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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ เดือนเมษายนในช่วงสงกรานต์นั้น มีประเพณีไทย

อย่างหนึ่งที่ดีมากคือการเคารพผู้ใหญ่ มีการด าหัวแสดงความเคารพนับ
ถือ ขอพรจากท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย พี่น้องของเราในคริสตจักรหลายคน
ก็จะกลับต่างจังหวัดไปบ้านของตัวเอง เป็นการรวมญาติพี่น้อง ซึ่งผมขอ
สนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเป็นการส่งเสริมความแข็งแรงให้กับสถาบัน
ครอบครัว ดังนั้น ในช่วงสงกรานต์ คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ เราจึงจัด
แค่การด าหัวผู้อาวุโสในคริสตจักร แล ะให้สมาชิกครอบครัวได้ใช้เวลา
ด้วยกัน 

ค าถามหนึ่งที่เราต้องตอบคือ เราจะสร้างสถาบันครอบครัว ให้
เข้มแข็งได้อย่างไร  แน่นอน ค าตอบหลักคือ โดยพระวจนะของพระเจ้า 
เพราะเมื่อเราดูจากพระธรรมสดุดีบทที่ 119 นั้น เราจะเห็นพระพร 
ประโยชน์ของพระวจนะของพระเจ้าที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้
เข้มแข็ง เติบโตยิ่งขึ้น  เช่นในข้อ 105 ที่กล่าวว่า “พระวจนะของ
พระองคเ์ป็นโคมสาํหรบัเท้าของข้าพระองคแ์ละเป็นความสว่างแก่
มรรคาของข้าพระองค”์ เป็นต้น 

สิ่งที่เราท าในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่นั้นคือสร้างบรรยากาศ
ของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า คือในตอนบ่ายเราจะหนุนใจให้
สมาชิกทุกคนเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ โดยมีการแบ่งปันค าพยาน  ใน
บรรยากาศสบาย ๆ เช่นอาจจะมี Coffee Break และก่อนจะเรียนก็จะมี
การท่องพระคัมภีร์ที่ก าหนดไว้ในหนังสือ QT ที่เราเฝ้าเดี่ยวกันนั้น ให้
แต่ละคนแบ่งปันการเฝ้าเดี่ยวว่าได้รับอะไรบ้างจากเฝ้าเดี่ยวนั้น  
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การที่เราท าเช่นนั้น ก็จะเป็นการหนุนใจให้ทุกคนท า QT เพื่อเขา
จะสามารถมีส่วนร่ว มได้ แล้วหลังจากนั้ น เราก็จะเรียนพระคัมภีร์
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

ส่วนในครอบครัวนั้น เราก็ต้องสร้างบรรยากาศของพระวจนะให้
เกิดขึ้นด้วย สิ่งที่ผมท าคือทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. หลังที่ผมเสร็จงาน
จากคลินิ กแล้ว ทุกคนในครอบครัวจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้า เป็นพยาน แบ่งปัน QT อธิษฐานร่วมกัน ผมท า
เช่นนี้เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ในบรรยากาศของพระวจนะ 
ผูกพันครอบครัวเข้าด้วยกันให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ต่างคน
ต่างอยู่ 

ถ้าเราจะสร้างครอบครัว เราต้องลงทุน เราหว่านสิ่งใด เราก็จะเก็บ
เกี่ยวสิ่งนั้น เร าหว่านพระวจนะส่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณ และ
ครอบครัวฝ่ายกายภาพของเรา แน่นอน เราจะเกี่ยวเก็บพระพรในชีวิต
ครอบครัวด้วย เราจะเห็นพี่น้องของเราเข้มแข็ง และลูก ๆ สามี ภรรยา 
เราเข้มแข็งด้วย 

ท่านได้ลงทุนอะไรลงไปในครอบครัวท่านบ้างครับ  
หว่านสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น 
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
  

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

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยน.1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 2:6-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า    
จากพระธรรมสดุดี 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  ผูวิ้นิจฉัย 2:6-23 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
การที่คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้า
จากพระธรรมบทนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 12 -15 
พระเจ้ามักต่อว่า และลงโทษคน
หนักที่สุดเมื่อเขากราบไหว้รูป
เคารพ  ท าไมรูปเคารพจึงเลวร้าย
นักในสายพระเนตรของพระเจ้า? 
 การกราบไหว้รูปเคารพเป็นการ
ละเมิดพระบัญญัติสองข้อแรกของ
พระบัญญัติสิบประการ (อพย .
20:3-6)   

 ชาวคานาอันมีเทพประจ าเกือบ
ทุกฤดูกาล ทุกกิจกรรม และทุก
สถานที่ ส าหรับพวกเขา พระเจ้า
ทรงเป็นเพียงพระอีกองค์หนึ่งใน
จ านวนเทพเจ้ามากมาย  
 ในทางตรงกันข้ามอิสราเอลต้อง
นมัสการพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น 
อิสราเอลจะไม่มีวันเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์
เดียว ถ้าพวกเขากราบไหว้รูป
เคารพอื่นๆ ด้วย  
 คนที่กราบไหว้รูปเคารพเอง     
ก็จะไม่มองว่าพระของพวกเขาเป็น
พระผู้สร้าง เพราะพวกเข าเป็นคน
สร้างพระเหล่านี้ขึ้นเอง รูปเคารพ
เหล่านี้เป็นตัวแทนของราคะ เนื้อ
หนัง และธรรมชาติมนุษย์ในด้านที่
ไร้ศีลธรรม ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่
จะนมัสการรูปเคารพและ นมัสการ
พระเจ้าไปพร้อมๆ กัน 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 16-19   
ตลอดประวัติศาสตร์ช่วงนี้  
อิสราเอลท าสิ่งต่อไปนี้ถึง 7 รอบ  
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[1] กบฏต่อพระเจ้า [2] ถูกชนชาติ
ศัตรูรุกราน [3] ได้รับการกอบกู้
โดยผู้วินิจฉัยที่ย าเกรงพระเจ้า  
[4] จงรักภักดีต่อพระเจ้าขณะที่     
ผู้วินิจฉัยนั้นยังปกครองอยู่ [5] เมื่อ
ผู้วินิจฉัยตายก็ลืมพระเจ้าอีก   
 เราเองก็อยู่ในวงจรเดียวกันนี้คือ
จงรักภักดีต่อพระเจ้าตราบใดที่เรา
อยู่ใกล้คนที่อุทิศชีวิตให้พระเจ้า แต่
เมื่อเราอยู่ด้วยตัวเองความกดดัน  
ที่ดึงเราให้ออกห่างจากพระเจ้าก็   
เพิ่มขึ้น  ดังนั้นเราจงตั้งใจที่จะ
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้ จะเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ยากล าบาก 
 อิสราเอลอยู่ได้ เพราะมีผู้ ที่ 
ถวายชีวิตแด่พระเจ้าเป็นผู้น าเขา  
ส าหรับส่วนตัวเรานั้น เราอยู่ได้ 
เพราะเราพึ่งพระเจ้า สร้างชีวิตกับ
พระองค์ หรือ เราพึ่งคนอื่นที่จะท า
ให้เราโตขึ้น?________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

ผู้น าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เขา 
ให้น าเราไปใกล้ชิดพระเจ้า 
ดังนั้นเราควรจะมีชีวิตที ่
ขึ้นกับพระเจ้าไม่ใช่กับผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับผู้น า
ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา อธิษฐาน
อวยพรเขาที่เขาเหล่านั้นได้รับใช้
พระเจ้าและเป็นพระพรแก่เรา 
 อธิษฐานส าหรับตัวของเราเอง 
ที่จะยืนหยัดโดยตรงกับพระเจ้า โต
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์จนเรา
สามารถยืนได้ด้วยล าพังตัวเราเอง
ในการพึ่งพิงพระเจ้า และจนเรา
สามารถที่จะน าผู้อื่นให้เติบโตกับ
พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 2 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 3:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 3:1-11 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านคิดว่า 
คนอิสราเอลต้องรับผลของการที่
เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 7   
 พระบาอัล เป็นรูปเคารพที่มีคน
กราบไหว้มากที่สุดในคานาอัน 
ส่วนใหญ่สร้างให้มีรูปร่างเหมือนวัว 
เป็นสัญลักษณ์ของพละก าลังและ
ความอุดมสมบูรณ์ และถือว่าเป็น
พระแห่งการเกษตร  
 ส่วนเจ้าแม่อาเชราห์เป็ นมเหสี
ของพระบาอัล เป็นเทพีแห่ง
มหาสมุทร และมีสัณฐานเป็นเสา
ไม้ซึ่งใช้แทนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์  
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 เมื่อเกิดกันดารอาหาร ชาวคานา-
อันเชื่อว่าพระบาอัลโกรธพวกเขา
และลงโทษโดยไม่ยอมให้ฝนตก 
นักโบราณคดีขุดพบรูปป้ันของ  
พระบาอัลจ านวนมากในอิสราเอล  
 เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าชาว
อิสราเอลละทิ้งการนมัสการพระเจ้า
ไปเพื่อนมัสการรูปเคารพที่ท าจาก
ไม้ หิน และเหล็ก แต่เราก็ท าแบบ
เดียวกันเมื่อเราทิ้งการนมัสการ
พระเจ้าไปท ากิจกรรมงานอดิเรก
หรือสิ่งที่เราคิดว่าส าคัญกว่า 
 แม้รูปเคารพของเราจะไม่ได้ท า
จากไม้หรือหินก็ตาม แต่ก็ เป็นบาป
ไม่น้อยไปกว่ากัน 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5-7      ชาวอิสราเอลพบว่า
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อความเชื่อ  
 ชายหญิงจากชนชาติรอบข้าง
ดึงดูดใจชาวอิสราเอล ไม่นานนัก
พวกเขาก็แต่งงานกับคนต่างชาติ
และยอมรับพระของคนเหล่านั้น
ด้วย  

 พระเจ้าทรงห้ามเรื่องนี้ไว้แล้ว
อย่างชัดเจน (อพย .34 :15 -17 ; 
ฉธบ .7:1-4) เมื่ออิสราเอลรับพระ
เหล่านี้เข้ามาในครัวเรือน พวกเขา
ก็เริ่มยอมรับการปฏิบัติตนที่ผิด
ศีลธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเหล่านี้   
 ชาวอิสราเอลส่วนมากไม่ได้
ตั้งใจจะกราบไหว้รูปเคารพ พวก
เขาเพียงแต่เพิ่มรูปเคารพเหล่านี้
เข้าไปในการนมัสการพระเจ้า แต่
ไม่นานนักพวก เขาก็ซึมซับการ
นมัสการพระต่างชาติเข้าไป   
 พวกเราก็เผชิญอันตรายอย่าง
เดียวกัน เราอยากเป็นเพื่อนกับ  
คนที่ไม่รู้จักพระเจ้า แต่มิตรภาพ
เหล่านี้น าเราไปพัวพันกับการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องได้  

การผูกมิตรกับผู้ไม่เชื่อเป็นสิ่งส าคัญ 
แต่เราต้องระวังที่จะไม่ยอมรับคนอื่น

โดยประนีประนอมหรือ 
ปฏิบัติตามอย่างพวกเขา 

 ณ เวลานี้ เราได้ประนีประนอม
อะไรบ้างกับโลกนี้ เมื่อเรารู้ว่ามัน 
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จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่าง
แน่นอน แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 10 วลีที่ว่า “พระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงสถิตกบัโอ ทนีเอล ” 
เป็นวลีเดียวกับที่พูดถึงผู้วินิจฉัย
คนอื่นๆ เช่น กิเดโอน เยฟธาห์ 
และแซมสัน เป็นต้น ซึ่งแสดงถึง
การเพิ่มก าลังร่างกาย จิตวิญญาณ 
หรือความคิดอย่างฉับพลัน  เพียง
ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
พิเศษและเหนือธรรมชาติเพื่อ
เตรียมคนคนหนึ่งส าหรับงานพิเศษ  
 ทุกวันนี้ ผู้เชื่อทุกคนได้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระองค์จะ
เสด็จมาอยู่เหนือผู้เชื่อในลักษณะ
พิเศษเพื่อให้เขาท างานบางอย่าง
ได้เป็นกรณีพิเศษ  

เราควรทูลขอความช่วยเหลือ 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์  

เมื่อเราเผชิญปัญหาประจ าวัน 
รวมถึงการท้าทายครั้งส าคัญในชีวิต 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระ เจ้าทรงประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการที่เราอยู่
ในโลกนี้ที่เราจะเป็นแสงสว่าง และ
เป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก โดยที่
เราจะมีสติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตที่ส าแดงพระคริสต์ และน าคน
ที่อยู่รอบๆ ข้างเรามาพบกับความ
รอดในพระเยซูคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
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วันที่ 3 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 3:12-31 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 3:12-31 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 15 เอฮูดถูกเรียกว่า ผู้กอบกู้   
 ในความหมายกว้างๆ เราอาจ
มองได้ว่า ผู้วินิจฉั ยทุกคนเล็งถึง
พระผู้ช่วยกู้ที่สมบูรณ์แบบคือองค์
พระเยซูคริสต์ ในขณะที่เอฮูดกอบ-
กู้อิสราเอลจากศัตรูของพวกเขา 
พระเยซูก็ทรงกอบกู้เราจากความ
บาปซึ่งเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเรา 
 
ข้อ 31  การฆ่าคนฟิลิสเตีย 600 
คน ด้วยประตักวัวนับเป็นความ - 
สามารถที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว  

 ประตักวัวเป็นไม้ยาวที่ติดแผ่น
เหล็กบางๆ ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้าน
หนึ่งเป็นปลายแหลม ด้านแหลมใช้
ต้อนวัวตอนไถนา และด้านแบนใช้
ปาดโคลนออกจากคันไถ  
 มีการค้นพบประตักวัวโบราณ
จ านวนมากยาวประมาณ 2.5 เมตร 
ในยามวิกฤตประตักวัวอาจใช้แทน
หอกได้ เหมือนในกรณีของชัมการ์ 
ทุกวันนี้คน ตะวันออกกลางก็ยังคง
ใช้ประตักต้อนวัวอยู่ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15-30  เรื่องที่แปลกประหลาด
นี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงใช้เราได้
อย่างที่พระองค์ทรงสร้างเรามา  
 ในสมัยนั้นเอฮูดซึ่งเป็นคนถนัด
ซ้ายถือว่าเป็นคนพิการ ชาวเบน -
ยาบินจ านวนมากถนัดซ้าย (ดู 20: 
16) แต่พระเจ้าทรงใช้สิ่งที่คนมอง
ว่าเป็นความอ่อนแอของเอฮูดเพื่อ
น าชัยชนะมาสู่อิสราเอล  
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จงให้พระเจ้าใช้เราอย่างที่เราเป็น
เพื่อท าพระราชกิจของพระองค ์

ให้ส าเร็จ 

 อะไรคือจุดอ่อนของเรา และ
อะไรคือจุดด้อยหรือข้อจ ากัดของ
เราที่เราคิดว่า ท าไมเราจึงต้องเกิด
มาด้วยจุดอ่อน จุ ดด้อย หรือข้อ - 
จ ากัดเช่นนี้ ? 
__________________________
__________________________ 
 ให้เราคิดถึงตัวอย่างของเอฮูดที่
แม้เขามีจุดอ่อน พระเจ้าก็ยัง
สามารถใช้เขาได้  อย่าดูถูกตัวเอง
เพราะความคิดเช่นนั้นไม่ได้มาจาก
พระเจ้าเลย 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงส ร้างเราให้เป็นตัวเราเช่นนี้
ด้วยจุดเด่นและจุดด้อยต่าง ๆ 
อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงใช้  
ชีวิตทั้งหมดของเราเพื่อถวายพระ -
เกียรติแด่พระองค์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 4 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 4 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-21 สิเสราคงยินดี อย่างยิ่ง
เมื่อยาเอลเสนอให้เขาเข้าไปซ่อน
ตัวในเต็นท์ของเธอ  
 ประการแรกเพราะยาเอลเป็น
ภรรยาของเฮเบอร์ซึ่งจงรักภักดี ต่อ
กองก าลังของสิเสรา (4:11) สิเสรา
คงคิดว่ายาเอลนั้นไว้ใจได้  
 ประการที่สองเพราะผู้ชายไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าไปในเต็นท์ของ
ผู้หญิง จึงไม่น่าจะมีใครเข้าไปค้น 

