนเราให้
คิดถึงความรักของพระเจ้าและไม่
โต้ตอบด้วยคว ามเกลียดชัง  หรือ
เมื่อเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
 พระวิญญาณจะทรงรักษาความ
เจ็บปวดและเราจะไม่หันกลับไป
เล่นงานคนที่พูดว่าร้ายนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะ
ทรงกระท าการในชีวิตของเราได้
อย่ างเต็มที่ตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ 
 อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า 
“พระเจ้า ขอน้ าพระทัยของพระองค์
ส าเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ทรงเปิดเผยน้ าพระทัยของ
พระองค์ให้เราทราบ และขอ
ประทานก าลังให้กับข้าพระองค์ที่
จะด าเนินชีวิตไปตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ตลอดไป” 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 มีนาคม   
ยากอบ 3:13-18 
อธิษฐานสั้นๆ  ขอการทรงน า และ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า   
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 3:13-18 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงความ
แตกต่างระหว่างสติปัญญาจากโลก
และจากพระเจ้าอย่างไรบ้าง ? (ข้อ 
15-17)_____________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 14,15 
“ขมขืน่เพราะมีใจริษยาและมกั
ใหญ่ใฝ่สงู”  เป็นสิ่งที่มาจากมาร   
 เป็นการง่ายที่เราจะถูกกดดัน
ทางสังคมหรือแม้แต่ความหวังดี
ของคริสเตียนชักจูงไปสู่ความ
ปรารถนาที่ผิดๆ    
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 ค าแนะน าเช่น “จงใช้สิทธิ์ของ
เรา ”  “ มุ่งไปเพื่อสิ่งนั้นสิ ” หรือ 
“ตั้งเป้าหมายไว้ให้สูง ”  อาจน าเรา
ไปสู่ความโลภและการแข่งขัน
ในทางที่ผิด   
การแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้า

จะช่วยปลดปล่อยเราออกจาก 
วงจรของการแข่งขันเปรียบเทียบ 

และความอยากได้ อยากมี  
และอยากเป็นเหมือนคนอืน่ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 13-18 
เราเคยรู้จักใครที่อวดฉลาดแต่ท า
อะไรโง่ๆ บ้างไหม?  
 สติปัญญาและความเฉลียว
ฉลาดวัดได้จากอุปนิสัยใจคอของ
คน  ถ้าเราสามารถบอกพันธุ์ของ
ต้นไม้ได้จากผลของมัน เราก็
สามารถประเมินสติปัญญาและ
ความเฉลียวฉลาดของตัวเองได้
จากการประพฤติเหมือนกัน   
 ความโง่เขลาน าไปสู่ความยุ่ง
เหยิงแต่ปัญญาน าไปสู่สันติสุขและ
ความดีงาม   

 เราเคยถูกหลอกให้สร้างความ
ขัดแย้ง นินทาปากต่อป ากหรือ
กระพือไฟแห่งความแตกแยก
หรือไม่?  ขอให้เราจงระวัง   ค าพูด
ที่มีสติปัญญาและค าพูดที่เต็มไป
ด้วยความรักนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง
สันติสุข  พระเจ้าทรงรักผู้ที่สร้าง
สันติ (มธ.5.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาแบบพระองค์ให้กับเรา และ
ทูลขอพระองค์ทรงช่วยให้เรา
สามารถแยกแยะสติปัญญาและ
ความคิดใด ๆ ท่ีไม่ได้มาจากพระ -
เจ้าให้เราทราบ เพื่อเราจะสามารถ
จัดการสิ่งเหล่านี้ออกไปเสี ยจาก   
ใจของเรา เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 วันที่ 28 มีนาคม   
ยากอบ 4:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพ ระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ยากอบ 4:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเหตุผลว่า
ท าไมเมื่อเราทูลขอพระเจ้าแล้ว   
เราไม่ได้รับตามที่เราทูลขอนั้น ? 
(ข้อ 3) ____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอน นี้ในข้อ 
4-6 
การถ่อมใจจะช่วยเยียวยาตัณหา
ชั่วให้หมดไป (ดู สภษ .16:18,19;  
1ปต.5:5,6)    
 ความเย่อหยิ่งท าให้เรายึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง และน าเรา
มาถึงบทสรุปที่ว่าเราสมควรจะ
ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเห็น 
สัมผัส หรือคิดฝันเอาไว้   
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 ความคิดเช่นนี้ท าให้เกิดความ
อยากได้ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น  การถ่อม
ตัวลงต่อหน้าพระเจ้าสามารถ
ปลดปล่อยเราจากการยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลางและเริ่มตระหนักว่า
ทุกสิ่งที่เราต้องการนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพระเจ้า   
 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เติม
เต็มในเรา เราจะมองเห็นว่าสิ่งที่
ล่อลวงทั้งหลายในโลกนี้เป็นเ พียง
สิ่งทดแทนราคาถูกเมื่อเทียบกับสิ่ง
ที่พระเจ้าจะประทานแก่เรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,3 ยากอบพูดถึงปัญหาที่พบ
ทั่วไปในการอธิษฐาน ได้แก่ การ
ไม่ทูลขอ ทูลขอสิ่งที่ผิด และทูลขอ
ด้วยเหตุผลที่ผิด   
 เราพูดคุยกับพระเจ้าบ้างหรือไม่  
หากอธิษฐานเราทูลเ รื่องใดเราทูล
ขอเพียงเพื่อให้สมความปรารถนา
เท่านั้นหรือ  เราแสวงหาความ
เห็นชอบจากพระเจ้าในสิ่งที่เรา
วางแผนจะท าหรือไม่  

