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จากใจศิษยาภิบาล 
ในพระวจนะของพระเจ้าของเรานั้น พระองค์ได้ทรงสัญญาพระพร

มากมายกับเรา พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาหรือเป็นพ่อของเรา ไม่มีพ่อคน
ไหนดีใจหรือต้องการให้ลูกของตนตกทุกข์ได้ยาก ล าบาก เจ็บไข้ได้ป่วย 
เช่นเดียวกันกับพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ที่พระองค์ได้ทร ง
สัญญาพระพร ไม่ใช่ค าแช่งสาปกับเรา  

เช่น ในพระธรรม สดุดีบทที่ 1 ข้อ 3,4 ที่กล่าวว่า “เขาเป็นเช่น
ต้นไม้ทีป่ลกูไว้ริมธารน ้ า  ซึง่เกิดผลตามฤดกูาล  และใบกไ็ม่เหีย่ว
แห้ง  การทุกอย่างซึง่เขากระท ากจ็ าเริญข้ึน  คนอธรรมไม่เป็น
เช่นนัน้  แต่เป็นเหมือนแกลบซึง่ลมพดักระจา ยไป” แต่ท าไมงานที่
เราท าไม่จ าเริญขึ้น เราท าไมถึงไม่เกิดผล ที่เป็นเช่นนี้ ค าตอบอยู่ในข้อ 
1,2 ที่กล่าวว่า ความสขุเป็นของบคุคล  ผูไ้ม่ด าเนินตามค าแนะน า
ของคนอธรรม  หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป  หรือนัง่อยู่ในทีนั่ง่
ของคนทีช่อบเยาะเย้ย  แต่ความปีติยินดีของผูนั้น้อยู่ใ นพระธรรม
ของ พระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองคท์ัง้กลางวนัและ
กลางคืน”  จากพระธรรมตอนนี้ เราได้เห็นถึงเง่ือนไขอยู่ในข้อที่ 3 คือ
คนที่ไม่ด าเนินชีวิตอย่างคนอธรรม คนบาป และเป็นคนที่ภาวนาพระ
วจนะของพระเจ้า 

และก็ยังมีพระคัมภีร์อีกมากมายที่เป็นพระสัญญาของพระองค์ที่
ให้กับเราที่ผมอยากจะขอยกมาให้ดูเช่น 

สภุาษิต 3:9-10  จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรพัยสิ์นของ
ตน  และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทัง้ส้ินของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะ
เตม็ด้วยความอดุม  และบอ่เกบ็ของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น 

ยุ้งของเราจะเต็มล้น โดยมีเง่ือนไขคือ ให้เราถวายเกียรตแิด่พระองค์
ด้วยทรัพย์สินและผลแรกของเรา 
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ลกูา 6:38 จงให้เขา  และท่านจะได้รบัด้วย  และในตกัของ
ท่านจะได้รบัตวงด้วยทะนานถ้วนยดัสัน่แน่นพนูล้นใส่ให้  
เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใด  พระเจ้าจะได้ทรง
ตวงให้ท่านด้วยทะนานอนันัน้" 

เราจะได้รับ เง่ือนไขคือ เมื่อเราให้เขา เพราะพระเจ้าจะให้เรากลับ
ตามที่เราให้ 

2 โครินธ์ 9:6-8  นีแ่หละคนทีห่ว่านเพียงเลก็น้อยกจ็ะเกีย่วเกบ็
ได้เพียงเลก็น้อย  คนทีห่ว่านมากกจ็ะเกีย่วเกบ็ได้มาก ทุกคนจง
ให้ตามทีเ่ขาได้คิดหมายไว้ในใจ  มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย  มิใช่ให้
ด้วยการฝืนใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัคนนัน้ทีใ่ห้ด้วยใจยินดี 
และพระเจ้าทรงฤทธิอ์าจประทานของดีทุกสิง่อย่างอดุมแก่ท่าน
ทัง้หลาย  เพือ่ให้ท่านมีทุกสิง่ทุกอย่างเพียงพอส าหรบัตวัเสมอ  
ทัง้จะมีสิง่ของบริบรูณ์ส าหรบังานทีดี่ทุกอย่างด้วย 

เราได้รับสิ่งของบริบูรณ์ เง่ือนไขคือ เราได้ให้ด้วยใจยินด ี
พระสัญญาของพระเจ้านั้นมีเง่ือนไขเสมอ พระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้

เราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอง แต่ให้เราเห็นกับอาณาจักรของพระองค์ พระ
เจ้าไม่ต้องการให้เราขาดพระพร แต่ต้องการให้เราไปถึงเต็มขนาดที่พระ
เจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเรา แต่เราต้องมีชีวิตอยู่ในน้ าพระทัยของพระองค ์

การที่เราท า QT ทุกวันนั้น ประการหนึ่งคือเราศึกษาพระวจนะซึ่ง
เป็นพระสัญญาของพระองค์ การที่เราท่อง และภาวนาพระวจนะนั้นก็
เพื่อเราจะจดจ าถึงพระสัญญาและเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ 
เราก็จะได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 

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

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

การอธิษฐานน้ัน  เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ     
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตาม
หัวข้อในหนงัสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหน   
ที่เรารู้สึกมีภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วย         
ตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 มิถุนายน   
ผู้วินิจฉัย 17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-14  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :15 “นัยน์ ตาทัง้ปวงมองดู
พระองค ์ และพระองคป์ระทาน
อาหารให้ตามเวลา” 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 17 ช้าๆ 
1 รอบ 
การที่มีคาห์มีทั้งรูปเคารพและ
ขอให้มีปุโรหิตในครอบครัวนั้นจาก
พระธรรมตอนนี้ ท่านคิดว่าถูกต้อง
หรือไม่ในสายพระเนตรของพระ
เจ้า?______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-12 
เห็นได้ชัดว่า ชาวอิสราเอล ไม่ได้  
ค้ าจุนบรรดาปุโรหิตและชาวเลวี
ด้วยสิบลดอีกต่อไป  เพราะประชาชน
มากมายไม่ได้นมัสการพระเจ้าแล้ว  

 หนุ่มเลวีในพระธรรมตอนนี้
อาจจะออกจากบ้านที่เบธเลเฮม
เพราะเงินที่ได้จากชาวเมืองนั้นไม่
พอเลี้ยงชีพ  
 แต่นอกจากชาวอิสราเอลทั่วไป
แล้ว แม้แต่บรรดาปุโรหิตและ
ชาวเลวีก็ยังมีศีลธรรมที่เสื่อมทราม 
ชายหนุ่มคนนี้รับเงิน (17 :10 ,11) 
รับรูปเคารพ ( 18 :20 ) และรับ
ต าแหน่ง (17:12) ในลักษณะที่ขัด
ต่อบทบัญญัติของพระเจ้า  
 ขณะที่เรื่องของมีคาห์แสดงให้
เห็นความตกต่ าทางศาสนาของ
ชาวอิสราเอลแต่ละคน เรื่องของ
ปุโรหิตคนนี้แสดงถึงความตกต่ า
ทางศาสนาของปุโรหิตและชาวเลวี 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 2   
มีคาห์และมารดาของเขาดูเป็นคนมี
ศีลธรรมและอาจจะอยากนมัสการ
พระเจ้าอย่างจริงใจ แต่พวกเขาไม่
เชื่อฟังพระองค์โดยท าตามความ
ต้องการของตนเ องแทนที่จะท า
ตามที่พระเจ้าทรงต้องการ  
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 “ทุกคนกก็ระท า ตามทีต่นเอง
เหน็ชอบ” (17:6) เป็นท่าทีของคน
ในสมัยของมีคาห์ซึ่งคล้ายกับท่าที
ของคนในปัจจุบัน แต่พระเจ้าทรง
วางมาตรฐานให้เรา พระองค์ไม่ได้
ปล่อยให้เราท าตามใจหรือตาม
ความคิดเห็นของเราเอง  

เราหลีกเลี่ยงการท าตามมาตรฐาน 
ที่ตกต่ าของสังคมได้ด้วย 

การยึดมั่นในบทบัญญัติของพระเจ้า 
และน ามาปฏิบัติในชีวิตจริง  

ความอิสระและการพึ่งพาตนเอง 
จะเป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่ออยู่ในกรอบ 
ตามมาตรฐานของพระเจ้าเท่านั้น 
 เราเป็นคนที่ท าตามใจตัวเอง
หรือไม่ การที่เราตามใจตัวของเราเอง
นั้นความหมายจริง ๆ กค็ือการที่เรา
เป็นพระเจ้าของตัวเราเอง เราอาจจะ
บอกว่า เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่สิ่งที่
จะท าให้เรารู้ว่าเราท าตามใจของเรา
เองหรือไม่ ก็ดูที่ว่า เรายินดีรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่นหรือไม่ หรือเมื่อ
คนอื่นเสนอความเห็นที่ไม่ตรงกับเรา 
เราแสดงท่าทีโกรธหรือไม่พอใจ
หรือไม่ ?_____________________
____________________________ 

 ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่า เราก าลัง
ท าตามที่ตัวเองเห็นชอบ พระเจ้า
ได้ออกแบบให้เราท างานร่วมกัน
กับผู้อื่น ไม่ได้ให้เราท างานคน
เดียว เราต้องมีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ยอมรับความคิดเห็น และ
ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่ น 
และเราต้องยอมช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
เราไม่ได้มีความสามารถที่จะท าทุก
สิ่งทุกอย่างได้ เพราะจะท าให้เรา
ต้องพึ่งพาพระเจ้าและพี่น้อง 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับคริสตจักร ส าหรับผู้น า พี่
น้องในคริสตจักรที่ร่วมชี วิตกับเรา 
ที่เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ที่จะ
ท าให้เราเติบโตขึ้น 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูเราจนเติบโต 
ขอบคุณพระเจ้าส าหรับพี่น้องของ
เราในครอบครัว ที่พระเจ้าทรงใช้   
มาสอนเราว่า เราต้องพึ่งพาซึ่ง      
กันและกัน  เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ 
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 2 มิถุนายน   
ผู้วินิจฉัย 18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-14  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :15 “นัยน์ตาทัง้ปวงมองดู
พระองค ์ และพระองคป์ระทาน
อาหารให้ตามเวลา” 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 18 ช้าๆ 
1 รอบ 
ในข้อ 27 ชาวเมืองลาอิชอยู่เฉยๆ 
แต่ชาวดานก็ไปท าลายเขา โดยที่
พระเจ้าไม่ได้อนุญาตเลย ท่านรู้สึก
อย่างไรบ้างกับคนที่ไม่ได้รู้จัก   
พระเจ้า แต่ถูกท าลาย?   
__________________________
_________________________ 
เปรียบกับคนในปัจจุบันที่ไม่รู้จัก
พระเจ้า และอยู่อย่างสงบ เ ราควร
จะมีภาระใจน าความรอดไปยังพวก
เขาเหล่านั้นด้วย 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน  
ข้อ 1  เผ่าดานได้รับส่วนแบ่ง ที่ดิน
เพียงพอต่อความต้องการของพวก
เขา (ยชว.19:40-48)  
 แต่เนื่องจากพวกเขาไม่วางใจว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้
ยึดครองดินแดนนั้นได้ ชาวอัมโ มน
จึงบังคับให้ชาวดานไปอยู่ในดินแดน
เทือกเขาและไม่ยอมให้ตั้งถิ่นฐาน
ในที่ราบ (1:34) แทนที่จะต่อสู้เพื่อ
ดินแดนที่ได้รับส่วนแบ่งมาแล้ว 
เผ่าดานกลับมองหาดินแดนใหม่
ทางตอนเหนือซึ่งมีการต่อต้านจาก
ศัตรูน้อยกว่า  
 ขณะเดินทางขึ้นเหนือชาวดาน
บางคนผ่านบ้านมีคาห์และขโมยรูป
เคารพของเขา 
 

ข้อ 27  เผ่าดานมีสิทธิ์ฆ่าชาวเมือง
ลาอิชหรือ? ไม่เลย  
 พระเจ้าทรงบัญชาอิสราเอลให้
กวาดล้างท าลายเมืองบางเมือง
เพราะชาวเมืองกราบไหว้รูปเคารพ
และท าสิ่งที่ชั่วร้าย แต่ลาอิชไม่ได้
ถูกพิพากษาเช่นนั้น  
 เมืองนี้ไม่ได้อยู่ในเขตแดนที่แบ่ง
ให้เผ่าดาน และชาวเมืองลาอิชก็รัก 

สงบต่างจากชาวคานาอันที่ชอบท า
สงคราม  
 แต่เผ่าดานไม่ใส่ใจพระบัญชา
ของพระเจ้าซึ่งสั่งให้พวกเขา
ท าลายเมืองที่กราบไหว้รูปเคารพ 
(ฉธบ .13:12-15) ชาวดานกลับท า
บาปนี้เสียเอง เรื่องนี้จึงแสดงให้
เห็นว่าเผ่าบางเผ่าหันเหออกไป
จากพระเจ้าไกลเพียงใด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 27   
 การที่ชาวดานมีชัยเหนือเมือง
ลาอิชไม่ได้หมายความว่าการกระท า
ของพวกเขาถูกต้อง การกราบไหว้
รูปเคารพของพวกเขาแสดงให้เห็น
ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงน าพวกเขา  
 ทุกวันนี้คนมากมายท าผิดให้
เป็นถูกโดยมองแค่ความส าเร็จ
ภายนอก พวกเขาคิดว่าความม่ังคั่ง 
ชื่อเสียง หรือกา รไม่ต้องทนทุกข์
แสดงถึงพระพรของพระเจ้า แต่
เรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์
ชี้ให้เห็นว่าความชั่วและความ -
ส าเร็จฝ่ายโลกนั้นเข้ากันได้ดี (2 
พกษ.14:23-29)   
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ความส าเร็จไม่ใช่เครื่องวัด 
ความพอพระทัยของพระเจ้า  

อย่าปล่อยให้ความส าเร็จส่วนตัว
กลายเป็นมาตรวัดว่าพระเจ้า 
ทรงพอพระทัยเราหรือไม ่

 ให้เรามาทบทวนชีวิตของเราว่า
เราได้ผิดพลาดอะไรไปหรือไม่ โดย
ที่เราใช้ความส าเร็จเป็นมาตรวัดว่า
พระเจ้าทรงพอพระทัยเรา เพราะ
อาจจะมีบางอย่างที่เราประสบ
ความส าเร็จ แต่นั้นไม่ใช่น้ าพระทัย
พระเจ้า ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าใส่น้ าพระทัยของ
พระองค์ที่รักคนบาป และมีพระ
ประสงค์ที่จะให้ทุกคนรอดนั้นกับ
เรา เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวดีกับ
ทุก ๆ ด้วยความรักความห่วงใย
แบบที่พระเจ้าทรงมีนั้น 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มี
ชีวิตที่เดินไปตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า และรับใช้พระอง ค์แม้ว่า
งานนั้นจะยากล าบาก แต่ขอพระ -
เจ้าประทานก าลังและสติปัญญา  

ให้กับเราที่จะท าให้น้ าพระทัยของ
พระองค์ส าเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 3 มิถุนายน   
ผู้วินิจฉัย 19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-14  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :15 “นัยน์ตาทัง้ปวงมองดู
พระองค ์ และพระองคป์ระทาน
อาหารให้ตามเวลา” 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 19 ช้าๆ  
1 รอบ 
เมื่อท่านอ่านพระธรรมตอนนี้ท่าน
คิดอย่างไรที่ในชุมชนอิสราเอลจึงมี
ความบาปเรื่องเพศแบบเดียวกับที่
เกิดกับเมืองโสโดมและโกโมรา? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 การมีภรร ยาน้อยเป็นสิ่งที่
สังคมอิสราเอลสมัยนั้นยอมรับแม้นี่
จะไม่ใช่ความมุ่งหมายของพระเจ้า 
(ปฐก.2:24)   

 ภรรยาน้อยมีหน้าที่เหมือนภรรยา
ทุกอย่าง แต่ได้รับสิทธิประโยชน์  
ไม่เท่าภรรยา แม้ว่าภรรยาน้อยจะ
เป็นของชายคนหนึ่งตามกฎหมาย
แต่เธอกับลูกๆ  มักไม่มีสิทธิ์รับ
มรดกเหมือนภรรยากับลูกที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  
 จุดประสงค์หลักของการมี
ภรรยาน้อยคือการให้ความสุขทาง
เพศแก่สามี มีลูกให้สามีเพิ่มขึ้น 
และช่วยท างานบ้าน ภรรยาน้อย
มักเป็นเชลยชาวต่างชาติ แต่ก็
อาจจะเป็นชาวอิสราเอลก็ได้ อย่าง
ที่ภรรยาน้อยน่าจะเป็นชาวอิสราเอล
ในพระธรรมตอนนี้ 
 
ข้อ 24 ไม่มีที่ไหนมีวัฒนธรรม การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เข้มงวดจริงจัง
เท่ากับในตะวันออกกลาง  
 การปกป้องแขกผู้มาเยือนถือ
เป็นเกียรติสูงสุดของผู้ชาย แต่ใน
ที่นี้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลายเป็น
สิ่งที่ไร้เหตุผล พวกเขาเชื่อว่าการ
ปล่อยให้บุตรสาวและญาติมิตรถูก
ข่มขืนกระท าช าเราก็ยังดีกว่าความ
เสี่ยงที่จะขัดแย้งกับแขกผู้มาเยือน
และเพื่อนบ้าน  
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 ชายสองคนนี้เห็นแก่ตัว (พวก
เขากลัวตนเองจะถูกท าร้าย ) พวก
เขาขี้ขลาด (ไม่อยากเผชิญความ
ขัดแย้งที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ) 
และพวกเขาไม่เชื่อฟังบทบัญญัติ
ของพระเจ้า (จงใจปล่อยให้เกิดการ
ข่มขืนและฆาตกรรม ) ผลกระทบที่
รุนแรงจะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้
ธรรมเนียมในสังคม  มีอ านาจเหนือ
ส านึกด้านศีลธรรม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 30   
อาชญากรรมที่สยดสยองในบทนี้
ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงที่สุดของ
อิสราเอล  
 ที่แย่กว่านั้นก็คือชนชาติอิสราเอล
ไม่สามารจัดตั้งรัฐบาลบนพื้ นฐาน
ด้านศีลธรรมของพระเจ้าได้ และ
ไม่ได้ใช้บทบัญญัติของพระเจ้าเป็น
กฎหมายในดินแดนของพวกเขา 
ผลก็คือกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์และ
อาชญากรรมก็ถูกละเลย  
 