หาสิเสราในนั้น  แม้เฮเบอร์สามี
ของยาเอลจะภักดีต่อกองก าลังของ
สิเสราแต่ยาเอลไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แน่นอน  
 ผู้หญิงสมัยนั้นมีหน้าที่กางเต็นท์ 
ยาเอลจึงตอกหลักหมุดเต็นท์เข้าที่
ศีรษะของสิเสราขณะที่เขาหลับได้
ไม่ยาก แล้วค าพยากรณ์ของเดโบ
ราห์ก็เป็นจริงคือ เกียรติยศจากชัย
ชนะเหนือสิเสรากลายเป็นของ
ผู้หญิงที่กล้าหาญและชาญฉลาด 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4 เป็นต้นไ ป พระคัมภีร์
กล่าวถึงผู้หญิงหลายคนที่มี
ต าแหน่งเป็นผู้น าประเทศ  
 เดโบราห์เป็นผู้หญิงที่มีความ - 
สามารถพิเศษ เธอเป็นคนที่เหมาะ
จะท างานนี้มากที่สุด และพระเจ้า
ทรงเลือกเธอให้น าอิสราเอล  
 พระเจ้าทรงเลือกใครก็ได้ให้น า
ประชากรของพระองค์ ไม่ว่าจะ
อ่อนวัยหรืออาวุโส จะเป็นชายหรือ 
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หญิง อย่าปล่อยให้อคติของเรามา
เป็นอุปสรรคขัดขวางผู้น าที่พระเจ้า
ทรงเลือกให้เรา 
 ลองทบทวนความคิดของเราว่า
มีอคติอะไรหรือไม่ที่เม่ือเราเห็น
พระเจ้าทรงกระท าการกับบางคน
แล้วเราก็ไม่พอใจ มีอคติ เช่นท าไม
พระเจ้าใช้คนนั้นมากกว่าใช้เรา 
หรือท าไมพระเจ้าทรงอวยพรเขา
มากกว่าอวยพรเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 6-8 บาราคเป็นคนขี้ขลาดหรือ
เขาแค่ต้องการการสนับสนุน  
 เราไม่รู้ว่าบาราคมีลักษณะนิสัย
อย่างไร แต่เราเห็นลักษณะของ
ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ได้ในตัวเดโบราห์   
ซึ่งออกค าสั่งตามพระบัญชาของ
พระเจ้า  
 เดโบราห์บอกบาราคว่าพระเจ้า
จะทรงอยู่กับเขาในสนามรบ แต่  
บาราคก็ยังไม่กล้า เขาต้องการให้
เดโบราห์ไปกับเขาด้วย  

 ค าขอร้องของบาราคแสดงให้
เห็นว่าลึกๆ  แล้วเขาเชื่อก าลังของ
มนุษย์มากกว่าพระสัญญาของ  
พระเจ้า  

คนที่มีความเชื่อที่แท้จริงจะก้าว
ออกไปตามพระบัญชาของพระเจ้า
แม้เขาต้องท าเช่นนั้นตามล าพัง 

 มีหรือไม่ที่เราเชื่อก าลังของตัว
เราเองมากว่าเชื่อพระสัญญาของ
พระเจ้า เรื่องนั้นคืออะไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงยกโทษเราที่
เราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่ 
ท าให้เรามีอคติต่อพระ ราชกิจของ
พระองค์ในเรื่องต่าง ๆ  ทูลของ
พระเจ้าทรงเปิดตาใจของเราให้
เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระ
สติปัญญาของพระองค์ เพื่อเราจะ
เป็นคนที่มองทุกอย่างด้วยสายตา
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 5 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 5 ช้าๆ 
1 รอบ 
ท่านคิดว่าท าไมเดโบราห์และ     
บาราค  จึงร้องบทเพลงสรรเสริญ
พระเจ้า?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
เมื่อได้รับชัยชนะ บาราคและเดโบ -
ราห์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า บท
เพลงสรรเสริญนี้ท าให้เราพุ่งความ
สนใจไปที่พระเจ้า เป็นทางหนึ่งที่
จะเฉลิมฉลองด้านจิตวิญญาณและ
เตือนใจเราถึงควา มซื่ อสัตย์และ
พระลักษณะของพระเจ้า 
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 ไม่ว่าเราจะประสบชัยชนะ
ยิ่งใหญ่หรือมีปัญหาหนักหน่วง 
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะ
ส่งผลแง่บวกต่อท่าทีของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 8 
สงครามเป็นผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้เม่ืออิสราเอลเลือกที่จะติดตาม
พระจอมปลอม  
 แม้ พระเจ้าจะทรงออกค าสั่ง
อย่างชัดเจน แต่อิสราเอลก็น าพระ
วจนะของพระองค์มาปฏิบัติไม่
ส าเร็จ  
 หากไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
ในวิถีชีวิตของชนชาติอิสราเอล ไม่
นานแรงกดดันภายนอกจะแข็ง -
แกร่งกว่าพลังที่อยู่ภายใน และ
พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อของศัตรูได้
โดยง่าย  
 ถ้าเราปล่อยให้ความ ต้องการ
ได้รับการยอมรับ ความกระหาย
อ านาจ หรือความรักเงินทองเข้า
ครอบง า ความเครียด ความกังวล 

ความเจ็บป่วย และความอ่อนล้าก็
จะกลายเป็นศัตรูล้อมชีวิตของเรา  

จงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต 
แล้วเราจะมีก าลังต่อสู ้

กับศัตรูเหล่านี ้

 ขณะนี้เรามี แรงกดดันอะไร
หรือไม่ที่กด ดัน ให้เราประนี -
ประนอมกับความบาป หรือให้เรา
ไม่ท าตามหลักการของพระวจนะ
ของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 จากบทเฝ้าเดี่ยววันนี้ เราจะแก้
สถานการณ์เช่นนี้อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เราให้เข้มแข็ง เพื่อเราจะไม่เป็นคน
ที่โอนเอนไปตามกระแสของโลกได้ 
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 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามี
การดลจิตดลใจที่จะเฝ้าเดี่ยว ที่จะ
สามัคคีธรรมกับพี่น้อง และที่จะรับ
ใช้พระอ งค์  เพื่อว่าจิตวิญญาณ
ของเราจะเติบโตขึ้นและเข้มแข็งขึ้น
จนสามารถเผชิญกระแสของโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

วันที่ 6 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 6:1-24 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 6:1-24 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกท่าน
เกี่ยวกับการตอบสนองการ       
ทรงเรียกเพื่อการรับใช้พระเจ้า
อย่างไรบ้าง ? _______________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11  พันธสัญญาเดิมบันทึกถึง
การปรากฏของทูตของพระเจ้า 
เช่น ปฐมกาล 16:7; 22:11; 31:11; 
อพย.3:2; 14:19; ผู้วินิจฉัย 2:1; 
13:3; เศคาริยาห์ 3:1-6   
 เราไม่รู้ว่าทูตที่ปรากฏแต่ละครั้ง
เป็นองค์เดียวกันหรือไม่ ทูตในที่นี้
เหมือนจะไม่ใช่พระเจ้า (6:12)  แต่
ในตอนต่อมาก็อาจจะเป็นพระเจ้า 
(6:14)   

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 บางคนจึงเชื่อว่าทูตนี้คือพระเยซู
คริสต์ที่ทรงมาปรากฏเป็นกรณี
พิเศษก่อนพระองค์จะเสด็จมาท า
พันธกิจบนโลกตามที่บันทึกไว้ใน
พันธสัญญาใหม่ นอกจากนี้ยัง
เป็นไปได้ว่าในฐานะที่เป็นผู้ส่งข่าว
พิเศษของพระเจ้า ทูตองค์นี้จึ งมี
สิทธิอ านาจที่จะพูดแทนพระเจ้า  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดพระเจ้าก็
ทรงส่งทูตพิเศษมาส่งข่าวส าคัญแก่
กิเดโอน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6 อิสราเอลตกต่ าถึงขีดสุดอีก
ครั้งก่อนจะหันกลับมาหาพระเจ้า  
 พวกเขาคงหลีกเลี่ยงความทุกข์
ยากได้มากมายถ้าเพียงแต่พวกเขา
จะวางใจในพระองค์  
 การหันกลับ  มาหาพระเจ้าไม่
ควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะท า เรา
ควรขอความช่วยเหลือจากพระองค์
ทุกวัน  
 

 แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความ
ว่าชีวิตของเราจะราบรื่นเสมอไป 
เรายังต้องต่อสู้ดิ้นรน แต่พระเจ้าจะ
ประทานก าลังให้เราเผชิญกับทุกสิ่ง
ได้ อย่ารอให้หมดหนทาง  จงร้อง
เรียกพระเจ้าเป็นอันดับแรกในทุก
สถานการณ์ 
 
ข้อ 14-16 พระเจ้าตรัสกับกิเดโอน
ว่า “เราจะอยู่กับเจ้า ” และพระองค์
ทรงสัญญาจะประทานก าลังให้เขา
เอาชนะศัตรูได้  
 แม้พระสัญญาจะชัดเจน แต่กิเด-
โอนก็ยังหาข้อแก้ตัว เขามองเห็น
แต่ความจ ากัดและความอ่อนแอ
ของตนเองซึ่งท าให้เ ขามองไม่เห็น
ว่าพระเจ้าทรงท าพระราชกิจผ่าน
เขาได้อย่างไร  
 เราก็เหมือนกิเดโอน พระเจ้า
ทรงเรียกเราให้รับใช้พระองค์อย่าง
เฉพาะเจาะจง แม้พระเจ้าจะทรง
สัญญาว่าจะประทานเครื่องมือและ
ก าลังที่จ าเป็นแก่เรา แต่บ่อยครั้ง
เรามักจะแก้ตัว   
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การเตือนพระเจ้าถึง 
ความจ ากัดของเราเท่ากับบอก 
เป็นนัยว่าพระองค์ไม่รู้จักเราดีพอ 
หรือไม่พระองค์ก็ทรงประเมิน
คุณสมบัติของเราผิดไป  

อย่าเสียเวลาหาข้อแก้ตัว แต่จงน า
เวลาไปท าสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการ 

 พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เราท า
อะไรบ้าง และเราได้ต่อรองอะไรกับ
พระเจ้าที่จะหลีกเลี่ยงไม่รับใช้
พระองค์?__________________ 
__________________________
__________________________ 
 และจากประสบการณ์ของกิเด -
โอนนั้น เราควรจะตอบสนอง
อย่างไรให้ถูกต้อง 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเรากับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงใช้เราตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ 
 

 ทูลขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้
ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าง
ชัดเจนว่า พระองค์ทรงต้องการใช้
เราในเรื่องอะไร และอย่างไร เพื่อ
เราจะสามารถตอบสนองต่อ
พระองค์อย่างถูกต้องได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 7 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 6:25-40 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 6:25-40 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
การที่กิเดโอนต่อรองพระเจ้าในการ
รับใช้พระองค์? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 25-30 หลังจากที่พระเจ้าทรง
เรียกกิเดโอนให้เป็นผู้กอบกู้
อิสราเอล พระอง ค์ทรงบอกให้เขา
รื้อแท่นบูชาของพระบาอัลซึ่งเป็น
พระต่างชาติทิ้งทันที การท าเช่นนี้
เป็นการทดสอบความเชื่อและการ
อุทิศตนของกิเดโอน 
 

 ศาสนาของชาวคานาอันนั้นเป็น
เชิงการเมืองมาก ดังนั้นการโจมตี
พระของพวกเขาก็เท่ากับโจมตี
รัฐบาลท้องถิ่นที่กราบไหว้พระนั้น
ด้วย ถ้าถูกจับได้ กิเดโอนจะเผชิญ
ปัญหาสังคมอย่างรุนแรงและอาจ
ถูกท าร้ายร่างกายด้วย  
 กิเดโอนเสี่ยงมากในการท าตาม
บทบัญญัติของพระเจ้าที่สูงส่งกว่า 
คือบทบัญญัติที่ห้ามกราบไหว้รูป
เคารพ (อพย.20:1-5)   
 เมื่อชาวเมืองรู้ว่ากิเดโอนท า
อะไรลงไป พวกเขาก็ต้องฆ่ากิเด -
โอน ชาวเมืองกลุ่มนี้หลายคน เป็น
ชาวอิสราเอล แสดงให้เห็นว่า
ประชากรของพระเจ้าไร้ศีลธรรม
เพียงใด  
 พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมเฉลย
ธรรมบัญญัติ 13:6-11 ว่าคนที่
กราบไหว้รูปเคารพจะต้องถูกหิน
ขว้างจนตาย แต่ชาวอิสราเอลเหล่า  
นี้ต้องการเอาหินขว้างกิเดโอน
เพราะเขารื้อท าลายรูปเคารพและ
นมัสการพระเจ้า  
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 เมื่อเราเริ่มท าบางสิ่งส าเร็จเพื่อ
พระเจ้าเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
จากคนที่ควรจะสนับสนุนเรา 
 

ข้อ 37-39 กิเดโอนทดสอบพระเจ้า 
หรือเขาเพียงแต่ขอก าลังใจจาก
พระองค์  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด แม้แรงจูงใจ
ของเขาจะถูกต้อง (เชื่อฟังพระเจ้า
และท าลายศัตรู) แต่วิธีการของเขา
ก็ไม่เหมา ะสมเท่าใดนัก ดูเหมือน  
กิเดโอนจะรู้ว่าพระเจ้าอาจจะไม่พอ
พระทัยค าขอของเขา (6:39) แต่
เขาก็ยังขอหมายส าคัญถึงสองครั้ง 
(6:37,39) ทั้งๆ ที่เขาได้เห็นไฟที่
ลุกขึ้นจากก้อนหินอย่างอัศจรรย์
แล้ว 6:21)   
 เขาต้องการข้อเท็จจริงเพื่อจะ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง กิเดโอนมี
ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว แต่เขาก็ยัง
ลังเล เขายืดเวลาที่จะเชื่อฟังพระ -
เจ้าออกไปเพราะเขาต้องการข้อ
พิสูจน์มากกว่านี้  
 การเรียกร้องหมายส าคัญเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษแสดงถึงความไม่
เชื่อ ความกลัวมักท าให้เรารอคอย 

 การยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งๆที่
เราควรจะลงมือท างานได้แล้ว  

ทุกวันนี้วิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ที่พระเจ้าทรงใช้ส าแดงการทรงน า