คําอธิษฐานของเราจะมีฤทธิ์อํานาจ
เมื่อเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยน 

ความปรารถนาของเราให้สอดคล้อง
กับพระประสงค์ของพระองค ์

 ให้เราทบทวนค าอธิษฐานที่ผ่าน
มาของเราที่ไม่ได้รับค าตอบตามที่
เราทูลขอจากพระองค์ เป็นไปได้
หรือไม่ที่เราขอผิด เมื่อเป็นเช่นนี้ 
เราควรจะเปลี่ยนค าอธิษฐานและ
ท่าทีการอธิษฐานของเราใหม่
อย่างไร?___________________ 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 3,4 ไม่ใช่เรื่องผิดที่อยาก มีชีวิต
ที่สุขสบาย พระเจ้าประทานสิ่งที่ดี
ซึ่งพระองค์เองก็อยากให้เราชื่นชม 
แต่เป็นเรื่องผิดที่จะหาความสุข
ส าราญบนความทุกข์ของคนอื่น 
หรือเมื่อต้องแลกกับการเชื่อฟัง    
พระเจ้า  
 ความสุขส าราญที่พรากเราออก
จากการท าสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
นั้นเป็นบาป แต่ความสุขส าราญใน
พระพรอันมากล้นของพระองค์เป็น
สิ่งที่ดีงาม 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับสันติสุข ความชื่นชมยินดีที่
เรามีในพระองค์ ขอบพระคุณพระ -
เจ้าที่พระองค์ทรงตอบค าอธิษฐาน
เราตามน้ าพระทัยของพระองค์  
และนี่เป็นเหตุให้เราเจริญเติบโต  
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้เวล านี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 มีนาคม   
ยากอบ 4:7-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภา วนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 4:7-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เง่ือนไข 
2 ประการที่มารจะหนีจากเราไปคือ
อะไร? (ข้อ 7) _______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10 
การถ่อมตัวถ่อมใจของเราลง
หมายถึงการตระหนักว่าคุณค่าของ
เรามาจากพระเจ้าเพียงผู้เดียว   
 การถ่อมใจต้องพึ่งพาก าลังที่มา
จากพระเจ้า ไม่ใช่พึ่งพาแต่ความ
พยายามของตนเองเท่านั้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เราเองไม่สมควรกับความโปรด
ปรานของพระเ จ้าแต่พระองค์ทรง
เอื้อมมาหาเราด้วยความรักและให้
คุณค่าแก่เราพร้อมด้วยศักดิ์ศรีแม้
เราจะมีข้อบกพร่องอยู่ก็ตาม 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7 แม้ว่าพระเจ้ากับซาตานจะสู้
รบกัน แต่เราไม่คอยจนถึงตอนจบ
เพื่อดูว่าใครชนะ  
 พระเจ้าทรงชนะเหนือซาตาน
แล้ว (วว.12:10-12)  และเมื่อพระ -
คริสต์เสด็จกลับมา ซาตานกับทุก
สิ่งที่เป็นของมันก็จะถูกขจัดไป
อย่างสิ้นซาก (วว.20:10-15)  
 แต่ถึงอย่างไรก็ดีซาตานอยู่ที่นี่
เวลานี้และก าลังพยายามดึงเราเข้า
ไปสู่ความชั่วร้ายของมัน แต่โดย
ฤทธิ์อ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา เราสามารถ
ต่อสู้ซาตานได้ และมันจะหนีไป
จากเรา 
 

 พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เมื่อ
เรา [1[ ยอมจ านนต่อพระเจ้า และ 
[2] ยืนหยัดต่อสู้ซาตานแล้ว มัน
จะต้องหนีไปจากเราอย่างแน่นอน 
นี่คือ 2 ประการที่เป็นส่วนของเราที่
ต้องท า ดังนั้น เมื่อเราต้องเผชิญ
การทดลองใด ๆ ก็ตาม ท า 2 สิ่งนี้ 
เราจะชนะอย่างแน่นอน 
 
ข้อ 12 พระเยซูสรุปบทบัญญัติ
ทั้งหมดว่าคือการรักพระเจ้าและรัก
เพื่อนบ้าน (มธ.22:37-40)  
 และเปาโลกล่าวว่า “ผูที้ร่กั
เพือ่นมนุษยก์ไ็ด้ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัอย่างครบถ้วนแล้ว ” 
(รม.13:6-10)   
 เมื่อเราไม่รักก็เท่ากับเราก าลัง
ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้า   
 จงส ารวจท่าทีและการกระท า
ของเราต่อผู้อื่นว่าเราเสริมสร้าง
หรือบั่นทอนเขา   

เมื่อเราจะเอ่ยปากวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใด 
จงระลึกถึงบทบัญญัติแห่งความรัก

ของพระเจ้าแล้วพูดในทางที่ด ี
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 การพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นจะช่วยให้เราเห็นความผิดของ
เขาน้อยลงและสามารถเชื่อฟังพระ-
บัญญัติของพระเจ้าได้มากขึ้น 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอประสบการณ์ใน
การใกล้ชิดพระเจ้า  การทรงสถิต
ของพระองค์ในชีวิตของเรา เพื่อ
เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ   
พระเจ้าในชีวิต จนเราจะเป็นคนที่  
มีวิถีชีวิตที่ยอมจ านนพระองค์
ตลอดเวลา เมื่อนั้น เราจะเป็นคน  
ที่มีชัยชนะต่อซาตานอยู่เสมอ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



มีนาคม – 77 

วันที่ 30 มีนาคม   
ยากอบ 4:13-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ยากอบ 4:13-17 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 13-16 
การมีเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่
เป้าหมายที่ไม่มีพระเจ้าจะท าให้เรา
ผิดหวัง   
 ไม่มีประโยชน์ที่จะวางแผนโดย
ปราศจากพระเจ้าเพราะอนาคตอยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์   
 เราอยากจะท าอะไรในอีกสิบปี
ข้างหน้า ในปีหน้า หรือในวันพรุ่งนี้  
เราจะตอบสนองอย่างไรถ้าพระเจ้า
ทรงก้าวเข้ามาและทรงปรับแผน
ของเราใหม่   

จงวางแผน  
แต่อย่ายึดมั่นกับแผนนั้น 

จนไม่ได้ฟังพระเจ้า   
จงตั้งใจให้พระประสงค์ของพระองค์

เป็นศูนย์กลางการวางแผน  
แล้วเราจะไม่มีวันผิดหวัง 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14 ชีวิตนี้แสนสั้นไม่ว่าเราจะมี
ชีวิตยืนยาวสักเพียงใด  อย่าให้สิ่ง
ใดมาหลอกให้คิดว่าเรายังเหลือ
เวลาอีกเยอะที่จะอยู่เพื่อพระคริสต์ 
อยู่ชื่นชมคนที่เรารัก หรือท าสิ่งที่
ควรท า  
 จงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าวันนี้ 
แล้วไม่ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อไร 
เราก็ได้ท า ตามแผนการที่พระเจ้า
ทรงวางไว้ส าหรับเราแล้ว 
 ดังนั้นวันนี้เราได้ท าสิ่งที่พระเจ้า
วางแผนให้เราแล้วหรือยัง สิ่งนั้น
คืออะไร จงเริ่มต้นท าเถิดตั้งแต่
วันนี้ ______________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ17 เรามักจะคิดว่า “การกระท า
ผิด” เป็นบาป แต่ยากอบบอกเรา
ว่า “การไม่กระท า ” สิ่งที่ถูกก็เป็น
บาปเช่นกัน (บาปสองประเภทนี้
บางทีเรียกว่าบาปแห่งการกระท า
และบาปแห่งการละเลย)   
 การโกหกเป็นบาป แต่การรู้
ความจริงแล้วไม่บอกก็ถือว่าเป็น
บาปด้วย การพูดถึงคนอื่นในแง่
ร้ายเป็นบาป แต่ถ้าเรารู้ว่าเขา
ต้องการมิตร ภาพและเรากลับหนี
เขาก็เป็นบาปเหมือนกัน   
 เราควรเต็มใจช่วยเหลือตามการ
ทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ถ้าพระเจ้าทรงน าให้เราแสดง  
ความเมตตา ปรนนิบัติหรือรื้อฟื้น
สัมพันธภาพจงท าตาม  แล้วเราจะ
มีประสบการณ์ที่สดใหม่และท า   
ให้ความเชื่อของเรามีชีวิตชีวาขึ้น 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทู ลขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนในเป้าหมายชีวิตของเราว่า
คืออะไรส าหรับอาณาจักรของ   
พระเจ้า และให้เราชัดเจนในของ- 