 ความวิปริตทางเพศและสภาพที่
ไร้กฎหมายต่างเป็นผลพวงที่เกิด  
ขึ้นเพราะชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า พวกเขาไม่ยอมพูดถึงเรื่อง
นี้จนกระทั่งเหตุการณ์เลยเถิด   
 เมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งพระเจ้า
และพระวจนะของพระองค์  ความ
บาปทุกประเภทจะตามมา  
 การออกห่างจากพระเจ้าอาจจะ
ค่อยๆ เกิดขึ้นจนแทบสังเกตไม่ได้ 
แต่ผลสุดท้ายจะกระทบถึงคนรุ่น
ต่อไป  

เราต้องเรียกชนชาติของเราให ้
หันกลับมาหาพระเจ้าอยูเ่สมอและ
ร่วมมือกันเพื่อสถาปนาการปกครอง
ของพระเจ้าทั้งด้านศีลธรรมและ 
ด้านจิตวิญญาณในหัวใจของทุกคน 
 เราต้องด าเนินชีวิตตามพระ
วจนะของพระเจ้า เพราะเมื่อเราท า
ตามพระวจนะเราก็จะรับพระพร
และรับผลตามที่พระวจนะสัญญา
ไว้ แต่ถ้าเราท าตามความคิดของ
เราเองเหมือนกับคนอิสราเอล
เหล่านี้ เราก็ต้องรับผลจากการที่ 
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เราลงทุนตามใจตัวเรานั้น ซึ่งไม่
แน่นอนว่าจะดีหรือเลว 
 ขณะนี้ เราได้เลือกที่จะด าเนิน
ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่ ? และถ้าเราเลือกเช่นนี้ 
เราได้เห็นพระพรอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาฝ่ายวิญญาณและความคิดของ
เราที่จะเห็นคุณค่าของพระวจนะ
ของพระเจ้า และทูลขอพระเจ้าให้
เรารู้จักที่จะประยุกต์พระวจนะของ
พระเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของเราทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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วันที่ 4 มิถุนายน   
ผู้วินิจฉัย 20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี  145:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :16 “พระองคท์รงยืน่พระ
หตัถข์องพระองค ์ พระองคท์รง
ให้สตัวโ์ลกทุกอย่างอิม่ตาม
ความปรารถนา” 

อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 20 ช้าๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านคิด
อย่างไรบ้างกับการที่พี่น้องท า
สงครามกัน และท่านคิดว่ าจะ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ได้
อย่างไร?___________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 ดานเป็นเมืองที่ อยู่เหนือสุด
ของอิสราเอลและเบเออร์เชบา เป็น 
เมืองที่อยู่ใต้สุด ชื่อของทั้งสองจึง 

มักใช้ควบคู่กันเพื่อกล่าวถึงอิสรา- 
เอลทั้งประเทศ 
ข้อ 48     เผ่าเบนยามินฟื้นคืน สู่
สภาพเดิมหลังการสังหารหมู่ได้ใน
เวลาต่อมา  
 ซาอูลกษัตริย์องค์แรกของ
อิสราเอลมาจากเผ่านี้ (1ซมอ.9:21) 
ราชินีเอสเธอร์ (อสธ .2:5-7) และ
อัครทูตเปาโล (รม.11 :1) ก็มาจาก
เผ่านี้เช่นกัน แต่เผ่าเบนยามินก็   
ยังถูกมองว่าเป็นเผ่าที่เล็ กกว่าเผ่า
อื่นๆ  ในอิสราเอลเสมอ (เช่นใน
สดด.68:27) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 บางทีพวกผู้น าของเบนยามิน
อาจจะไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับอาชญากรรมอันร้ายแรงใน
ดินแดนของพวกเขา หรือพวกเขา
อาจจะหยิ่งยโสเกินกว่าจะยอมรับ
ว่าคนในเผ่าของตนท าสิ่งที่ต่ าทราม
เช่นนั้น  



มิถุนายน – 15 

 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดพวกเขาไม่
ยอมฟังเผ่าอื่นๆ  ของอิสราเอลและ
ไม่ยอมมอบตัวผู้ถูกกล่าวหา พวก
เขาภักดีต่อเผ่าของตนยิ่งกว่าบท -
บัญญัติของพระเจ้า  
 การปกป้องคนของตนท าให้
ระดับศีลธรรมของเผ่าเบนยามินทั้ง
เผ่าตกต่ าพอๆ  กับของอาชญากร 
การกระท าเช่นนี้ท าให้เ ราพอมอง  
เห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านศีลธรรม
ของชนชาตินี้เป็นอย่างไร   
 สมัยของผู้วินิจฉัยจบลงด้วย
สงครามกลางเมืองที่นองเลือดก่อน
จะมีการฟื้นฟูจิตวิญญาณ ในสมัย
ของซามูเอล 
 
ข้อ 46-48 ผลของการข่มขืนและ
ฆาตกรรมที่สยดสยองไม่น่ากระทบ
ถึงชุมชนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  
 คนท้องถิ่ นน่าจะลงโทษอาชญา
กรและแก้ไขความหละหลวมที่
ก่อให้เกิดอาชญากรรมนั้นตั้งแต่
แรก แต่ชาวเมืองรวมถึงคนทั้งเผ่า
กลับปกป้องความชั่วร้ายถึงขั้น
ยอมท าสงคราม  
 

 เราต้องพยายามแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว ชาญฉลาด และเด็ด
เดี่ยวก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้าย
จนกลายเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่โต
เกินแก้ 
 ดังนั้นการแก้ปัญหาการขัดแย้ง
ต้องท าอย่างมีสติปัญญาและใช้
หลักการที่มาจากพระวจนะของ
พระเจ้า มิฉะนั้นก็จะสามารถ
ลุกลามใหญ่โตเช่นกรณีนี้ได้  

ให้เราเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา 
เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยที่จะแก้ไขโดย
ใช้สติปัญญา ใช้หลักการพระวจนะ 

และปรึกษาหารือกัน 
โดยพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที ่

 เราเคยมีตัวอย่างประเด็นความ
ขัดแย้งอะไรหรือไม่ ที่เราประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาไม่ให้
มันลุกลามใหญ่โตออกไป โดยการ
ที่เราใช้หลักการพระวจนะของพระ
เจ้าในการแก้ปัญหานั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่
เราจะเผชิญทุกปัญหาอย่างชาญ
ฉลาดโดยที่เรายึดและใช้หลักการ
พระวจนะของพระเจ้าในการ
แก้ปัญหานั้น  
 อธิษฐานที่ในคริสตจักรและใน
ครอบครัวของเราจะมีพระวจนะ
ของพระเจ้าเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต และทูลขอพระเจ้าทรง
น าให้พี่ น้องทุกๆ คนมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันที่จะกระท าตามพระวจนะ
ของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 5 มิถุนายน   
ผู้วินิจฉัย 21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุ ดี  
145 :16 “พระองคท์รงยืน่พระ
หตัถข์องพระองค ์ พระองคท์รง
ให้สตัวโ์ลกทุกอย่างอิม่ตาม
ความปรารถนา” 
อ่านพระธรรม ผูวิ้นิจฉัย 21 ช้าๆ 
1 รอบ 
ท่านได้เห็นถึงผลของการกล่าว
ปฏิญาณอย่างสะเพร่าขณะที่อารมณ์
พาไปอย่างไรบ้าง (ข้อ5) และคน
อิสราเอลได้แก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8-12 
อิสราเอลมีปัญหาไม่ขาดสาย เพราะ
การกล่าวปฏิญาณอย่างสะเพร่า
ขณะที่อารมณ์พาไป (21:5)  

 ตอนนี้พวกเขาท าลายอีกเมือง
หนึ่ง อิสราเอลคงแก้ตัวให้การ
กระท าของพวกเขาด้วยเหตุผล
ต่อไปนี้   
[1] ค าปฏิญาณจะละเมิดไม่ได้ และ
อิสราเอลก็ได้ปฏิญาณแล้ว ว่าคนที่
ไม่ช่วยพวกเขาท าสงครามกั บเผ่า
เบนยามินจะถูกฆ่า  
[2] เนื่องจากผู้หญิงทั้งหมดใน เผ่า
เบนยามินถูกฆ่าตายไปหมดแล้ว  
พวกผู้ชายที่ยังเหลืออยู่ไม่มาก
ต้องการภรรยา เพื่อรักษาเผ่าของ
พวกเขา ดังนั้นการละเว้นสาว
พรหมจารีของเมืองยาเ บชกิเลอาด
น่าจะเป็นทางออกที่ดี   
 เราไม่รู้สถานการณ์เบื้องหลัง
การสังหารหมู่อันโหดเหี้ยมที่ยาเบช- 
กิเลอาด  แต่ดูเหมือนว่าชาวอิสราเอล
ที่เหลือก็ท าตามตัวอย่างของเผ่า
เบนยามิน  พวกเขาจงรักภักดีต่อ
เผ่าของตนมากกว่าพระบัญชาของ
พระเจ้า และแก้ไขข้อผิดพลาดใน
อดีตด้วยการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 25 
ในสมัยผู้วินิจฉัย ชาวอิสราเอล
เผชิญปัญหาเพราะทุกคนมีอ านาจ
ท าอะไรตามอ าเภอใจ และต่างคน
ต่างก็ท าตามมาตรฐานของตนเอง 
การท าเช่นนี้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ร้ายแรง  
 โลกของเราก็เช่นกัน แต่ละคน 
แต่ละกลุ่ม และแต่ละสั งคม ต่างถือ
ว่าตนเองมีสิทธิอ านาจสูงสุดโดยไม่
ใส่ใจพระเจ้า เมื่อคนท าตามใจ
ตนเองอย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่สนใจ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนก็ต้องรับ
ผลร้ายด้วยกันทั้งหมด   