ของพระองค์ก็คือพระวจนะ 
ของพระองค์หรือพระคัมภีร ์

 เราต่างจากกิเดโอนตรงที่เรามี
พระวจนะที่พระเจ้าทรงส าแดง
อย่างสมบูรณ์แล้ว  
 แม้บางครั้งพระเจ้าทรงให้หมาย
ส าคัญเพื่อเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่
พระองค์ตรัส แต่เราต้องศึกษาพระ
คัมภีร์เพื่อจะมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าส าแดงแก่เรา 
(2ทธ.3.16,17)  
 ดังนั้น เราต้องกลับมาถามตัว
ของเราว่า เราได้ตั้งใจ ยืนหยัดที่จะ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามาก
น้อยเพียงไร และการตัดสินแ ต่ละ
เรื่องของเรานั้น เราได้น าพระวจนะ 
มาเป็นหลักในก ารตัดสินใจของเรา
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็น
คนที่รักพระวจนะของพระเจ้า รัก
ในการอ่าน การศึกษาและการ
ภาวนาพระวจนะ เพื่อว่า ชีวิตของ
เราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวจนะ
เสมอ และเมื่อเราจะตัดสินใจอะไร
ในชีวิต เราจะไม่เป็นที่ใช้อารมณ์ใน
การตัดสินปัญหา แต่จะใช้พระ
วจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 7 ช้าๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
อะไรบ้างจากการที่พระเจ้าทรงลด
คนที่จะร่วมออกศึกสงครามให้
เหลือแค่ 300 คน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
การพึ่งพาตัวเองกลายเป็นศัตรูของ
เราได้ เมื่อเราเชื่อว่าเราท าสิ่งที่ควร
ท าได้ด้วยก าลังของเราเอง  
 เพื่อไม่ให้ทหารของกิเดโอนมี
ท่าทีเช่นนี้ พระเจ้าจึงทรงลดจ านวน
ทหารจาก 32,000 คน เหลือเพียง 
300 คน ทุกคนรู้ได้ทันทีว่าชัยชนะ
ต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่
จากกองทัพที่เล็กขนาดนี้ คนอ้าง
ไม่ได้เลยว่าพวกเขาท าได้ด้วยตนเอง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
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เราต้องเป็นเหมือนกิเดโอนที่
ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
เมื่อเราต่อสู้ด้วยก าลังของเราเอง 
เราจะมั่นใจในชัยชนะได้ก็ต่อเมื่อเรา
ไว้วางใจพระเจ้า ไม่ใช่ตัวเราเอง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10,11  กิเดโอนหวาดกลัวเมื่อ
เผชิญวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่  
 พระเจ้าทรงเข้าใจความกลัวของ
เขา แต่ก็ไม่ได้ปลดกิเดโอนออก
จากหน้าที่ พระองค์ทรงอนุญาตให้
กิเดโอนแอบเข้าไปในค่ายศัตรูและ
ได้ยินบทสนทนาที่จะท าให้เขาเกิด
ความกล้า (7:12-15)   
 เราก าลังเผชิญกับการต่อสู้อยู่
หรือไม่ พระเจ้าประทานก าลังที่เรา
ต้องการได้ในทุกสถานการณ์ อย่า
ตื่นตกใจกับวิธีการที่พระองค์จะ
ทรงช่วยเรา จงเชื่อฟังพระเจ้าและ
พร้อมที่จะก้าวออกไปเหมือนกิเด -
โอน  

 เมื่อเราเริ่มเชื่อฟังพ ระเจ้าแล้ว
เราจะพบความกล้าหาญที่จะท าให้
เราก้าวต่อไปได้ 
ข้อ 21  กองทัพของกิเดโอนเพียง  
แต่ยืนมองกองทัพมีเดียนแตกตื่น
สับสน และล่าถอยอย่างไม่เป็น
ขบวน ไม่มีใครสักคนต้องชักดาบ
ออกมาต่อสู้กับศัตรู  
 กองทัพเล็กๆ ของกิเดโอนไม่
อาจมีชัยชนะเช่นนี้ได้ด้วยก าลัง
ของตนเอง พระ เจ้าทรงต้องการ
ส าแดงให้อิสราเอลเห็นว่าชัยชนะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับก าลังหรือจ านวนคน
แต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังและการ
อุทิศชีวิตแด่พระองค์ 
 หลายครั้งที่เรามีความเชื่อน้อย
เหมือนกิเดโอน ที่แม้พระเจ้ามีพระ-
สัญญากับเราแล้ว แต่เราก็ยังหวาด  
กลัวอยู่ แม้กระนั้นพระเจ้าก็ยังมี
พระคุณกับเราคือ  

แม้ในความกลัวนั้น พระเจ้าก็ช่วย 
ให้เราก้าวข้ามความกลัวนั้น  
และพบชัยชนะในที่สุด 
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 เราเคยมีประสบการณ์หรือไม่ ที่
เรากลัว และอาจจะสงสัย แต่พระ -
เจ้าก็ทรงช่วยให้เราผ่านไปได้และ
พระพบชัยชนะในที่สุด? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา แม้
เรามีความกลัว ความสงสัย แต่พระ
เจ้าก็ยังทรงมีพระเมตตาต่อเรา 
ช่วยเหลือเรา จนกระทั่งเราพบชัย
ชนะในที่สุด 
 ทูลขอการทรงน าจากพระเจ้าที่
เราจะเดินชีวิตด้วยความเชื่อ พึ่งพา
พระองค์เสมอ แม้ในสถานการณ์ที่
ยากล าบากก็ตาม อธิษฐานส าหรับ
สถานการณ์ขณะนี้ในชีวิตของเราที่
เราก าลังเผชิญอยู่ด้วย  ให้เราพบ
กับชัยชนะด้วยการพึ่งพาใน
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 9 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 8:1-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 8:1-21  
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้ างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจผู้วินิจฉัยบทนี้ ข้อ 1-3 
พวกผู้น าเผ่าเอฟราอิมโกรธท่ีกิเด -
โอนไม่ได้เรียกพวกเขามาร่วมท า
สงคราม แต่ทิ้งให้พวกเขา “จัดการ” 
กับชาวมีเดียนที่ก าลังหลบหนี 
(“เก็บตก ”) ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึ ง
ต่อว่ากิเดโอนอย่างรุนแรง  
 กิเดโอนยืนยันกับผู้น าเอฟราอิม
ว่าความส าเร็จของเอฟราอิมนั้น
ยิ่งใหญ่กว่าของตระกูลกิเดโอน   
(อาบีเอเซอร์) เสียอีก  

 ค าอธิบายเชิงการทูตของกิเด -
โอนชี้ให้เห็นว่า กองหลังจับบรรดา
นายพลฝ่ายศัตรูไว้ได้และท าให้
กองทัพศัตรูขาดผู้น า  
 งานที่จ าเป็น บางอย่างก็ไม่ได้
โดดเด่นในบทบาทของผู้น า เบื้อง - 
หลังขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
งานส าคัญ  ๆ หลายอย่างนั้นเป็นงาน 
ที่ไม่มีใครอยากท า แต่งานประเภทนี้
ก็จ าเป็นส าหรับการท างานใหญ่ให้
ส าเร็จ  
 สถาปนิกและมหาเศรษฐีทั้ง - 
หลายอาจจะเป็นคนออกแบบและ
ลงทุนก่อสร้างอาหารหรูหรา แต่
ช่างก่ออิฐเป็นคนท างานให้ส าเร็จ  
 ทิฐิท าให้เราต้องการการยอมรับ
จากผู้อื่น  
 เราพอใจจะเป็นช่างก่ออิฐของ
พระเจ้าหรือไม่ หรือเราไม่พอใจกับ
งานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้
เรา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อคิดจากพระธรรมต อนน้ี  
และการตอบสนองในข้อ 5-9 
พวกผู้น าเมืองสุคคทและเมืองเป - 
นีเอลอาจจะไม่ยอมช่วยกิเดโอน 
เพราะพวกเขากลัวว่าถ้ากิเดโอน  
ไม่ชนะ (กองทัพกิเดโอนมีทหาร
เพียง 300 คนไล่ติดตามศัตรูถึง 
15,000 คน) ชาวมีเดียนจะกลับมา
แก้แค้นพวกเขา  
 พวกเขาน่าจะรู้ว่ากิเดโอนจะ
ได้รับชัยชนะอ ย่างแน่นอนเพราะ
พระเจ้าสถิตอยู่กับเขา แต่ผู้น า
เหล่านี้ห่วงความปลอดภัยของ
ตนเองจนลืมไปว่าพระเจ้าทรงมี
ฤทธิ์อ านาจในการช่วยให้รอด  
 เนื่องจากเรากลัวภัยจะมาถึงตัว 
เราจึงไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรง
สถิตอยู่กับผู้อื่นและพลาดชัยชนะ
ของพระเจ้าไป แล้วผลก็คือเรามัก
เผชิญกับผลลั พธ์อันขมขื่นเพราะ
เราไม่ได้ร่วมมือกับคนที่พระเจ้า
ทรงเลือกให้ท าพระราชกิจของ
พระองค์  
 

พระเจ้าจะทรงมีชัยชนะ 
ไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายพระองค์หรือไม่ 
ดังนั้นจงร่วมมือกับคนที่ท างานของ
พระเจ้า จงสนับสนุนคนเหล่านั้นด้วย
เวลา ทรัพย์สิน ความสามารถและ

การอธิษฐาน 

 การรับใช้พระเ จ้านั้น เราไม่
สามารถท าคนเดียว และพระเจ้าให้
แต่ละคนมีงานที่ไม่เหมือนกัน เช่น
เราอาจจะเป็นผู้น าเบอร์ 1 ที่น า
คริสตจักร หรือกลุ่ม  แต่บางคน
พระเจ้าให้เป็นผู้น าเบอร์ 2 หรือ
เบอร์ 3 ที่สนับสนุนผู้น าเบอร์ 1  
 ดังนั้น  เราจึงต้องพิจารณาว่า
พระเจ้าทรงกระท าการของ
พระองค์ที่ ไหน และกับใคร และ
เมื่อเราทราบแล้ว ก็ให้เรารับผิด -
ชอบบทบาทที่พระเจ้ามอบแก่เรา 
ไม่ว่านั่นหมายถึงการเป็นผู้น าเบอร์ 
1 ที่ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบ
ภาพใหญ่ หรือเป็นผู้ร่วมมือและ
สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ เพราะนี่
คือน้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะท าให้
แผนการของพระองค์ส าเร็จ 
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 ส าหรับเราในเวลานี้ พระเจ้าให้
เราอยู่ในต าแหน่งอะไร เบอร์ 1 
หรือ 2 หรือ 3 และเรามั่นใจถึงการ
รับใช้ของพระเจ้าขณะนี้หรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดใช้
เราตามน้ าพระทัยของพระองค์  
ทูลขอให้เราชัดเจ นในบทบาทของ
เราในคริสตจักรว่า พระเจ้าต้องการ
ให้เราท าอะไร  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนว่า อะไรคือของประทาน 
ความสามารถของเราที่เราจะ
สามารถรับใช้พระองค์ได้ และขอ
พระเจ้าให้เรารู้ถึงวิธีท่ีจะใช้ของ
ประทาน ความสามารถนั้นของเรา
ส าหรับคริสตจักรของพระองค์ได้ 
 ใช้เว ลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 10 เมษายน   
ผู้วินิจฉัย 8:22-35 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า จาก
พระธรรมสดุดี  27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 8:22-35 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็น
ข้อผิดพลาดของกิเดโอนอะไรบ้างที่
เราจะต้องระวัง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27    เอโฟดเป็นเสื้อลินินที่
ปุโรหิตสวมทับหน้าอก ถือว่าเป็น
สิ่งที่บริสุทธิ์ (อพย.28:5-35; 39:2-
24; ลนต.8:7,8)  
  กิเดโอนอาจจะมีแรงจูงใจที่ดีใน
การท าเอโฟด (เป็นเครื่องเตือนใจ
ให้ระลึกถึงชัยชนะ ) แต่ประชาชน
เริ่มนมัสการเอโฟดเป็นรูปเคารพ 
  

 น่าเศร้าที่การตัดสิน ใจที่มีแรง - 
จูงใจที่ดีกลับน ามาซึ่งผลลัพธ์ใน
ด้านลบ อาจเป็นเพราะไม่มีใครหยุด
คิดว่า “จะมีอะไรผิดพลาดได้ ” หรือ 
“จะท าให้เกิดผลร้ายอะไรได้บ้าง”  
 เมื่อเราวางแผนหรือตัดสินใจ
อะไร จงใช้เวลาใคร่ครวญว่าความ - 
คิดดีๆ จะท าให้เกิดปัญหาอะไรได้
บ้าง 
 
ข้อ 31 ความสัมพันธ์ของกิ เดโอน
และภรรยาน้อยของเขาท าให้เกิด
บุตรชายซึ่งท าลายครอบครัวของกิ
เดโอนและก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม
ในอิสราเอล  
 เรื่องราวของกิเดโอนแสดงให้
เห็นความจริงที่ว่าวีรบุรุษในสนาม
รบไม่ได้เป็นวีรบุรุษในชีวิตประจ า - 
วันเสมอไป กิเดโอนน าชนชาติ
อิสราเอลได้ แต่น าครอบครัวของ
เขาเองไม่ได้  
 ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราจะเจอปัญหา
เสมอถ้าศีลธรรมเราหละหลวม  
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 การเอาชนะการทดลองได้ครั้ง
หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ชนะการทดลองครั้งต่อไปโดย
อัตโนมัติ เราต้องระวังการทดลอง
อยู่เสมอ บางครั้งซาตานจะโจมตี
เราอย่างหนักหน่วงที่สุดหลังจาก
เราได้รับชัยชนะ 
 
ข้อคิดพระธร รมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 23 
ประชาชนต้องการแต่งตั้งกิเดโอน
เป็นกษัตริย์ แต่กิเดโอนย้ าว่าพระเจ้า
ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขา  
 แม้กิเดโอนจะไม่เสมอต้นเสมอ
ปลายเท่าใดนัก แต่เขาไม่เคยมอง  
ข้ามความส าคัญของการให้พระเจ้า
เป็นที่หนึ่งทั้งในชนชาติอิสราเอล
และในชีวิตส่วนตัว  

พระเจ้าทรงเป็น 
ที่หนึ่งในชีวิตเราหรือไม่  

ถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ต้องมีอิทธิพล
ในชีวิตของเราทุกด้าน ไม่เพียงแค่
สิ่งที่เราท าในคริสตจักรเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอให้พระเจ้าทรงน าในชีวิต
ของเราในทุก ๆ เรื่อง ทูลขอพระ
เจ้าทรงสถิตกับเรา ครอบครอง
ความคิดการตัดสินใจของเรา เพื่อ
ชีวิตของเราจะได้ไม่ผิดพลาดและ
ด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของ
พระองค์  
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์
เฝ้าเดี่ยว เราจะมีความเข้าใจ มี
ความจ า มีความสามารถในการ
ประยุกต์สิ่งที่เรารู้นั้นมาใช้ในชีวิต
ประจ าของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 11 เมษายน   
สดุดี 127 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  27 ทั้งบท 
สาระส าคัญ  
ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้านั้นไร้ความหมาย 
ทุกสิ่งที่เราท าทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็น
การสร้างครอบครัว ความส าเร็จใน
หน้าที่การงานหรือการเลี้ ยงดูบุตร
หลานล้วนต้องมีพระเจ้าเป็นพื้นฐาน 
อ่านพระธรรม สดดีุ 127 ช้าๆ      
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2  
 พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านความ
พยายามของมนุษย์ ความขยัน
ขันแข็งของมนุษย์ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า (สภษ.31:10-29)   
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 แต่การท างานจนไม่มีเวลาพัก  
ผ่อนหรือละเลยครอบครัวอาจแสดง
ให้เห็นว่าเราไม่วางใจว่าพระเจ้าจะ
ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จ าเป็นให้แก่
เรา  เราทุกคนต้องมีเวลาพักผ่อน
อย่างเพียงพอและมีเวลาพักฟื้นฟู
จิตวิญญาณ  
 อย่างไรก็ดีสดุดีข้อนี้ไม่ใช่ข้ออ้าง
ที่เราจะเกียจคร้านได้ (สภษ.18:9)  
จงรักษาสมดุลให้ดี ท างานด้วย
ความวางใจในพระเจ้า และพักผ่อน
ด้วยความวางใจในพระเจ้าเช่นกัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1 
ครอบครัวสร้างบ้าน คนยามเฝ้าเมือง 
แต่ทุกอย่างไร้ประโยชน์ถ้าพระเจ้า
ไม่สถิตอยู่กับพวกเขา  
 ครอบครัวที่ไม่มีพระเจ้าจะไม่มี
ความผูกพันด้านจิตวิญญาณซึ่ง
พระเจ้าทรงใส่ไว้ในความสัมพันธ์ 
เมืองที่ไม่มีพระเจ้าจะพังพินาศ
เพราะความชั่วร้ายและการทุจริต  
 