ประทานที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรา เพื่อเราจะท าสุดความสามารถ
เพื่อเป้าหมายนั้น  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่ เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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วันที่ 31 มีนาคม   
ยากอบ 5:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ยากอบ 5:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6 “คนชอบธรรม ”   ในที่นี้
พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย
ใช้ค าว่า “คนทีไ่ม่มีความผิด ”  
ซึ่งหมายถึงคนที่ไม่มีทางปกป้อง
ตัวเอง  
 คนที่ว่านี้อาจจะเป็นคนงานที่
ยากจน คนจนที่ไม่สามารถจ่ายหนี้
และต้องถูกจับขังคุกหรือถูกบีบ
บังคับให้ขายทรัพย์สมบัติทั้งหมด 
บางครั้งพวกเขาถูกบังคับให้ขาย 

แม้แต่คนในครอบครัวไปเป็นทาส 
เมื่อไม่มีโอกาสท างานใช้หนี้คนจน
จึงมักจะอดตาย  พระเจ้าทรงเรียก
สิ่งนี้ว่าเป็นการฆาตกรรม  
 การสะสมเงินทอง การเอาเปรียบ
ลูกจ้าง และการใช้ชีวิตเพื่อปรนเปรอ
ความปรารถนาของตนเอง ทั้งหมด
นี้ไม่อาจเล็ดลอดสายพระเนตร  
พระเจ้าไปได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-6   
ยากอบประกาศว่าความร่ ารวยเป็น
สิ่งไร้ค่าแต่ไม่ได้ประกาศว่าคนรวย
ไร้ค่า   
 เงินทองจะหมดค่าเมื่อพระคริสต์
กลับมา  ดังนั้นเราควรใช้เวลาเก็บ
สะสมทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าใน
อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้า  
  เงินทองโดยตัวมันเองไม่ใช่
ปัญหา  คริสเตียนเองก็จ าเป็นต้อง
ใช้เงินในการด ารงชีวิตและเลี้ยงดู
ครอบครัว  มิชชันนารีต้องการเงิน
เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ  
คริสตจักรต้องการเงินเพื่อจะท า
พันธกิจให้เกิดผล   
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 แต่“การรัก” เงินทองต่างหากคือ
ปัญหาที่น าไปสู่ความชั่ว (1ทธ .
6:10) และเป็นสาเหตุให้บางคนกด
ขี่และขูดรีดผู้อื่นเพื่อให้มีมากขึ้น    
 นี่เป็นค าเตือนแก่คริสเตียนทุก
คนที่ถูกล่อลวงให้ยึดเอามาตรฐาน
ของโลกแทนมาตรฐานของพระเจ้า 
(รม .12:1,2)  และเวลาเดียวกันก็
เป็นการให้ก าลังใจคนที่ถูกคนรวย
กดขี่ข่มเหง 
 ให้เราถามตัวเราเองว่า เรามี
ท่าทีต่อเงินอย่างไรบ้าง  และถ้า
พระเจ้าให้เราเป็นคนร่ ารวย เราจะ
มีท่าทีต่อเงิน ต่อการรับใช้ และต่อ
พี่น้องอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเงินทองที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ทูลขอพระเจ้าให้เรา      
มีสติปัญญาในการใช้เงินทองให้
เป็นพระพรส าหรับอาณาจักรของ
พระเจ้า 

 อธิษฐานส าหรับพี่น้ องทุกคนใน
คริสตจักรของเราจะมีความเป็นอยู่
ที่ดีไม่ขัดสน และมีสติปัญญาใน
การใช้เงินอย่างถูกต้องไม่ถูก
ซาตานหลอกลวง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

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