การยอมมอบแผนการชีวิต  
ความปรารถนา และแรงจูงใจ
ทั้งหมดของเราไว้กับพระเจ้า 
ถือว่าเป็นวีรกรรมสูงสุด 

 คนอยา่งกิเดโอน เยฟธาห์  และ
แซมสันมีชื่อเสียงเพราะวีรกรรมที่
พวกเขาท าไว้ในสงคราม แต่ชีวิต
ส่วนตัวของพวกเขายังห่างไกลจาก
ความเป็นวีรบุรุษมากนัก   
 

 วีรบุรุษที่แท้จริงนั้นท าสงคราม
ทุกวันที่บ้าน ที่ท างาน ที่คริสตจักร 
และในสังคมเพื่อสร้างอาณาจักร
ของพระเจ้าให้เป็นจริง  
 อา วุธของเราคือมาตรฐาน 
ศีลธรรม ความจริง  และความ
เชื่อมั่นที่เราได้รับจากพระวจนะ
ของพระเจ้า  
 เราจะพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้ถ้า
เราเก็บทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกที่     
ยึดมาได้แทนที่จะแสวงหาทรัพย์
สมบัติฝ่ายสวรรค์ 
 เราได้เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของ
พระเจ้าหรือไม่ และอะไรคืออาวุธ
ของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงเป็นจอม
เจ้านาย จอมกษัตริย์เหนือชีวิตของ
เรา และเราจะด าเนินชีวิตโดยมี
หลักการด าเนินชีวิตตามแบบของ
พระวจนะพระเจ้า 
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 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า สรรเสริญถึงความรักของ
พระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา แม้
เราผิดพลาด ท าบาป พระองค์ก็ยัง
ทรงรักเรา อดทนต่อเรา และทรง
น าให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 

 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อแสดงว่าคน
สามคนยืนหยัดม่ันคงและซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้า แม้สังคมรอบตัวพวก
เขาจะล่มสลาย  
 

ผู้เขียน :   ไม่ปรากฏ บางคนคิด
ว่าเป็นซามูเอล แต่เนื้อหาบ่งชี้ว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เรื่องนี้เขียนขึ้นหลังจากที่ซามูเอล
ตายไปแล้ว  
 

เบื้องหลัง  : ช่วงที่มืดมนใน
ประวัติศาสตร์อิสราเอลประชาชน
ไม่ได้ท าตามพระประสงค์ของ   
พระเจ้า แต่ใช้ชีวิตตามใจตนเอง 
(วนฉ.17:6)   

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

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

เข้าใจพระธรรม นางรูธ 
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ข้อพระคัมภีร์หลัก : นางรูธ 1:6 
"แต่รธูตอบว่า  "ขอแม่อย่า
วิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิก
ติดตามแม่ไปเล ย  เพราะแม่จะ
ไปไหนฉันจะไปด้วย  และแม่จะ
อาศยัอยู่ทีไ่หนฉันกจ็ะอยู่ทีนั่น่
ด้วย  ญาติของแม่จะเป็นญาติ
ของฉัน  และพระเจ้าของแม่ก็
จะเป็นพระเจ้าของฉัน"  

ถ้ามีคนพูดว่า “ขอฉันพูดถึง
แม่สามีของฉันหน่อยเถอะ ” เรา
มักจะคิดถึงค าพูดในแง่ลบหรือเรื่อง
ข าขัน  เพราะภาพของแม่สามี
กลายเป็นตัวตลกที่ทุกคนล้อเลียน
กันเพื่อความสนุกสนานไปเสียแล้ว 
อย่างไรก็ตามพระธรรมนางรูธเล่า
เรื่องที่แตกต่างกันอย่างมาก รูธรัก
นาโอมีแม่สามีของเธอ รูธเพิ่งจะ
เป็นแม่ม่ายและแม้จะต้องจากบ้าน
เกิดเมืองนอน เธอก็ขอไปอยู่กับ  
นาโอมีไม่ว่านาโอมีจะไปที่ไหน รูธ
กล่าวอย่างจริงใจว่า “ญาติของแม่
จะเป็นญาติของฉัน  และพระ -
เจ้าของแม่กจ็ะเป็นพระเจ้าของ

ฉัน” (1:16) นาโอมีตอบตกลงและ
รูธก็เดินทางไปเยรูซาเล็มพร้อมแม่
สามี 

พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงนาโอมี
มากนักนอกจากว่าเธอรักและ
ห่วงใยรูธ เห็นได้ชัดว่าชีวิตของ   
นาโอมีคงเป็นพยานที่ดีเกี่ยวกับ
ความจริงของพระเจ้า  รูธจึงใกล้ชิด
กับแม่สามีและใกล้ชิดกับพระเจ้า   
ที่นาโอมีนมัสการ  ในเวลาต่อมา
พระเจ้าก็ทรงน าหญิงม่ายชาว     
โมอับคนนี้ไปหาผู้ชายชื่อโบอาส  
ซึ่งแต่งงาน กับเธอในที่สุด  ผลก็คือ
รูธกลายเป็น ย่าทวดของดาวิดและ
เป็นบรรพบุรุษในพงศ์พันธุ์ของ  
พระมาซีฮา  ชี วิตของนาโอมีมี
อิทธิพลต่อรูธมากทีเดียว 

นอกจากนี้พระธรรมนางรูธยัง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเมตตาของ
พระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ที่
ยากล าบาก เรื่องของรูธเกิดขึ้นใน
สมัยของผู้วินิจฉัย ซึ่งเป็นสมัยของ
การไม่เชื่อฟัง การกราบไหว้รูป
เคารพ และความรุนแรง   
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แม้ในยามวิกฤตและสิ้ นหวัง
อย่างที่สุดก็ยังมีคนที่ติดตามพระ
เจ้าและพระองค์ทรงท าพระราชกิจ
ผ่านพวกเขา   

ไม่ว่าโลกนี้จะท าให้เราท้อแท้
และต่อต้านเราเพียงใด ยังมีคน
ติดตามพระเจ้าเสมอ พระองค์จะ
ทรงใช้ทุกคนที่เปิดใจให้พระองค์
เพื่อท าพระประสงค์ของพระองค์  
ให้ส าเร็จ   รูธเป็นชาวโมอับและ  
โบอาสสื บเชื้อสายมาจากราหับซึ่ง
เคยเป็นหญิงโสเภณีในเมืองเยรีโค  
ถึงกระนั้นพระมาซีฮาซึ่งเสด็จมา
ประสูติในโลกก็ทรงสืบเชื้อสายมา
จากพงศ์พันธุ์ของรูธและโบอาส 

จงอ่านพระธรรมเล่มนี้และ    
จงมีก าลังใจ พระเจ้าทรงท าพระ -
ราชกิจของพระองค์บนโลก 
พระองค์ทรงต้องการใช้เรา 
พระองค์ทรงใช้ เราได้เหมือนที่    
ทรงใช้นาโอมีให้น าครอบครัวและ
มิตรสหายมาถึงพระเจ้า  
 
 

วันที่ 6 มิถุนายน   
นางรูธ 1:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-15 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :16 “พระองคท์รงยืน่ พระ
หตัถข์องพระองค ์ พระองคท์รง
ให้สตัวโ์ลกทุกอย่างอิม่ตาม
ความปรารถนา” 

อ่าน พระธรรม นางรธู 1:1-10 
ช้าๆ 1 รอบ 
ถ้าท่านเป็นนางนาโอมี ท่านจะรู้สึก
อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4,5  แม้อิสราเอลจะไม่อยาก
เป็นมิตรกับชาวโมอับ (ฉธบ.23:3-
6) แต่ก็อาจจะไม่ได้ห้ามเด็ดขาด 
เพราะชาวโมอับอาศัยอยู่นอก
ดินแดนแห่งพันธสัญญา  



22 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

 แต่การแต่งงานกับชาวคานาอัน 
(และชนชาติอื่นๆ ท่ีอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแห่งพันธสัญญา ) เป็นการ
ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้า (ฉธบ.
7:1-4)  
 ชาว โมอับไม่ได้รับอนุญาตให้
นมัสการในพลับพลา เพราะพวก
เขาไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลผ่าน
ดินแดนของพวกเขาในช่วงที่
อิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์   
 ในฐานะที่เป็นชนชาติที่พระเจ้า
ทรงเลือก ชาวอิสราเอลควรวาง
มาตรฐานชีวิตด้านศีลธรรมไว้ให้สูง
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนชาติอื่นๆ 
แต่น่าหัวเ ราะที่พระเจ้าทรงใช้รูธ
หญิงชาวโมอับมาเป็นแบบอย่าง
ของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง  
 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตด้าน
ศีลธรรมของชาวอิสราเอลสมัยนั้น
ตกต่ าเพียงใด  
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองข้อ8,9 
ในสมัยโบราณ การเป็นแม่ม่ายเป็น
สิ่งที่เลวร้ายมาก  
 แม่ม่ายมัก ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ถูกละเลย และมักจะยากจนข้น - 

