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จากใจศิษยาภิบาล 
ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมีหน้าที่

เทศนาเพื่อสร้างชีวิตให้กับพี่น้องในคริสตจักร เราไม่เพียงแต่น าคนรับ
เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เราต้องการสร้างผู้เชื่อทุกคนให้เป็น
สาวกของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะน าความรอดไปยังชุมชนที่เขาอยู่ได้ 
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ทุกครั้งก่อนที่ผม  

จะเทศนา ผมจะอธิษฐานโดยใช้พระธรรมฮีบรู 4:12 ที่กล่าวว่า 
“เพราะว่า  พระวจนะของพระเจ้านัน้ไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ  คมยิง่กว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลกุระทัง่จิตและวิญญาณ  
ตลอดข้อกระดกูและไขในกระดกู  และสามารถวินิจฉัยความคิด
และความมุ่งหมายในใจด้วย” 
ตอนนี้ สมาชิกในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ทุกคนท่องฮีบรู 4:12 ข้อ

นี้ได้ เพราะพวกเขาฟังผมท่องมา 20 ปี พวกเขาไม่จ าเป็นต้องท่อง แต่
เพราะฟังซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นจ านวน 20X 52  ประมาณ 1,000 ครั้งแล้ว 
เขาก็ท่องได้อย่างแน่นอน  
พี่น้องครับ พระวจนะที่เราได้ศึกษา ได้อ่านไปนั้น เพียงครั้งเดียว 

หรือ แม้แต่ 10 ครั้งไม่เป็นการเพียงพอที่จะให้เป็นชีวิตของเราครับ แต่
ต้องท าซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นร้อย ๆ พัน ๆ ครั้ง เมื่อนั้นแหละจึงจะเป็นชีวิต
ของเรา 
ในพระธรรมสดุดีบทที่ 1 ได้บอกถึงการที่เราจะประสบความส าเร็จใน

ชีวิตคือ “มีชีวิตที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ า เกิดผ ลตามฤด
กาล ใบไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างที่กระท าก็จ าเริญขึ้น ” เราจะเป็นเช่นนี้
ได้อย่างไร  
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ต้นเหตุของความส าเร็จ สดุดีบทที่ 1 ก็ได้บอกไว้ว่า “เขาภาวนา     
พระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน”  หมายความว่า ภาวนา
พระธรรมครั้งเดียวหรือไม่ 5 ครั้งหรือไม่ 10 ครั้งหรือไม่ ไม่ใช่ครับ แต่
เป็นทั้งกลางวันและกลางคืน คือจนกระทั่งพระวจนะของพระเจ้าจะเป็น
ชีวิตของเขา  
และในทางปฏิบัติเราท าอย่างไร 
สิ่งที่ผมกระท าคือ เมื่อมีเว ลาว่าง ผมจะท่องพระวจนะของพระเจ้า 

เมื่อตื่นขึ้นมา ความคิดแรกของผมคือ ภาวนาพระธรรมสดุดีที่เราท่องไป
นั้น ไม่ว่าจะเป็นบทที่ 1 บทที่ 16 บทที่ 23 หรือบทที่ 91  เมื่อผมเฝ้า
เดี่ยว ผมก็จะท่องพระธรรมสดุดีอีก อาจจะเป็นบทที่เราไม่ค่อยคล่อง 
เช่นบทที่ 139 หรือบทที่ 145 ที่ค่อนข้างจะยาว พร้อมกับถือพระคัมภีร์
ไว้ในมือ เมื่อท่องแล้วติด ก็เปิดอ่าน  
พี่น้องครับ เมื่อเราท าเช่นนี้ พระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้า เช่น

ความส าเร็จก็จะเป็นจริงในชีวิตเราอย่างแน่นอน 
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากหนุนใจให้พี่น้องท่องพระคัมภีร์ที่ผมได้

ก าหนดให้ภาวนาในหนังสือ QT ตั้งแต่ต้นมานั้น 
หลักการคือท าซ้ า ๆ ท าบ่อย ๆ จนกระทั่งพระวจนะของพระเจ้านั้น

เป็นลมหายใจของเรา และเมื่อนั้น เราจะพบกับพระสัญญาที่พระเจ้าทรง
เตรียมไว้กับเราอย่างแน่นอน 
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 

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

 

พระเยซูครสิต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
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  

 



4 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

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 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 9:1-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:5 “ ข้าพระองคจ์ะภาวนาถึง
สง่าราศี  อนัรุ่งโรจน์ของความ
สงูส่งของพ ระองค ์ และถึงพระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 9:1-21 
ช้าๆ  1 รอบ 
จากตัวอย่างที่ไม่ดีของอาบีเมเลค 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้น าที่
ถูกต้องอย่างไรบ้างในพระธรรม
ตอนนี้ ?____________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-3 เมื่อกิเดโอนตายอาบีเมเลค
ต้องการขึ้นมาเป็นผู้น าแทนที่บิดา
(เยรุบาอัลเป็นอีกชื่อหนึ่งของกิเด -
โอน ดู 6:32)   

 อาบีเมเลคเริ่มด าเนินตามแผน - 
การของเขา โดยไปที่เชเคมซึ่งเป็น
บ้านเกิดของมารดาเพื่อหาผู้สนับ - 
สนุน อาบีเมเลคเป็นญาติพี่น้องกับ
ชาวเมืองเชเคม ซึ่งเป็ นชาวคานา -
อันและยินดีร่วมมือกันต่อต้าน
อิสราเอล  
 เมืองนี้เป็นเมืองส าคัญ เป็นศูนย์
รวมเส้นทางการค้าหลายสาย และ
เป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่าง  ที่ราบ
ริมฝั่งทะเลและหุบเขาจอร์แดน คน
ที่ครอบครองเชเคมจะมีอ านาจเหนือ
พื้นที่ในชนบทด้วย 
 
ข้อ 7-15 จากค าอุปมาของโยธาม  
ต้นไม้ต่างๆ หมายถึงบุตรชาย 70 
คนของกิเดโอนและพุ่มหนาม
หมายถึงอาบีเมเลค  
 ประเด็นของโยธามก็คือคนที่   
ท าประโยชน์จะยุ่งอยู่กับการท าดี
จนไม่สนใจอ านาจทางการเมือง 
ในทางตรงข้ามคนที่ไร้ค่าจะยินดี
รับเกียรติ  แต่เขาจะท าลายคนที่
อยู่ใต้การปกครองของเขา  
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 อาบีเมเลคเหมือนพุ่มหนามที่  
ไม่อาจคุ้มครองอิสราเอลหรือให้
อิสราเอลมั่นคงปลอดภัยได้ ค า
อุปมาของโยธามกลายเป็นจริงเมื่อ
อาบีเมเลคท าลายเชเคม(9:45) เผา 
“หอคอยแห่งเชเคม ”และในที่สุด  
ถูกฆ่าตายที่เธเบศ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 16   
 โยธามกล่าวค าอุปมา เรื่องต้นไม้
เพื่อช่วยประชาชนใ ห้จัดล าดับ
ความส าคัญให้ถูกต้อง เขาไม่
ต้องการให้ประชาชนแต่งตั้งผู้น า    
ที่มีอุปนิสัยต่ าทราม  
 เมื่อเรารับใช้ในต าแหน่งผู้น า 
เราควรส ารวจเจตนารมณ์ของเรา 
เราเพียงต้องการค าสรรเสริญ
ชื่อเสียง หรืออ านาจเท่านั้น 
 ในค าอุปมาต้นไม้ที่ดีเลือกที่จะ
ผลิดอกออกผลและให้ประโยชน์แ ก่
ประชาชน จงให้ความส าคัญแก่   
สิ่งเหล่านี้เป็นอันดับแรก หากเรา
ต้องการเป็นผู้น า 

การเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราต้อง
เป็นผู้น าที่ถูกต้อง ย าเกรงพระเจ้า 

และเป็นผู้น าที่รับใช้พระเจ้า  
รับใช้ประชากรของพระองค์เพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่เพื่อ
ตัวเองหรือผลประโยชน์ของตนเอง 
 ความอยากเป็นผู้น าของอาบีเ ม-
เลคไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผิด แต่วิธีการ
ของเขานั้นไม่ถูกต้อง จากตัวอย่าง
นี้ เราได้เรียนรู้ถึงการผลักตัวเองให้
มาเป็นผู้น าของ อาบีเ มเลคว่า ไม่
ถูกต้องอย่างไร ?_____________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับตัวของเราเอง 
ที่จะไม่ทะเยอทะยานไปเกินกว่าที่
พระเจ้าทรงน าเรา ทูลขอพระเจ้าให้
เรารู้ว่าพระเจ้าวางบทบาทของเรา
อยู่ที่ไหน ของประทานอะไรส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า และใน
คริสตจักร และทูลขอให้พระเจ้า
ทรงใช้เราตามที่พระองค์ทรง
ก าหนดให้เราท านั้น 
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 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 9:22-57 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:5 “ ข้าพระองคจ์ะภาวนาถึง
สง่าราศี  อนัรุ่งโรจน์ของความ
สงูส่งของพระองค ์ และถึงพระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 9:22-57 
ช้าๆ 1 รอบ 
ในข้อ 22-24 ได้บอกถึงผลของการ
ตัดสินใจติดตามผู้น าที่ผิดอย่างไร
บ้าง?______________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 23  วิญญาณชั่วนี้ ไม่ใช่ท่าทีที่
ขัดแย้งเท่านั้น มันเป็นมารร้าย มัน
ไม่ใช่ตัวซาตานเอง แต่เป็นทูต
สวรรค์ที่อยู่ใต้อิทธิพลของซาตาน 
พระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วนี้น าการ
พิพากษามาสู่เมืองเชเคม  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
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ข้อ 56,57          กิเดโอนบิดาของ
อาบีเมเลค ประสบความส าเร็จใน
การรบ แต่บางครั้งก็ล้มเหลวใน
การต่อสู้กับตัวเอง  
 กิเดโอนไม่ได้ถูกต าหนิที่มี
ภรรยาน้อย ( 8 :31 ) แต่ปัญหา
ครอบครัวซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน ในที่สุด
อาบีเมเลคก็ฆ่าพี่น้องต่างมารดา 
69 คนจาก 70 คน ฉีกชนชาติหนึ่ง
ออกเป็นชิ้นๆ  และตัวเองก็ถูกฆ่า
ตาย   
 เราได้เรียนรู้จากชีวิตของ         
กิเดโอนว่าไม่ว่าเราจะท าดีเพื่อ
อาณาจักรของพระเจ้ามากเพียงใด 
ความบาปในชีวิตของเราก็ยังคง
ส่งผลท าลายล้างที่รุนแรง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 22-24   
อาบีเมเลคเป็นคนที่ตรงข้ามกับ    
ผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าต้องการ แต่  
พระเจ้าทรงให้เวลา 3 ปีก่อนที่จะ
จัดการกับเขาตามค าอุปมาของ
โยธาม  

 สามปีคงยาวนานมากส าหรับ
โยธาม ท าไมอาบีเมเลคจึงไม่ถูก
ลงโทษเพราะความชั่วร้ายของเขา
เร็วกว่านี้ เราไม่ใช่คนเดียวที่สงสัย
ว่าท าไมความชั่วร้ายยังลอยนวล
อยู่ได้  
พระเจ้าทรงสัญญาจะจัดการกับ
ความบาป แต่พระองค์จะทรงท า
เช่นนี้ในเวลาของพระองค์เอง 

 ไม่ใช่เวลาของเรา 
 ที่จริงแล้วน่าจะเป็นข่าวดีส าหรับ
เราที่พระเจ้าไม่ทรงลงโทษเราทันที
ที่เราทุกคนท าบาปและสมควรถูก
ลงโทษ พระเมตตาของพระเจ้ามัก
ปกป้องเราจากการลงโทษอย่าง
ทันทีทันใดและให้เวลาเราหันจาก
ความบาปกลับไปหาพระเจ้าและ
กลับใจใหม่  
 การวางใจในความยุติธรรมของ
พระเจ้าหมายความว่า [1] เราต้อง
ยอมรับความบาปของเราและกลับ
ใจใหม่เสียก่อน [2]เราอาจจะต้อง
เผชิญกับช่วงเวลาที่ทุกข์ยากเพื่อ
รอให้คนชั่วถูกลงโทษ แต่ความชั่ว
จะถูกท าลายหมดสิ้นในเวลาของ
พระเจ้า 
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 ณ เวลานี้ เราได้ประนีประนอม
อะไรบ้างกับโลกนี้ เมื่อเรารู้ว่ามัน
จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่าง
แน่นอน แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทร งประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการติดตาม
ผู้น าที่ถูกต้องตามพระวจนะของ
พระเจ้า   
 ทูลขอพระเจ้าทรงใช้เราหนุนใจ
ผู้น า และถ้าพระเจ้าทรงใช้เราเป็น
ผู้น า ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามี
หัวใจแห่งการเป็นผู้เลี้ยง รักลูกแกะ
ที่พระเจ้าทรงให้เราดูแลนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 3 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:5 “ ข้าพระองคจ์ะภาวนาถึง
สง่าราศี  อนัรุ่งโรจน์ของความ
สงูส่งของพระองค ์ และถึงพระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 10 ช้าๆ  
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่าน ได้เห็น
พระลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
17,18 
 ชาวอัมโมนมีอ านาจรุ่งเรืองที่สุด
ในสมัยผู้วินิจฉัย คนเหล่านี้เป็น  
เชื้อสายของอัมโมน ซึ่งเป็น
บุตรชายที่เกิดจากลูกสาวของโลท
ซึ่งร่วมหลับนอนกับบิดาของตนเอง
ขณะ ที่เมาเหล้า(ปฐก.19:30-38)   

 ดินแดนอัมโมนอยู่ทางตะวัน -
ออกของแม่น้ าจอร์แดนตรงข้ามกับ
เยรูซาเล็ม ตอนใต้ของอัมโมนคือ
โมอับ ซึ่งเป็นชนชาติที่เกิดจากลูก
สาวอีกคนหนึ่งของโลทซึ่งร่วม  
หลับนอนกับบิดาเช่นกัน ปกติแล้ว
โมอับและอัมโมนจะเป็นพันธมิตร
กัน การเอาชนะทั้งสองชนชาตินี้จึง
เป็นเป็นภาระที่ใหญ่หลวง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  
ข้อ 9,10  ชาวอิสราเอลต้องทน
ทุกข์อยู่หลายปีก่อนพวกเขาจะละ
ทิ้งวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาป 
แล้วหันมาทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า (ดู 4:1-3; 6:1-7)  
 สังเกตว่าเมื่อชาวอิสราเอล     
จนตรอก พวกเขาไม่ได้ขอความ
ช่วยเหลือจากพระต่างชาติ แต่หัน
มาหาพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือพวก
เขาได้อย่างแท้จริง   
 พระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งสุดท้ายใน
ชีวิตของเราหรือไม่? 
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เราทุกข์ทรมานอย่างไม่จ าเป็นเพราะ
เราไม่ยอมเรียกหาพระเจ้าจนกระทั่ง

เราพึ่งพาอย่างอื่นไม่ได้แล้ว  
แทนทีจ่ะรอให้สถานการณ์เลวร้าย
ลงเรื่อยๆ จงหันไปหาพระเจ้าก่อน 
พระองค์ทรงช่วยเราได้ทุกปัญหา 

 
ข้อ 11-16  พระคัมภีร์ตอนนี้แสดง
ให้เห็นความยากล าบากในการ
ติดตามพระเจ้าหลังจากห่างหายไป
นาน   
 ชาวอิสราเอลลืมพระเจ้าเมื่อ   
ทุกอย่างด าเนินไปด้วยดี แม้ว่า
ประชากรของพระองค์เองจะ
ปฏิเสธพระองค์ แต่พระเจ้าก็ทรง
ช่วยกู้พวกเขาทุกครั้งเมื่อพวกเขา
ร้องทูลขอพระองค์ด้วยการกลับใจ
ใหม่ พระเจ้าทรงช่วยกู้เราเช่นกัน 
เราท าตัวเหมือนอิสราเอล เมื่อเรา
กีดกันพระเจ้าออกไปจากชีวิต -
ประจ าวันของเราแทนที่จะเป็น
ศูนย์กลาง พ่อแม่ที่รักลูกรู้สึกว่า
ตนเองถูกปฏิเสธเมื่อลูกดื้อดึง  
 