อย่าผลักไสพระเจ้า 
ออกจากชีวิตของเรา มิฉะนั้น 

ความส าเร็จทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์ 
จงให้ความส าคัญสูงสุดกับพระเจ้า

และให้พระองค์ทรงสร้าง 
สิ่งต่าง ๆขึ้น 

 ชีวิตของเรามีพระเจ้าทรงเป็น
ศูนย์กลางหรือไม่  และเราท าอะไร
ในครอบครัวเราบ้างที่จะให้พระองค์
ทรงเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของ
เรา?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราให้รู้จักวิธีการที่จะให้พระเจ้า
ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา 
ในครอบครัวของเรา ในทุกกิจกรรม
ในชีวิตของเรา เพื่อเราจะไม่ต้อง
ด าเนินชีวิตอย่างสูญเปล่า และไร้
คุณค่า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 12 เมษายน   
สดุดี 128 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  27 ทั้งบท 
สาระส าคัญ  
พระเจ้าทรงเป็นหัวหน้าคร อบครัว
ที่แท้จริง (บทนี้เรียกว่าค าอธิษฐาน
ในงานแต่งงาน เพราะมักจะร้องกัน
ในงานแต่งงานของชาวอิสราเอล ) 
พระเจ้าจะประทานสันติสุขในจิตใจ
ให้เป็นรางวัลแก่คนที่อุทิศชีวิตแด่
พระองค์ 

อ่านพระธรรม สดดีุ 128 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าใครคือ   
ผู้ที่มีความสุข (ข้อ 1)    
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  
ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าชีวิตครอบครัว
ที่ดีเป็นรางวัลของการติดตามพระ -
เจ้า  
 ค่านิยมต่างๆ  ที่ปรากฏในพระ -
วจนะของพระเจ้านั้นมีทั้งความรัก 
การปรนนิบัติ ความซื่อสัตย์ ความ  
ชอบธรรม และการอธิษฐานซึ่งขาด
ไม่ได้  
 ความสัมพันธ์ ในครอบครัวของ
เรามีความสับสนวุ่นวายหรือเต็มไป
ด้วยความสุข  

การอ่านและเชื่อฟังพระวจนะของ
พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะท าให้
ครอบครัวของเราเข้ารูปเข้ารอย 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราได้จัดระบบ
ครอบครัว หรือ ชีวิตส่วนตัวของ
เราให้สม่ าเสมอในการใกล้ชิดพระ -
วจนะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราให้รู้จักพระมรรคาของพระองค์ 
คือรู้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้น เรา
จะต้องด าเนินชีวิตในแต่ละวัน
อย่างไร อธิษฐานบอกกับพระเจ้า
อย่างเฉพาะเจาะจงว่าวันนี้เราจะ
ท าอะไรบ้าง และทูลขอพระเจ้าทรง
น าเรา และตรัสกับเราว่าในวันนี้เรา
ต้องตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ 
แต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 13 เมษายน   
สดุดี 129 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น  15.1-17 
สาระส าคัญ  
ความม่ันใจในเวลาที่ถูกข่มเหง 
พระเจ้าจะทรงน าเราผ่านความ
ยากล าบาก 

อ่านพระธรรม สดดีุ 129 ช้าๆ 2 
รอบ 
เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว 
เราได้รับการหนุนใจเกี่ยวกับสภาพ
การที่ยากล าบากอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3  
สดุดีข้อนี้เล็งถึงการลงโทษพระเยซู
อย่างไม่ยุติธรรมก่อนพระองค์จะ
สิ้นพระชนม์  

 พระเยซูทรงทนรับการโบยตี
อย่างโหดร้ายทารุณซึ่งท าให้เกิด 
“รอยไถ” บนหลังของพระองค์ (ยน.
19:1)  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 2 
ชาวอิสราเอลถูกข่มเหงมาตั้งแต่  
ยุคแรกๆ แต่พวกเขาก็ไม่เคยถูก
ท าลายลงอย่างสิ้นเชิง  
 คริสตจักรเองก็เป็นเช่นนี้ คริส -
เตียนถูกข่มเหงอย่างรุนแรงหลาย
ต่อหลายครั้งแต่คริสตจักรก็ไม่ได้
ล่มสลาย พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า 
“บนศิลาน้ีเราจะสร้างคริสตจกัร
เขาเราไว้และพลงัแห่งความ
ตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนัน้หา
มิได้” (มธ.16:18)  

เราอาจถูกข่มเหงและ 
ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

แต่จงกล้าหาญเถิด  
เพราะคริสตจักรจะไม่มีวันถูกท าลาย 
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 อะไรคือรูปแบบการข่มเหงที่เรา
ได้รับในขณะนี้ และเราแก้สถาน -
การณ์อย่าง ไรบ้าง พระวจนะของ
พระเจ้าข้อใดได้ช่วยเราในการ
เผชิญสถานการณ์นี้ และพระเจ้าได้
ช่วยท่านอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 พระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐาน
อวยพรคนที่ข่มเหงเรา ดังนั้นคิดถึง
คนที่ข่มเหงเราและอวยพรเขา และ
อธิษฐานทูล ขอพระเจ้าทรงท างาน
ในจิตใจของเราเพื่อวันหนึ่งเขาจะ
พบพระเจ้า และรับเชื่อพระองค์ใน
ที่สุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 14 เมษายน   
สดุดี 130 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น  15:1-17 
สาระส าคัญ  
ยืนยันว่าพระเจ้าทรงอภัยโทษ  
พระเจ้าจะทรงอภัยให้เราอย่าง
แน่นอน ถ้าเราสารภาพบาปของเรา 
ต่อพระองค ์
อ่านพระธรรม สดดีุ 130 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกกับเราถึง
เหตุผลว่า ท าไมเราจึงต้องฝาก
ความหวังของเราไว้ที่พระเจ้า (ข้อ 
7)?_______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3,4  
 การบันทึกบาปทั้งหลาย (หรือ
เก็บความขุ่นเคื องใจไว้ ) เปรียบได้
กับการสร้างก าแพงกั้นระหว่างตัว
เรากับคนอื่น  

 เราพูดกันอย่างเปิดเผยแทบ
ไม่ได้เพราะก าแพงนั้นขวางอยู่ แต่
พระเจ้าไม่ได้บันทึกบาปของเรา  
พระองค์ทรงอภัยและอภัยให้อย่าง
สมบูรณ์ พระเจ้าทรงท าลายก าแพง
ที่กั้นระหว่างเรากับพระองค์ ดังนั้น
เราจึงเกรงกลัว (ย าเกรง) พระเจ้า แต่
เราก็ยังพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกเรื่อง   
 เมื่อเราอธิษฐานจงตระหนักว่า
พระเจ้าไม่ได้แค้นเคืองเราเลย  การ
สื่อสารกับพระองค์เปิดกว้างเสมอ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 1,2 
 ในห้วงลึกแห่งความสิ้นหวัง
ผู้เขียนสดุดีร้องทูลพระเจ้า ความ
สิ้นหวังท าให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว และ
ห่างไกลจากพระเจ้า แต่นี่คือเวลาที่
เราต้องการพระเจ้ามากที่สุด  

เมื่อเราสิ้นหวังเพราะความบาป เรา
ไม่ควรสงสารตัวเองและคิดถึงแต่
ตัวเองจนลืมพระเจ้า แต่เรา    

ควรสารภาพบาปและรับพระเมตตา 
การอภัยโทษ และการไถ่จากพระเจ้า 
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 เมื่อเราจมอยู่กับปั ญหาการ
สงสารตนเองจะยิ่งท าให้เราสิ้นหวัง 
แต่การร้องทูลพระเจ้าจะท าให้เรา
หันมาจดจ่อที่พระองค์ ซึ่งเป็นผู้
เดียวที่ช่วยเราได้ 
 เมื่อเราสิ้นหวังเราท าอะไร? 
__________________________
__________________________ 
 แต่พระวจนะของพระเจ้าใน  
ตอนนี้ได้บอกให้เราท าอะไร? 
__________________________
__________________________ 
 แล้วเราได้ท าอย่างที่พระวจนะ
ของพระเจ้าบอกกับเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงให้อภัยเราอยู่เสมอ ไม่ว่า เรา
จะผิดพลาด ท าบาป ท าให้พระองค์
เสียพระทัยก็ตาม 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงโปรดใช้เรา
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 15 เมษายน   
สดุดี 131 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น  15:1-17 

สาระส าคัญ  
การวางใจและความสุขใจ การ
เชื่อมั่นที่สงบนิ่งในพระเจ้านั้นเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เราสุขใจ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 131 ช้าๆ 2 
รอบ 
ท่านมีประสบการณ์ร่วมกับผู้เขียน
พระธรรมสดุดีบทนี้อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ข้อ 
1,2 และการตอบสนอง 
การที่พระเจ้าทรงท าให้ชีวิ ตกลับ  
คืนสู่สภาพดีได้นั้นเกินความเข้าใจ
ของเรา  

 ป่าไม้ถูกไฟไหม้แล้วยังเติบโต
ขึ้นมาใหม่ได้ กระดูกหักยังรักษาให้
หายได้ ความโศกเศร้าก็ใช่ว่าจะคง
อยู่ตลอดไป น้ าตาของเราอาจเป็น
เมล็ดแห่งความชื่นชมยินดีเพราะ
พระเจ้าทรงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้
กลายเป็นดีได้   

เมื่อเราทุกข์โศกจงจ าไว้ว่า 
ช่วงเวลาที่ทุกข์ระทมจะสิ้นสุดลง 
และเราจะชื่นชมยินดีอีกครั้ง   

เราต้องอดทนรอคอย การเก็บเกี่ยว
ความชื่นชนยินดีครั้งยิ่งใหญ ่
ของพระเจ้าก าลังจะมาถึง 

 ความล าพองหรือใจยโสนั้นเป็น
สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัย 
ในชีวิตของเรานั้นมีอะไรหรือไม่ที่
ท าให้เรามีจิตใจที่หยิ่งยโส เราลอง
คิดทบทวนดูชีวิตของเราเองว่า มี
ครั้งไหนหรือไม่ที่เรามีใจยโส และ
ผลของการที่เรายโสนั้นคืออะไร 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราเรื่อง
การถ่อมใจ และให้เรามีชีวิ ตที่ถ่อม
ใจแบบพระเยซูคริสต์ที่ยอมทิ้ง
ต าแหน่งบนสวรรค์แล้วลงมารับ
สภาพคนบาปแทนเรา  
 ทูลขอพระเจ้าสอนเราไม่ให้
ความล าพองหรือมีจิตใจที่หยิ่งยโส 
และให้เรารู้ว่ามีการกระท าอะไร
ของเราหรือไม่ที่หยิ่งยโสเพื่อเราจะ
สามารถกลับใจได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 16 เมษายน   
ยากอบ 5:7-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยากอบ 5:7-12 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ7,8 ชาวนาต้องเพียรรอคอยให้
พืชผลเติบโต  
 เขาไม่อาจเร่งกระบวนการนี้ได้ 
แต่ระหว่างที่เขารอคอย เขาไม่ได้
นอนพักอยู่เฉยๆ แล้วหวังว่าพืชผล
ในทุ่งนาจะงอกงามดี มีงานอีก
มากมายที่ต้องท าเพื่อให้พืชผล  
งอกงาม  

 เช่นเดียวกันเราต้องเพียรรอคอย
การเสด็จกลับมาของพระคริสต ์เรา
ไม่สามารถเร่งวันเสด็จกลับมาได้ 
แต่ขณะที่รอคอยก็มีงานมากมายที่
เราสามารถท าได้เพื่อขยายอาณา -
จักรของพระเจ้า  
 ทั้งชาวนาและคริสเตียนต้อง
ด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เฝ้ารอ
คอยรางวัลจากน้ าพักน้ าแรงที่ได้  
รับในอนาคต  

อย่าใช้ชีวิตราวกับว่า 
พระคริสต์ไม่มีวันเสด็จกลับมา  
จงท างานเพื่อขยายอาณาจักร 
ของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ  

เพราะจอมกษัตริย์จะเสด็จมา 
อย่างแน่นอนเมื่อเวลานั้นมาถึง 

 ขณะนี้พระเจ้าได้ทรงให้เรารับใช้
พระองค์อะไรบ้าง และเราได้อดทน 
ยืนหยัดที่จะกระท าขนาดไหน? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ9  เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น 
เรามักบ่นและโทษคนอื่นว่าท าให้
เราต้องทุกข์ยาก (ปฐก.3:11-13)   
 การโทษคนอื่นนั้นง่ายกว่าการ
ยอมรับหรือร่วมรับผิดชอบ แต่นั่น
เป็นการกระท าที่บ่อนท าลายและ
ผิดบาป  
 ก่อนที่เราจะตัดสินความผิดพลาด
ของคนอื่น โปรดระลึกว่าพระคริสต์
องค์ผู้พิพากษาจะเสด็จมาประเมิน
เราแต่ละคน (มธ.7:1-5; 25:31-46) 
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยเราไปโดย
การโยนความผิดให้ผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์ ให้เราเป็นคนที่อดทน 
ยืนหยัดรับใช้พระเจ้า และสัตย์ซื่อ
ต่อการทรงเรียกของพระองค์ที่มี  
ต่อเรา 
 อธิษฐานให้ตัวเราเองเป็นคน
กล้าที่จะรับผิด และรับผิดชอบเมื่ อ
มีการผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่
เท่านั้นเราจะเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดนั้นเพื่อเราจะเพิ่มความ
ระมัดระวังที่จะไม่ผิดพลาดซ้ าอีก 
 อธิษฐานเผื่อบางคนที่ท าให้เรา
ไม่พอใจ อธิษฐานอวยพรเขา ให้
เขามีประสบการณ์ความรักของ
พระเจ้าและให้เรามีโอกาสที่จะท าดี
และอวยพรเขาได้ 
 ใช้เว ลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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วันที่ 17 เมษายน   
ยากอบ 5:8-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ยากอบ 5:8-20 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วย 
(ข้อ 13-16)? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14-15 ยากอบก าลังพูดถึงคนที่
เจ็บป่วยทางกาย  
 ในพระคัมภีร์น้ ามันเป็นทั้งยา (ดู
ค าอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดีใน 
ลก.10:30-37) และเป็นทั้งสัญลักษณ์
ที่เล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้า 
(ดังที่ใช้ในการเจิมตั้งกษัตริย์ ดู    
1ซมอ .16:1-13)  ด้วยเหตุนี้น้ ามัน
จึงเป็นสัญลักษณ์ทางด้านการ -
แพทย์และทางจิตวิญญาณ  

 คริสเตียนไม่ควรแย กเรื่องของ
ร่างกายออกจากจิตวิญญาณเพราะ
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ -
เป็นเจ้าเหนือทั้งร่างกายและจิต
วิญญาณ 
 