แค้น ดังนั้นบทบัญญัติของพระเจ้า
จึงก าหนดให้ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด
ของสามีที่ตายไปต้องดูแลแม่ม่าย 
แต่นาโอมีไม่มีญาติในโมอับและ
เธอก็ไม่รู้ว่าญาติๆในอิสราเอลจะ
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่   
 แม้สถานการณ์จะสิ้นหวัง แต่   
นาโอมี ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลย เมื่อ
ตัดสินใจกลับไปอิสราเอล นาโอมี
สนับสนุนให้รูธและโอรปาห์อยู่ใน
โมอับต่อไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่  
แม้ตัวนาโอมีเองจะต้องยากล าบาก
ก็ตาม  
เราต้องเป็นเหมือนนาโอมีที่คิดถึง

ความต้องการของคนอื่น  
ไม่ใช่แค่ของตนเองเท่านั้น เมื่อเรา 
ไม่เห็นแก่ตัว คนอื่นจะได้รับก าลังใจ
ในการท าตามแบบอย่างของเรา
เช่นเดียวกับในกรณีของนาโอม ี

 เมื่อเราสบาย เราก็อาจจะคิดถึง
คนอื่น ช่วยคนอื่นหรือสนับสนุนเขา
ได้ แต่ถ้าเราล าบากเหมือนอย่างที่  
นาโอมีเผชิญ เราจะสามารถท า
แบบที่นาโอมีท าได้หรือไม่ ท าไม? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าดี
หรือเลว และสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่และความสัตย์ซื่อของพระ
เจ้าที่พระเจ้าจะรักษาพระสัญญา
ของพระองค์ที่มีต่อเราเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอ บพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 มิถุนายน   
นางรูธ 1:11-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-16 
ท่อง จ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:17 “พระเจ้าทรงชอบธรรม
ตามทางทัง้ส้ินของพระองคแ์ละ
ทรงเอน็ดใูนการกระท าทัง้ส้ิน
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม นางรธู 1:11-22 
ช้าๆ 1 รอบ 
เมื่อสามีตาย และ แม่สามีจะย้าย
กลับประเทศตัวเอง ถ้าท่านเป็น
นางรูธท่านจะติดตามแม่สามีและ
ยอมเปลี่ยนตั วเองให้เป็นแบบแม่
สามีหรือไม่ ท าไม? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 11 
ความคิดของนาโอมีในที่นี้   (“ลูก
ชายที่จะให้เป็นสามีของเจ้า”) 
 หมายถึงการแต่งงานตามมาตร -
ฐานของชาวเลวี  หรือหน้าที่ของ พี่ 
ชายหรือน้องชายของผู้ตายที่จะ  
ต้องดูแลภรรยาม่าย (ฉธบ.25:5-10)  
 บทบัญญัตินี้ช่วยให้แม่ม่ายรอด
พ้นความยากจนและเป็นการสืบวงศ์
ตระกูลของสามีที่ตายไปแล้วด้วย   
 อย่างไรก็ตามนาโอมีไม่มี
บุตรชายที่จะให้แต่งงานกับรู ธ   
หรือโอรปาห์อีก  ดังนั้นนาโอมีจึง
สนับสนุนให้ลูกสะใภ้ทั้งสองอยู่ที่
บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเธอ
ต่อไปและแต่งงานใหม่  
 โอรปาห์เห็นด้วยกับความคิดนี้
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเธอ แต่รูธเต็มใจ
ละทิ้งโอกาสที่จะแสวงหาความ
มั่นคงและการมีลูกเพื่อดูแลนาโอมี 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 20,21 
 นาโอมีเคยทุกข์ยากแสนสาหัส 

มาแล้ว เธอออกจากอิสราเอลพร้อม 
ครอบครัวที่มั่นคง แต่เธอกลับมา
อีกครั้งในฐานะแม่ม่ายที่ยากจน  
 นาโอมีเปลี่ยนชื่อเพื่อแสดง
ความขมขื่นและความเจ็บช้ า เธอ
ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าโดยแสดง  
ความเจ็บปวดออกมาอย่างเปิดเผย 
อย่างไรก็ดีดูเหมือนเธอจะมองข้าม
ขุมทรัพย์ในความสัมพันธ์กับรูธ
และกับพระเจ้า   
 

เมื่อเราเผชิญกับช่วงเวลาที่ขมขื่น
พระเจ้าทรงยินดีจะฟังค าอธิษฐาน 
ที่จริงใจของเรา แต่ก็อย่ามองข้าม
ความรัก ก าลัง และความช่วยเหลือ

ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา 
ผ่านทางความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เรามี 

อย่าปล่อยให้ความขมขื่นและ 
ความสิ้นหวังมาบดบังโอกาสของเรา 
 ให้ประสบการณ์ของนาโอมีเป็น
ตัวอย่างส าหรับเราในการเผชิญ
ความยากล าบาก ให้ตระหนักว่า
พระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่ ทรง
ห่วงใยเรา เหมือนพ่อที่มีต่อลูก 
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 ขณะนี้เราก าลังเผชิญปัญหาหรือ
ความกดดันอะไรหรือไม่ และเราจะ 
มีท่าทีในการเผชิญแบบนางนาโอมี
อย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก ความห่วงใยที่พระเจ้าทรง 
มีต่อเรา แม้ว่าเราจะล าบากเข็ญใจ 
แต่พระองค์ก็ยังน าเราอยู่เสมอ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าในการ ตอบสนองปัญหา
ด้วยท่าทีที่ไว้วางใจในพระเจ้าอยู่
เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 8 มิถุนายน   
นางรูธ 2:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:17 “พระเจ้าทรงชอบธรรม
ตามทางทัง้ส้ินของพระองคแ์ละ
ทรงเอน็ดใูนการกระท าทัง้ส้ิน
ของพระองค”์ 

อ่าน พระธรรม นางรธู 2:1-9 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านคิดว่า อะไรคือจุดดีของนางรูธ
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
เมื่อข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์พร้อม
เก็บเกี่ยวแล้ว คนเกี่ยวข้าวจ ะถูก
จ้างมาตัดต้นข้าวและมัดรวมกัน
เป็นฟ่อน  
 

 กฎหมายของอิสราเอลห้ามเกี่ยว
ข้าวจนถึงขอบนา นอกจากนี้ข้าวที่
ตกอยู่ในนาจะต้องทิ้งไว้ให้คน
ยากจนมาเก็บ (เรียกว่าการเก็บ
ข้าวตกในนา ) เพื่อน าไปท าอาหาร 
(ลนต .19 :9 ;23 ;22 ;ฉธบ .24 :19 ) 
เป้าหมายของบทบัญญัตินี้คือ เพื่อ
เลี้ยงดูคนย ากจนและเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เจ้าของนากักตุนข้าว  
 บทบัญญัติข้อนี้เป็นสังคม -
สงเคราะห์ประเภทหนึ่งในอิสราเอล 
เนื่องจากรูธเป็นแม่ม่ายซึ่งหาเลี้ยง
ตนเองไม่ได้ เธอจึงไปเก็บข้าวตก
ในนา   
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2-3   รูธเริ่มลงหลักปักฐานใน
ดินแดนต่างถิ่น  
 แทนที่จะพึ่งพานาโอมีหรือรอให้
โชคช่วย  รูธกลับตัดสินใจออกไป
ท างาน เธอไม่กลัวที่จะยอมรับว่า
ตนเองยากจนและพร้อมจะท างาน
หนักเพื่อหาเลี้ยงชีพเมื่อรูธออกไป
ที่ทุ่งนาพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูเธอ   
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ถ้าเราก าลังรอให้พระเจ้า 
ทรงจัดเตรียมให้เรา จงพิจารณา 
ดูว่าพระองค์อาจจะรอใหเ้รา 
เป็นฝ่ายลงมือและแสดงให ้
พระองค์เห็นว่าความต้องการ 
ของเรานั้นส าคัญเพียงใด 

 ขณะนี้ เราก าลังรออะไรอยู่
หรือไม่ ให้เราอธิษฐานและลงมือ
ท าบางอย่างเลยเหมือนกับที่นางรูธ
ได้กระท านั้น? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 7  แม้งานของรูธจะหนัก  เหน็ด
เหนื่อยและต่ าต้อยเพียงใด แต่เธอ
ก็ท างานด้วยความซื่อสัตย์  
 เรามีท่าทีอย่างไรเมื่อเราได้รับ
มอบหมายงานที่ด้อยกว่าศักยภาพ
ที่แท้จริงของเรา งานที่เราท าอยู่
ขณะนี้อาจจะเป็นงานที่เหมาะสม
กับความสามารถของเราหรือ
อาจจะเป็นงานที่พระเจ้าทรง
ต้องการให้เราท า หรือเหมือนกรณี 
ของรูธ คืออาจจะเป็นการทดสอบ 