 พระเจ้าก็ทรงรู้สึกถูกปฏิเสธเมื่อ
เราเพิกเฉยหรือไม่แยแสพระองค์ 
(1 ซมอ .8:4-9; 10:17-19; ยน.
12 :44-50)  เราควรอยู่ใกล้ชิดกับ
พระเจ้า แทนที่จะคอยดูว่าเราจะไป
ได้ถึงไหนก่อนจะถูกพิพากษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงพระองค์ทรง ยกโทษบาปของ
เรา เมื่อเราท าบาป และกลับใจ
พระองค์ก็ทรงให้โอกาสเราเสมอ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราให้ติดสนิทอยู่กับ
พระองค์อยู่เสมอ ทูลขอพระเจ้าให้
เรามีความระวังในชีวิตที่จะไม่เดิน
ออกจากทางของพระองค์ไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 4 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 6 “มนุษยจ์ะกล่าวถึง
อานุภาพแห่งกิจการอนัน่าเกรง
ขามของพร ะองค ์ และข้า
พระองคจ์ะเล่าถึงความยิง่ใหญ่
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 11 ช้าๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านคิด
อย่างไรบ้างที่เยฟธาห์ได้กล่าวค า
ปฏิญาณออกไปอย่างไม่ระวังตัว? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 30,31 ตามบทบัญญัติของพระ-
เจ้า ค าปฏิญาณคือค าสัญญาที่ท า
กับพระเจ้า เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเมิด
ได้ (กดว.30:1,2; ฉธบ.23:21-23)   
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 ค าปฏิญาณมีผลบังคับใช้เท่ากับ
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร คน
มากมายในสมัยพระคัมภีร์กล่าวค า
ปฏิญาณและค าปฏิญาณของบาง
คนก็โง่เขลามากเช่น เดียวกับของ
เยฟธาห์ 
 

ข้อ 34,35 ค าปฏิญาณที่สะเพร่า
ของเยฟธาห์ท าให้เขาโศกเศร้าเกิน
กว่าจะบรรยายได้  
 อารมณ์ความรู้สึกหรือความวิตก
กังวลที่รุนแรงอาจท าให้เราสัญญา
กับพระเจ้าไปด้วยความโง่เขลา ค า
สัญญาเหล่านี้อาจจะดูสูงส่งตอนที่
เราพูดออกไป แต่ค าสัญญานั้นจะ
ท าให้เรารู้สึ กผิดและว้าวุ่นใจเมื่อ
เราถูกบังคับให้ท าตามที่พูดไว้  
 การท า “ข้อตกลง” ฝ่ายวิญญาณ
มีแต่จะน ามาซึ่งความผิดหวัง    
พระเจ้าไม่ทรงต้องการค าสัญญา
เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะท าในอนาคต 
พระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟัง
พระองค์วันนี้ 

นี่คือข้อแนะน าที่ดีคือ  
เชื่อฟังพระองค์วันนี้ ไมต่้องกล่าว 
ค าปฎิญาณอะไรส าหรับอนาคต 

 

 ท าไมคนจะกล่าวค าสาบานหรือ
ค าปฎิญาณ ? เพราะตั้งใจจริง ๆ 
หรือเพราะอารมณ์ชั่ววูบ หรือ 
ค าพูดของตัวเองไม่มีน้ าหนักมาก
พอเลยต้องสาบานเพื่อให้เขา
เชื่อถือ_____________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอ พระเจ้าทรงยกโทษเรา    
ที่เราผิดพลาดในค าพูด หรือ
บางครั้งกล่าวค าปฏิญาณไปโดย  
ไม่ระมัดระวัง 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นค นที่
ระมัดระวังในการพูด ให้เรามี
สติปัญญา มีความยับยั้งปากของ
ตนเอง ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น  
คนที่คิดก่อนพูด  มากกว่าพูด    
ก่อนคิด เพราะเราจะไม่ท าร้าย
ตัวเองด้วยค าพูดของเราและไม่ได้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 5 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 6 “มนุษยจ์ะกล่าวถึง
อานุภาพแห่ งกิจการอนัน่าเกรง
ขามของพระองค ์ และข้า
พระองคจ์ะเล่าถึงความยิง่ใหญ่
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 12 ช้าๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เราจะสามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ให้คนเอฟราอิมถูกฆ่า
ไป 42,000 คนได้หรือไม่ อย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
8-15 เรารู้เรื่องราวและความส าคัญ
ของผู้วินิจฉัยสามคนนี้น้อยมาก 
จ านวนบุตรหลานและฝูงสัตว์บ่ง
บอกถึงความม่ังคั่งของพวกเขา 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  ในข้อ 1 เป็น
ต้นไป  
อิสราเอลเพิ่งชนะสงครามครั้ง
ยิ่งใหญ่ แต่แทนที่จะชื่นชมยิน ดี 
พวกเขากลับขัดแย้งและทุ่มเถียงกัน  
 เผ่าเอฟราอิมโกรธเคืองและ
อิจฉาที่พวกตนไม่ได้ถูกเชิญให้ร่วม
สงครามด้วย (แม้เยฟธาห์จะบอก
ว่าเขาเชิญเอฟราอิมแล้ว)  
 ค าดูหมิ่นของเผ่าเอฟราอิมท าให้
เยฟธาห์โกรธและระดมพลของเขา
มาฆ่าชายจากเอฟราอิมไป 42,000 
คน  ปกติเยฟธาร์มักจะพูดก่อ นท า 
แต่ครั้งนี้เขาแก้แค้นอย่างรวดเร็ว 
การท าเช่นนี้สร้างความเสียหาย
ให้แก่อิสราเอลอย่างมากทั้งๆ ท่ี
น่าจะหลีกเลี่ยงได้ 
 เมื่อเรารู้สึกว่าถูกมองข้ามเราไม่
ควรตอบสนองด้วยการดูหมิ่นและ
อิจฉาริษยาผู้อื่น และการแก้แค้น 
เพราะค าดูหมิ่นก็เป็นเรื่องที่ผิด  
และสร้างความเสี ยหายไม่น้อยไป
กว่ากัน 

 ความอิจฉาริษยา การดูหมิ่น 
การคิดแง่ลบ เป็นสิ่งต้องระวังอย่าง
ยิ่งท่ามกลางกลุ่มคน และใน
คริสตจักรด้วย เพราะด้วยท่าที
เช่นนี้ การท าลายล้างก็สามารถ
เกิดขึ้นได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราควรมี
ท่าทีต่อกันและกันอย่างไร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการท าลายล้ าง
เกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา? 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เรามองสถานการณ์ในแง่บวก ช้า
ในการพูด ช้าในการโกธร แต่ไวใน
การฟัง 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาให้กับเราเมื่อเราเผชิญ
ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเรา จะ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้
คลี่คลายได้ไปในทางที่ดีและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 : 6 “มนุษยจ์ะกล่าวถึง
อานุภาพแห่งกิจการอนัน่าเกรง
ขามของพระองค ์ และข้า
พระองคจ์ะเล่าถึงความยิง่ใหญ่
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 13 ช้าๆ 
1 รอบ 
เมื่อท่านมีค าถามเกี่ยวกับเรื่องของ
พระเจ้าท่านจะพยายามหา ค าตอบ 
แต่มีบางเรื่องที่ท่านไม่สามารถ หา
ค าตอบได้ ท่านคิดว่า เพราะเหตุใด 
(ข้อ18)?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 18 
ท าไมทูตของพระเจ้าจึงไม่เปิดเผย
ชื่อ?  
 คนสมัยนั้นเชื่อว่าถ้าพวกเขารู้
ชื่อของคนอื่น ก็จะรู้อุปนิสัยของคน
คนนั้น รวมถึงวิธีการที่จะควบคุม
เขาด้วย  
 การที่ทูตของพระเจ้าไม่บอกชื่อ
ก็เพื่ อไม่ให้มาโนอาห์ควบคุม ทูต
องค์นั้นยังกล่าวด้วยว่าชื่อของเขา
นั้นเกินความเข้าใจและอัศจรรย์
เกินกว่าจะคาดคิด มาโนอาห์ขอ
ค าตอบที่เขาเองก็ไม่อาจเข้าใจได้  
 บางครั้งเราทูลถามพระเจ้าและ
ไม่ได้รับค าตอบ อาจไม่ใช่เพราะ
พระเจ้าปฏิเสธเรา แต่เราอาจถาม
ถึงสิ่งที่เราไม่มีความสามารถพอจะ
เข้าใจหรือยอมรับได้  
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 25 
เผ่าของแซมสัน คือเผ่าดา น ยังคง
เดินทางวนเวียนอยู่ในดินแ ดน     
ที่พวกเขาได้รับเป็นมรดก (18 :1) 
แต่ก็ยังไม่สามารถยึดครองไว้ได้      
(ยชว.19:47,48)  

 แซมสันคงเติบโตขึ้นในเผ่า
นักรบพร้อมความปรารถนาอันแรง
กล้าของเผ่าที่จะตั้งถิ่นฐานอย่าง
ถาวรในดินแดนของตนเอง ด้วย
เหตุนี้การไปเยี่ยมค่ายทหารของ
เผ่าดานจึงกระตุ้นแซมสัน และพระ
วิญญาณของพระเจ้าก็เริ่มเตรียม
ชีวิตเขาส าหรับการเป็นผู้วินิจฉัย
และผู้น าที่จะต่อต้านชาวฟีลิสเตีย   
 บางทีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่
กระตุ้นหัวใจของเราและชี้ให้เห็นถึง
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการใช้เรา พระ
เจ้าทรงใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาและเตรียมชีวิตของเรา ไม่
ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะที่สืบทอด
มาถึงเรา อิทธิพลจากสภาพ -
แวดล้อมและประสบการณ์ส่วนตัว 
เช่นเดียวกับแซมสัน การเตรียม
ชีวิตมักเริ่มต้น ตั้งแต่ก่อนเราจะโต
เป็นผู้ใหญ่ 
  

จงไวต่อการทรงน าของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์และตระหนักถึง

งานที่พระเจ้าทรงเตรียมไว ้
ส าหรับเรา อดีตของเราอาจจะ 
มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด 
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 เช่นเดียวกับแซมสัน เราคิดว่า 
พระเจ้าต้องการใช้เราส าหรับงาน
ของพระองค์อะไร และ อย่างไร? 
 ให้ทบทวนดู ว่า พระเจ้าได้
เตรียมชีวิตเราอะไรบ้าง หรือให้เรา
มีพรสวรรค์บางอย่างเป็นพิเศษ 
อาจจะเป็นเรื่องดนตรี กีฬา สติ -
ปัญญา การสร้างสัมพันธ์ ซึ่งเหล่า  
นี้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตเรา
และอาณาจักรของพระเจ้าอย่าง
แน่นอน  สิ่งนั้นคืออะไรและพระเจ้า
จะสามารถใช้เราได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเตรียมเราในด้านต่าง ๆ เช่น 
ครอบครัว การศึกษา ความสามารถ 
ทักษะต่าง ๆ เพื่ออาณาจักร ของ
พระองค์และเพื่อตัวเรา 
 ทูลขอพระเจ้าทรงพัฒนาชีวิต
ของเรามากขึ้นเพื่ออาณาจักรของ
พระองค์ 

 ทูลขอพระเจ้าให้การดลจิตดลใจ 
[Inspiration] กับเราส าหรับ
เป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้
ส าหรับเรา  
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตและทุก
อย่างในชีวิตของเรากับพระองค์ 
เพื่อให้พระองค์ทรงใช้ตามน้ า
พระทัยพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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วันที่ 7 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :7 “เขาทัง้หลายจะโฆษณา
ข่าวเลือ่งลือถึงคณุความดีอนั
อดุมของพระองคอ์อกมา  และ
จะร้องเพลงถึงความชอบธรรม
ของพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 14      
ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อรู้ว่าการแต่งงานกับคนฟิลิสเตีย
นั้นผิด แต่พ่อ แม่ของแซมสันก็ยัง
ยอมแซมสันอยู่ ถ้าท่านเป็นพ่อแม่
ของแซมสัน ท่านจะยอมหรือไม่ 
ถ้าเช่นนั้น ท่านจะแก้ปัญหา
อย่างไรกับแซมสัน ?___________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 18 
“ถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของเราช่วย
ไถ..” หมายความว่า “ถ้าพวกเจ้า
ไม่คาดคั้นภรรยาของข้า ” ถ้าพวก
เขาไม่ข่มขู่ภรรยาของแซมสันพวก
เขาก็จะไม่มีวันรู้ค าตอบค าปริศนา
ของแซมสัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 บิดามารดาของแซมสัน
คัดค้านการแต่งงานของเขากับหญิง 
ฟีลิสเตียด้วยเหตุผลหลายประการ  
 [1] ขัดกับบทบัญญัติของพระเจ้า 
(อพย.34:15-17; ฉธบ.7:1-4)   
 [2]  ชาวฟีลิสเตียเป็นศัตรูตัว
ฉกาจของอิสราเอล การแต่งงาน
กับชาวฟีลิสเตียที่อิสราเอลเกลียด
ชังย่อมน าความเสื่อมเสียมาสู่
ครอบครัวของแซมสัน แต่ถึงแม้
บิดาของแซมสันจะมี สิทธิ์ปฏิเสธ
บุตรชาย เขาก็ยอมตามใจแซมสัน
และอนุญาตให้แต่งงานได้ 
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ข้อ 19 แซมสันใช้ของประทาน
พิเศษจากพระเจ้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองอย่างเห็น
แก่ตัวและไม่ยั้งคิด  
 ทุกวันนี้พระเจ้าประทานความ -
สามารถและทักษะให้ทุกคนใน
คริสตจักร (1คร.12:1 เป็นต้นไป ) 
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าของประทาน
เหล่านี้ต้องใช้ “เพือ่เสริมสร้าง
พระกายของพระคริสตใ์ห้จ าเริญ
ขึ้น” (อฟ.4:12)  

การใช้ความสามารถเหล่านี ้
อย่างเห็นแก่ตัวถือเป็น การขโมย

ก าลังของคริสตจักรและ 
ผู้เชื่อคนอื่นๆ เมื่อเราใช้ของประทาน
ที่พระเจ้าทรงมอบให้ จงใช้เพื่อ

ช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง 
 เราจะเห็นว่า แซมสันเป็นคนที่
เอาแต่ตัวเอง เมื่ออยากแต่งงาน 
พ่อแม่ห้ามก็ไม่ยอม และยังเอาของ
ประทานที่พระเจ้าประทานให้ไปใช้
ส าหรับตัวเองแบบผิด ๆ   
 จากกรณีตัวอย่างเช่นนี้ พระเจ้า
ได้ตรัสอะไรกับเราบ้างส าหรับชีวิต 

ส่วนตัวของเราขณะนี้ คือ เราได้
เอาความต้องการของตัวเองเป็น
หลักไม่ยอมฟังใครหรือไม่ หรือ เรา
เองเป็นคนยักยอกของประทาน
จากพระเจ้าเอามาใช้เพื่อประโยชน์
ของเราเองอย่างไม่ถูกต้อง 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็น
คนที่เชื่อฟังผู้ ใหญ่ที่บอกหลักการ
พระวจนะของพระเจ้าให้เราด าเนิน
ตาม  
 ทูลขอพระเจ้าให้เราไม่เป็นคน
เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่จะให้
พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ 
เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา ที่เรา
จะตัดสินใจทุกอย่างจากพระวจนะ
ของพระเจ้าเสมอ และให้เรามีก าลัง
ที่จะท าเช่นนั้นด้วย แม้จะไม่ ถูกใจ
เราก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :7 “เขาทัง้หลายจะโฆษณา
ข่าวเลือ่งลือถึงคณุความดีอนั
อดุมของพระองคอ์อ กมา  และ
จะร้องเพลงถึงความชอบธรรม
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 15 ช้าๆ 
1 รอบ 
ท่านคิดว่า อะไรคือข้อผิดพลาดของ
แซมสันจากพระธรรมในตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 1 เป็นต้น
ไป   
ค าตอบของแซมสั นใน 15 :11   
อธิบายเรื่องในบทนี้  “ข้าเพียงแต่
ตอบโต้สิ่งที่เขาท ากับข้าไว้เท่านั้น”  
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การแก้แค้นเป็นสัตว์ร้าย 
ที่ไม่อาจควบคุมได้ การตอบโต ้

ยิ่งจะท าให้เรื่องด าเนินต่อไปไม่สิ้นสุด 
เป็นสิ่งที่ส่งออกไปแล้วย้อนกลับมา
เสมอ วงจรแห่งการแก้แค้นจะ 

หยุดลงได้  ด้วยการให้อภัยเท่านั้น 
 

ข้อ 18  แซมสันเหน็ดเหนื่อยทั้ง
กายและใจ หลังจากได้รับชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่ ท่าทีของเขาตกต่ าลง
อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการ
สงสารตนเอง “บดัน้ีข้าพระองค์
จะตายเพราะอดน ้ าอยู่แล้ว”  
 อารมณ์ของเราจะเปราะบางที่สุด
หลังจากใช้ความพยายามมากๆ หรือ
เมื่อมีความต้องการฝ่ ายร่างกายสูง 
ความหดหู่ใจอย่างรุนแรงมักจะ
เกิดขึ้นหลังจากความส าเร็จอัน
ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเรา
รู้สึกอ่อนล้าหลังได้รับชัยชนะ   
 ในช่วงที่เปราะบางนี้เอง จงหลีก
หนีการทดลองที่ท าให้เราคิดว่าพระ-
เจ้าเป็นหนี้ความพยายามของเรา 
ก าลังของพระองค์ต่างหากที่ท าให้
เราได้รับชัยชนะ จงรักษาท่าที การ
กระท า และพูดของเราให้จดจ่ออยู่
ที่พระเจ้าแทนที่จะเป็นตัวเราเอง 