ข้อ 16 พระคริสต์ท าให้เราสามารถ
ทูลขอการอภัยจากพระเจ้าได้
โดยตรง แต่การสารภาพบาปต่อ
กันยังคงเป็นสิ่งส าคัญในคริสตจักร  
[1] ถ้าเราท าบาปต่อผู้อื่น เราต้อง
ขอการยกโทษจากผู้นั้น [2] ถ้าเรา
ท าบาปมีผลต่อคริสตจักร เราต้อง
สารภาพบาปต่อหน้าพี่น้องใน
คริสตจักร [3] ถ้าเราต้องการก าลัง
สนับสนุนในการต่อสู้กับความบาป 
จงสารภาพกับคนที่สามารถ
ช่วยเหลือเราได้ [4] ถ้าเราสารภาพ
บาปเป็นส่วนตัวกับพระเจ้า แต่เรา
ยังรู้สึกว่าพระองค์ทรงไม่อภั ยหรือ
ยกโทษ เราอาจต้องสารภาพบาป
นั้นกับผู้เชื่อด้วยกันและฟังการ
ยืนยันถึงการยกโทษของพระเจ้า 
บรรดาผู้เชื่อเป็นปุโรหิตให้แก่กัน
และกันในอาณาจักรของพระคริสต์ 
(1ปต.2:9) 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ในข้อ 
16-18   
แหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริส -
เตียนคือก ารเข้าสนิทกับพระเจ้า
โดยทางค าอธิษฐาน  
 ผลที่เกิดขึ้นมักยิ่งใหญ่กว่าที่เรา
คิด บางคนมองว่าการอธิษฐาน  
เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อวิธีอื่นๆ
ล้มเหลวไม่เป็นท่า นี่เป็นการล าดับ
ความส าคัญผิด  การอธิษฐานควร
จะมาเป็นอันดับแรกเพราะฤทธิ์
อ านาจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า
เราอย่างไม่มีขีดจ ากัด   
 จึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะพึ่งพา
และวางใจในพระองค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงสนับสนุน
ให้เราท าเช่นนั้น 
 ขณะนี้เราก าลังเผชิญปัญหา 
หรือเรื่องอะไรที่ท้าทายเราหรือไม่ 
เราแก้ปัญหาอย่างไร  และจากการ
เฝ้าเดี่ยวนั้นวันนี้ ท่านคิดว่าการ
อธิษฐานจะสาม ารถช่วยท่านได้
อย่างไร? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับปัญหาที่เรา
เผชิญหรือสิ่งท้าทายที่เราก าลัง
เผชิญอยู่ขณะนี้ ให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับสิ่ งนี้ที่เกิดขึ้น เพื่อ
เราจะสามารถมีประสบการณ์ใน
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ 
 น้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ให้
เราเป็นคนขี้โรค อ่อนแอ หรือมีโรค
ประจ าตัว  ถ้าตอนนี้เรามีโรคภัยไข้
เจ็บให้เราทูลขอการรักษาโรคที่มา
จากพระเจ้า  ไม่เพียงแต่เท่านั้นทูล
ขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะรู้
แหล่งที่มาของโรคนั้น (เช่น อ้วน
มาก เพราะคุมตัวเองเรื่องการกิน
ไม่ได้ ) และขอก าลังจากพระเจ้าที่
เราจะสามารถชนะต้นเหตุของ
โรคภัยนั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรม 1เปโตร 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ 
เพื่อให้ก าลังใจคริสเตียนที่ทนทุกข์  
 

ผู้เขียน : เปโตร 
 

เขียนถึงใคร : เขียนถึงคริสเตียน
ชาวยิวที่ถูกขับไล่ออกจากกรุง
เยรูซาเล็มและกระจัดกระจายไปทั่ว
เอเชียน้อยและถึงผู้เชื่อทุกแห่ง 
 

ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ 
ค.ศ. 62-64 อาจจะเขียนที่กรุงโรม 
 

เบื้องหลัง   
เปโตรคงจะอยู่ในกรุงโรม ขณะที่
การกดขี่ข่มเหงครั้งยิ่งใหญ่โดย
จักรพรรดิเนโรเริ่มขึ้น (ซึ่งใน
ที่สุดเปโตรก็ถูกประหารชีวิตในช่วง
นี้) คริสเตียนทั่วทั้งจักรวรรดิโรมัน
ถูกทรมานและถูกฆ่าเพราะความ
เชื่อ คริสตจักรเยรู ซาเล็มแตก
กระจายไปทั่วแถบทะเลเมดิเตอร์ -
เรเนียน 
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ข้อพระคัมภีร์หลัก :1เปโตร1:6-7 
 6 ในความรอดนัน้ท่านทัง้หลาย
ชืน่ชมยินดี  ถึงแม้ว่าเดีย๋วน้ี  
จาํเป็นทีท่่านจะต้องทนทุกข์
ทรมานชัว่ขณะหนึง่ในการถกู
ทดลองต่างๆ 
7 เพือ่การลองดคูวามเชือ่ของท่าน  
อนัประเสริฐยิง่กว่าทอง คาํ  ซึง่
แม้เสียไปได้กย็งัถกูลองด้วยไฟ  
จะได้เป็นเหตใุห้เกิดความสรร -
เสริญ  เกิดศกัดิศ์รีและเกียรติ  
ในเวลาทีพ่ระเยซูคริสตจ์ะเสดจ็
มาปรากฏ 

คริสเตียนจ านวนมากใน
ศตวรรษแรกต้องทนทุกข์ทรมาน
และถูกกดขี่ข่มเหง เพราะความ
เชื่อและการปฏิบัติตามค าสอนของ
พระเยซูคริสต์ การข่มเ หงเริ่มต้น
ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มด้วยน้ ามือพี่
น้องชาวยิวด้วยกันเอง จากนั้นก็
แผ่ขยายออกไปทั่วโลกไม่ว่าพวก  
คริสเตียนจะรวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหน  
ก็ตาม  และที่เลวร้ายที่สุดก็คือตอน
ที่รัฐบาลโรมันต้องการจะก าจัดผู้ที่  

ไม่ยอมก้มหัวให้กับจักรพรรดิของ
ตนให้สิ้นซากนั่นก็คือพ วกคริส -
เตียนนั่นเอง 

เปโตรเองก็ลิ้มรสของการถูก
ข่มเหงด้วย เขาถูกโบยตีและจ าคุก 
ถูกข่มขู่และถูกคุกคามอยู่บ่อยๆ  
เขาเห็นเพื่อนคริสเตียนถูกฆ่าและ
คริสตจักรแตกกระสานซ่านเซ็นไป 
แต่ว่าเขารู้จักพระคริสต์ และไม่มี
สิ่งใดจะมาสั่นคลอนความเชื่อมั่น    
ที่เขามีต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้    
ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายได้  
ในภาวะเช่นนี้เองที่เปโตรเขียน
จดหมายฉบับนี้ถึงคริสตจักรที่
กระจัดกระจายอยู่ และก าลังทน
ทุกข์เพราะความเชื่อ เขาปลอบใจ 
ให้ความหวังและก าลังใจให้พวก   
พี่น้องรักษาความซื่อสัตย์ต่อ     
พระคริสต์ไว้ท่ามกลางการทดลอง
ทั้งปวง 

เปโ ตรเริ่มต้นจดหมายด้วย
การขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรอด (1:2-6) เขาอธิบายให้
ผู้อ่านรู้ว่าการทดลองต่างๆ จะช่วย
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หล่อหลอมความเชื่อของพวกเขา
ให้บริสุทธิ์ขึ้น (1:7-9) พวกเขาจึง
ควรจะรักษาความเชื่อไว้แม้จะตก
อยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
เพราะว่าคนจ านวนมากในสมัย - 
ก่อนเชื่อในแผนการแห่งความรอด
ของพระเจ้า แม้แต่ผู้เผยพระวจนะ
ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ไม่
เข้าใจก็ยังเชื่อเรื่องนี้ แต่บัดนี้ความ
รอดได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วโดย
ทางพระคริสต์ (1:10-13) 

เพื่อตอบสนองต่อความรอด
อันยิ่งใหญ่นี้ เปโตรจึงออกค าสั่ง  
ให้พวกเขาด าเนินชีวิตที่บริ สุทธิ์ 
(1:14-16)  ให้ย าเกรงและไว้วางใจ
พระเจ้า (1:17 -21 )  ให้เป็นคน
ซื่อตรงและมีความรักต่อคนอื่นๆ 
(2:1-3)   และให้เป็นเหมือนพระ -
คริสต์ (2:1-3) 

พระเยซูคริสต์ “ศิลาหวัมมุที ่
ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาทีมี่
ค่าอนัประเสริฐ ” ผู้ทรงเป็น ราก- 
ฐานของคริสตจักร (2:4,6)  และทรง
เป็นศิลาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับอีกด้วย 

จึงเป็นเหตุให้คนที่ไม่เชื่อฟังต้อง
สะดุดและล้มลง (2:7,8) แต่คริสต -
จักรซึ่งสร้างขึ้นบนศิลาก้อนนี้จะ
เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ของพระเจ้า 
(2:9,10) 

จากนั้นเปโตรก็อธิบายว่าผู้ -
เชื่อควรด าเนินชีวิตอย่างไรใน
ช่วงเวลาที่ยากล าบาก (2:11-4:11)  
คริสเตียนควรจะมีชีวิตอยู่เหนือ   
ค าต าหนิ (2:12 -17) ด าเนินชีวิต
อย่างพระคริสต์ในทุกบทบาทสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นนายกับผู้รับใช้ สามีกับ
ภรรยา สมาชิกคริสตจักรกับเพื่อน
บ้าน(2:18-3:17)  เราควรให้พระเยซ ู
คริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการ
เชื่อฟังพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์
ยากใหญ่หลวงที่ได้รับอยู่ (3:18-
4:11) 

จากนั้นเปโตรให้แนวทางว่า
พวกเขาต้องมีท่าทีที่ถูกต้องขณะ
ได้รับการข่มเหงอย่างไร พวกเขา
ควรเตรียมใจก่อนว่าอาจจะถูกข่ม -
เหง (4:12) แล้วขอบคุณพระเจ้า
ส าหรับสิทธิพิเศษที่ได้ทนทุกข์เพื่อ
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พระคริสต์ (4:13-18) และวางใจว่า
พระเจ้าจะท รงช่วยปลดปล่อย 
(4:19) 

ต่อมาเปโตรให้ค าก าชับเป็น
พิเศษว่าผู้ปกครองคริสตจักรควร
จะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า (5:1-
4)  ชายหนุ่มควรจะยอมเชื่อฟังผู้ที่
อาวุโสกว่า (5:5,6) และทุกคนควร
จะไว้วางใจพระเจ้าและต่อต้านมาร
ซาตาน (5:7-11) 

เปโตรจบลงด้วยการแนะน า
สิลาส และฝากความคิดถึงเป็นการ
ส่วนตัวทั้งจากท่านเอง และอาจจะ
จากคริสตจักรในกรุงโรมกับมาระ
โกด้วย (5:12-14) 

เมื่อเราต้องทนทุกข์เพราะท า
สิ่งที่ถูกต้อง พึงระลึกอยู่เสมอว่า
การติดตามพระคริสต์เป็นพันธะที่
ลงทุนสูง  เมื่อถูกกดขี่ข่มเหงเพราะ
ความเชื่อจงชื่นชมยินดีที่เรามีค่า
ควรแก่การทนทุก ข์เพื่อพระคริสต์ 
พระองค์ได้ทรงทนทุกข์เพื่อเรา เรา
ในฐานะสาวกของพระองค์ จึงไม่

ควรคิดว่าจะพบความทุกข์น้อยไป
กว่าพระองค์  
 
เมื่อเราอ่านพระธรรม 1 เปโตร  
พึงระลึกเถิดว่าการทดลองจะช่วย
หล่อหลอมความเชื่อของเราให้
บริสุทธิ์ข้ึน และเมื่อใดที่เกิดการ
ทดลอง จงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าต่อไป 
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วันที่ 18 เมษายน   
1 เปโตร 1:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 1:1-5 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าได้
จัดเตรียมอะไรบ้างส าหรั บคนที่
บังเกิดใหม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 1 
จดหมายฉบับนี้เขียนถึง “พวกที ่
กระจดักระจาย .... ผูที้พ่ระเจ้า
พระบิดาทรงเลือกและทรง
กาํหนดไว้แล้ว” ซึ่งก็คือคริสเตียน
ในเยรูซาเล็มและเขตใกล้เคียงที่ถูก
กดขี่ข่มเหงแล้วกระจัดกระจายไป
ทั่วโลก 

  ผู้เชื่อและผู้น าคริสตจักรสมัย
แรกเป็นชาวยิว แต่เมื่อชาวยิวมา
เป็นคริสเตียนพวกเขาก็ไม่ได้ทิ้ง
ความเป็นยิว เหมือนกับที่เราไม่ได้
ทิ้งสัญชาติเมื่อเรามาเป็นคริสเตียน 
ชาวยิวเหล่านี้ถูกกดขี่ข่มเหง จึง
กระจัดกระจายไ ปทั่วอาณาจักร
โรมัน (การกระจายตัวออกไปครั้งนี้
มีกล่าวถึงในกจ.8:1-4)   
 การกดขี่ข่มเหงไม่ได้หยุดการ
แผ่ขยายของข่าวประเสริฐแต่กลับ
กลายเป็นทางให้ข่าวประเสริฐแพร่
ไปทั่วทั้งจักรวรรดิ ด้วยเหตุนี้
คริสตจักรที่เปโตรเขียนถึงจึง
อาจจะรวมถึงคริสเตียนที่เป็นคน
ต่างชาติด้วย 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 เปโตรให้ก าลังใจผู้อ่านด้วย
การยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพวก
เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดา “ทรง
เลือก” ไว้ 
 ซึ่งครั้งหนึ่งมีแต่ชนอิสราเอล
เท่านั้นที่อ้างได้ว่าตนเป็นประชากร 
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ที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ว่าโดยพระ -
เยซูคริสต์ ผู้เชื่อทั้งม วลไม่ว่าจะ
เป็นยิวหรือคนต่างชาติล้วนเป็น
ประชากรของพระเจ้า  

ความรอดและความมั่นคงปลอดภัย
ของเราขึ้นอยู่กับการทรงเลือกของ
พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ไม่ว่าการทดลอง
หรือการกดขี่ข่มเหงใดๆ ก็ไม่อาจ 
เอาชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ประทาน 
ไปจากคนที่เชื่อในพระองค์ได ้

 

ข้อ 5 พระเจ้าจ ะทรงช่วยเราให้ยืน
หยัดในความเชื่อไม่ว่าจะต้องเผชิญ
กับความยากล าบากเพียงใด 
 “ยุคสุดท้าย ” ก็คือวันพิพากษา
ของพระคริสต์ที่บรรยายไว้ในพระ -
ธรรมโรม 14:10  และพระธรรม
วิวรณ์ 20:11-15  เราอาจจะต้อง
อดทนต่อสู้กับการทดลอง การกดขี่
ข่มเหงหรือการถูกฆ่าอย่างทารุณ 
แต่ไม่มีใครท าอันตรายจิตวิญญาณ
ของเราได้ ถ้าเราได้น้อมรับเอา
ของขวัญแห่งความรอดจากพระ -
คริสต์ไว้แล้ ว เรารู้ว่าเราจะได้รับ
รางวัลตามที่ทรงสัญญาไว้ 

 เมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซู
คริสต์ คือหลังจากที่เราบังเกิดใหม่
เราอาจจะต้องเผชิญกับความ ยาก 
ล าบาก การข่มเหงเพราะพระนาม
ของพระเยซู   แต่เราไม่ต้องกลัว
เพราะเรามีความหวังในมรดกที่ไม่
เสื่อมคลายที่พระเจ้าทรงเตรียม
ให้กับเรา และเนื่องจากความหวัง -
ใจเช่นนี้ ท าให้เรามีก าลังในการ
เผชิญความล าบากได้ 
 เราเคยพบกับการข่มเหงเพราะ
พระนามพระเยซูอะไรบ้าง และได้
สามารถผ่านพ้นสภาพเช่นนั้นได้
อย่างไร 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรอดที่พระเจ้าได้
ประทานให้กับเรา และ มรดกที่
พระเจ้าได้ประทานให้กับเราใน
แผ่นดินสวรรค์ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับฤทธิ์
เดชของพระเจ้าที่ประทานให้กับ
เราในการเผชิญกับความ
ยากล าบากในชีวิตได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 19 เมษายน   
1 เปโตร 1:6-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  145:1 “ข้าแต่พระเจ้า 
ของข้าพระองค ์ พระมหาราชา   
ข้าพระองคจ์ ะเยินยอพระองค ์ 
ถวายสาธกุารแด่พระนามของ
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 
อ่านพระธรรม 1 เปโตร 1:6-12 
ช้าๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าการ
แสดงออกของความเชื่อเป็น
อย่างไรบ้าง (ข้อ 8)  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6 
ท าไมคริสเตียนจึงตกเป็นเป้าของ
การกดขี่ข่มเหง? 
 [1] เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอม
กราบไหว้จักรพรรดิโรมันในฐานะ
เทพเจ้าองค์หนึ่ง พวกเขาจึงถูกมอง 

ว่าเป็นพวกไม่นับถือพระเจ้าและ
เป็นผู้ทรยศ [2] เพราะพวกเขาไม่
ยอมนมัสการในวิหารของพระ -
ต่างชาติ ดังนั้นธุรกิจในพระวิหาร
จึงรายได้ตกในทุกที่ที่คริสเตียนอยู่ 
[3] เพราะพวกเขาไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดของชาวโรมันที่เห็นว่า
ตัวเอง อ านาจ และชัยชนะเป็นสิ่ง
ส าคัญ และชาวโรมันเองก็ดูหมิ่น
ความเชื่อของคริสเตียนในเรื่องการ
เสียสละตนเองเพื่อรับใช้ผู้อื่น [4] 
เพราะพวกคริสเตียนกล้าเปิดเผย
และไม่ยอมรับพฤติก รรมที่ผิด
ศีลธรรมของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6  เปโตรกล่าวถึงการทนทุกข์
หลายครั้งในจดหมายฉบับนี้ 1:6,7; 
3:13-17; 4:12-19; 5:9  
 เมื่อเปโตรกล่าวถึงการทดลอง 
เขาไม่ได้หมายถึงภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติหรือการลงโทษจากพระ -
เจ้า แต่หมายถึงการตอบสนองของ
โลกที่ไร้ความเชื่อต่อคนที่เชื่อ  
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 ผู้เชื่อทุกคนเผชิญการทดลอง
เมื่อพวกเขาส่องแสงสว่างเข้าไปใน
ความมืด เราต้องยอมรับว่าการ
ทดลองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน - 
การหล่อหลอมเพื่อท าลายสิ่ง
สกปรกที่เจือปนอยู่ออกไป และ
เตรียมเราในการพบกับพระคริสต์  
 การทดลองสอนให้ เราอดทน 
(รม.5:3,4; ยก.1:2,3) และช่วยให้
เราเติบโตขึ้นเป็นคนอย่างที่พระเจ้า
ทรงต้องการ 
 
ข้อ 7  เหมือนทองค าที่ถูกหลอม 
ความร้อนท าให้สิ่งสกปรกที่เจือปน
อยู่ลอยตัวขึ้นและท าให้สามารถตัก
ออกได้  
 เมื่อเหล็กกล้าถูกเผาไฟก็จะ   
ทนทานแข็งแกร่งกว่าเดิม เช่น -
เดียวกันการทดลอง  การต่อสู้หรือ
การกดขี่ข่มเหงก็จะช่วยให้ความ
เชื่อของเราบริสุทธิ์และเข้มแข็ง
มั่นคงขึ้น ท าให้เรามีประโยชน์
ในทางของพระเจ้า 
 

ถ้าเราตระหนักว่า การทดลองเป็น
สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น

เพื่อผลดีต่อเราทั้งหลายคือ 
ให้เราบริสุทธิ์ข้ึน แข็งแกร่งขึ้น 

อดทนมากขึ้น และท าให้เราเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะได้ ก็จะท าให้
เรายินดีที่จะต่อสู้และยืนหยัดเพื่อเรา
จะได้ผลลัพธ์จากการลงทุนของเรานี ้

 ขณะนี้เรามีสิ่งใดที่เราต้องยืน
หยัดและต่อสู้บ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลข อก าลังและฤทธา -
นุภาพของพระเจ้าที่จะเราสามารถ
เผชิญและยืนหยัดต่อสู้กับการ
ทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ 
และเราจะได้รับชัยชนะอย่าง
แน่นอน  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 20 เมษายน   
1 เปโตร 1:13-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  145:1 “ข้าแต่พระเจ้า 
ของข้าพระองค ์ พระมหาราชา   
ข้าพระองคจ์ะเยินยอพระองค ์ 
ถวายสาธกุา รแด่พระนามของ
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 1:13-21 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า อะไรคือตัวฉุดรั้งไม่ให้เรา
ด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (ข้อ 14) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอ นน้ีในข้อ 
18,19 
เมื่อมีผู้จ่ายเงินทองเพื่อซื้อเสรีภาพ
ให้ทาสคนใด ก็แปลว่าทาสคนนั้น 
“ถูกไถ่ตัว” แล้ว  
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 พระเจ้าทรงไถ่เราให้เป็นอิสระ
จากอ านาจของบาป พระองค์ไม่ได้
ทรงไถ่เราด้วยเงินทอง แต่ด้วยพระ
โลหิตอันล้ าค่าของพระบุตรของ
พระองค์ (รม.6:6,7; 1คร.6:20; คส.
2:13, 14; ฮบ.9:12 )  
 เราไม่อาจหนีความบาปได้ด้วย
ตัวของเราเอง มีแต่ชีวิตของพระ
บุตรพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถไถ่เรา
ให้เป็นไทได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 15,16 
หลังจากที่ประชาชนได้อุทิศตนแด่
พระคริสต์แล้ว พวกเขาอาจจะยัง
รู้สึกว่ามีแรงฉุดรั้งให้กลับไปสู่
หนทางเก่าอยู่เสมอ  
 เปโตรสอนเราให้เป็นเหมือน  
พระบิดาของเราบนสวรรค์ คือให้
บริสุทธิ์ในทุกๆ ทาง  
 ความบริสุทธิ์หมายถึงการอุทิศ
ตัวแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ถูกแยก
ไว้เพื่อรับใช้พระองค์เป็นพิเศษ ถูก
แยกจากบาปและอิทธิพลของบาป  

 เราควรจะแตกต่างจากผู้อื่นและ
ไม่ยอมให้สังคมรอบข้าง กลืนเรา 
แต่ไม่ใช่ท าตัวแตกต่างเพียงเพื่อให้
ดูไม่เหมือนกับคนอื่นเท่านั้น แต่
ต้องไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะเรามี
พระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตเรา  
 ความสนใจและล าดับความส าคัญ
ในชีวิตเราต้องเหมือนกับของ
พระองค์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะตรงกัน -
ข้ามกับวิถีชีวิตเก่าๆ ของเรา (1:14)  

เราไม่สามารถจะเป็นคนบริสุทธิ ์
ได้ด้วยตนเอง แต่พระเจ้าประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อช่วย

ให้เราสามารถเชื่อฟังได้และ 
เพื่อช่วยให้เราชนะบาป 

โดยฤทธิ์อ านาจของพระวิญญาณ 

 อย่าอ้างว่าช่วยไม่ได้ที่เราตกลง
ไปในความบาป จงร้องทูลขอฤทธิ์
อ านาจจากพระเจ้าที่จะช่วยปลด -
ปล่อยเราจากเง้ือมมือของบาป 
 ดังนั้น เมื่อเราต้องเผชิญความ
ทดลองเรื่องตัณหาชั่ว อย่าลืมว่า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะ
ช่วยเราเสมอ เมื่อเราร้องทูลต่อ
พระองค์   
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 ขณะนี้ เรามีเรื่องอะไรหรือไม่ที่
เราต้องขอก าลังจากพระเจ้าเพื่อเรา
จะสามารถมีชัยชนะได้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
ประทานฤทธิ์เดชให้กับที่จะ
สามารถชนะเนื้อหนังและที่จะมี
ก าลังในการต่อสู้ตัณหาชั่วที่ซาตาน
เร้าให้เกิดขึ้น 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ชีวิต
ของเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
และ ให้พระองค์ทรงครอบครอง
ทั้งหมดชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 21 เมษายน   
1 เปโตร 1:22-2:3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
สดุดี  145:1 “ข้าแต่พระเจ้า 
ของข้าพระองค ์ พระมหาราชา   
ข้าพระองคจ์ะเยินยอพระองค ์ 
ถวายสาธกุารแด่พระนามของ
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 1:22-2:3 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
1:22 
“รกั .... อย่างจริงใจ ” เป็นการให้
โดยไม่คิดถึงตนเอง ดังนั้นคนที่
คิดถึงแต่ตนเองย่อมไม่อาจจะรัก
ใครได้  

 ความรักแ ละการอภัยของพระ -
เจ้าจะท าให้เราสามารถละสายตา
จากตัวเราเองไปสนใจความ
ต้องการของคนอื่น  
 พระคริสต์ได้ทรงส าแดงความรัก
แท้ ต่อเราโดยยอมสละพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ บัดนี้เราจึงจะสามารถ
รักผู้อื่นได้อย่างพระองค์และ
สามารถเสียสละตัวเราเองได้ด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน 2:2,3 
เด็กมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่อย่าง
หนึ่งคือ มักอยากจะโตขึ้นเป็น
เหมือนพี่ๆ หรือพ่อแม่  
 เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราเป็นทารก
ฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าเราเป็นเด็ก
สุขภาพดี เราก็อยากจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ขึ้น แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่
หลายๆคนอยากเป็นเด็กอยู่
ตลอดเวลา  
 อาการร้องกินนมเป็นสัญชาต -
ญาณ ของทารกที่จะส่งสัญญาณให้
รู้ว่าต้องการอาหารซึ่งจะช่วยให้เขา
เติบโตขึ้น   
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เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการพระวจนะ
และการเลี้ยงดูในพระคริสต ์เราจะ
อยากกินอาหารฝ่ายวิญญาณมากขึ้น 

และเราจะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ ่

 เราอยากรู้จักพระวจนะของพระ
เจ้ามากเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
 ให้เราประเมินตัวของเราเองว่า 
ตอนนี้ เรารับเชื่อมาแล้วกี่เดือน กี่
ปี แล้ว เราเป็นผู้ใหญ่เพียงไร และ
เราได้เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ของเราอย่างไรที่จะท าให้เราเติบโต
ขึ้น?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มี
ประสบการณ์กับพระวจนะของพระ
เจ้าที่เราได้เฝ้าเดี่ยวไปทุกๆ วันนั้น 
เพื่อเราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าด้วย
พระวจนะของพระองค์ 

 มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
เปิดหัวใจของเราออก ทูลให้พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระท าการใน
หัวใจของเราอย่างเต็มที่ตามน้ า
พระทัยของพระองค์  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 22 เมษายน   
1 เปโตร 2:4-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :2 “ข้าพระองคจ์ะถวาย
สาธกุารแด่พระองคท์ุกๆ  วนั
สรรเสริญพระนามของพระองค์
เป็นนิจกาล” 

อ่านพระธรรม 1เปโตร 2:4-10 
ช้าๆ 2 รอบ 
ในข้อ 7 ท่านคิดว่า ศิลาที่ช่างก่อ
ได้ทิ้งเสียแล้ว หินที่ท าให้คนสะดุด
นั้น หมายถึงใคร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 8 พระคริสต์ได้ชื่อว่าเป็น “หิน
ทีท่าํให้คนสะดดุและเป็นทีท่าํให้
คนหกล้ม”  

 สาเหตุที่บางคนสะดุดก็เพราะ
เขาไม่ยอมรับพระองค์หรือปฏิเสธ
ที่จะเชื่อว่าพระองค์ผู้นั้นที่อ้างว่า 
“เราเป็นผู้ที่เราเป็น”  
 แต่สดุดี 118:22  กล่าวว่า “ศิลา
ซึง่ช่างก่อได้ท้ิงแล้ว ได้เป็นศิลา
มมุเอกแล้ว ” คือเป็นส่วนส าคัญ
ที่สุดของคริสตจักรซึ่งเป็นวิ หาร
ของพระเจ้า  
 เช่นเดียวกันทุกวันนี้คนที่ปฏิเสธ
และไม่ยอมเชื่อพระคริสต์ได้
ตัดสินใจผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ใน
ชีวิต คือเขาได้สะดุดผู้เดียวที่
สามารถช่วยเขาให้รอดและช่วยให้
ชีวิตเขามีความหมาย พวกเขาจึง
ต้องตกอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าเพื่อ
รับการพิพากษา 
 
ข้อ 9-10 ผู้คนมักจะสร้างภาพของ
ตนเองบนความส าเร็จในเรื่องต่างๆ 
แต่ความสัมพันธ์ของเรากับพระ
คริสต์นั้นส าคัญยิ่งกว่าความส าเร็จ 
ความม่ังคั่ง หรือความรู้  
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 พระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นของ
พระองค์เอง และทรงเรียกร้องให้
เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในการ
ติดต่อกับผู้อื่น  

โปรดระลึกอยู่เสมอว่า “คุณค่า” 
ของเรามาจากการที่ได้เป็นบุตร 
ของพระเจ้าไม่ใช่จากความส าเร็จ 
เราเป็นคนมีค่าเพราะสิ่งที่พระเจ้า
ทรงกระท าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราท า 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 4-8   
เปโตรบรรยายภาพของคริสตจักร
ว่าเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณอันมีชีวิต 
โดยมีพระคริสต์เป็น รากฐานและผู้
เชื่อแต่ละคนเป็นก้อนศิลาที่ก่อขึ้น 
 ส่วนเปาโลเปรียบคริสตจักรว่า
เป็นร่างกายซึ่งมีพระคริสต์เป็น
ศีรษะและผู้เชื่อแต่ละคนเป็นอวัยวะ
ของกายนั้น (ดู อฟ.4:15,16)  
 ทั้งเปโตรและเปาโลเน้นภาพ
ของชุมชน ศิลา เพียงก้อนเดียวไม่
อาจเป็นวิหารหรือก าแพงได้ อวัยวะ
เดียวก็ ไร้ประโยชน์ หากปราศจาก
อวัยวะอื่นๆ   

 ในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ท าให้
เราลืมได้ง่ายๆ ว่าเราต้องพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน  
 เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ท า
อะไร โปรดระลึกว่าพระองค์จะทรง
เรียกคนอื่นๆ  ให้มาร่วมงานกับ   
เราด้วย การท างานร่วมกันท าให้
เกิดผลทวีคูณ จงมองหาคนเหล่านี้
และร่วมมือกันสร้างพระวิหารอัน
งดงามเพื่อพระเจ้า 
 ในคริสตจักรขณะนี้ พระเจ้าได้
ให้ท่านท างานร่วมกับใครบ้าง และ
เมื่อเราท างานกับเขาแล้ว เรารู้สึก
ว่า มีพระพรอะไรบ้างจากการที่เรา
ท างานร่วมกับเขา และมีอะไรบ้าง
ที่เราต้องปรับตัวเพื่อเราจะสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลพระเจ้าประทานความเข้าใจ
คนให้กับเรา ให้เราเป็นคนที่เห็น
คุณค่ าของพี่น้อง สอนเราให้
สามารถปรับตัวของเราให้เข้ากับพี่
น้องทุกคน เพื่อเราจะสามารถ
ท างานร่วมกันได้กับพี่น้องทุกๆคน 
ไม่ว่าจะมีนิสัยแตกต่างจากเรามาก
ขนาดไหนก็ตาม 
 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าส าหรับ
พี่น้องของเราทุกคนที่พระเจ้าทรง
ส่งเข้ามาในชีวิตของเรา ออกชื่อ
ของพี่น้องของ เรา อวยพรเขาให้
เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระ
คริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 23 เมษายน   
1 เปโตร 2:11-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :2 “ข้าพระองคจ์ะถวาย
สาธกุารแด่พระองคท์ุกๆ  วนั
สรรเสริญพระน ามของพระองค์
เป็นนิจกาล” 
อ่านพระธรรม 1เปโตร 2:11-17 
ช้าๆ 3รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
13-17  
เมื่อเปโตรบอกผู้อ่านว่าให้ยอมอยู่
ใต้อ านาจรัฐบาล เขาหมายถึง
รัฐบาลโ รมัน ภายใต้การปกครอง
ของจักรพรรดิเนโร ซึ่งรู้จักกันดีว่า
เป็นผู้ปกครองจอมเผด็จการ  