อุปนิสัยของเราเพื่อจะเปิดโอกาส
ใหม่ๆ ให้เราในอนาคตก็ได้ 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า 
ให้พระเจ้าทรงน าในชีวิตของเรา 
แม้บางครั้งอาจจะไม่ชัดเจน แต่ขอ
พระเจ้าประทานสติปัญญาและการ
ดลใจให้กับเราว่าขณะนี้เราควรจะ
ท าอะไร 
 ทูลขอพระเจ้าทรงท างานใน
ความคิดของเรา ทูลขอพระเจ้าทรง
น าพระวจนะของพระเจ้าเข้ามา ใน
ความคิดของเรา เพื่อเราจะได้มี
ประสบการณ์การฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 9 มิถุนายน   
นางรูธ 2:10-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-16 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ส ดุดี  
145:17 “พระเจ้าทรงชอบธรรม
ตามทางทัง้ส้ินของพระองคแ์ละ
ทรงเอน็ดใูนการกระท าทัง้ส้ิน
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม นางรธู 2:10-23 
ช้าๆ 1 รอบ 
ชีวิตที่ถ่อมใจของนางรูธตอนนี้ได้
สอนอะไรกับท่านบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรม ตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 10-12     ชีวิตของรูธแสดง
คุณสมบัติที่น่าชื่นชม เธอขยัน รัก
ผู้อื่น เมตตากรุณา ซื่อสัตย์ และ
กล้าหาญ  

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 คุณสมบัติเหล่านี้ท าให้รูธมี
ชื่อเสียงที่ดี เพราะเธอแสดง
คุณสมบัติเหล่านี้อย่างต่อเนื่องใน
ทุกด้านของชีวิต ไม่ว่ารูธจะไปที่
ไหนหรือท าอะไร  อุปนิสัยของเธอ
ยังเหมือนเดิม   
 คนที่เฝ้ามองเราตอนท างาน 
ตอนไปเที่ยว ตอนอยู่บ้าน หรือใน
คริสตจักรเป็นคนก าหนดชื่อเสียง
ของเรา  
 ชื่อเสียงที่ดีมาจากการด าเนิน
ชีวิตที่แสดงคุณสมบัติที่เรายึดถือ
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคนรอบข้าง
หรือสภาพแวดล้อมเราจะเป็น
อย่างไร เรามั่นใจหรือไม่ว่า เราเป็น
คนมีชื่อเสียงดี และถวายเกียรติแด่
พระเจ้า 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 20     รูธอาจจะไม่ตระหนักว่า
พระเจ้าทรงน า แต่พร ะองค์ก็ทรง
อยู่กับเธอทุกย่างก้าว 
 

 รูธไปเก็บข้าวตกในนาแต่ 
“บังเอิญ” ไปถึงนาของโบอาส  
 ขณะที่เราท ากิ จวัตรประจ าวัน 
พระเจ้าก็ทรงท าพระราชกิจในชีวิต
เราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย เรา
ต้องไม่จ ากัดพระเจ้าว่าจะทรงท า
อะไรได้บ้าง  

เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้น 
เพราะโชคหรือความบังเอิญ  
เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงน า 
ชีวิตของเราตามพระประสงค ์

ของพระองค ์

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานข อบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงน าในชีวิตของเราอยู่
เสมอ ไม่ว่าสภาพการภายนอกจะดู
เหมือนแย่ แต่พระเจ้าก็ยังทรงน า
อยู่ตลอด ทูลขอพระเจ้าที่เราจะ
ชัดเจนในทิศทางการทรงน าของ
พระเจ้า และทูลขอความเชื่อเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเราจะเดินชีวิตด้วย
ความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวกับ
พระองค์  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 มิถุนายน   
นางรูธ 3:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:18 “พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุก
คนทีร่้องทูลพระองคท์ุกคนที ่
ร้องทูลพระองคด้์วยใจจริง” 
อ่าน พระธรรม นางรธู 3:1-9 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นว่า
รูธมีท่าทีอย่างไรกับนางน าโอมีที่
เป็นแม่สามีของตนเอง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1-9  
 ในฐานะที่เป็นม่าย รูธและนาโอ
มีมีแต่ชีวิตที่ยากล าบากรออยู่
ข้างหน้า แต่เมื่อนาโอมีได้ยินเรื่อง
โบอาส อนาคตของเธอก็มีความ  
หวังขึ้นอีกครั้ง (2:20)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 ตามลักษณะนิสัยของนาโอมี 
เธอคิดถึงรูธก่อนเป็นอันดับแรก
และสนับสนุนให้รูธลองถามโบอาส  
ว่าเขาจะยอมรับหน้าที่ “ญาติสนิท
ที่จะช่วยไถ่” หรือไม่   
 ญาติสนิทที่จะช่วยไถ่คือญาติที่
อาสาจะรับผิดชอบครอบครัวเพิ่ม  
ขึ้นเมื่อสามีของผู้หญิงคนหนึ่งตาย
ไป บทบัญญัต(ิฉธบ.25:5-10) ก าหนด 
ว่า แม่ม่ายคนนั้นจะแต่งงานกับพี่ - 
ชายหรือน้องชายของสามีได้ แต่  
นาโอมีไม่มีลูกชายอีก ในกรณี
เช่นนี้ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของสามีก็
ท าหน้าที่ญาติสนิทซึ่งช่วยไถ่และ
แต่งงานกับแม่ม่ายได้  
 ถ้าเขาไม่ยอมรับหน้าที่นี้ ญาติ
สนิทคนถัดไปสามารถท าหน้าที่
แทน ถ้าไม่มีญาติคนใดช่วยแม่ม่าย 
เธออาจจะยากจนไปตลอดชีวิต 
เพราะในวัฒนธรรมอิสราเอลมรดก
จะตกเป็นของบุตรชายหรือญาติ
สนิทที่เป็นผู้ชายเท่านั้น ภรรยา
ของผู้ตายจะไม่ได้อะไรเลย  
 เพื่อผ่อนปรนกฎการสืบทอด
มรดก จึงมีกฎการเก็บข้าวตกในนา
และการไถ่โดยญาติสนิท 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 5 
ในฐานะที่เป็นคนต่างชาติ รูธอาจ  
จะคิดว่าค าแนะน าของนาโอมีฟังดู
แปลกประหลาด แต่รูธก็ท าตาม
ค าแนะน านั้นเพราะเธอรู้ว่านาโอมี
มีความเมตตากรุณา เชื่อถือได้ 
และมีคุณธรรม  

เราแต่ละคนมีพ่อแม่  
เพื่อนสนิท หรือญาติที่เห็นแก่
ผลประโยชน์ของเราเสมอ  

จงรับฟังค าแนะน าของผู้ที่อาวุโสกว่า
และฉลาดกว่าเรา  ประสบการณ์
และความรู้ของพวกเขามีค่า 

 ลองคิดดูว่าชีวิตขอ งรูธจะเป็น
อย่างไร ถ้าเธอไม่สนใจแม่สามี 
 เรามีประสบการณ์การเชื่อฟังผู้
อาวุโสอะไรบ้าง และผลของการ
เชื่อฟังนั้นเป็นอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับผู้ใหญ่ในครอบครัวและใน
คริสตจักรที่ให้ข้อแนะน ากับเราใน
การตัดสินใจ ซึ่งท าให้เรารอบคอบ 



32 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

มากขึ้น อธิษฐานอวยพระพรท่าน
เหล่านี้ที่เป็นพระพรส าหรับเรา 
และอธิษฐานให้ท่านเหล่านี้ได้มี
สุขภาพแข็งแรงเพื่อจะเป็นพระพร
ส าหรับเราและส าหรั บอาณาจักร
พระเจ้ามากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 มิถุนายน   
นางรูธ 3:10-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทร งน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:18 “พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุก
คนทีร่้องทูลพระองคท์ุกคนที ่
ร้องทูลพระองคด้์วยใจจริง” 
อ่านพระธรรม นางรธู 3:10-18 
ช้าๆ 2 รอบ 
อะไรคือจุดดีของโบอาสจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ?_______________  
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 12  
รูธและนาโอมีคงสันนิษฐานว่าโบอาส 
เป็นญาติสนิทที่สุดของพวกเขา  
 ค าตอบของโบอาสเองก็แสดงให้
เห็นว่าเขาก็คงคิดจะแต่งงานกับรูธ 
โบอาสคงไม่ได้คิดจะแต่งงานกับนา- 
โอมี เพราะเธอคงอายุ มากเกินกว่า
จะมีบุตรได้อีก (1:11,12)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 มีชายคนหนึ่งในเมืองเป็นญาติที่
ใกล้ชิดกว่าโบอาสและมีสิทธิ์เป็นคน
แรกที่จะรับรูธมาเป็นภรรยา ซึ่งถ้าเขา 
ตัดสินใจจะไม่แต่งงานกับรูธ โบอาส 
จึงจะมีสิทธิ์แต่งงานกับเธอได้ (3:13) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 18 
 นาโอมีกล่าวเป็นนัยว่าโบอาสจะ
ท าตามสัญญาทันที เขามีชื่อเสียงดี
ในเรื่องรักษาค าพูดและจะไม่นิ่ง
เฉยจนกว่างานของเขาจะส าเร็จ 
คนที่เชื่อถือได้เช่นนี้โดดเด่นในทุก
ยุคทุกสมัยและทุกวัฒนธรรม  
 คนอื่นๆ มองว่าเรารักษาค าพูด
หรือไม่ ? 
การรักษาค าพูดและการท าสิ่งที่
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จเป็น 
เรื่องส าคัญล าดับต้นๆ และ 

การสร้างชื่อเสียงดีในด้านคุณธรรม
ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