 ปัญหาที่เราเห็นในตอนนี้ของ
แซมสันคือ ไม่ให้อภัย ใจแก้แค้น 
และคิดว่าตัวเองเก่ง เราต้องระวัง
อย่างยิ่ง เมื่อพระเจ้าประทาน
ความสามารถให้กับเรา ท าให้เรา
ประสบความส าเร็จ เรายิ่ งต้องถ่อม
ใจ มีใจขอบพระคุณเสมอส าหรับ
ของประทานและความส าเร็จนั้น  
 เรามีความส าเร็จอะไรบ้างใน
ชีวิต และเราได้ขอบพระคุณพระ
เจ้าหรือไม่ เราได้กระท าอะไรบ้าง
เพื่อแสดงว่าเราขอบพระคุณ
พระองค์?__________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสามารถ ของประทานและ
ความส าเร็จที่พระองค์ให้กับเรา ให้
เราสรรเสริญพระเจ้า และร้องเพลง
สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ เราอาจจะอ่านจากพระ -
ธรรมสดุดีบทที่ 145 ทั้งบทเป็นค า
อธิษฐานของเราต่อพระเจ้าได้ 
 ขอพระเจ้าทรงปกป้องความคิ ด
ของเราจากความหยิ่ง โดยเฉพาะ
เมื่อเราประสบความส าเร็จ โดย
ตระหนักว่าความส าเร็จของเรานั้น
มาจากพระเจ้า และพระเจ้าทรง
เป็นผู้ประทานให้กับเราไม่ใช่จาก
ตัวเราเอง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 9 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 16:1-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :7 “เขาทัง้หลายจะโฆษณา
ข่าวเลือ่งลือถึงคณุความดีอนั
อดุมของพระองคอ์อกมา  และ
จะร้องเพลงถึงความชอบธรรม
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 16:1-22 
ช้าๆ 1 รอบ 
แม้เดลิลาห์หลอกล่อแซมสันถึง 3 
ครั้ง แซมสันก็ยังไม่รู้ตัว ยังยอมให้
ถูกหลอกจนถึงครั้งที่ 4 ท่านคิดว่า
ท าไมเป็ นเช่นนี้ ?_____________ 
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 16- 17 เดลิลาห์คาดคั้นถาม
ความลับเรื่องพละก าลังของแซม
สันจนในที่สุดเขาเบื่อที่จะฟังเธอ
บ่นและยอมบอกความจริง  
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 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่แซมสันแพ้
การคะยั้นคะยอ (14:17)  นี่เป็นข้อ
แก้ตัวที่ไม่เข้าท่าเลยส าหรับการไม่
เชื่อฟัง อย่าปล่อยให้ใครคาดคั้นเรา
ให้ท าสิ่งที่ผิด ไม่ว่าคนคนนั้นจะมี
เสน่ห์หรือน่าเชื่อถือเพียงใด 
 
ข้อ 19 เดลิลาห์เป็นหญิงเจ้าเล่ห์ 
ริมฝีปากอาบน้ าผึ้งแต่ใจอาบยาพิษ 
เธอเยือกเย็นและคิดค านวณอยู่
ตลอดเวลา เดลิลาห์ท าเหมือนแซม
สันเป็นของเล่น  แกล้งท าเป็นรัก
เขา แต่ก็มองหาผลประโยชน์ส่วน
ตนไปด้วย  
 ท าไมแซมสันโง่เขลาขนาดนี้ เด
ลิลาห์เอาเปรียบเขาถึงสี่ครั้ง  ถ้า
เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากครั้ง
ที่หนึ่งหรือครั้งที่สอง เขาก็คงเข้าใจ
สถานการณ์ในครั้งที่สี่  
 เราคิดว่าแซมสันโง่เขลา แต่ กี่
ครั้งแล้วที่เราปล่อยให้ตัวเองถูก
หลอกด้วยค ายกยอจนพ่ายแพ้ต่อ
การทดลองและความเชื่อผิดๆ  
อย่าปล่อยให้ตนเองถูกหลอก จงทูล
ขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราแยกแยะ
ระหว่างการหลอกลวงและความจริง 
 

 จากความสัมพันธ์ของชายหญิง
คู่นี้ พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับเรา
หรือไม่ เรื่องเพศตรงกันข้ ามที่จะมี
อิทธิพลต่อชีวิตของเรา มีเรื่องอะไร
ที่เราต้องระวัง มีเรื่องอะไรที่
อันตราย มีเรื่องอะไรทีเกี่ยวกับใจ
ของตัวเราเองที่สามารถถูกล่อลวง
ได้อย่างง่ายดาย และเราจะแก้ไข
อย่างไร?  
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
ตาใจของเราสว่างขึ้นที่จะไม่ถูก
ค าพูดที่อ่อนหวานมาล่อลวงเรา แต่
ให้เราเป็นคนที่มั่นคง และรู้ถึงกล
อุบายที่ซาตานสามารถหลอกล่อ
เราได้  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เป็นคนที่มีหลักการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องซึ่งมาจากพระวจนะข อง
พระเจ้า หนักแน่น ม่ันคงไม่เป็นคน
ที่โอนเอนไปตามค าป้อยอ อารมณ์
ความรู้สึก หรือตามสถานการณ์
รอบด้าน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 พฤษภาคม   
ผู้วินิจฉัย 16:23-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:8 “พระเจ้าทรงพระเมตตา
กรณุา  ทรงกร้ิวช้าและมีความ
รกัมัน่คงอย่างอดุม” 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 16:23-
31 ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็น
บทเรียนอะไรจากชีวิตของแซมสัน? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ในข้อ 

28-30 และการตอบสนอง 
ไม่ว่าอดีตของแซมสันจะเป็นอย่างไร  
พระเจ้าก็ยังทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเขาและแซมสันก็ได้ท าลายพระ
วิหารของพระต่างชาติ และคนที่
บูชาพระเหล่านั้น  
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 พระเจ้ายังทรงรักเขา พระองค์
ยังพร้อมที่จะฟังค าอธิษฐาน
สารภาพบาปและกลับใจของแซม
สัน แล้วพระองค์ก็ทรงใช้เขาเป็น
ครั้งสุดท้าย  
 ผลกระทบอย่างหนึ่งของความ
บาปในชีวิตของเราก็คือท าให้เรา
ไม่อยากอธิษฐาน อย่าปล่อยให้
ความรู้สึกผิดขัดขวางเราจากสิ่ง
เดียวที่ช่วยให้เรากลับคืนสู่สภาพดี
ดังเดิมได้   
ไม่ว่าเราจะห่างหายจากพระเจ้า 
ไปนานเท่าใด  พระองค์ทรงพร้อม 
ที่จะฟังเราและรื้อฟื้นความสัมพันธ์
กับเราขึ้นมาใหม่  ทุกสถานการณ ์

จะแก้ไขได้ถ้าเราเต็มใจ 
จะกลับมาหาพระองค ์

 ถ้าพระเจ้ายังทรงท าการได้แม้ใน
สถานการณ์ของแซมสัน พระองค ์ก็
ทรงท าให้ชีวิตของเรามีค่าขึ้นได้
เช่นกัน 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราด าเนิน
ชีวิตตามหลักการแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้า โดยทูลขอให้เราเข้าใจ
พระวจนะ รู้ถึงการประยุกต์พระ
วจนะเข้ามาใช้ในชีวิตของเรา และ
มีก าลังในการจะด าเนินชีวิตตาม
พระวจนะนั้น เพื่อเราจะไม่มีชีวิต   
ที่ผิดพลาดแบบที่แซมสันเป็น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

………………………………………………..………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 11 พฤษภาคม   
สดุดี 132 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี  145:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :8 “พระเจ้าทรงพระเมตต า
กรณุา  ทรงกร้ิวช้าและมีความ
รกัมัน่คงอย่างอดุม” 

สาระส าคัญ  
จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว
พระองค์จะให้เกียรติเรา ผู้เขียน
สดุดีร าลึกถึงวันอันยิ่งใหญ่ที่หีบ
พันธสัญญาถูกน ามายังเยรูซาเล็ม 
เขาสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงสัญญา
จะสถาปนาวงศ์วานของดาวิด
ตลอดไป 
อ่านพระธรรม สดดีุ  132  ช้าๆ    
1 รอบ  พระเจ้าตรัสอะไรกับท่าน
บ้างจากพระธรรมตอนนี้  ?_____ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11,12  
พระสัญญาที่ว่าบุตรหลานของ    
ดาวิดจะครองบัลลังก์อิสราเอลชั่ว  
นิรันดร์นั้นปรากฏในพระธรรม 2 
ซามูเอล 7:8-29  
 พระสัญญานี้มีสองส่วนคือ  
[1] ลูกหลานของดาวิดจะได้ครอบ -
ครองอิสราเอลเสมอ หากพวกเขา
ยังคงติดตามพระเจ้าและ [ 2 ] 
ราชวงศ์ของดาวิดจะไม่มีวันสิ้นสุด  
 พระสัญญาส่วนแรกมีเง่ือนไข 
คือตราบใดที่บรรดากษัตริย์เชื่อฟัง
พระเจ้า (รักษาพันธสัญญาของเรา
และรักษากฎเกณฑ์ที่เราได้ สั่งสอน
เขา ) พวกเขาก็จะได้ครองบัลลังก์
สืบไป แต่พระสัญญาส่วนที่สองนั้น
ไม่มีเง่ือนไข   
 พระเยซูคริสต์ทรงท าให้พระ -
สัญญาส่วนนี้เป็นจริงในฐานะที่ทรง
เป็นเชื้อสายของดาวิดและทรง
ปกครองชั่วนิรันดร์ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 2-5 
พระธรรมตอนนี้กล่าวว่าดาวิด
ปรารถนาจะสร้างพระวิหาร  
 เมื่อดาวิดขึ้นครองราชย์ พระองค์
ทรงสร้างพระราชวังที่สวยงามแต่
พระองค์ไม่สบายใจที่หีบพันธสัญญา
ยังคงอยู่ในเต็นท์ (2ซมอ .6 :17 ; 
7:1-17) ทั้งๆที่หีบนี้เป็นสัญลักษณ์
ของการสถิตอยู่ของพระเจ้า
ท่ามกลางประชากรของพระองค์ 
(อพย.25:10-22)  
 เรื่องนี้ร บกวนจิตใจดาวิดจน
พระองค์หลับไม่ลงจนกว่าจะได้
แก้ไขสถานการณ์เสียก่อน ดาวิด
จึงเริ่มวางแผนการสร้างพระวิหาร
เพื่อเก็บรักษาหีบพันธสัญญา (ใน
ที่สุดพระวิหารก็ถูกสร้างขึ้นโดย
โซโลมอนราชโอรสของดาวิด)  

เราต้องด าเนินชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้า
จนเรากระตือรือร้นที่จะท าให ้
พระประสงค์ของพระเจ้าส าเร็จ 

ผ่านทางเรา 
 

 ให้เรากลับมาดูว่า อะไรคือของ
ประทาน ทักษะ ความสามารถ ที่
พระเจ้าทรงให้กับเรา เพื่อให้น้ า -
พระทัยของพระองค์ส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้าส าเร็จใน
แผ่นดินโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ดนตรี กีฬา การสอน การเต้นร า 
เสียงเพลง การท าอาหาร การ
บริหาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
เป็นต้น เราได้ใช้ความสามารถ 
ทักษะเหล่านี้ส าหรับอาณาจักรของ
พระเจ้าหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
และช่วยให้เราได้รู้ถึงวิธีการที่จะใ ช้
ความสามารถ ทักษะ ของประทาน
ที่พระเจ้าทรงให้กับเรานั้นส าหรับ
อาณาจักรของพระองค์ทั้งใน
คริสตจักร ในครอบครัว และใน
สังคมที่เราอยู่นั้น 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 พฤษภาคม   
สดุดี 133 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:8 “พระเจ้าทรงพระเมตตา
กรณุา  ทรงกร้ิวช้าแล ะมีความ
รกัมัน่คงอย่างอดุม” 
สาระส าคัญ    ชื่นชมยินดีใน
ความสัมพันธ์ท่ีกลมเกลียว 
อ่านพระธรรม สดดีุ 133  ช้าๆ    
3 รอบ  
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าที่ไหนที่
พระเจ้าจะทรงอวยพระพร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2  
โมเสส ใช้น้ ามันราคาแพงเจิมตั้ง
อาโรนเป็นมหาปุโรหิตคนแรกของ
อิสราเอล (อพย .29 :7) และเพื่อ
ถวายปุโรหิตทุกคนในการรับใช้
พระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันฉัน
พี่น้องเปรียบเสมือนน้ ามันเจิมที่
แสดงให้เห็นว่าเราถวายตัวรับใช้
พระเจ้าอย่างเต็มใจ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-3  
ดาวิดกล่าวว่า ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันนั้นน่าชื่นใจและล้ าค่า  
 แต่น่าเสียดายที่คริสตจักรไม่ได้
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเท่าที่ควร 
ผู้คนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และแบ่งพรรคแบ่งพวกในเรื่องที่ไม่
ส าคัญ บางคนก็ชอบสร้างความตึง
เครียดโดยท าลายความน่าเชื่อ ถือ
ของคนอื่น  
 ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเป็น
สิ่งส าคัญเนื่องจาก [1] ท าให้คริสต -
จักรเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป
และช่วยน าผู้อื่นมาหาเรา [2] ช่วย
ให้เรารวมกันเป็นพระกายตาม  
พระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเล็งถึง
ชุมชนในสวรรค์ [3]ฟื้นฟูและเสริม
ก าลังในการรับใช้ ช่วยลดคว ามตึง
เครียดซึ่งบั่นทอนก าลังของเรา   
 การเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้
หมายความว่าเราจะเห็นพ้องต้อง- 

กันไปเสียทุกเรื่อง ความคิดเห็นนั้น
หลากหลายได้เช่นเดียวกับที่มีตัว
โน้ตหลายตัวในหนึ่งคอร์ด  แต่เรา
ต้องเห็นพ้องกันในเรื่องเป้าหมาย
ชีวิต นั่นคือการท างานร่วมกันเพื่ อ
พระเจ้า   

การแสดงออกถึงความเป็น 
น้ าหนึ่งใจเดียวกันจะสะท้อนให้เห็น

เปูาหมายที่เรามีร่วมกัน 
 เราได้ลงทุนอะไรที่จะสร้างความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวในคริสตจักร
ของเรา?___________________ 
__________________________ 
 อะไรเป็นอุปสรรคขัดขวาง ความ
เป็นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใ น
คริสตจักรของเรา และเราจะแก้ไข
อย่างไร?___________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้
เราเป็นคนแห่งสันติภาพ คือ
ท่ามกลางความขัดแย้งนั้น เราขอ
เป็นคนที่จะไกล่เกลี่ยให้เกิดความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทูลขอพระ -
เจ้าประทานค า พูด สติปัญญาใน
การใช้ค าพูดเพื่อให้เกิดสันติสุข
เกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้องของเรา
นั้น 
 อธิษฐานให้พี่น้องเราใน
คริสตจักรจะเต็มล้นด้วยพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ และส าแดงผล
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็ม
ขนาดโดยเฉพาะการบังคับตัวเอง 
(กท.5.22-23) 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระ คุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 13 พฤษภาคม   
สดุดี 134 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:9 “พระเจ้า  ทรงดีต่อทุกคน  
และความรกัเอน็ดขูองพระองค์
มีอยู่เหนือพระราชกิจทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 

สาระส าคัญ นมัสการพระเจ้าและ
ชื่นชมยินดีในพระพรของพระเจ้า 
อ่านพระธรรม สดดีุ 134  ช้าๆ     
3 รอบ  พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า 
อะไรคือท่าทีของเราในการรับใช้
พระเจ้า ?__________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3  
ศิโยนเป็นอีกชื่อหนึ่งของเยรูซาเล็ม 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 1-3 
สดุดีบทนี้กล่าวถึงคนกลุ่มเล็กๆ คือ
คนเลวีที่รับใช้เป็นยามเฝ้าพระ
วิหาร (“บรรดาท่านผูร้บัใช้ทัง้ส้ิน
ของพระเจ้า  ผูยื้นอยู่ในพระ -
นิเวศของพระเจ้าในกลางคืน”)  
 สดุดีบทนี้เป็นบทสุดท้ายใน “บท
เพลงใช้แห่ขึ้นไปยั งเยรูซาเล็ม ” 
(สดด.120-134) ผู้นมัสการขับร้อง
เพลงบทนี้ขณะขึ้นไปยังเนินเขา
ที่ตั้งพระวิหารและเห็นคนยามเฝ้า
พิทักษ์รักษาพระวิหารทั้งกลางวัน
กลางคืน พวกเขาเห็นว่างานของ
คนยามนั้นเป็นงานที่สรรเสริญ  
พระเจ้าด้วยความย าเกรงและด้วย
ความรับผิดชอบ  

จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยงานหรือ
หน้าที่ที่เราท าในคริสตจักรโดย
ท างานเหล่านั้นด้วยความย าเกรง
พระเจ้า จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ด้วยงานที่มีคุณภาพและ 
ด้วยท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช ้

 