 ที่กล่าวเช่นนี้เปโตรไม่ได้หมาย -
ความว่าจะให้คริสเตียนยอมท า
อะไรที่ขัดต่อความเชื่อ อย่างที่  
เปโตรเองก็เคยบอกมหาปุโรหิต
เมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นว่า “ข้าพ-
เจ้าจาํต้องเชือ่ฟังพระเจ้ายิ ่ งกว่า
เชือ่ฟังมนุษย์ ” (กจ .5:29 ) แต่ 
คริสเตียนควรจะด าเนินชีวิตตาม
กฎหมายของแผ่นดิน  
 ในปัจจุบันคริสเตียนบางกลุ่มก็
ด าเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ในขณะ
ที่บางกลุ่มก็ถูกรัฐบาลบีบบังคับ ทั้ง
สองกลุ่มนี้ต้องร่วมมือกับผู้ปกครอง 
บ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดต่อจิตส านึก
ชอบ   
 เราท าสิ่งนี้ “โดยเห็นแก่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า” เพื่อให้ข่าวประเสริฐและ
ประชากรของพระองค์เป็นที่เคารพ 
ถ้าเราจะถูกกดขี่ข่มเหงก็ควรจะ
เป็นเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใช่
เพราะท าผิดกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรม  
 



62 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองข้อ 12 
ค าแนะน าของเปโตรในข้อนี้ค ล้าย
กับค าตรัสของพระเยซูในพระ -
ธรรมมัทธิว 5:16 ถ้าเราประพฤติ
ตัวดี ไม่ให้ใครติได้ ในที่สุดแม้แต่
ศัตรูก็ยังจะสรรเสริญพระเจ้า  
 ผู้อ่านของเปโตรกระจัดกระจาย
ไปอยู่ในหมู่คนต่างชาติซึ่งมีแนว -
โน้มที่จะเชื่อค าโกหก และแพร่ค า
โกหกกล่าวร้ายคริสเตียนออกไป  
 แต่ถ้าคริสเตียนป ระพฤติตัว      
ดีงาม น่ารัก และถูกต้องก็จะเป็น
การแสดงให้เห็นว่าข่าวลือเหล่านั้น
เป็นเรื่องโกหก และอาจจะท าให้คน
ที่วิพากษ์วิจารณ์หันกลับมาอยู่ฝ่าย
องค์พระผู้เป็นเจ้า  
 อย่าคิดว่าไม่มีวันที่คนนั้นคนนี้
จะมาเชื่อพระเจ้าเพียงเพราะเขา
เข้าใจคริสเตียนผิด แต่จงส าแดง
พระคริสต์ด้วยชีวิตของเรา แล้วคง
จะมีสักวันหนึ่งที่คนซึ่งวิพากษ์  
วิจารณ์เราจะสรรเสริญพระองค์
ร่วมกับเรา 

 เราไม่ต้องสนใจว่าคนจะว่า
อย่างไร  เราอาจจะถูกนินทาแต่
ส าคัญว่า เราเป็นอย่างไรมากกว่า 
ดังนั้น  

ให้เรายืนหยัดชีวิตแบบพระคริสต ์
อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม
ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม  

หรือว่าตัวเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม 

 เรามีชื่อเสียงดีท่ามกลางเพื่อน ๆ 
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าของเราหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอก าลังจากพระเจ้าที่เราจะ
ด าเนินชีวิตสอดคล้องตามพระ
วจนะของพระองค์ ส าแดงชีวิตของ
เราอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท า ค าพูด ท่าทีของเราที่จะ
ถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ  
 ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
สวมทับและเต็มล้นในชีวิตของเรา 
เพื่อชีวิตของเราจะส าแดงผลของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมา
ตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 24 เมษายน   
1 เปโตร 2:18-25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :2 “ข้าพระองคจ์ะถวาย
สาธกุารแด่พระองคท์ุกๆ  วนั
สรรเสริญพระนามของพระองค์
เป็นนิจกาล” 

อ่านพระธรรม 1เปโตร 2:18-25 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  เป็น
ต้นไป 
ข้อ 18-21 คริสเตียนจ านวนมาก
เป็นทาสรับใช้ในบ้าน  
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 เป็น เรื่องง่ายที่พวกเขาจะยอม
เชื่อฟังเจ้านายใจดี แต่เปโตรให้
ก าลังใจพวกเขาจงรักภักดีและ
อดทนแม้เจ้านายจะปฏิบัติต่อเขา
อย่างไม่ยุติธรรม  
 เช่นเดียวกันเราควรจะยอมเชื่อ
ฟังเจ้านายไม่ว่าเขาจะดีหรือร้าย 
เพราะเราอาจน าเขามาถึงพระคริสต์
ได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี  
 เปาโลก็ให้ ค าแนะน าคล้ายคลึง
กันในจดหมายของเขา (ดู อฟ.6:5-
9; คส.3:22-25) พระเยซูก็ทรงสอน
เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน (มธ.5:46; 
ลก. 6:32-36) 
 
ข้อ 21-25 เปโตรได้เรียนรู้เรื่องการ
ทนทุกข์จากพระเยซู  
 เขารู้ว่าการทนทุกข์ของพระเยซู
เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระ
เจ้า (มธ.16:21-23; ลก.24:25-27, 
44-47)  และเป็นการทนทุกข์เพื่อ
จะช่วยเราให้รอดจากบาป (มธ .
20:28; 26:28)  
 

 เปโตรรู้ด้วยว่าผู้ที่ติดตามพระ -
คริสต์ต้องเตรียมตัวที่จะทนทุกข์ 
(มก.8:34,35) เขาเรียนรู้ความจริง
เหล่านี้จากพระเยซู และถ่ายทอด
ให้กับเรา 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในขอ้ 21,22   
เราอาจจะต้องทนทุกข์เพราะ
หลายๆ สาเหตุ  
 บางครั้งก็เพราะผลจากความ
บาปของเราเองโดยตรง บางครั้งก็
เพราะความโง่ของเรา บางครั้งก็
เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกของความ
บาป  
 เปโตรก าลังพูดถึงการทนทุกข์
เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ เมื่อ
เราเดินตามแบบอย่างของพระ
คริสต์และมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น 

เราเองก็อาจจะต้องทนทุกข์ด้วย  
เราควรจะเผชิญหน้ากับการทนทุกข์
ด้วยท่าทีแบบเดียวกับพระองค์  
คืออดทน สงบ และมั่นใจว่า 

พระเจ้าทรงควบคุมอนาคตอยู่   
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 ขณะนี้ เราทนทุกข์ในเรื่องอะไร
และเราวิเคราะห์ออกหรือไม่ว่า 
สาเหตุของการทนทุกข์คืออะไร 
จากตั วเรา จากความบาป หรือ
เพราะการที่เราท าดี? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต มีความฉลาดใน
การพูด การอยู่ในสังคม ให้มี
สติปัญญาและไหวพริบการ
ประกาศพระกิตติคุณ เพื่อส าแดง
ในโลกเห็นพระคริสต์ใน ชีวิตของ
เราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 เมษายน   
1 เปโตร 3:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:3 “พระเจ้านัน้ยิง่ใหญ่  และ
สมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่  
ความใหญ่ยิง่ของพระองคนั์น้
เหลือจะหยัง่รู้” 
อ่าน พระธรรม 1เปโตร 3:1-7 
ช้าๆ 3 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้างใน
เรื่องเกี่ยวกับสามี ภรรยาจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป ถ้าผู้ชายเข้ามา
เป็นคริสเตียน ตามปกติแล้วเขาจะ
น าสมาชิกครอบครัวมาคริสตจักร
ด้วย  (ดูตัวอย่างเรื่องการกลับใจ
ของนายคุกที่ฟีลิปปีใน กจ.16:29-33)  

 ในทางตรงกันข้ามหากผู้หญิง
เข้ามาเป็นคริสเตียนก็มักจะมา
คริสตจักรคนเดียว  
 ภายใต้กฎหมายโรมันสามีหรือ
บิดามีอ านาจเหนือสมาชิกในครัว - 
เรือนรวมทั้งภรรยาของเขา  การที่
ภรรยาคริสเตียนจะเรียกร้องสิทธิ
เสรีภา พของเธอในพระคริสต์
อาจจะท าให้ครอบครัวแตกร้าวได้  
 เปโตรย้ ากับผู้หญิงที่มีสามีไม่ใช่
ผู้เชื่อว่าไม่จ าเป็นต้องพูดอะไรใน
สถานการณ์เช่นนี้ทางออกที่ดีที่สุด
คือการปรนนิบัติรับใช้ด้วยความรัก 
ให้สามีเห็นถึงความรักและความ
เสียสละแบบเดียวกับที่พระคริสต์
ทรงแสดงต่อคริสตจักร   
 การเป็นภรรยาที่ดีอาจท าให้สามี
ยิ่งพึงพอใจ และอย่างน้อยที่สุดสามี 
ก็คงจะยอมให้ภรรยาปฏิบัติตาม
ศาสนา “แปลกๆ ” ของตนต่อไป 
หรือที่ดีที่สุดคือสามีอาจมาเป็น  
คริสเตียนด้วย 
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ข้อ 7  ผู้ชายคนใดที่ไม่คิดถึงความ
ต้องการของภรรยาและไม่ให้
เกียรติเธอ  ค าอธิษฐานของเขาก็
จะมีสิ่งขัดขวางเพราะความสัมพันธ์
ที่ดีกับพระเจ้าย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับผู้อื่น  
 พระเยซูตรัสว่าถ้าเรามีปัญหา
กับผู้เชื่อด้วยกัน เราต้องจัดการ
เรื่องราวกับคนนั้นให้เรียบร้อยเสีย
ก่อนที่จะเข้ามานมัสการ (มธ .
5;23,24)   
 หลักการเดียวกันนี้น ามาใช้ได้
กับค วามสัมพันธ์ในครอบครัวถ้า
ผู้ชายใช้สถานภาพของตนปฏิบัติ
ต่อภรรยาอย่างไม่เหมาะสม ความ- 
สัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าก็จะ
พลอยกระทบกระเทือนไปด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอน นี้และ
การตอบสนองในข้อ 5 
การ “เชือ่ฟัง ” คือการให้ความ
ร่วมมือด้วยความสมัครใจและท า
ด้วยความเคารพรักที่มีต่ อพระเจ้า
และต่อคนคนนั้น   

 ตามความคิดในอุดมคติแล้ว 
การยอมเชื่อฟังต้องเป็นการยอม
กันและกันทั้งสองฝ่าย (“จงยอม
ฟังกนัและกนัด้วยความเคารพ
ในพระคริสต”์ อฟ.5:21) แต่ถึงจะ
เป็นการยอมฟังเพียงฝ่ายเดียวก็ยัง
เป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพ
ของคริสเตียน  

พระเยซูคริสต์ทรงยอมเชือ่ฟังจนถึง
มรณาเพื่อเราจะได้รับความรอด 
บางครั้งเราเองก็อาจจะต้องยอม 
กับสภาวการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย ์

เพื่อให้คนอื่นเห็นพระคริสต์ในเรา 

 แต่การยอมเชื่อฟังแบบคริส -
เตียนจะต้องไม่ขัดค าสั่งของพระ
เจ้า และจิตส านึกที่ดีของเรา 
 การยอมเชื่อฟังเพียงข้างเดียว
ต้องใช้แรงใจอย่ างมาก เราไม่
สามารถจะท าได้โดยปราศจากฤทธิ์
อ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ท างานอยู่ในเรา 
 เราเคยยอมเชื่อฟังอะไรหรือไม่ที่
เป็นแบบคริสเตียน คือไม่ขัดค าสั่ง 
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พระเจ้าและจิตส านึกที่ดีของเรา 
และในกรณีเช่นนี้เรารู้สึกว่าพระเจ้า
ทรงน าเราอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักร
ของเราที่ สามี หรือ ภรรยาเพียง
คนเดียวที่เชื่อในพระเจ้า คือให้เขา
มีสติปัญญา มีไหวพริบในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อว่าเขาจะสามารถ
ส าแดงพระคริสต์จนกระ ทั่งคู่ครอง
ของเขานั้นจะมาเชื่อในพระเยซู
คริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 26 เมษายน   
1 เปโตร 3:8-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:3 “พระเจ้านัน้ยิง่ใหญ่  และ
สมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่  
ความใหญ่ยิง่ของพระองคนั์น้
เหลือจะหยัง่รู้” 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 3:8-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้พูดถึงเรื่องลิ้น
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8 เปโตรกล่าวถึงคุณลักษณะ
ส าคัญที่ควรจะเน้นในกลุ่มผู้เชื่อ 5 
ข้อ  
 [1] ความกลมเกลี ยว คือมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน [2] ความเห็นอก- 

เห็นใจกัน คือช่วยเหลือเมื่อเห็นคน
อื่นมีความจ าเป็น [3] ความรัก คือ
มองและปฏิบัติต่อกันเหมือนพี่น้อง 
[4] ความเมตตา คือเอาใจใส่กัน
และกันด้วยความรักเอ็นดู และ  [5] 
ความถ่อมใจ คือเต็มใจที่จะให้
ก าลังใจซึ่งกันและกันและร่วมชื่น
ชมในความส าเร็จของกันและกัน  
 คุณสมบัติทั้ง 5 ประการนี้จะ
ช่วยให้ผู้เชื่อรับใช้พระเจ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9  เมื่อเราถูกท าร้ายหรือท าให้
เจ็บปวด เราอาจจะท าร้ายคนนั้น
กลับด้วยวาจาหรือการแก้แค้น   
และนี่เป็นสิ่งที่โลกแห่งความบาป
ยอมรับกันได้เป็นปกติ  
 แต่เปโตรระลึกถึงค าสอนของ
พระเยซูที่ให้หันแก้มอีกข้างหนึ่งให้
คนที่ตบหน้าตน (มธ.5:39) เขาจึง
ให้ก าลังใจผู้อ่านให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่
กระท าผิดต่อพวกเขา  
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 การแก้แค้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เป็นที่ยอมรับในอาณาจักรของ  
พระเจ้าเช่นเดียวกันกับการกล่าว
ค าสบประมาทคนอื่ น ไม่ว่าจะทาง  
ตรงหรือทางอ้อมก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
เช่นกัน จงอย่าแก้แค้นคนที่ท าร้าย
เรา อธิษฐานเผื่อเขาแทนที่จะโกธร
เกรี้ยว 
 