 มีคุณธรรมด้านอื่นอีกหรือไม่ที
เราต้องพัฒนาเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ 
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
__________________________
__________________________ 
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราเรื่องการใช้ค าพูด รู้ว่าอะไรควร
พูดและไม่พูดและทรงสอนเราใน
การรักษาค าพูดด้วย เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ
น าคนมารู้จักพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 12 มิถุนายน   
นางรูธ 4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-17 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:18 “พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุก
คนทีร่้องทูลพระองค ์ทุกคนที ่
ร้องทูลพระองคด้์วยใจจริง” 
อ่านพระธรรม นางรธู 4 ช้าๆ      
1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกในข้อ
สุดท้ายว่าผู้สืบตระกูลจากโบอาส
และนางรูธคือใคร ?  และที่น่าคิดก็
คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็สืบเชื้อ
สายมาจากตระกูลนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 4  โบอาสน าเสนอกรณีของเขา
แก่ญาติอย่างชาญฉลาด  ก่อนอื่น
เขาให้ข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้พูดถึงใน
เรื่องนี้มาก่อน นั่นคือเอลีเมเลค  

 สามีที่ตายไปแล้วของนาโอมี ยัง
มีทรัพย์สินในบริเวณนั้นซึ่งก าลังจะ
ขาย ในฐานะญาติที่ใกล้ชิดที่สุด 
ชายผู้นี้มีสิทธิ์ซื้อที่ดินผืนนี้เป็นคน
แรก ซึ่งเขาก็ตกลงจะซื้อไว้ (ลนต .
25 :25 ) แต่โบอาสกล่าวว่าญาติ
สนิทซื้อที่ดินผืนนี้ ตามบทบัญญัติ
เขาต้องแต่งงานกับแม่ม่ายของ
เจ้าของที่ดินนั้นด้วย (มาห์โลน 
สามีที่ตายไปแล้วของรูธคงได้รับ
ที่ดินนั้นเป็นมรดก)  
 ญาติสนิทคนนั้นปฏิเสธเง่ือนไข
นี้ เขาไม่อยากให้เรื่องมรดกของ
เขาซับซ้อนวุ่นวาย เขาอาจเกรงว่า
ถ้าเขามีลูกกับรูธ ที่ดินบางส่วน
ของเขา  จะต้องโอนจากตระกูล
ของเขาไปเป็นของตระกูลเอลี
เมเลค แต่ไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลใด
โบอาสก็แต่งงานกับรูธได้แล้ว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ข้อ 1-3 
ข้อ 1-3    พระเจ้าทรงท าให้
โศกนาฏกรรมในชีวิตของนาโอมี
กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า
การมี “ลูกชายตั้งเจ็ดคน ” หรือการ
มีทายาทมากมาย  
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 ตลอดเวลาที่ตกทุกข์ได้ยาก นา -
โอมียังคงวางใจในพระเจ้า และ  
พระเจ้าทรงอวยพรเธออย่างยิ่งใหญ ่
ในเวลาอันเหมาะของพระองค์  
 แม้ในยามโศกเศร้าและระทม
ทุกข์ พระเจ้าก็ทรงท าให้เกิดพระ
พรยิ่งใหญ่ได้  จงเป็นเหมือนนาโอ -
มีอย่าหันหลังให้พระเจ้าเมื่อต้อง
เผชิญความทุกข์โศก  
แทนที่จะถามว่า “พระเจ้าทรงปล่อย
ให้ฉันเจอเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร”  
จงวางใจในพระองค์ พระองค์จะ 

สถิตอยู่กับเราในยามยาก 
 เราได้วางใจพระเจ้าในยามยาก
แบบนางรูธหรือไม่ และอะไรคือผล
ของการไว้วางใจพระเจ้าเช่นนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 16,17           ส าหรับบางคน 
พระธรรมนางรูธอาจเป็นแค่เรื่อง
ดีๆ ของหญิง สาวที่โชคดีคนหนึ่ง
เท่านั้น  
 แต่ในความเป็นจริงเหตุการณ์
ต่างๆ ที่บันทึกไว้ในพระธรรมนาง
รูธเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าจัดเตรียม 

ไว้ส าหรับการก าเนิดของดาวิดและ
พระเยซูผู้ทรงเป็นพระมาซีฮาห์ที่
พระเจ้าทรงสัญญาไว้  
 รูธไม่รู้ว่าชีวิตของเธอมีเป้า -
หมายที่ยิ่งใหญ่กว่า เราเอง ก็ไม่รู้
เรื่องเป้าหมายที่แท้จริงและความ -
ส าคัญของชีวิตของเราจนกว่าเรา
จะได้มองย้อนกลับมาจากนิรันดร์
กาล เราต้องตัดสินใจโดยคิดถึง
มุมมองนิรันดร์ของพระเจ้า  
 การเลือกทางลัดฝ่ายศีลธรรม
และใช้ชีวิตเพื่อความพอใจชั่วครู่ชั่ว
ยามไม่ใช่วิธีการด าเนินชีวิตที่ดี  
 รูธเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ ชีวิตและ
มรดกชีวิตที่เธอทิ้งไว้จึงยังคง
ความส าคัญแม้ว่าเธอจะไม่เห็นผล
ทั้งหมด  
จงด าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้า
พระเจ้าและตระหนักว่าชีวิตของเรา
ส่งผลไปไกลกว่าช่วงเวลาที่เรา 

ยังมีลมหายใจ รางวัลที่จะได้รับนั้น 
คุ้มค่ากว่าการเสียสละใดๆ 

อธิษฐาน 
 อธิ ษฐานสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ายให้เป็น 



36 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

พระพรได้ อย่างเช่นนางรูธท่ีเป็น
ชนต่างชาติ แต่พระองค์ก็ทรง
สามารถที่จะใช้ให้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของตระกูลที่พระเยซูคริสต์เจ้ามา
บังเกิด เช่นเดียวกันกับที่พระเจ้า
จะทรงใช้เราส าหรับ อาณาจักรของ
พระองค์ แม้ว่า เราจะมีพื้นภูมิที่
ล้มเหลวหรือไม่เรียบร้อย แต่
พระองค์ก็จะสามารถทรงใช้เรา
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์  : เพื่อบันทึกชีวิต
ของซามูเอลซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยคน
สุดท้ายของอิสราเอล การปกครอง
และความตกต่ าของซาอูลซึ่งเป็น
กษัตริย์องค์แรก และการเลือกและ
การเตรียมดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เขียน : คงเป็นซามูเอล แต่รวม
ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะนาธัน
และผู้เผยพระวจนะกาดด้วย 
(1พศด.29:29)  
 
เบื้องหลัง : พระธรรมนี้เริ่มขึ้นใน
สมัยผู้วินิจฉัย บรรยายการเปลี่ยน - 

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

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

เข้าใจพระธรรม 1 ซามูเอล 
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แปลงของอิสราเอลจากที่ปกครอง
โดยพระเจ้ามาเป็นปกครองโดย
กษัตริย์   
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก  
1 ซามเูอล8:7,9 
และพ ระเจ้าทรงตอบซามเูอล  
ว่า  "จงฟังเสียงประชาชนใน
เรือ่งทีเ่ขาทัง้หลายขอต่อเจ้า  
เพราะว่าเขามิได้ละท้ิงเจ้า  แต่
เขาทัง้หลายได้ละท้ิงเราไม่ให้
เราเป็นกษตัริยเ์หนือเขา ... เหตุ
ฉะนัน้จงฟังเสียงของเขา  ขอแต่
จงคอยทกัท้วงเขา  และส าแดง
ให้ทราบถึงวิธีการของกษตัริยผ์ู้
ทีจ่ะครอบครองเขาทัง้หลาย"  
 
1 ซามูเอลเป็นพระธรรมที่เริ่มต้น
ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ .. แต่จบลงอย่าน่า
เศร้า โดยเริ่มจากมหาปุโรหิตเอลี
ในสมัยผู้วินิจฉัย ในฐานะผู้น า
ศาสนา เอลีเริ่มต้นชีวิตด้วย
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับพระเจ้า  
การพูดคุยกับนางฮันนาห์และการ

ฝึกฝนซามูเอลบุตรชา ยของเธอ
แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจพระ
ประสงค์และการทรงเรียกของพระ
เจ้าอย่างชัดเจน (บทที่ 1,3)  แต่
ชีวิตของเอลีจบลงอย่างอัปยศเมื่อ
พระเจ้าทรงลงโทษบุตรชาย
ทั้งหลายของเขาที่หมิ่นประมาท
พระเจ้าและหีบพันธสัญญาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ก็ตกไปอยู่ในมือศัตรู (บท
ที่4)  การตายของเอลีชี้ ให้เห็นว่า
อิทธิพลของพวกปุโรหิตตกต่ าลง
และพวกผู้เผยพระวจนะเริ่มรุ่งเรือง
ขึ้นในอิสราเอล 
นางฮันนาห์มารดาของซามูเอล

ถวายเขาให้รับใช้พระเจ้า ซามูเอล
กลายเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคนหนึ่งของอิสราเอล เป็น
บุรุษแห่งการอธิษฐานซึ่งท างาน
ของผู้วินิจฉัยจนส าเร็จ เริ่ มตั้งกลุ่ม
ผู้เผยพระวจนะ และเจิมกษัตริย์
องค์แรกของอิสราเอล แต่ชีวิตของ
ซามูเอลก็ไม่ได้จบลงอย่างสวยงาม 
เช่นเดียวกับครอบครัวของเอลี 
บุตรชายทั้งหลายของซามูเอลละ
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ทิ้งพระเจ้า รับสินบนและบิดเบือน
ความยุติธรรม ประชาชนปฏิเสธ
การน าของผู้วินิจฉัยและปุโรหิต
และเรียกร้องขอ กษัตริย์ “อย่าง
ประชาชาติทั้งหลาย” (8:5) 
ซาอูลเองก็เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว 