 ให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่า 
เหตุผลที่เรารับใช้คืออะไร เพราะ
กลัวพระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะ
กลัวคนตกนรก เพราะอยากจ ะ
ตอบแทนบุญคุณของพระเจ้า หรือ
ด้วยเหตุผลอื่นๆ ? ถ้าเป็นเช่นนี้ 
เราจะรู้สึกถูกกดดันอย่างมาก 
 แต่ถ้าเรารับใช้เพราะเรารักพระ -
เจ้าแล้ว เราจะสามารถสรรเสริญ
พระเจ้าได้ในทุกงานที่เรากระท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



34 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงรักเรา 
ทรงให้พระเยซูมาสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขนแทนความบาปผิดของ
เรา 
 สรรเสริญพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระด าริของ
พระองค์ประเสริฐเกินกว่าที่เรา    
จะเข้าใจได้ ท าไมเราเป็นคนบาป 
พระองค์ก็ยังรักเราอยู่ และยังทรง
ไถ่เราด้วย สรรเสริญพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 14 พฤษภาคม   
สดุดี 135 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:9 “พระเจ้า  ทรงดีต่อทุกคน  
และความรกัเอน็ดขูองพระองค์
มีอยู่เหนือพระราชกิจทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 

สาระส าคัญ บทเพลงสรรเสริญ 
สดุดีบทนี้เปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
กับเทวรูปที่ไร้อ านาจ ชาวต่างชาติ
นมัสการรูปเคารพ ในขณะที่
ประชากรของพระเจ้านมัสการพระ
เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 135 ช้าๆ    
1 รอบ  พระธรรมตอนนี้ ได้สอน
ท่านสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องอะไร
ได้บ้าง?____________________ 
__________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 4  
การที่เชื้อสายของยาโคบ (อิสราเอล) 
เป็นประชากรที่ได้รับการเลือกสรร
นั้นสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญา
ของพระเจ้าที่ปรากฏในพระธรรม
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-8 และตอน
ที่เปโตรเทศนาต่อคริสตจักรใน  
พระธรรม 1เปโตร 2:9   
 พระเจ้าทรงท าให้เรามีคุณค่า 
พระองค์ทรงรักษาและเมตตาทุก
คนที่เชื่อในพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 15,18 
 คนที่นมัสการรูปเคารพนั้นตา
บอดและไร้ความรู้สึกเช่นเดียวกับ
รูปเคารพ  พวกเขามองไม่เห็ นและ
ไม่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัส  
 เราจะค่อยๆ  กลายเป็นเหมือน
รูปเคารพที่เรานมัสการโดยไม่รู้ตัว  
ถ้าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เป็นพระ -
เจ้าของเรา เราก็จะเป็นเหมือน  
พระเจ้ามากยิ่งขึ้น 
 

เมื่อเรานมัสการพระองค์  
เปูาหมายของเราคืออะไร  สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร  
จงเลือกให้ดี  เพราะเราจะมีลักษณะ

เหมือนสิ่งที่เรานมัสการ 
 เรานมัสการอะไร ถ้าเรานมัสการ
เงินทอง เราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัว 
ถ้าเรานมัสการเกียรติยศชื่อเสียง 
เราก็จะดูถูกคนอื่น แต่ถ้าเรา
นมัสการพระเจ้า พระลักษณะของ
พระองค์ทุก ๆ อย่างก็จะไหลเข้า
มาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความ
รัก ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความ
สงสารผู้อื่น การเห็นคุณค่าของ
มนุษย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญพระเจ้าโดยการ
อ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 135 นี้อีก
ครั้ง แต่เป็นการอ่านแบบอธิษฐาน
ประกาศถึงพระลักษณะของพระ
เจ้า พระคุณและพระราชกิจของ
พระองค์ที่มีต่อเรา ซึ่งการท าเช่นนี้
จะเป็นการที่เราจะพูดต่อจิต
วิญญาณของเราและต่ออาณาจักร
ฝ่ายวิญญาณที่อยู่รอบตัวเราด้วย 
และเป็นการประกาศชัยชนะและ
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 15 พฤษภาคม   
สดุดี 136 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:9 “พระเจ้า  ทรงดีต่อทุกคน  
และความรกัเอน็ดขูองพระองค์
มีอยู่เหนือพระราชกิจทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 

สาระส าคัญ   เรื่องราวความรัก
ไม่รู้จบของพระเจ้า พระเจ้าทรง
สมควรได้รับการสรรเสริญจากเรา 
เพราะความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ
พระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 136 ช้าๆ    
1 รอบ  พระธรรมตอนนี้ ได้สอน
ท่านขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่อง
อะไรได้บ้าง ?_______________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ถ้อยค าที่กล่าวซ้ า ๆ ตลอดสดุดีบท
นี้ คือ “เพราะความรกัมัน่คงของ
พระองคด์ ารงเป็นนิตย”์  
 สดุดีบทนี้อาจใช้อ่านสลับกัน   
โดยให้ที่ประชุมขานรับด้วย
ข้อความนี้พร้อมๆ  กันเมื่ออ่านจบ
แต่ละประโยค การกล่าวย้ าช่วยให้
เราซึมซับบทเรียนนี้  

ความรักของพระเจ้านั้นมีทั้งความรัก 
ความเมตตากรุณา และความ
ซื่อสัตย์รวมอยู่ด้วย  เราไม่ต้อง

กังวลว่าพระเจ้าจะหมดรัก  
เพราะความรักของพระองค ์

หลั่งไหลจากบ่อที่ไม่มีวันเหือดแห้ง 
 เราได้สัมผัสความรักของพระเจ้า
อะไรบ้างในชีวิตของเรา ให้เรา
เขียนออกมา แล ะให้ขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับสิ่งนี้ที่พระเจ้าทรง
กระท าให้เรา 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ให้วันนี้ค าอธิษฐานของเราเป็น
เรื่องการขอบพระคุณพระเจ้า คิดถึง
สิ่งที่พระเจ้าทรงกระท ากับเรา และ
ขอบพระคุณพระเจ้าส าห รับทุก ๆ 
สิ่งที่พระเจ้าทรงกระท า และหลังจาก
นั้น อ่านสดุดีบทที่ 136 อีก 1รอบ
เป็นค าอธิษฐานของเราที่มีต่อ
พระองค ์
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 16 พฤษภาคม   
1 เปโตร 5:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:10 “ข้าแต่พระเจ้า  พระราช-
กิจทัง้ส้ินของพระองคจ์ะถวาย
โมทนาขอบพระคณุพระองค ์ 
และธรรมิกชนทัง้ส้ินของพระองค์
จะถวายสาธกุารแด่พระองค์” 
อ่านพระธรรม 1 เปโตร 5:1-5 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เปโตรได้บอก
ว่าผู้น าที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ2-5 
เปโตรบรรยายถึงลักษณะของผู้น า
ที่ดีในคริสตจักรไว้ดังนี้ [1] เป็นผู้ที่
ตระหนักว่าเขาก าลังดูแลฝูงแกะ
ของพระเจ้า ไม่ใช่ของตนเอง 

[2] น าสมาชิกด้วยความกระตือรือ -
ร้นที่จะรับใช้ผู้อื่น ไม่ใช่เพราะถูก
บีบบังคับหรือท าตามหน้าที่ [3] 
เป็นผู้ที่คิดว่าจะสามารถให้อะไรแก่
ผู้อื่นได้บ้าง  ไม่ใช่คิดว่าจะเอาอะไร
จากผู้ อื่นได้บ้าง [4] น าผู้อื่นด้วย
การเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่ด้วยการ
บีบบังคับ  
 เราทุกคนเป็นผู้น าคนอื่นไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าบทบาทของเรา
จะเป็นเช่นไร จงเป็นผู้น าที่มี
ลักษณะดังกล่าว 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ใน ข้อ 5 
ทั้งคนหนุ่มคนสาวและผู้อาวุโสต่างก็
ได้ประโยชน์จากค าสอนของเปโตร 
 ความหยิ่งทะนงมักจะท าให้ผู้
อาวุโสไม่พยายามเข้าใจคนหนุ่ม
สาว และท าให้คนหนุ่มสาวไม่ยอม
ฟังผู้อาวุโส  เปโตรจึงบอกคนทั้ง
สองวัยให้อ่อนน้อมถ่อมตนและรับ
ใช้ซึ่งกันและกัน คนหนุ่มสาวควร
ยอมตามการน าของผู้อาวุโส และผู้
อาวุโสก็ควรจะน าด้วยการท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี  
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จงนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าและ 
ยอมรับฟังคนที่อ่อนอาวุโสกว่า  

จงถ่อมใจให้มากพอที่จะยอมรับว่า
เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได ้
 ทั้งผู้อาวุโสและคนหนุ่มสาวต่าง
ก็มีจุดดีและจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน 
ทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับจุดดีของทั้งสองฝ่าย 
และ ช่วยเหลือจุดอ่อนของทั้งสอง
ฝ่ายเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า เรา
ควรหันหน้าเข้าหากันสนับสนุนกัน
และกัน 
 ส าหรับการรับใช้ในคริสตจักร
ของเรานั้น อะไรคือจุดเด่นของผู้
อาวุโส?____________________ 
__________________________
__________________________ 
 และอะไรคือจุดเด่นของอนุชนใน
คริสตจักรเรา?_______________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับผู้อาวุโสที่มีความรอบคอบ
และมีประสบการณ์ในการรับใช้ ให้
เราอธิษฐานออกชื่อผู้อาวุโสใน
คริสตจักรและอวยพรท่านเหล่านี้ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับอนุชนในคริสตจักรที่มีก าลัง
และความกระตือรือร้น ให้เรา
อธิษฐานออกชื่ออนุชนเหล่านี้ใน
คริสตจักรและอวยพรเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

……………………………………………..………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
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วันที่ 17 พฤษภาคม   
1 เปโตร 5:6-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:10 “ข้าแต่พระเจ้า  พระราช-
กิจทัง้ส้ินของพระอ งคจ์ะถวาย
โมทนาขอบพระคณุพระองค ์ 
และธรรมิกชนทัง้ส้ินของพระองค์
จะถวายสาธกุารแด่พระองค์” 
อ่านพระธรรม 1 เปโตร 5:6-13 
ช้าๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10 
ขณะที่เราก าลังทุกข์ เราจะรู้สึก
เหมือนว่าความทุกข์นั้นเหมือนไม่มี
วันสิ้นสุด แต่เปโตรชี้ให้เห็นมุมมอง
ที่กว้างขึ้นแก่คริสเตียนที่ซื่อสัตย์
เหล่านี้ 

 เมื่อเทียบกับนิรันดร์กาล การ
ทนทุกข์ของเขาจะเหมือนเพียง 
“ชัว่ขณะหนึง่ ”  ผู้อ่านบางคน
อาจจะเข้มแข็งขึ้น และเป็นอิสระ
จากปัญหาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่
บางคนจะหลุดพ้นจากความทุกข์
เพราะความตาย  
 สาวกทุกคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
จะมั่นใจว่าพวกเขาจะได้มีชีวิต     
นิรันดร์กับพระคริสต์ ในที่ซึ่งจะไม่
มีการทนทุกข์อีกต่อไป (วว.21.4) 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 6      เรามักจะวิตกกังวลเรื่อง
ต าแหน่งและสถานภาพของตนเอง
หวังว่าจะมีผู้ยอมรับนับถือให้สม
กับงานที่ท า แต่เปโตรแนะน าเราให้
ระลึกว่าการยอมรับจากพระเจ้านั้น
มีความหมายยิ่งกว่าค าสรรเสริญ
ของมนุษย์  
 พระเจ้าทรงสามารถและทรงมี
พระทัยพร้อมจะอวยพรเราในเวลา
ที่ทรงก าหนดไว้  
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จงถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่า
สถานการณ์ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร
ก็ตาม เมื่อถึงเวลาของพระองค์  
ไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้า  
พระองค์จะทรงเชิดชูเราขึ้น 

ข้อ 8,9          สิงโตจะจู่โจมสัตว์ที่
เจ็บป่วยหรือยังไม่โตมากนัก หรือ
เป็นสัตว์หลงฝูง คือเลือกเหยื่อที่อยู่
ตามล าพังและไม่ตื่นตัวระวังภัย  
 เปโตรเตือนให้เราระวังซาตาน
ในขณะที่เราก าลังทนทุกข์หรือถูก
กดขี่ข่มเหง ความรู้สึกโดดเดี่ยว 
อ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และ
ถูกตัดขาดจากผู้เชื่อคนอื่นๆ ท า ให้
เราให้จดจ่ออยู่แต่ที่ปัญหาของ
ตัวเองจนลืมระวังอันตราย เราจึง
กลาย  เป็นเป้าหมายที่ซาตานจะ
เข้าโจมตี   
 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะที่เราทนทุกข์ จงหาก าลัง
สนับสนุนจากคริสเตียนคนอื่นๆ จง
จดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ จงต่อต้าน
มาร ยากอบกล่าวว่า ”และมนัจะ
หนีท่านไป” (ยก.4.7) 
 เมื่อเราอยู่ในชุมชนพี่น้องคริส
เตียนเราได้รับการปกป้องจาก
อะไรบ้างที่ชั่วร้าย? 
__________________________
__________________________ 
 ดังนั้นเราได้จัดเวลา   และระบบ
ชีวิตของเราที่จะอยู่ในชุมชนพี่ -
น้องคริสเตียนอย่างไรบ้าง เพราะนี่
จะเป็นที่ป้องกันเราที่ปลอดภัยที่สุด 
อย่าให้ซาตานหลอกเราและดึงเรา
ออกไปจากชุมชนนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับคริสตจั กร และพี่น้องคริส
เตียนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราที่ท าให้เรา
ได้รับการปกป้องจากภยันตราย 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่
จะจ าเริญขึ้นทั้งคุณภาพชีวิตของพี่
น้องคริสเตียนเพื่อเขาจะมีชีวิตที่
เป็นแบบอย่างเพื่อน าคนมารู้จัก
ความรอดได้ และอธิษฐานเผื่อ
จ านวนคนที่จะพบกับความรอดใน
คริสตจักรของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรม 2 เปโตร 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ :   เพื่อเตือนคริส -
เตียนให้ระวังผู้สอนผิดและเพื่อให้
ก าลังใจผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นในความ
เชื่อและในความรู้แห่งองค์พระเยซู
คริสต์....  
ผู้เขียน : เปโตร  
เขียนถึง ใคร  : คริสตจักร
โดยทั่วไปและผู้เชื่อทุกแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ.
67  สามปีหลังจากเขียนพระธรรม 
1 เปโตร อาจขียนพระธรรมเล่มนี้ที่
กรุงโรม 
เบื้องหลัง 
เปโตรรู้ว่าเวลาของเขาในโลกนี้มี
จ ากัด (1 :13 ,14 ) ดังนั้นท่านจึง
กล่าวความในใจเพื่อเตือนผู้เชื่อ   
ให้ระวังสิ่ งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาจาก
ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก
ผู้สอนผิด  ท่านเตือนผู้อ่านให้ระลึก
ถึงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ
พระกิตติคุณ  
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 ข้อพระคัมภีร์หลัก 2 เปโตร 1:3 
“ด้วยเหน็แล้วว่า  ฤทธิเ์ดชของ
พระองคไ์ด้ให้สิง่สารพดัแก่เรา  
ทีจ่ะให้มีชีวิตและมีธรรม  โดย
รู้จกัพระองค ์ ผูไ้ด้ทรงเรียกเรา
ด้วยพระสิริและความล ้าเลิศของ
พระองค”์ 
พระธรรม 2เปโตรเป็นจดหมาย

เตือนจากอัครทูตผู้มีสิทธิอ านาจ มี
ประสบการณ์ มีความกล้าหาญและ
ความซื่อสัตย์ เป็นการสื่อสารครั้ง
สุดท้ายของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของพระ
คริสต์ จากนี้ไม่นานท่านก็ถูก
ประหาร เป็นกา รพลีชีพเพื่อความ
เชื่อ  ก่อนหน้านี้เปโตรได้เขียนให้
ก าลังใจและปลอบใจผู้เชื่อที่ก าลัง
ทนทุกข์เพราะถูกกดขี่ข่มเหง ซึ่ง
เป็นการโจมตีจากภายนอก แต่สาม
ปีต่อมาเขาได้เขียนจดหมายฉบับนี้
เพื่อเตือนให้พวกเขาระวังการโจมตี
จากภายใน ซึ่งก็คือการปล่อยตัว
ตามสบายและค าสอนเท็จ ท่า น
บอกให้ยึดม่ันในความจริงเรื่อง
ความเชื่อ เรื่องการเติบโต ขึ้นใน
ความเชื่อและเรื่องการปฏิเสธทุก
คนที่บิดเบือนความจริง ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นความจริงที่ไม่อาจ
ประนีประนอมได้ ถ้าผู้อ่านท าตาม
ค าแนะน าของเปโตรชีวิตของเขาจะ
ถวายเกียรติยศแก่พระคริสต์และ
คริสตจักรของพวกเขาจ ะมีพระ
คริสต์เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
หลังจากค าทักทายสั้นๆแล้ว 