ข้อ 11  บ่อยครั้งเรามองว่าความ
สงบคือการไม่มีปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้งและการสร้างสันติคือการอยู่
เฉยๆ ไม่ต้องท าอะไร   
 แต่แท้จริงแล้วผู้สร้างสันติจะต้อง
พยายามสร้างสันติภาพอย่างมุ่งมั่น 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
คนทั่วไป โดยการตระหนักว่าสันติ-
ภาพเป็นผลจากการอุทิศตน  
 ผู้สร้างสันติจะมองเห็นปัญหา
ล่วงหน้าและจัดการกับมันก่อนที่จะ
เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นก็น าปัญหามาพูดคุยและรีบ
จัดการแก้ไขก่ อนที่จะลุกลาม
ใหญ่โตจนเกินเยียวยา  

 การสร้างสันติอาจจะยากยิ่งกว่า
การสู้รบตบมือกัน แต่ผลที่ได้รับก็
คือชีวิตและความสุข ไม่ใช่ความ
ตาย 

ดังนั้น ให้เราใช้ลิ้นของเรา 
ในการสร้างสันติ ใช้ลิ้นของเรา 

อย่างสร้างสรรค์ และมีสติปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลาง 
พี่น้องในครสิตจักรของเรา 
ที่เราต้องหนุนใจกันให้มาก 
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน 

 ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ให้เราตั้งใจ
ที่จะหนุนใจพี่น้องของเราสักคนหนึ่ง 
ทูลขอพระเจ้าว่าเราจะพูดเสริมสร้าง
ใครดี ให้พระเจ้าทรงน าเรา 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้อยู่ภายใต้การควบคุมขอ งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ โดยเฉพาะเรื่อง
ค าพูดของเราที่จะพูดอย่าง
เสริมสร้าง อย่างสร้างสรรค์ เป็นที่
หนุนจิตชูใจพี่น้องอยู่เสมอ 
 อธิษฐานทูลถามพระเจ้าว่า มี
ใครบ้างที่ท้อแท้ใจ ต้องการการ
หนุนใจ และให้เราไปหนุนใจเขา
ตามที่พระเจ้าทรงน าเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 เมษายน   
1 เปโตร 3:13-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:3 “พระเจ้านัน้ยิง่ใหญ่  และ
สมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่  
ความให ญ่ยิง่ของพระองคนั์น้
เหลือจะหยัง่รู้” 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 3:13-22 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 21 
เปโตรกล่าวว่า พระเจ้าทรงใช้น้ า
ช่วยโนอาห์ให้รอดเป็นสัญ ลักษณ์
ของพิธีบัพติศมา ซึ่งเป็นพิธีท่ี
เกี่ยวข้องกับน้ า  
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 ในพิธีบัพติศมา เราแสดงตัวว่า
เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรง
แยกเราออกมาจากพวกคนที่หลง
หายและประทานชีวิตใหม่แก่เรา 
ไม่ใช่พิธีกรรมที่ช่วยให้เรารอด แต่
เป็นความเชื่อในการสิ้นพระชนม์
และการคืนพระชนม์ของพระคริ สต์
ต่างหาก  
 พิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้เชื่อ (รม.6:3-5;  กท.3:27;  
คส.2:12)   
 เมื่อผู้อ่านจดหมายของเปโตร
แสดงตัวว่าเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์
โดยผ่านทางการรับบัพติศมาแล้ว 
พวกเขาก็จะมีก าลังที่จะต่อสู้และไม่
หันกลับแม้จะถูกกดขี่ข่มเหง  
 การรับบัพติศมาต่อหน้าพี่น้อง
ในคริสตจักรจะช่วยผู้นั้นไม่ให้ถูก
ทดลองเรื่องละทิ้งความเชื่อ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 15 
คริสเตียนบางคนถือว่าความเชื่อ
เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ควรเก็บไว้กับ
ตัวเอง   

 เป็นความจริงที่เราไม่ควรจะเป็น
พยานเรื่องคว ามเชื่อของเราด้วย
เสียงดังน่าร าคาญแต่เมื่อมีคนถาม
เกี่ยวกับความเชื่อของเรา วิถีชีวิต 
มุมมองของคริสเตียน เราควร
พร้อมที่จะตอบอย่างนุ่มนวลและ
อ่อนน้อมถ่อมตน  

คนอื่นเห็นความหวังที่เรามีใน 
พระคริสต์หรือไม่ เราพร้อมที่จะ 
เล่าให้ผู้อื่นฟังหรือไม่ว่าพระคริสต ์

ท าอะไรในชีวิตของเรา 

 เพื่อนของเราเคยถามค าถามเรา
เกี่ยวกับเหตุผลของคริสเตียนหรือ
พระคัมภีร์หรือไม่ เช่น พระเจ้าทรง
สร้างโลกจริงหรือ พระเยซูตายแล้ว
ฟื้นจริงหรือ? 
__________________________
__________________________ 
 และเราได้มีค าตอบอย่างมี
เหตุผลกับเพื่อนเราหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่   
ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ที่เราจะสามารถ
ตอบค าถามผู้อื่นได้ว่า ที่เราเชื่อนั้น
เรามีเหตุผลและมีความหวัง
อย่างไร 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักร
ของเราจะกระตือรือร้นในการเรียน
พระวจนะ และในการฟังค าเทศนา 
เพื่อพี่น้องของเราจะเติบโตฝ่ายจิต
วิญญาณและสามารถประกาศได้
อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 28 เมษายน   
1 เปโตร 4:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี  145:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 4 “คนชัว่อายหุนึง่จะ
สรรเสริญพระราชกิจของพระองค์  
ให้คนอีกชัว่อายหุนึง่ฟัง  และ
ประกาศกิจการอนัทรงอานุภาพ
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 4:1-6 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5 
พื้นฐานของความรอดขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (กจ .
16:31)   

 แต่พื้นฐานของการพิพากษา
ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างไร 
คนที่ก ดขี่ข่มเหงคริสเตียนจะถูก
ลงโทษเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 
แต่ไม่มีอะไรที่ผู้เชื่อต้องหวาดกลัว
เพราะพระเยซูจะทรงเป็นผู้พิพากษา
ตัดสินทุกคนใ นวาระสุดท้ายนั้น 
(ยน.5:22, 2ทธ.4:1) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1,2 
คนบางคนจะพยายามท าทุกวิถี -
ทางเพียงเพื่อจะห ลีกเลี่ยงความ
เจ็บปวด  
 แต่ในฐานะสาวกของพระคริสต์ 
เราควรจะเต็มใจและเตรียมพร้อมที่
จะท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า
และยินดีทนทุกข์ในคราวจ าเป็น   
 ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์และ
สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราท า
ในขณะที่เราทนทุกข์ บาปก็จะไม่มี
อ านาจเหนือเรา  เมื่อร่างกาย ของ
เราเจ็บปวดหรือชีวิตตกอยู่ใน
อันตรายค่านิยมที่แท้จริงในตัวเราก็ 
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จะปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง  
และความบาปที่เราโปรดปรานก็จะ
ค่อยๆ หมดความส าคัญลง   

ถ้าผู้ใดทนทุกข์เพราะการท าดีแล้ว
ยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์  
ผู้นั้นก็ได้ละจากบาปโดยสิ้นเชิงแล้ว 

 พระธรรม 2 ข้อนี้ได้พูดอย่าง
ชัดเจนถึงการที่เราจะชนะเนื้อหนัง
ของเรา เมื่อเราต้องทนทุกข์ทาง
ร่างกาย อย่ารู้สึกไม่ดี เพราะ
ประโยชน์ของการเจ็บปวดทางกาย
นั้นจะช่วยสร้างใจของเราให้
สามารถตัดสินใจไม่ท าบาปได้   
คือท าให้จิตใจของเราเข้มแข็งที่จะ
ต่อสู้กับเนื้อหนัง ราคะตัณหาได้  
 ถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องเนื้อหนัง 
ผมขอแนะน าให้เราใช้เวลากับพระ
วจนะ มอบชีวิตของเราให้พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองอย่าง
จริง ๆ จัง ๆ  สองสิ่งที่ผมแนะน านี้
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเลย เราต้อง
ลงทุนในการบังคับตัวเอง บางคน
ใช้การอดอาหารอธิษฐานช่วย ซึ่ง 

หมายถึงความเจ็บปวด และเมื่อนั้น 
เราจะได้ลิ้มรสของชัยชนะอย่าง
แน่นอน ให้เราลองท าดู และดูว่า
ผลจะเป็นแบบที่ผมแนะน าหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็น
ความจริงของพระองค์ที่ปลดปล่อย
เราให้เป็นไท 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวิญญ าณบริสุทธิ์ที่สวม
ทับ และครอบครองเรา เมื่อเราทูล
ขอต่อพระองค์ และขอบพระคุณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราให้มี
ก าลังในการต่อสู้กับซาตานที่มา
ล่อลวงให้เราท าบาป และท าให้เรา
พบชัยชนะในที่สุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่ เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 วันที่ 29 เมษายน   
1 เปโตร 4:7-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 4 “คนชัว่อายหุนึง่จะ
สรรเสริญพระราชกิจของพระองค ์ 
ให้คนอีกชัว่อายหุนึง่ฟัง  และ
ประกาศกิจการอนัทรงอานุภาพ
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 1 เปโตร 4:7-11 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11 
พระเจ้าจะทรงได้รับการสรรเสริญ
อย่างไรเมื่อเราใช้ความสามารถ
ของเรา ?  
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 เมื่อเราใช้ความสามารถตาม  
การทรงน าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น พวก
เขาจะ เห็นพระเยซูในเราและจะ
สรรเสริญพระองค์ส าหรับความ
ช่วยเหลือที่ได้รับ  
 เปโตรอาจจะก าลังคิดถึงค าตรัส
ของพระเยซูที่ว่า “จงส่องสว่างแก่
คนทัง้ปวง  เพือ่ว่าเมือ่เขาได้
เหน็ความดีทีท่่านทาํ  เขาจะได้
สรรเสริญพระบิดาของท่าน  ผู้
ทรงอยู่ในสวรรค”์ (มธ.5.16) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 7-9 
เราควรด าเนินชีวิตราวกับว่าพระ
คริสต์ก าลังจะเสด็จกลับมา  
 เราเตรียมตัวพบกับพระคริสต์
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาได้โดย
การเติบโตขึ้นในความรักพระเจ้า
และในการรักคนอื่นๆ  อย่างสม่ า -
เสมอ 
 การอธิษฐานอย่างสม่ าเสมอเป็น
เรื่องส าคัญเช่นกัน เพราะทรัพย์
สมบัติ ฐานะสังคม และอ านาจของ 

เราไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใน
อาณาจักรของพระเจ้า แต่เราจะใช้
เวลาชั่วนิรันดร์กับผู้คน  

จงใช้เวลาและความสามารถของเรา
เพื่อสิ่งที่จะเกิดผลดีตลอดชั่วนิรันดร ์

 เราได้เตรียมตัวของเราส าหรับ  
นิรันดร์อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น 
ความรักในพระเจ้า ควา มรักผู้อื่น 
หรือการอธิษฐานอย่างสม่ าเสมอ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าเราให้
มองทะลุไปถึงอนาคตนิรันดร เพื่อ
เราจะได้ด าเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย
ส าหรับอนาคตนิรันดรไม่ใช่มอง
สั้นๆ ในโลกนี้เท่านั้น 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับคริสตจักรของพระเจ้าที่จะ
เป็นที่ๆ เราจะสามารถรับใช้
พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 30 เมษายน   
1 เปโตร 4:12-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 4 “คนชัว่อายหุนึง่จะ
สรรเสริญพระราชกิจของพระองค์  
ให้คนอีกชัว่อายหุนึง่ฟัง  และ
ประกาศกิจการอนัทรงอานุภาพ
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม 1 เปโตร 4:12-19 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไร กับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 14- 16 อีกครั้งหนึ่งที่เปโตร  
เตือนให้เราระลึกถึงค าตรัสของ  
พระเยซูที่ว่า "เมือ่เขาจะติเตียน
ข่มเหง  และนินทาว่าร้ายท่าน
ทัง้หลายเป็นความเทจ็เพราะเรา  
ท่านกเ็ป็นสขุ” (มธ.5:11)   
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 พระคริสต์จะทรงส่งพระวิญญาณ
ของพระองค์มาเพื่อประทานก าลัง
แก่คนที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ 
แต่ไม่ใช่ว่าการทนทุกข์ทุกอย่างจะ
เกิดขึ้นเพราะการท าดี  
 บางครั้งจะมีคนบ่นว่า “เขาคอย
จ้องจับผิดฉันเพราะฉันเป็นคริส -
เตียน”  ทั้งๆ ท่ีทุกคนก็เห็นว่าเป็ น
เพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนคน
นั้น  ทั้งนี้ต้องคิดอย่างรอบคอบ
หรือให้ค าปรึกษาอย่างฉลาดเพื่อ
ช่วยแยกแยะว่าสาเหตุของการ   
ทนทุกข์เกิดจากอะไร แต่เราจะ
มั่นใจได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราทน
ทุกข์เพราะความจงรักภักดีต่อ   
พระคริสต์ พระองค์จะสถิตกับเรา
ตลอดเวลา 
 
ข้อ 17 ,18 นี่ไม่ได้กล่าวถึงการ
พิพากษาครั้งสุดท้าย แต่หมายถึง
การฝึกวินัยของพระเจ้า (ฮบ.12:7)   
 แม้แต่ถ้าผู้เชื่อท าบาป พระเจ้าก็
จะทรงปล่อยเขาให้รับผลของบาป
นั้น ที่พระองค์ทรงท าอย่างนี้ก็
เพราะเหตุผลหลายอย่างคือ  

[1] แสดงให้เราเห็นว่าเรามีศักย -
ภาพที่จะท าบาป [2] ให้ก าลังใจเรา
ให้หันหลังจากบาปและพึ่งพา
พระองค์ตลอดเวลา [3] เตรียมเรา
ให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการ
ทดลองที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 
และ [4] ช่วยให้เราซื่อสัตย์และ
ไว้วางใจพระองค์ตลอดไป ถ้าผู้เชื่อ
ยังต้องได้รับการฝึกวินัย (พิพากษา) 
จากพระเจ้า ผู้ที่ไม่เชื่อยิ่งต้องรับ
มากกว่านั้ นสักเท่าใด ถ้าคนชอบ
ธรรมยังยากที่จะได้รับความรอด 
(ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า
เท่านั้น ) คนที่ปฏิเสธพระเจ้าจะมี
โอกาสรอดได้อย่างไร 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองในข้อ 16 
 การทนทุกข์เพราะเป็นคริสเตียน
ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เมื่อเปโตรและ
ยอห์นถูกข่มเหงเพราะเทศนาข่าว
ปร ะเสริฐ พวกเขาชื่นชมยินดี
เพราะนั่นเป็นเครื่องหมายว่าพระ -
เจ้าทรงเห็นชอบกับงานที่พวกเขา
ท า (กจ.5:41)   
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 อย่าเสาะหาการทนทุกข์และอย่า
พยายามหลีกเลี่ยง แต่จงท าสิ่งที่
ถูกต้องต่อไปแม้ว่าอาจจะต้องทน
ทุกข์ 

ทั้ง 2 ด้านคือ ไม่ต้องพยายาม 
หาความทุกข์ยากล าบาก และ  

ไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความทุกข์
ยากล าบาก แต่ให้เราด าเนินชีวิต 
ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ พระเจ้า 
จะทรงปกป้องเรา และแม้ว่าซาตาน
มันจะแทรกแซงแต่มันก็ท าอะไรไม่ได้ 

เพราะพระองค์ผู้ทรงอยู่ในเรา 
เป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ทรงพระองค์ทรงปกป้องเ ราเสมอ 
ซาตานไม่สามารถท าอะไรเราได้
เลย  
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าในการที่พระองค์ทรงเป็นที่
ลี้ภัยของเรา ให้เราประกาศพระ
วจนะของพระเจ้าในสดุดี 91 อ่าน
ออกเสียงเป็นค าอธิษฐานของเรา 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

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