(1:1) เปโตรได้แนะน าวิธีแก้ความ
เฉ่ือยชาและการมองอะไรแบบสั้นๆ 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคริส
เตียน (1 :2-11 ) จากนั้นท่านจึง
อธิบายว่าท่านเองคงจะมีชีวิตต่อไป
อีกไม่นาน (1:12 -15 ) และผู้เชื่อ
ควรฟัง เนื้อหาสาระของสิ่งที่ท่าน
พูดและฟังพระวจนะจากพระคัมภีร์ 
(1:16 -21)   จากนั้นเปโตรได้พูด
เตือนตรงๆ เรื่องผู้สอนผิด (2;1-
22) ซึ่งจะมีมากมายในยุคสุดท้าย 
(2:1,2) คนพวกนั้นจะท าหรือกล่าว
อะไรก็ได้เพื่อเงิน (2:3) พวกเขาจะ
เหยียดหยามและไม่ยอมรับสิ่งที่
เป็นของพระเจ้า (2:2,10,11) และ
มักจะท าตามอ าเภอใจ (2:12-17) 
เขาจะเย่อหยิ่งและอวดดี (2:18,19) 
และในที่สุดจะถูกพระเจ้าพิพากษา
และลงโทษ (2:3-10,20-22)  
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เปโตรสรุปจดหมายฉบับนี้โดย
การอธิบายถึงเหตุผลที่เขียน (3:1-
18) คือเพื่อเตือนพวกเขาให้ระลึก
ว่าผู้เผยพระวจนะและอัครทูตได้
กล่าวไว้แล้ วว่าจะมีผู้สอนผิด
เกิดขึ้นเพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่พระ
คริสต์ยังไม่เสด็จกลับมา (3:1-13) 
เพื่อให้ก าลังใจพวกเขาให้
ระมัดระวังค าสอนเท็จและเพื่อให้
พวกเขาเติบโตขึ้นในความเชื่อ 
(3:14-18)  
จดหมายนี้เขียนถึง “ ท่าน

ทัง้หลายทีไ่ด้ความเชือ่เท่าเทียม
กบัเรา ” พระธรรม 2 เปโต รจึง
อาจจะเขียนเพื่อเราก็ได้ โลกของ
เรานี้มีผู้เผยพระวจนะเท็จและ
ผู้สอนผิดมากมายที่ล้วนอ้างว่าเป็น
ผู้รู้ความจริง และป่าวประกาศ
เรียกร้องให้ผู้คนสนใจและเข้าร่วม
ความเชื่อ จงฟังสิ่งที่เปโตรพูดและ
เอาใจใส่ค าเตือนที่ได้กล่าวไว้จง
ตั้งใจที่จะเติบโตขึ้นในความรู้ของ
พระคริสต์และปฏิเสธทุกคนที่สอน
ไม่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้า  

 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม   
2 เปโตร 1:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:10 “ข้าแต่พระเจ้า  พระราช-
กิจทัง้ ส้ินของพระองคจ์ะถวาย
โมทนาขอบพระคณุพระองค ์ 
และธรรมิกชนทัง้ส้ินของพระองค์
จะถวายสาธกุารแด่พระองค์” 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:1-5 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เรา
จะเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขได้
อย่างไร ?___________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 ผู้เชื่อมากมายอยากจะได้รับ
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
อย่างเหลือล้น แต่ว่าไม่อยากจะ
อธิษฐานหรืออ่านพระคัมภีร์
เพื่อที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น  
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หากอยากได้สิทธิพิเศษที่พระเจ้า
ประทานให้เราเปล่าๆ นี้ เราต้อง 
“รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซ ู
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

 ในข้อ 2 นี้ ฉบับอมตธรรมร่วม
สมัยได้แปลไว้ดังนี้ว่า “ขอพระคณุ
และสนัติสขุมีแด่พวกท่านอย่าง
ล้นเหลือผา่นทางการรู้จกัพระ -
เจ้าและรู้จกัพระเยซูองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าของเรา” 
 จากข้อ 2 นี้เราสามารถจับหลัก
ของการที่เราจะได้รับพระคุณ และ 
สันติสุขก็โดยการรู้จักพระเจ้าและ
พระเยซูคริสต์ และไม่เพียงรู้จัก
เท่านั้นแต่ให้ซาบซึ้งด้วย 
 ให้เรากลับมาทบทวนตัวเราเอง
ว่า เราไม่สัมผัสสันติสุขหรือ
พระคุณเพราะเราไม่ได้ลงทุนเวลา
ในการรู้จักและซาบซึ้งกับพระเจ้า
หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นเราจะจัดเวลา
ของเราอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 3,4 ฤทธิ์อ านาจที่จะท าให้เรา
เติบโตขึ้นนี้ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
แต่มาจากพระเจ้า 
 เนื่องจากเราไม่มีแหล่งคุณงาม
ความดีอยู่ในตัวพระเจ้าทรงโปรด
ให้เรา “ได้รบัส่วนในสภาพของ
พระองค์” เพื่อปกป้องเราจ ากบาป
และช่วยเราให้สามารถด าเนินชีวิต
เพื่อพระองค์ได้  เมื่อเราบังเกิดใหม่ 
พระเจ้าทรงท าให้เรามีศีลธรรม
จรรยาอันดีของพระองค์ผ่านทาง
พระวิญญาณของพระองค์  
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ
จากพระเจ้าให้เรามีใจปรารถนาที่
จะใช้เวลากับพระเจ้า โดยการเฝ้า
เดี่ยว การอธิษฐาน  การศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้า และที่เราจะ
ซาบซึ้งในการสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ เพื่อเราจะมีประสบการณ์
การเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขใน
ชีวิตของเราได้ 



46 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

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

วันที่ 19 พฤษภาคม   
2 เปโตร 1:5-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :11 “เขาทัง้หลายจะพดูถึง
พระ สิริแห่งราชอาณาจกัรของ
พระองค ์ และเล่าถึงฤทธานุภาพ
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:5-11 
ช้าๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าการ
ขยายผลของความเชื่อนั้นมี
อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5-9 
ความเชื่อเป็ นอะไรบางอย่างที่
มากกว่าแค่การเชื่อในข้อเท็จบาง
ประการ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 ความเชื่อจะต้องมีผลออกมาเป็น
รูปธรรม จะต้องมีชีวิตที่เติบโตใน
พระคริสต์ และจะต้องมีศีลธรรม
จรรยาอันดี ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น 
ความเชื่อก็จะค่อย ๆ หายไป (ยก.
2.14-17)  
 เปโตรแจกแจงการกระท าที่เกิด
จากความเชื่อไว้หล ายอย่างได้แก่ 
การเรียนรู้ที่จะรู้จักพระเจ้าให้มาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาตนเองให้มีความ
อดทนอดกลั้น การท าตามน้ าพระ
ประสงค์ของพระเจ้า และการรักคน
อื่น  การกระท าเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติ แต่เกิดจากความ
ตั้งใจอย่างมาก และเป็นสิ่งที่เลือก
ไม่ได้ ทั้งหมดนี้ต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ในชีวิตคริสเตียนเราไม่สามารถ
ท าเรื่องหนึ่งจนส าเร็จ แล้วค่อยท า
อีกเรื่องหนึ่ง แต่เราท าทุกเรื่องไป
พร้อม ๆ กัน  
 พระเจ้าจะประทานก าลัง  และ
ความสามารถแก่เรา และพระองค์ก็
ทรงมอบหมายให้เราเรียนรู้และ
เติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  
 

 เราไม่ควรจะรู้สึก แปลกใจหรือ
ร าคาญใจกับกระบวนการเหล่านี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9  ความเชื่อของเราจะต้องไป
ไกลกว่าสิ่งที่เราเชื่อ  
 ความเชื่อต้องเป็นตัวขับเคลื่อน
ทุกอย่างที่เราท า ซึ่งท าให้เกิดผลดี
และเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ  
 ความรอดไม่ได้ขึ้นกับการ
กระท าดีแต่ต้ องมีผลออกมาเป็น
การกระท าดี คนไหนที่อ้างว่าได้รับ
ความรอดแล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยน -
แปลงคนนั้นก็คงจะไม่เข้าใจเรื่อง
ความเชื่อและไม่เข้าใจว่าพระเจ้า
ได้ทรงกระท าสิ่งใดเพื่อเขาและเธอ
บ้าง 
 
ข้อ 10  เปโตรต้องการกระตุ้นเตือน
ผู้เชื่อที่ท าตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน  
 พวกเขาตามผู้ สอนผิด และเชื่อ
ว่าในเม่ือความรอดไม่ได้ขึ้นกับการ
กระท าดี พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิต
ได้ตามใจชอบ  



48 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

 เปโตรกล่าวว่าถ้าเราเป็นผู้เชื่อ
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆ ความ
เพียรพยายามของเราจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ให้เห็น ถ้าเราไม่ได้พยายาม
พัฒนาคุณสมบัติที่ปรากฏใน 1:5-7  
บางทีเราอาจจะไม่ได้เชื่อในพระองค์
จริงๆก็ได้  

ถ้าเราเป็นคนที่พระเจ้า  
“ทรงเรียกและทรงเลือก”  

สิ่งที่เราตรากตร าท ามาก็จะพิสูจน์ว่า 
เราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้  
เราจะไม่มีวันหลงไปตามค าสอนเท็จ
หรือความบาปที่หลอกล่อเราเลย 

 ที่เราบอกว่าเรามีความเชื่อนั้น 
จากการเฝ้าเดี่ ยวในพระธรรม
ตอนนี้ เราสามารถบอกได้ว่า เรามี
ความเชื่อจริงหรือไม่ และอะไรใน
ชีวิตของเราที่บ่งบอกว่าเรามีความ
เชื่อที่แท้จริง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราที่จะเจริญเติบโตขึ้นใน 

ความเชื่อเหมือนที่พระธรรม 2 
เปโตรได้กล่าวไว้เป็นความเชื่อที่
เพิ่มพูนเป็นล าดับขึ้น เพื่อเราจะเป็น
คนที่เกิดผลในการรับใช้พระเจ้า และ
เพื่อเราจะมีชี วิตอย่างมีคุณค่า
ส าหรับอาณาจักรของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 20 พฤษภาคม   
2 เปโตร 1:12-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :11 “เขาทัง้หลายจะพดูถึง
พระสิริแห่งราชอาณาจกัรของ
พระองค ์ และเล่าถึงฤทธานุภาพ
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:12-15 
ช้าๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เห็น
หัวใจในการเป็นผู้เลี้ยงของเปโตร 
อย่างไรบ้าง ?________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 13,14 
เปโตรรู้ว่าเขาก าลังจะตายในอีกไม่
ช้า หลายปีก่อนหน้านี้พระคริสต์
ทรงเตรียมเขาให้พร้อมที่จะเผชิญ - 
หน้ากับความตายที่ ก าลังจะเกิด
ขึ้นกับเขาในเวลานี้  

 เปโตรรู้ว่าเขาจะต้องตายแล้ว 
เขาได้พลีชีพเพื่อความเชื่อประมาณ 
ปี ค .ศ. 68 เล่ากันว่าเขาถูกตรึง
กางเขนแบบเอาศีรษะลง  ซึ่งเขา
เป็นคนขอเองเนื่องจากเขาเห็นว่า
ตนเองไม่คู่ควรที่จะตายในลักษณะ
เดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 12-15 
ครูฝึกที่ดีจะทบทวนทักษะเบื้องต้น
ให้กับนักกีฬาเสมอและนักกีฬาที่ดี
ย่อมเล่นทักษะพื้นฐานได้ดีเสมอ  
 ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่น -
เดียวกัน ถึงแม้เราจะเรียนรู้สัจธรรม 
ที่ลึกซึ้งขึ้น เราก็ต้องไม่ละเลยความ- 
เชื่อพื้นฐานของเรา เราจ าเป็นต้อ ง
มีคนที่คอยเตือนให้เรานึกถึงหลัก
ข้อเชื่อพื้นฐานและไม่ลืมว่าเรามา
เชื่อได้อย่างไรเหมือนกับนักกีฬาที่
ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ   
อย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเบื่อหน่าย
กับหลักข้อเชื่อพื้นฐานของชีวิต 

คริสเตียนแต่จงมีท่าทีแบบนักกีฬา 
ที่ยังคงฝึกฝนพัฒนาทักษะพื้นฐานอยู่
เสมอแม้จะเรียนรู้ทักษะชั้นสูงก็ตาม 



50 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

 ดังนั้น เราต้องไม่คิดว่า เราเชื่อ
พระเจ้ามานานแล้ว มีประสบการณ์
กับพระเจ้ามากมาย รู้ถึงของประทาน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เคยมีประสบ -
การณ์การอัศจรรย์การรักษาโรค 
ฟังเทศนามานานแล้ว แม้กระนั้นก็
ตาม เราก็ไม่สามารถละเลยเรื่อง
พื้นฐานคือ การเฝ้ าเดี่ยว การสนิท
สนมกับพระเจ้าในการอธิษฐาน 
การศึกษาพระวจนะ การภาวนา
พระวจนะของพระเจ้า การสามัคคี
ธรรมกับพี่น้องในคริสตจักร การ
กลับใจใหม่  เพราะนี่เป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เราได้ให้เวลากับ
เรื่องพื้นฐานเช่นนี้อย่างไรบ้าง 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า  
ที่เรามีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งเพื่อ
นมัสการพระเจ้า รับใช้พระองค์ ให้
เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีสิทธิ
พิเศษที่ได้รับใช้พระองค์ 

 ทูลขอพระเจ้าทรงครอบครอง
ความคิดของเราอยู่เสมอ อธิษฐาน
มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
โดยเ ฉพาะความคิด (mind) ของ
เราเพื่อเราจะมีชีวิตที่ตรึกตรองพระ
ธรรมของพระองค์ และด าเนินชีวิต
ตามน้ าพระทัยเสมอตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 21 พฤษภาคม   
2 เปโตร 1:16-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-10 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :11 “เขาทัง้หลายจะพดูถึง
พระสิริแห่งราชอาณาจกัรของ
พระองค ์ และเล่าถึงฤทธานุภาพ
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:16-21 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกท่าน
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของพระคัมภีร์
ว่ามาจากไหน (ข้อ 21)? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 16-21 
 พระธรรมตอนนี้เป็นการยืนยัน
เรื่องการดลใจในการเขียนพร ะ
คัมภีร์ เปโตรย้ าว่าผู้เผยพระวจนะ
ในพันธสัญญาเดิมได้จารึกข้อความ
ที่ได้รับจากพระเจ้าไว้ และเขาจัด- 

ตนเองกับบรรดาอัครทูตเข้ากับ
กลุ่มผู้เผยพระวจนะเหล่านี้ เพราะ
พวกเขาต่างก็เป็นผู้ประกาศความ
จริงของพระเจ้า  
 พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือนิทานชุด
หรือหนังสือที่ประมวลความคิดของ
มนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้า แต่เป็นพระ
วจนะของพระเจ้าเองแท้ๆ ที่ได้
ประทาน “ผ่าน” มนุษย์ “เพื่อ” มนุษย์   
 เปโตรย้ าถึงสิทธิอ านาจของท่าน
ในฐานะที่ท่านได้เห็นเหตุการณ์
ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสิทธิอ านาจ
ของพระเ จ้าในการดลใจมนุษย์ให้
เขียนพระวจนะของพระองค์เอาไว้
เพื่อเตรียมให้ใช้ต้านผู้สอนเท็จ ถ้า
คนชั่วเหล่านี้ขัดแย้งกับอัครทูตและ
พระคัมภีร์แล้ว สิ่งที่เขาสอนย่อมไม่
ได้มาจากพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองใน 20,21 
“แต่มนุษยไ์ด้กล่าวค าซึง่มาจาก
พระเจ้า  ตามที ่ พระวิญญาณ
บริสทุธิไ์ด้ทรงดลใจเขา”  
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 หมายความว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่
งานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามความคิด
หรือตามการตีความหมายของผู้
เผยพระวจนะเอง พระเจ้าทรงดลใจ
ผู้เขียน ดังนั้นข้อความของเขาจึง
เป็นของแท้และเชื่อถือได้  
 พระเจ้าทรงใช้ความสามารถ 
การศึกษาและภูมิหลังทางวัฒน -
ธรรมของผู้เขียนแต่ละคน (พวก
เขาไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ไม่มีความคิด
จิตใจ ) และพระเจ้าทรงร่วมมือกับ
ผู้เขียนโดยท าให้ข้อความที่เขา
เขียนนั้นสามารถสื่อสารสิ่งที่
พระองค์ทรงประสงค์ได้อย่าง
เที่ยงตรง 

ดังนั้น การที่เราอ่านพระคัมภีร์  
ท า QT ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้
หลักการของครสิเตียนในการ 
ด าเนินชีวิต แต่เป็นการที่เรารับ

ความคิด และน้ าพระทัยของพระเจ้า
เข้ามาในชีวิตของเรา เป็นเรื่องของ
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได ้

 

 ดังนั้น เราจึงควรจะเห็นคุณค่า 
ตั้งใจ และจริงจังกับการศึกษาพระ
วจนะ และเราจะพบสิ่งที่เข้ ามา
กระทบชีวิตของเราจะอัศจรรย์
เหนือความเข้าใจของเราอย่าง
แน่นอน 
 เราได้จัดเวลาอย่างไรกับการเข้า
เฝ้าพระเจ้า และศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์?_______________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเมตตาเราให้เรามีสิทธิ ที่จะ
ศึกษาพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ 
 อธิษฐานขับไล่อ านาจมืดและ
วิญญาณชั่วที่จะมาดึงความคิดของ
เราออกจากพระวจนะของพระเจ้า
ในขณะที่เราเฝ้าเดี่ยว และทูลขอ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครอง 
ความคิดของเราให้ห้วงความ คิด
ของเราเป็นเหมือนดินดีที่เมื่อรับ
เมล็ดพันธุ์แห่งพร ะวจนะของพระ -
เจ้าแล้วจะเกิดผล 100 เท่าทวีคูณ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 พฤษภาคม   
2 เปโตร 2:1-3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-11 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :12 “เพือ่ให้กิจการอนัทรง
อานุภาพของพระองค ์ และสง่า
ราศีอนัรุ่งโรจน์แห่งราชอาณา -
จกัรของพระองคแ์จ้งแก่บรรดา
บตุรของมนุษย”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 2:1-3 
ช้าๆ 3 รอบ 
ในข้อ 3 ได้บอกว่าอะไรคือแรง  – 
จูงใจอันเป็นต้นเหตุของผู้สอนผิดที่
เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
พระเยซูได้ตรัสบอกเหล่าสาวกไว้
ก่อนแล้วว่าจะเกิดผู้ สอนผิด (มธ .
24:11; มก.13:22,23) เปโตรเคย
ได้ยินค าตรัสนี้และเห็นว่าสิ่งนี้ก าลัง
จะเป็นจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้  

บันทกึสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 เช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะเท็จ
ที่กล่าวขัดแย้งกับผู้เผยพระวจนะ
แท้ในสมัยพันธสัญญาเดิม (ตัวอย่าง 
เช่น ยรม .23 :16 -40 ; 28 :1-17)  
ผู้สอนผิดก็จะบิดเบือนค า สอนของ
พระคริสต์และของอัครทูตเพื่อที่จะ
กล่าวแต่สิ่งที่ประชาชนอยากฟัง  
 ผู้สอนผิดเหล่านี้ไม่ค่อยให้ความ
สนใจกับพระคริสต์ทั้งในขณะที่ทรง
พระชนม์อยู่ ทรงสิ้นพระชนม์และ
ทรงคืนพระชนม์ บางคนอ้างว่าพระ
เยซูไม่ใช่พระเจ้า บางพวกก็บอก
ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์แท้  
 ผู้สอนเ หล่านี้ไม่เพียงแต่ปล่อย
ให้สมาชิกท าผิดศีลธรรมทุกชนิด 
แต่ยังส่งเสริมอีกด้วยโดยเฉพาะ
ความบาปเรื่องเพศ  
 เราต้องระมัดระวังครูที่สอนผิดๆ
ในทุกวันนี้ด้วย เราควรพิจารณา
หนังสือและสื่อต่างๆ  โดยใช้พระ -
วจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน จง
ระวังสิ่งที่มีความหมายในทางดู
หมิ่นพระคริสต์และพระราชกิจของ
พระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 3   
ผู้สอนควรได้รับค่าตอบแทนจากผู้
ที่เขาสอน แต่ว่าผู้สอนผิดเหล่านี้
พยายามจะท าให้ตนเองได้เงินมาก
ขึ้นด้วยการบิดเบือนความจริงและ
พูดสิ่งที่ผู้คนอยากฟัง พวกเขา
สนใจเรื่องเงินมากกว่าเรื่องการ
สอนความจริง  
 ทั้งเปโตรและเปาโลต่างก็
กล่าวโทษผู้สอนที่โลภและโกหก 
(1ทธ.6:5)  
 ก่อนที่เราจะส่งเงินไปช่วยพันธ
กิจใด จงพิจารณาอย่างรอบคอบ
ก่อนว่าผู้สอนหรือนักเทศน์คนนั้น
ก าลังรับใช้พระเจ้าหรือก าลังท า
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เงิน
นั้นจะใช้เพื่อการส่งเสริมพันธกิจ
หรือเพียงเพื่ อส่งเสริมการหาทุน
ต่อไป 
 เงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ครองชีพของทุกคนรวมทั้งผู้รับใช้
พระเจ้า โดยเฉพาะที่อยู่ในตัวเมือง  
แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  
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 แรงจูงใจของเราในการรับใช้
ไม่ใช่ที่เงินแต่ที่พระเจ้า แต่อย่างไร
ก็ตาม เราก็ไม่ควรให้ผู้รับใช้พระ
เจ้าต้องกังวลเรื่องการครองชีพของ
เขา นั่นคือ เราควรจะสนับสนุนการ
รับใช้พระเจ้าร่วมกันโดยมีส่วน
ถวายทรัพย์กับท่านเหล่านี้ด้วย  

และส าหรับตัวของเราเอง 
เราต้องไม่ยอมให้เงินมามีอิทธิพล 
ในการรับใช้ของเรา แต่ให้เรา 
ใช้เงินนั้นเพื่ออาณาจักรพระเจ้า 

 เหมือนมีบางคนที่กล่าวว่า “เงิน
เป็นเจ้านายที่เลว แต่เป็นทาสที่ดี” 
 ส่วนตัวของเรานั้น เราใช้เงิน
อย่างไรส าหรับอาณาจักรของพระ
เจ้า?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงให้เรามีเงินเพียงพอ
ส าหรับการครองชีพและการรั บใช้
พระเจ้า 
 อธิษฐานขอการทรงน าจากพระ -
เจ้าส าหรับการใช้เงินของเราในการ 

ถวายให้กับผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ หรือ 
พันธกิจพิเศษที่พระเจ้าทรงพอ
พระทัย ซึ่งไม่เป็นเพียงท าให้การ
รับใช้ด าเนินไปได้ดี แต่เป็นการให้
ก าลังใจกับผู้รับใช้ที่ก าลังรับใช้อยู่
นั่นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิ ษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 23 พฤษภาคม   
2 เปโตร 2:4-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวน าพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :12 “เพือ่ให้กิจการอนัทรง
อานุภาพของพระองค ์ และสง่า
ราศีอนัรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจกัร
ของพระองคแ์จ้งแก่บรรดาบตุร
ของมนุษย”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 2:4-9 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าจะ
ปล่อยความบาปให้ลอยนวลโดย  
ไม่ท าอะไรหรือไม่?____________ 
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 4-6 ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงละเว้น
โทษให้แก่ทูตสวรรค์ หรือให้แกผู่้คน 
สมัยก่อนน้ าท่วมโลก  หรือ ให้แก่
ชาวเมืองโสโดมกับโกโมราห์ 

พระองค์ก็จะไม่ทร งละเว้นโทษแก่
ผู้สอนผิดเหล่านี้เช่นเดียวกัน  
 บางคนอยากให้เราเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงช่วยทุกคนให้รอดเพราะพระองค์
ทรงเป็นความรัก แต่เป็นเรื่องโง่ที่
เราจะคิดว่าพระเจ้าจะทรงยกเลิก
การพิพากษาครั้งสุดท้าย  
 ตัวอย่างข้างต้นน่าจะเตือนสติ
เราได้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษา
ความผิดบา ป และคนบาปคนใดที่
ไม่ยอมกลับใจย่อมไม่อาจหลีกหนี
ไปได้ 
 
ข้อ 7-9 พระเจ้าทรงช่วยโลทให้พ้น
จากความพินาศของเมืองโสโดมได้
อย่างไร พระองค์จะทรงช่วยเราให้
พ้นการทดลองของโลกที่ชั่วช้าได้
อย่างนั้น   
 โลทไม่ได้เป็นผู้ที่ปราศจากบาป 
แต่เขาได้วางใจในพระเจ้า เขาจึง
รอดมาได้เม่ือเมืองโสโดมถูกท าลาย 
ดูเรื่องโลทเพิ่มเติมจากประวัติของ
เขาในพระธรรมปฐมกาล 14  
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 พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ท า
ให้เกิดการล่อลวงและการทดลอง 
เราจึงไม่จ าเป็นต้องกังวลถึงความ
ยุติธรรม 
 เรื่องเกี่ยวกับการท าบาปนั้น เรา
อย่าคิดว่าท าบาปแล้วไม่เป็นไร 
สารภาพบาปพระเจ้าทรงยกโทษเรื่อง
ก็จบ เราต้องระวังความคิดเช่นนี้  
พระเจ้ายกโทษเพราะพระองค์จะ 
ให้โอกาสและเวลาเราที่จะกลับใจ 

ไม่ได้ยกโทษเพื่อให้เรา 
กลับไปท าบาปอีก 

 แม้พระเจ้ายกโทษ แต่ผลของ
บาปมีอย่างแน่นอน ดังนั้นอย่าเล่น
กับบาป ให้เราทูลขอพระเจ้าช่วย
เราให้ชนะบาปนั้นเสีย  
 และถ้าเรามีท่าทีแ ห่งการกลับใจ
จริง ๆ พระเจ้าก็จะช่วยเราให้มีชัย
ชนะได้อย่างถาวรตลอดไป ส าคัญ
คือท่าทีของเราเป็นอย่างไร  
 

อธิษฐาน 
 มอบถวายชีวิตของเรากับ     
พระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้ตาม
น้ าพระทัยของพระองค์  

 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตและ
ความคิดของเราให้เป็นไปตาม    
น้ าพระทัยของพร ะเจ้า ส าแดง   
พระลักษณะของพระองค์ออกมา
เพื่อน าให้ คนรู้จักกับพระเจ้า และ
หนุนใจ พี่น้องให้เจริญเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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วันที่ 24 พฤษภาคม   
2 เปโตร 2:10-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-11 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :12 “เพือ่ให้กิจการอนัทรง
อานุภาพของพระองค ์ และส ง่า
ราศีอนัรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจกัร
ของพระองคแ์จ้งแก่บรรดาบตุร
ของมนุษย”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 2:10-16 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10-12 เป็นต้นไป 
“ศกัดิ ์ สิริเทพ ” อาจหมายถึงทูต
สวรรค์ หรือสง่าราศีทั้งสิ้นของโลก
ที่ไม่ประจักษ์แก่ตา หรืออาจจะ
หมายถึงบรรดาทูตสวรรค์ที่ตกใน
บาปก็ได้  

 มีข้อพระคัมภีร์ที่คล้ายคลึงกันใน
พระธรรมยูดา 8-10  
 ไม่ว่า “ศกัดิสิ์ริเทพ” จะหมายถึง
ผู้ใดก็ตาม ผู้สอนผิดได้หมิ่นประมาท
ความจริงฝ่ายวิญญาณ ซึ่งตัวเขา
เองก็ไม่เข้าใจ และไม่ตระหนักถึง
ฤทธิ์อ านาจของซาตาน คิดเอาว่าตน 
เองสามารถตัดสินความชั่วร้ายได้  
 ในโลกเราปัจจุบันนี้คนจ านวน
มากเย้ยหยันสิ่งเหนือธรรมชาติและ
ไม่ยอมเชื่อความเป็นจริงของโลก
ฝ่ายวิญญาณ ถือว่าสิ่งที่มองเห็น
สัมผัสได้เท่านั้นที่เป็นจริง คนเหล่ า 
นี้โง่เขลา ไม่ต่างอะไรกับผู้สอนผิด
ในสมัยเปโตร ซึ่งในที่สุดแล้วจะ
พิสูจน์ได้ว่าเขาคิดผิด  
 อย่าคิดว่าซาตานกับฤทธิ์เดช
เหนือธรรมชาติอันชั่วร้ายของมันเป็น
เรื่องเล็กน้อย และอย่าอวดตัวว่าจะ
ท าให้มารพ่ายแพ้ได้ ถึงแม้ว่าวัน
หนึ่งมารจะถูกท าลายลงอย่างสิ้นเชิง
ก็ตาม ปัจ จุบันมารยังคงท างานอยู่ 
คอยหลอกล่อให้คริสเตียนอยากอยู่
แบบสบาย  ๆหรือไม่เกิดผล 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 13,14   
งานเลี้ยงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
อาหารเย็นมื้อสุดท้ายขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าที่เป็นงานเลี้ยงที่เต็มไป
ด้วยอาหารและจบลงด้วยพิธีมหา -
สนิท  
 ถึงแม้ผู้สอนผิดเหล่านี้จะท า  
บาปอย่างโจ่งแจ้งแต่ก็ยังมาร่วม
รับประทานอาหารกับคนอื่นๆ ใน
คริสตจักร การกระท าที่หน้าไหว้
หลังหลอกที่สุดอย่างหนึ่งของพวก
เขาก็คือ พวกเขาเข้าร่วมงานเลี้ยง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความรักและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในหมู่ผู้ เชื่อ ทั้งๆ  ที่พวก
เขาต่างก็กล่าวร้ายคนที่ไม่เห็นด้วย
กับความคิดของตน  
 เช่นเดียวกับที่เปาโลได้บอกชาว
โครินธ์ว่า “เหตฉุะนัน้ถ้าผูใ้ดกิน
ขนมปัง  หรือดืม่จากถ้วยขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าอย่างไม่สมควร  ผู้
นัน้กท็ าผิดต่อพระกายและพระ
โลหิตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า”    
(1 คร.11:27)   

 คนเหล่านี้ท าผิดหนักกว่าการ
สอนเท็จหรือการส่งเสริมการหา
ความส าราญในทางผิดๆ  เสียอีก 
พวกเขามีความผิดฐานน าผู้อื่น  
ออกห่างจากพระเยซูพระบุตรของ
พระเจ้า 

เราต้องระวังที่จะไม่เป็นคนที ่
ต่อหน้าและลับหลังไม่เหมือนกัน 

เพราะสิ่งนี้แสดงถึง 
ท่าทีในใจของเราที่ไม่ถูกต้อง  

และยังเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดด้วย 
 แม้สังคมรอบข้างเราจะบอกว่า
การโกหกไม่เป็นไร แต่นี่ไม่ได้เป็น
ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และยัง
ท าให้คนอื่นหลู่เกียรติพระเจ้าของ
เราด้วย 
 มีอะไรบ้างที่โลกบอกว่าไม่ผิด 
แต่สิ่งนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า และเป็นสิ่ งที่เรา
ต้องหลีกเลี่ยง?______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนจริง
ที่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอย่าง
ไม่ประนีประนอม แ ต่พูดความจริง
ด้วยความอ่อนสุภาพอย่างมี
สติปัญญา เพราะคนอื่น ๆ เมื่อเห็น
เราท าเช่นนี้ ก็จะได้สรรเสริญพระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 พฤษภาคม   
2 เปโตร 2:17-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-12 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:13      “ราชอาณาจกัร            
ของพระองค์ เป็นราชอาณาจกัร         
นิรนัดรแ์ละแผน่ดินของพระองค์
ด ารงอยู่ตลอดทุกชัว่ชาตพนัธุ์ 
พระเจ้าทรงสตัยซื์อ่ตามพระวจนะ
ทัง้ส้ินของพระองค ์ และทรงพระ
เมตตาตามกิจการทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 2:17-22 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
20-22 
เปโตรก าลังพูดถึงคนที่ได้เรียนรู้จัก
พระคริสต์แล้วและได้เรียนรู้ว่าวิถี 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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แห่งความรอดเป็นอย่างไร และ
นอกจากนี้อาจจะได้รับอิทธิพลที่ดี
จากคริสเตียนบางคนมาแล้วด้วย 
แต่ต่อมาพวกเขากลับปฏิเสธความ
จริงและหันกลับไปสู่ความบาปอีก
ครั้ง  
 คนคนนั้นจะแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะ
ได้ปฏิเสธทางเดียวที่หลุดพ้นความ
บาป ทางเดียวที่จะรอด เปรียบ
เหมือนกับคนที่ก าลังจะจมน้ าแต่ไม่
ยอมรับชูชีพที่โยนลงไปให้ คนที่
หันหลังให้พระคริสต์ก็เท่ากับทิ้ง
ทางรอดทางเดียวที่มี 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 19 
คนย่อมเป็นทาสของสิ่งที่ควบคุม
เขาอยู่  
 คนจ านวนมากเชื่อว่าเสรีภาพ
หมายถึงการท าอะไรก็ได้ตามใจ
ชอบ แต่ไม่มีใครที่มีเสรีภาพจริงๆ
ในแง่นี้ ถ้าเราไม่ยอมท าตามค า
สอนของพระเจ้า เราก็จะท าตามใจ
บาปของเราและก็จะตกเป็นทาส
ของความต้องการของร่างกาย  

ถ้าเรามอบถวายชีวิตแด่พระคริสต์ 
พระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา ให้
เป็นอิสระจากการเป็นทาสบาป  

เพื่อจะได้รับใช้พระองค์ เป็นเสรีภาพ
ซึ่งจะส่งผลดีแก่เราในที่สุด 

 คนมักจะเข้าใจผิดเรื่องเสรีภาพ
ว่าหมายถึงท าอะไรก็ได้ นี่เป็นการ
ล่อลวงของซาตาน และคิดว่าการมี
หลักการด าเ นินชีวิตนั้นเป็น
กฏเกณฑ์ ด้วยเหตุนี้เขาจึงด าเนิน
ชีวิตที่ผิด และมานั่งเสียใจเมื่อเวลา
ผ่านไปแล้วและไม่อาจย้อนกลับมา
ได้อีก  
 เช่น เรื่องความสัมพันธ์หนุ่มสาว 
เรารักกัน จะท าอะไรก็ได้ แล้วก็เลย
เถิดได้เสียกันและมีลูกออกมา 
เพราะตัวเองไม่ยอมห้ามใจและ
ควบคุมตัวเอง และเมื่อมีลูกในวัยที่
ไม่พร้อมถึงภายหลังจะรู้สึกว่า
ผิดพลาดไป แต่ความรับผิดชอบ
ต่อลูกก็ยังคงต้องมีต่อไป 
 นอกจากเรื่องความสัมพันธ์หนุ่ม
สาวแล้ว มีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ที่
เราไม่สามารถน ากลับคืนมาอีกได้ 
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ถ้าเราผิดพลาด? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เรารู้และเข้าใจความจริงของพระ
เจ้าอย่างถ่องแท้ เพื่อเราจะไม่
ตัดสินใจผิดพลาดในการด าเนิน
ชีวิต 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญา
ในการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า 
และมีก าลังในการด าเนินชีวิตตาม
พระวจนะนั้นอย่างไม่มีข้อสงสัย 
 อธิษฐานขับไ ล่อ านาจมืดและ
วิญญาณชั่วที่มาล่อลวงเราให้กบฏ
ต่อพระวจนะพระเจ้าและต่อน้ า
พระทัยของพระองค์ สั่งไม่ให้มันมี
สิทธิ์ในชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 26 พฤษภาคม   
2 เปโตร 3:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :13       “ราชอาณาจกัร       
ของพระองคเ์ป็นราชอาณาจกัร      
นิรนัดรแ์ละแผน่ดินของพระองค์
ด ารงอยู่ตลอดทุกชัว่ชาตพนัธุ์ 
พระเจ้าทรงสตัยซื์อ่ตามพระวจนะ
ทัง้ส้ินของพระองค ์ และทรงพระ
เมตตาตามกิจการทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม 2 เปโตร 3:1-9 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้พูดถึงว่า อะไร
คือเหตุผลที่พระเยซูยังไม่เสด็จ
กลับมา (ข้อ 9)? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3,4 
“ในกาลสดุท้าย ” คนมักเยาะเย้ย
จะกล่าวว่าพระเยซูจะไม่มีวันเสด็จ
กลับมาอีก แต่เปโตรแย้งค าพูดของ
พวกเขาโดยอธิบายว่าพระเจ้าทรง
เป็นเจ้านายเหนือกาลเวลา 
 “ ยุค สุดท้าย ” คือช่วงเวลา
ระหว่างการเสด็จกลับมาครั้งแรก
และครั้งที่สองของพระคริสต์ ด้วย
เหตุนี้เราจึงอยู่ในยุคสุดท้าย
เช่นเดียวกับเปโตร เราต้องท างาน
ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท าและเชื่อว่า
พระองค์จะเสด็จกลับมาตามที่ทรง
สัญญาไว้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 8-9 
ผู้เชื่อที่ก าลังเผชิญหน้ากับการกดขี่
ข่มเหงอยู่ทุกวันและเฝ้ารอคอยการ
ช่วยกู้คงรู้สึกว่าพระเจ้าทรงชักช้า 
ทั้งๆที่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็น
เช่นนั้น เพียงแต่พระองค์ไม่ทรงอยู่
ในตารางเวลาที่ “เรา” ก าหนดขึ้น
เท่านั้นเอง (สดด.90:40)   
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พระเยซูทรงก าลังเฝูาคอยให้คนบาป
กลับใจและหันมาหาพระองค์มากขึ้น 
เราต้องไม่นั่งคอยให้พระคริสต ์

เสด็จมาเท่านั้น แต่เราควรใช้ชีวิต 
โดยตระหนักว่าเวลามีน้อย 
และเรามีงานส าคัญต้องท า 

 จงพร้อมรับเสด็จพระคริสต์ทุก
เวลา แต่จงวางแผนการรับใช้ไว้
ประหนึ่งว่าพระองค์จะยังไม่เสด็จมา 
 ถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะวางแผน
ส าหรับอนาคตของเราอย่างไร และ
เราจะด าเนินชีวิตในวันนี้อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอการทรงน าจากพระ
เจ้าส าหรับชีวิตของเราที่จะรับใช้
พระองค์ตามของประทาน ความ -
สามารถที่พระเจ้าประทานให้เรา 
เพื่อท าให้พระบัญชาของพระองค์
ส าเร็จ คือ การน าคนมารับความ
รอด และการสร้างผู้เชื่อนั้นให้เป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 27 พฤษภาคม   
2 เปโตร 3:10-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี  145:1-12 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:13           “ราชอาณาจกัร  
ของพระองคเ์ป็นราชอาณาจกัร   
นิรนัดรแ์ละแผน่ดินของพระองค์
ด ารงอ ยู่ตลอดทุกชัว่ชาตพนัธุ์ 
พระเจ้าทรงสตัยซื์อ่ตามพระวจนะ
ทัง้ส้ินของพระองค ์ และทรงพระ
เมตตาตามกิจการทัง้ส้ินของ
พระองค”์ 

อ่านพระธรรม 2 เปโตร 3:10-14 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกวิธีการ
ด าเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนี้ว่าต้อง
ท าอย่างไร ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 10,11 
วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือวันที่
พระเจ้าจะพิพากษาโลก ในที่นี้
หมายถึงวันที่พระคริสต์จะเสด็จ
กลับมา  
 การเสด็จมาครั้งที่สองของ    
พระคริสต์จะเป็นไปอย่างฉับพลัน
และน่าหวาดกลัวส า หรับคนที่ไม่
เชื่อพระคริสต์ แต่ถ้าเราไม่ด่าง
พร้อยทางศีลธรรมและมีความ
ตื่นตัวทางจิตวิญญาณเราก็จะไม่
รู้สึกแปลกใจเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมา   
 ดูภาพของวันแห่งองค์พระผู้  
เป็นเจ้าตามค าพยากรณ์ได้จาก
พระธรรมอิสยาห์ 34 :4; โยเอล 
3:15,16; มัทธิว 24; มาระโก 13;  
ลูกา 21; วิวรณ์ 6:12-17   
ถ้าเราตระหนักว่าโลกนี้ก าลังจะ 

ถูกเผาผลาญจนหมดสิ้น เราก็ควร 
มอบความไว้วางใจให้กับสิ่งที ่

ถาวรนิรันดร์ และไม่ผูกติดกับโลก 
กับทรัพย์สมบัติของโลก และกับ 
การไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆ  ฝุายโลก 
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 เราใช้เวลาสะสมทรัพย์สมบัติ
หรือว่าพัฒนาบุคลิกให้เป็นเหมือน
พระคริสต์ ? 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองข้อ 14 
เราไม่ควรขี้เกียจและท าตัวเป็น
ทองไม่รู้ร้อน เพราะว่าพระคริสต์ยัง
ไม่เสด็จกลับมา แต่เราควรจะ
ด าเนินชีวิตอย่างกระตือรือร้นและ
รอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระองค์  
 เราอยากจะก าลังท าสิ่งใดอยู่ขณะ 
ที่พระคริสต์เสด็จกลับมา  เราควร
ด าเนินชีวิตอย่างนั้นในแต่ละวัน 
 ให้เรากลับทบทวนดูชีวิตของเรา
ในขณะนี้ว่า เราด าเนินชีวิตอย่าง
บริสุทธิ์และอยู่ในทางของพระเจ้า
หรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่จะล่อลวง
เราไม่ให้มีชีวิตแบบที่ถูกต้องเช่นนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ  
พระเยซูที่กล่าวว่า “ขออย่าน า   
ข้าพระองคเ์ข้าไปในการทดลอง  
แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย” (มธ.
6:13) 
 ทูลขอพระเจ้าทรงน าชีวิตของ
เราในแต่ละวันที่จะอยู่อย่างมี
เป้าหมา ยคือถวายเกียรติยศแด่
พระองค์ และด าเนินชีวิตอย่างมี
สติปัญญาและระวังระไวไม่ให้
ซาตานมาล่อลวงเราในยุคสุดท้าย  
นี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 28 พฤษภาคม   
2 เปโตร 3:15-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :14 “พระเจ้าทรงชทูุกคน     
ทีก่ าลงัจะล้มลง  และทรงยก   
ทุกคนทีโ่น้มตวัลงให้ลกุขึ้น” 

อ่านพระธรรม 2 เปโตร 2:15-18 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
15-18 
เปโตรกับเปาโลมีภูมิหลังและ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง เขาทั้งสองเทศนาจากมุม  
มองที่แตกต่างกัน เปาโลเน้นการรอด
โดยพระคุณ ไม่ใช่โดยบทบัญญัติ  
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ในขณะที่เปโตรชอบกล่าวถึงชีวิต  
คริสเตียนและการรับใช้ แต่ทั้งสอง
คนก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแ ละต่างก็
ยกย่องนับถือกันและกันอย่างสูง  
 ผู้สอนผิดเจตนาบิดเบือนค าสอน
ของเปาโล โดยใช้เป็นข้อแก้ตัวที่จะ
ไม่ท าตามกฎหรือบทบัญญัติใดๆ 
การสอนเช่นนี้ท าให้ผู้ฟังนิยม
ชมชอบพวกเขา เพราะคนฟังย่อม
อยากได้ยินว่าบาปที่เขาโปรด -
ปรานนั้นเป็นสิ่งถูกต้อง  
 แต่ความเข้าใจเช่นนี้เป็น การ
ท าลายค าสอนของเปาโลอย่าง
สิ้นเชิง  
 เปาโลคงจะคิดถึงผู้สอนเหล่านี้
เมื่อเขียนในพระธรรมโรม 6:15 
ที่ว่า ”ถ้าเช่นนัน้จะเป็นอย่างไร
ต่อไป  เราจะท าบาปเพราะมิได้
อยู่ใต้ธรรมบญัญติั  แต่อยู่ใต้
พระคณุกระนัน้หรือ  กอ็ย่าให้
เป็นอย่างนัน้เลย ” เปโตรเตือน
ผู้อ่านให้หลีกเลี่ย งค าสอนผิดๆ
เหล่านี้โดยการเติบโตขึ้นใน
พระคุณและในความรู้ถึงพระเยซู  
 ยิ่งเรารู้จักพระเยซูดีมากขึ้น
เท่าใด ค าสอนเท็จก็ยิ่งไม่น่าสนใจ
มากเท่านั้น 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 18 
เปโตรสรุปจดหมายฉบับสั้นๆ  นี้
เหมือนกับตอนเริ่มต้น ท่านเรียก -
ร้องให้ผู้อ่านเ ติบโตขึ้นในพระคุณ
และในความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอด  คือพระเยซู
คริสต์  
 จงพยายามรู้จักพระองค์ให้มาก
ยิ่งขึ้นทุกวันๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดในการตอบโต้ผู้สอนผิด  
 ไม่ว่าเราจะเดินมาถึงจุดใดของ
ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ไม่ว่าเราจะ
เติบโตในความเชื่อแค่ไหนแ ล้ว 
โลกที่เต็มไปด้วยบาปจะมีสิ่งท้า
ทายความเชื่อของเราไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง เรายังต้องเติบโตขึ้นอีก
มาก  
 
ถ้าเราพยายามหาทางที่จะเข้าใกล้
พระคริสต์ให้มากยิ่งขึ้นทุกวัน  

เราก็พร้อมที่จะยืนหยัด 
เพื่อความจริงได้ในทุกสถานการณ ์
 จนบัดนี้แล้วเรารู้จักองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราเพียงไร  ทุกๆ วันที่ 
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เราเฝ้าเดี่ยวมานั้น เราได้ยินพระ -    
สุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา
เรื่องอะไรบ้าง เราได้สัมผัสการทรง
สถิตของพระเจ้ามากน้อยเพียงไร ? 
ถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับพระองค ์
เราต้องส ารวจตัวเราว่าอะไรคือ
อุปสรรค เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เรา
จะไม่พบพระองค์  
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 เรามีประสบการณ์กับพระเจ้า
หรือไม่ ถ้าเราไม่มีหรือไม่มั่นใจ 
หรือไม่ชัดเจน ให้เราทูลต่อพระเจ้า
เปิดเผยพระองค์ให้เรา และให้เรา
ได้สัมผัสกับพระองค์  และเผชิญ  
หน้ากับพระองค์ จนเราไม่สามารถ
ปฏิเสธกา รทรงพระชนม์อยู่ของ
พระองค์ได้ 
 แต่ถ้าเรามีประสบการณ์กับ
พระองค์แล้ว ก็ให้เราอธิษฐานมอบ
ถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์   
ให้พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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เข้าใจพระธรรม 1 ยอห์น 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ 
เพื่อเน้นย้ าคริสเตียนให้มั่นคงใน
ความเชื่อและเพื่อต่อต้านค าสอน
เท็จ  
ผู้เขียน : อัครทูตยอห์น 
เขียนถึงใคร  : จดหมายฉบับนี้
ไม่ได้ ระบุชื่อผู้รับ จดหมายนี้เป็น
เหมือนจดหมายจากศิษยาภิบาลที่
ถูกส่งไปถึงคริสตจักรชาวต่างชาติ
หลายแห่งและถึงผู้เชื่อทุกแห่งหน 
ช่วงเวลาที่เขียน  : น่าจะเขียน
ระหว่าง ค .ศ.85 และ 90 ที่เมือง
เอเฟซัส  
เบื้องหลัง 
ยอห์นแก่ชราแล้วและอาจจะเป็น
อัครทูตเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่
ในขณะนั้น เขายังไม่ถูกเนรเทศไป
เกาะปัทมอส เขาเขียนจดหมายนี้
ด้วยสิทธิอ านาจในฐานะประจักษ์
พยานของพระคริสต์ เพื่อให้ผู้เชื่อ- 
 

รุ่นใหม่เชื่อมั่นในพระเจ้าและมั่นคง
ในความเชื่อของตน   
ข้อพระคัมภีร์หลัก 1ยอห์น 5:13 
“ข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้
เขียนถึงท่านทัง้ห ลาย  ทีเ่ชือ่ใน
พระนามของพระบตุรของพระ
เจ้า  เพือ่ท่านทัง้หลายจะได้รู้ว่า
ท่านมีชีวิตนิรนัดร”์ 
พระธรรม 1ยอห์นเขียนขึ้นเพื่อ

ก าจัดข้อสงสัยต่างๆ และสร้าง
ความเชื่อมั่นโดยท าให้ผู้อ่านเห็น
ภาพพระคริสต์ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อ
พระคริสต์เสด็จเข้าสู่ประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ พร ะองค์เป็นพระเจ้า
ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ยอห์นซึ่ง
เป็นอัครสาวกและเป็นผู้เขียนพระ
ธรรมเล่มนี้ ได้รู้จัก ได้เห็น ได้
พูดคุย และได้สัมผัสพระองค์ 
ยอห์นได้เดินไปคุยกับพระเยซู ได้
เห็นพระองค์รักษาโรค ได้ฟัง
พระองค์สั่งสอน ได้เฝ้าดูพระองค์
สิ้นพระชนม์ ได้พบพระองค์เมื่อ
ทรงเป็นขึ้น และได้เห็นพระองค์
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ยอห์นได้รู้จักพระ
เจ้า ได้ใช้ชีวิตกับพระองค์และได้
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เห็นพระองค์กระท าพระราชกิจ
ต่างๆ 
ในฐานะผู้อาวุโส (หรือผู้ปกครอง) 

ในคริสตจักร ยอห์นได้เขียนจดหมาย 
ถึง “ลูกที่รัก ” ว่าพระเจ้าทรงเป็น
ความสว่าง เป็นความรัก และเป็น
ชีวิ ต เขาอธิบายเรื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยภาษา
เรียบๆ และสามารถน าไปใช้ได้
ง่ายๆ 
ในขณะเดียวกันก็มีผู้สอนผิด   

เข้ามาในคริสตจักร คนพวกนี้ไม่
ยอมรับการบังเกิดในสภาพมนุษย์
ของพระคริสต์  ยอห์นจึงได้เขียน
จดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ความ
เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนี้  ดังนั้น
จดหมายของยอห์นจึงเป็นแบบ -
อย่างให้กับเราในการต่อสู้กับค า
สอนเท็จในยุคนี้ 
ยอห์นเริ่มต้นโดยการพูดถึง

ความน่าเชื่อถือของตนในฐานะ
ประจักษ์พยานของการบังเกิดเป็น
มนุษย์ของพระคริสต์ พร้อมกับให้
เหตุผลที่เขียนจดหมายฉบับนี้ 
(1:1-4) จากนั้นเขากล่าวว่าพระเจ้า

ทรงเป็ น “ความสว่าง ” อันเป็น
สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์  (1:5-7) และอธิบายว่า    
ผู้เชื่อจะด าเนินชีวิตในความสว่าง
ของพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์
กับพระองค์ (1:8-10) และกับพระ
เยซูคริสต์ได้อย่างไร (2:1,2) ยอห์น 
กระตุ้นให้ผู้อ่านระวัง “บรรดา
ปฎิปักษ์พระคริสต์ ” และระวังอย่า
ให้คนพวกนี้ชักจูงให้พวกเขาหลง
ออกจากความจริง (2:18-29) 
ในบทต่อมา ยอห์นกล่าวว่าพระ-

เจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรง
ประทานสิ่งต่างๆ ทรงสิ้นพระชนม์ 
ทรงอภัย และทรงอวยพร (3:1-
4:21) พระเจ้าทรง “เป็น” ความรัก 
และเพราะพระเจ้าทรงรักเรา 
พระองค์จึงทรงเรียกเราว่าบุตรของ
พระองค์และทรงท าให้เราเหมือน
พระคริสต์ (3:1,2) ความจริงนี้ควร
จะกระตุ้นให้เราด าเนินชีวิตใกล้ชิด
กับพระคริสต์ (3:3-6)  เรามั่นใจได้
ว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
อย่างแน่นอน ถ้าชีวิตของเราเปี่ยม
ด้วยการท าความดีและรักผู้อื่น 
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(3:7-24) แล้วยอห์นย้ าเตือนอีกครั้ง
ว่าให้ระวังผู้สอนผิดซึ่งบิดเบือน
ความจริง เราควรปฏิเสธผู้สอนผิด
เหล่านี้ (4:1-6) ในขณะที่เราด าเนิน
ชีวิตต่อไปในความรักของพระเจ้า 
(4:7-21) 
ในบทสุดท้าย ยอห์นกล่าวว่า

พระเจ้าทรงเป็น “ชีวิต ” (5:1-21) 
ชีวิตของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระบุตร
ของพระองค์ การมีพระบุตรก็คือ
การมีชีวิตนิรันดร์นั่นเอง 
เรารู้จักพระเจ้าหรือไม่ เรารู้จัก

พระคริสต์หรือไม่ เรารู้หรือไม่ว่า
เรามีชีวิตนิรันดร์ พระธรรม1ยอห์น
ถูกเขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เราตระหนัก
ความจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิต
ของเราผ่านทางความเชื่อในพระ
คริสต์ และเพื่อให้เราม่ันใจว่าเรา
ได้รับ ชีวิตนิรันดร์ และเพื่อให้
ก าลังใจเราให้คงความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าผู้เป็นความสว่างและความ
รักตลอดไป จงอ่านจดหมายฉบับนี้
ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยความรักของพระ
เจ้า และส่งต่อความรักของพระองค์
ให้คนอื่นด้วยความม่ันใจ 

สดุดี 145:10-13 
10 ข้าแต่พระเจ้า  พระราชกิจ
ทั้งสิ้นของพระองค์จะถวาย
โมทนาขอบพระคุณพระองค์  
และธรรมิกชนทั้งสิ้นของ
พระองค์จะถวายสาธุการ     
แด่พระองค์ 

11 เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริ
แห่งราชอาณาจักรของ
พระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพ
ของพระองค์ 

12 เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพ
ของพระองค์  และสง่าราศีอัน
รุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของ
พระองค์แจ้งแก่บรรดาบุตรของ
มนุษย์ 

13  ราชอาณาจักรของพระองค์
เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และ
แผ่นดินของพระองค์ด ารงอยู่
ตลอดทุกชั่วชาตพันธุ์พระเจ้า
ทรงสัตย์ซือ่ตามพระวจนะทั้งสิ้น
ของพระองค์ และทรงพระ -
เมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของ
พระองค์   
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วันที่ 29 พฤษภาคม   
1 ยอห์น 1:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :14 “พระเจ้าทรงชทูุกคน     
ทีก่ าลงัจะล้มลง  และทรงยก    
ทุกคนทีโ่น้มตวัลงให้ลกุขึ้น” 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 1:1-4 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 
ยอห์นเป็นผู้เขียนพระธรรม1ยอห์น 
ท่านเป็นหนึ่งในสาวก 12คนของ
พระเยซู ท่านอาจจะเป็น “สาวกที ่
พระเยซูทรงรกั” (ยน.21:20)     

 ยอห์นพร้อมกับเปโตรและ     
ยากอบมีสัมพันธภาพพิเศษกับ  
พระเยซู จดหมายฉบับนี้ถูกเขียน
ขึ้นระหว่าง ค .ศ.85-90 ที่เมืองเอ -
เฟซัสและเขียนก่อนที่ยอห์นจะ   
ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัทมอส (ดู 
วว .1 :9)  เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูก
ท าลายในปี ค .ศ.70 และคริสเตียน
ก็กระจัด กระจายไปทั่วจักรวรรดิ
โรมัน  
 กว่ายอห์นจะเขียนจดหมายฉบับ
นี้ศาสนาคริสต์ก็มีอายุยาวนาน
มากกว่าหนึ่งชั่วอายุคนและได้ผ่าน
ร้อนผ่านหนาว มามากแล้ว ปัญหา
ใหญ่ที่คริสตจักรเผชิญอยู่ในขณะนี้
ก็คือ  ขาดการอุทิศทุ่มเทตนเอง 
เช่นผู้เชื่อมากมายหลายคนถูก
ล่อลวงให้หันไปด าเนินชีวิต ตาม
มาตรฐานโลก ไม่ยืนหยัดเพื่อพระ
คริสต์ แต่ประนีประนอมกับความ
เชื่อฝ่ายโลก เนื่องจากมีผู้สอนเท็จ
เกิดขึ้นมากมาย จึงท าให้คริสตจักร
ตกต่ าลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
ความเชื่อ 
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 ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อ
ช่วยผู้เชื่อกลับเข้าสู่เส้นทางอีกครั้ง
หนึ่ง ท่านเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างความสว่างกับ
ความมืด และให้ก าลังใจคริสตจักร
ให้เติบโตขึ้นในความรักแท้ที่มี    
ต่อพระเจ้าและมีต่อกันและกัน  
 นอกจากนี้ท่านยังเขียนขึ้นเพื่อ
ช่วยให้ผู้เชื่อมั่นใจว่าพวกเขามีชีวิต
นิรันดร์และให้รู้ว่าความเชื่อของ
พวกเขาเป็นความเชื่อแท้ ดังนั้น
พวกเข าจึงสามารถชื่นชมยินดีกับ
ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการเป็น
บุตรพระเจ้าได้  
 ยอห์นเริ่มต้นจดหมายฉบับนี้
คล้ายกับบทแรกของพระกิตติคุณ
ยอห์น ท่านเน้นว่าพระคริสต์ทรง
ด ารงอยู่นิรันดร์ และเน้นว่าพระเจ้า
เข้ามาในโลกในฐานะของมนุษย์ 
ซึ่งยอห์นได้เห็นชีวิตของพระเยซู
กับตาของต นเอง และยังเน้นว่า
พระเยซูทรงน าความสว่างและชีวิต
เข้ามา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองข้อ 3,4 
ยอห์นได้เขียนเรื่องสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เชื่อ ซึ่งมีหลักการสามข้อ
ด้วยกัน  
 ข้อแรกคือ สัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
ต้องมีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะของ
พระเจ้า หากปราศจากส่วนนี้ ก็ ไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ข้อต่อมาคือ 
ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งขึ้นอยู่
กับความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
ของผู้เชื่อ และข้อสุดท้ายคือ เริ่มต้น 
ใหม่ทุกวันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  

สัมพันธภาพที่แท้จริงจะผสมผสาน
มิติด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ
เข้าด้วยกัน และเกิดขึ้นได้โดย 

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระคริสต ์
 
 นี่คือสิ่งที่เราต้องระวังอย่างยิ่ง
คือพระวจนะของพระเจ้าต้องเป็น
พื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ของเราที่
เป็นผู้เชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นพระเจ้าทรงย้ า
เรื่องความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ท่ามกลางคริสตจักรต่างๆ   
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 แต่เราต้องมีฐานความถูกต้อง    
ที่พระวจนะซึ่งหมายความว่า เรา
ไม่สามารถเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกับ
ความบาปได้  
 ให้เราพิจารณาว่าความสัมพันธ์
ของเรากับพี่น้องนั้นวางอยู่บน
ความถูกต้องแห่งพระวจนะหรือไม่ 
ถ้าไม่ถูกต้อง เราจะแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวจนะของพระองค์ที่ท า
ให้เราเห็นถึงความจริงของพระองค์ 
ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของเรา
ที่เราจะสามารถประยุกต์และใช้
พระวจนะนี้กับชีวิตของเราได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 30 พฤษภาคม   
1 ยอห์น 1:5-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
สดุดี  145:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :14 “พระเจ้าทรงชทูุกคน     
ทีก่ าลงัจะล้มลง  และทรงยก   
ทุกคนทีโ่น้มตวัลงให้ลกุขึ้น” 
อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 1:5-7 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เรารู้ได้
อย่างไรว่าคน ๆ นั้นได้สามัคคี
ธรรมกับพระเจ้า (ข้อ 6-7) ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 6 
 ในข้อนี้ยอห์นก าลังเผชิญหน้า
กับหนึ่งในสามค าสอนเท็จที่ผู้        
สอนเท็จกล่าวอ้าง นั่นก็คือ พวก   
เขากล่าวอ้างว่าผู้เชื่อสามารถมี
สัมพันธภาพกับพระเจ้าได้ ในขณะ 

เดียวกันก็ด าเนินชีวิตอยู่ในความ
มืดได้ด้วย  
 ผู้สอนเท็จที่สอนว่าร่างกาย   
เป็นสิ่งชั่วร้ายหรือไร้คุณค่าจะมี
พฤติกรรม 2 แบบคือ เขาอาจจะ
ปฏิเสธความต้องการฝ่ายกายโดย
การบังคับตนเองอย่างเข้มงวด 
หรือไม่เขาก็จะตอบสนองตัณหา
ทางกายทุกอย่างเต็มที่เพราะถึง
อย่างไรร่างกายก็จะต้ องถูกท าลาย
อยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่าท่าทีแบบที่
สองเป็นที่นิยมมากกว่า  
ในที่นี้ยอห์นก าลังบอกว่าไม่มีใคร 
ที่บอกว่าตนเองเป็นคริสเตียน  

และยังคงด าเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย
และผิดศีลธรรมได้ เราไม่สามารถ
รักพระเจ้าและชอบความบาปได ้

ในเวลาเดียวกัน 
 เราอาจจะไม่ทราบว่า คนนี้
บังเกิดใหม่หรือไม่จากค าบอกเล่า
ของเขา แต่เราสามารถรู้ได้จาก
ชีวิตของเขา เพราะคนที่บังเกิด
ใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มี
สามัคคีธรรมกับพระเจ้า ชีวิตของ
เขาที่ส าแดงออกมานั้นเราสามารถ 
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รู้ได้ เพราะจะเป็นชีวิตที่ด าเนินใน
ความสว่างอย่างแน่นอน  
 คนๆ นั้นจะไม่มีปรกติวิสัยที่ จะ
ท าบาป แต่จะมีปรกติวิสัยที่ไม่ท า
บาป ความบริสุทธิ์จะเป็นธรรมชาติ
ของเขา 
 เรามีธรรมชาติแห่งการบังเกิด
ใหม่แล้วหรือยัง ?_____________ 
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้พระเจ้าทรงครอบครองชีวิตของ
เรา ทูลเชิญให้พระวิญญาณสถิตอยู่
อย่างเต็มล้นในชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะมีชีวิตที่ด าเนินไปด้วยฤทธิ์เดช
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 31 พฤษภาคม   
1 ยอห์น 1:8-2.2 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-13 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :14 “พระเจ้าทรงชทูุกคน      
ทีก่ าลงัจะล้มลง  และทรงยก    
ทุกคนทีโ่น้มตวัลงให้ลุกขึ้น” 
อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 1:8-2.2  
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเข้าใจ
เรื่องการสารภาพบาปอย่างไร   
บ้าง ?____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ข้อ 
8-10 
ผู้สอนเท็จไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับว่า
ความบาปท าให้ สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าสิ้นสุดลง 
(1 :6) และไม่ยอมรับว่าคน เรา มี
ธรรมชาติบาปเท่านั้น (1:8)     แต่ 

พวกเขายังไม่ยอมรับอีกด้วยว่าการ
กระท าทุกอย่างของเขาเกี่ยวข้อง
กับความบาป (1:10)  
 ค าสอนเหล่านี้โกหกหลอกลวง
เพราะเป็นค าสอนที่มองข้ามความ
จริงพื้นฐานที่ว่าม นุษย์เป็นคนบาป
ทั้งโดยธรรมชาติและโดยนิสัย  
 เมื่อเรากลับใจใหม่ ความบาป
ของเราในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
ก็ได้รับการอภัยทั้งหมด แม้เรา
เป็นคริสเตียนแล้ว เราก็ยังคงท า
บาปและยังต้องสารภาพบาป  
 การสารภาพบาปแบบนี้ไม่ได้ท า
เพื่อให้พระเจ้ายอมรับ แต่เพื่อขจัด
อุปสรรคที่เกิด ขึ้นจากบาปซึ่ง
ขัดขวางสัมพันธภาพระหว่างเรา
กับพระเจ้า  
 แต่การยอมรับความผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องก็เป็นเรื่องยาก
ส าหรับหลายคน แม้จะเป็นการ
ยอมรับกับพระเจ้าก็ตาม การยอม
รับรู้ความอ่อนแอต้องอาศัยความ
ถ่อมใจและความซื่อตรง คนส่วน
ใหญ่มักจะแสร้งท าเป็นว่าเข้มแข็ง  
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 แท้จริง เ ราไม่จ าเป็นต้องกลัวที่
จะเปิดเผยความบาปของเราต่อ
พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทราบ
อยู่แล้ว พระองค์จะไม่ทรงผลักไส
เราออกไปไม่ว่าเราจะท าบาปอะไร
ลงไปก็ตาม แต่ตรงกันข้ามพระองค์
จะผลักบาปทิ้งไปและดึงเราเข้ามา
หาพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 9 
การสารภาพบาปควรจะท าให้เรามี
เสรีภาพที่จะเข้าร่วมในสัมพันธ -
ภาพกับพระคริสต์ ควรจะท าให้เรา
รู้สึกสบายใจขึ้นและคลายความ
วิตกกังวล  
 แต่คริสเตียนบางคนก็ไม่เข้าใจ 
เขารู้สึกผิดมากจนต้องสารภาพ
บาปเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า นอกจาก- 
นั้นก็ยังสงสัยว่าตนอาจจะลืม
สารภาพบาปบางอย่าง  
 ส่วนคริสเตี ยนอีกพวกหนึ่งเชื่อ
ว่าพระเจ้าจะอภัยให้เม่ือเขาสารภาพ 
และถ้าเขาเสียชีวิตไปโดยไม่ได้
สารภาพบาป เขาก็จะหลงหายไป
เป็นนิตย์  
 

 คริสเตียนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่า  
พระเจ้าทรง “ต้องการ” อภัยโทษให้
เรา พระองค์ทรงยอมให้พระบุตรที่
รักสิ้นพระชนม์เพื่อว่าพระองค์จะ
ทรงยกโทษให้เราเมื่อเรามาหาพระ
คริสต์ พระองค์ทรงอภัยความบาป
ทั้งสิ้นที่เราได้ท าไปแล้วและที่จะท า
ในอนาคต เราไม่ต้องสารภาพบาป
เดิมซ้ าอีก และเราไม่ต้องกลัวว่า
พระองค์จะเขี่ยเราทิ้งถ้าเราไม่
สารภาพบาปให้หมดเกลี้ยงทุก
ขณะจิต  
 แน่นอนเราต้องการจะสารภาพ
บาปที่ท า แต่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่
ท าแล้วจะสูญเสียความรอด  
 สัมพันธภาพระหว่างเรากับพระ
คริสต์เป็นสิ่งที่มั่นคง ในทางตรงกัน
ข้ามเราควรสารภาพบาปเพื่อเราจะ
ได้มีสัมพันธภาพและความชื่นชม
ยินดีในพระองค์ได้อย่างเต็มที่ 

การสารภาพบาปที่แท้จริง
หมายความถึงความตั้งใจ 
ที่จะไม่ท าบาปต่อไปด้วย 
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 เราไม่ได้สารภาพบาปต่ อพระ -
เจ้าอย่างแท้จริงถ้าเรายังคงคิดว่า
จะท าบาปอีกต่อไปและต้องการ
เพียงแค่การอภัยโทษชั่วคราว เรา
ต้องอธิษฐานขอก าลังที่จะเอาชนะ
การล่อลวงครั้งต่อไปด้วย 
 ที่ผ่านมาเราสารภาพบาปอย่าง
ถูกต้องหรือไม่  และที่ไม่ถูกต้องคือ
อะไร และเราต้องแก้ไขอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มี
เง่ือนไข และความบาปผิดไม่
สามารถดึงเราออกจากความรัก
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

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