ชายที่สูงเด่น หล่อเหลา (9:2) และ
ถ่อมตน (9:21;10:22) คนนี้เป็นคน
ที่พระเจ้าเลือกให้เป็นกษัตริย์องค์
แรกของอิสราเอล (10 :24)  การ
ปกครองช่วงแรกของเขาแสดงถึง
ความเป็นผู้น า (บทที่11) และความ
กล้าหาญ (14:46-48) แต่เขาไม่เชื่อ
ฟังพระเจ้า ( บทที่ 15 ) และ
กลายเป็นคนขี้อิจฉาและหวาด -
ระแวง  (บทที่ 18,19)  ในที่สุดพระ
เจ้าก็ถอดซาอูลออกจากต าแหน่ง
กษัตริย์ (บทที1่6) จากนั้นชีวิตของ
ซาอูลก็ตกต่ าลงอย่างต่อเนื่อง เขา
หมกหมุ่นอยู่กับการคิดฆ่าดาวิด 
(บทที่ 20-30) ไปปรึกษ าคนทรง 
(บทที่ 28) และในที่สุดก็ฆ่าตัวตาย 
(บทที่ 31)ท่ามกลางเหตุการณ์ใน
ชีวิตของซาอูล ผู้เข้าแข่งขันหน้า

ใหม่ก็ปรากฏตัว นั่นคือดาวิดเขา
ติดตามพระเจ้า (13 :14 ; 16 :7)    
รับใช้ซาอูล  (บทที่16)  ฆ่าโกลิอัท 
(บทที่ 17) และกลายเป็นนักรบผู้
ยิ่งใหญ่    แต่เราจะต้องคอยจนถึ ง
พระธรรม 2 ซามูเอลจึงจะเห็นตอน
จบของดาวิด 
เมื่อเราอ่านพระธรรม 1 ซามูเอล 

จงสังเกตการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองโดยพระเจ้าไปเป็นการ
ปกครองโดยกษัตริย์ จงชื่นชมยินดี
ในเรื่องอมตะของดาวิดและโกลิอัท 
ดาวิดและโยนาธาน ดาวิดและอาบี
กายิล และจงสังเกตว่าอิทธิพลของ
พวกผู้เผยพระวจ นะเพิ่มมากขึ้น 
แต่ขณะที่อ่านประวัติศาสตร์และ
การผจญภัยเหล่านี้ จงวิ่งในการ
แข่งขันของเราอย่างมุ่งมั่นตั้งแต่ต้น
จนจบ ในฐานะที่เราเป็นคนของ
พระเจ้า 
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วันที่ 13 มิถุนายน   
1 ซามูเอล บทที่ 1 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะขอ งพระเจ้า 
สดุดี  145:1-18 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:19 “พระองคท์รงโปรดตาม
ความปรารถนาของบรรดาผูที้ ่
ย าเกรงพระองค ์ พระองคท์รง
ฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วย  
และทรงช่วยเขาให้รอด” 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอลบทท่ี 1 
ช้าๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้นางนางฮันนาห์
ได้ตอบสนองต่อปัญหาของเธอคือ
การที่เธอเป็นหมันนั้นอย่างไร?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2   แม้ว่าผู้น าคนส าคัญในพันธ-
สัญญาเดิม (เช่น อับราฮัม ยาโคบ  

และดาวิด) จะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง  
คน แต่ การท าเช่นนี้ก็ไม่ใช่จุด -
ประสงค์แรกเริ่มที่พระเจ้าทรงมีต่อ
การแต่งงาน  
 พระธรรมปฐมกาล 2:24 กล่าว
ว่าคนสองคนจะกลายเป็นเนื้อ
เดียวกันในการแต่งงาน แล้วท าไม
คนของพระเจ้าจึงมีภรรยาหลายคน  
 ประการแรก เพื่อให้มีบุตรเพิ่ม -
ขึ้นเพื่อช่วยงานของผู้ชายและเพื่อ -
ให้แน่ใจว่าเชื้อสายของผู้ชายจะสืบ
ทอดต่อไป จ านวนบุตรหลานเป็น
สัญลักษณ์ของฐานะและความม่ังมี  
 ประการที่สอง ในสังคมที่คน
หนุ่มจ านวนมากตายในสงคราม 
การมีภรรยาหลายคนเป็นวิธีท่ี
สังคมยอมรับในการช่วยเหลือ
ผู้หญิง เพราะหญิงม่ายอาจจะไม่ได้
แต่งงานอีกและมักจะขัดสน  
 อย่างไรก็ตาม การมีภรรยาหลาย
คนมักท าให้เกิดปัญหาครอบครัวที่
รุนแรง เช่นในกรณีของนางฮันนาห์
และนางเปนินนาห์ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10 นางฮันนาห์มีเหตุผลที่ท าให้
เธอท้อใจและขมขื่น  
 เธอไม่อาจมีบุตรได้ เธอมีสามี
คนเดียวกันกับผู้หญิงที่ดูหมิ่นเธอ 
(1:7)  สามีที่รักเธอแก้ปั ญหาของ
เธอไม่ได้ (1:8)  และแม้แต่มหา
ปุโรหิตก็ยังเข้าใจแรงจูงใจของเธอ
ผิด (1:14) แต่แทนที่จะตอบโต้หรือ
เลิกหวัง นางฮันนาห์ได้อธิษฐาน 
เธอน าปัญหาของเธอไปหาพระเจ้า
อย่างจริงใจ   
 เราแต่ละคนอาจจะพบกับเวลา
เป็นหมันเมื่อไม่มีอะไร “เกิดขึ้น” ใน
การท างาน การรับใช้ และความ - 
สัมพันธ์ของเรา  

การอธิษฐานด้วยความเชื่อ 
เป็นเรื่องยากเมื่อเรารู้สึกว่า 

ไม่มีอะไรเกิดผล แต่การอธิษฐาน
เปิดทางให้พระเจ้าทรงท างาน 

เช่นเดียวกับในกรณีของนางฮันนาห์ 
(1:19,20) 

 

 ตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นปัญหา
หรือไม่ ให้เราใช้วิธีแบบที่นางฮัน -
นาห์ได้ท าคืออธิษฐานวิงวอ นต่อ
พระเจ้า ซึ่งพระเจ้าจะทรงตอบค า
อธิษฐานอย่างแน่นอนในเวลาของ
พระองค์ ไม่ใช่ตามใจเรา 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 11 ระวังสิ่งที่เราสัญญาในค า
อธิษฐาน เพราะพระเจ้าอาจจะ
ยอมรับข้อเสนอของเรา  
 นางฮันนาห์อยากมีบุตรมากจน
เต็มใจจะต่อรองกับพระเจ้า พระเจ้า
ทรงรับข้อเสนอของนางฮันนาห์ 
คุณความดีของนางฮันนาห์ก็คือ
เธอท าส่วนของตนแม้การท า
เช่นนั้นจะเจ็บปวด (1:27,28)   
 แม้เราจะไม่อยู่ในฐานะที่ต่อรอง
กับพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าก็อาจจะ
เลือกตอบค าอธิษฐานที่มีข้อแลก -
เปลี่ยน  
 เมื่อเราอธิษฐานจงถามตัวเองว่า 
“ถ้าพร ะองค์ท าตามค าขอของฉัน  
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ฉันจะท าตามค าสัญญาที่ให้ไว้กับ
พระเจ้าได้ไหม ” การผิดสัญญานั้น
ไม่ซื่อสัตย์และอันตราย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งค าสัญญากับพระเจ้า  

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของ
พระองค์และพระองค์ก็ทรงคาดหวัง

ให้เรารักษาส่วนของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรง
สามารถตอบค าอธิษฐานส าหรับ
ปัญหาที่ยาก แม้เป็นไปไม่ได้แต่
พระองค์ก็ทรงกระท าได้ ให้เรา
เสนอปัญหาของเรากับพระเจ้า ให้
แสวงหาพระเจ้าด้วยว่า อะไรคือน้ า
พระทัยของพระองค์ในปัญหานั้น ๆ 
และให้เราอธิษฐานทูลขอตามน้ า
พระทัยของพระองค์ที่ทรงเ ปิดเผย
ให้กับเรานั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 14 มิถุนายน   
1 ซมอ. 2:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-18 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:19 “พระองคท์รงโปรดตาม
ความปราร ถนาของบรรดาผูที้ ่
ย าเกรงพระองค ์ พระองคท์รง
ฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วย  
และทรงช่วยเขาให้รอด” 
อ่านพระธรรม 1 ซมอ . 2:1-11 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้สอนท่าน
สรรเสริญพระเจ้าในเรื่องอะไรได้
บ้าง ?______________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3  
ไม่ต้องสงสัยเลยว่านางฮันนาห์พูด
เช่นนี้ขณะนึกถึงความเย่อหยิ่งและ
ค าต าหนิของนางเปนินนาห์  
 นางฮันนาห์ไม่ต้องแก้แค้นนาง
เปนินนาห์ เธอรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุก 

อย่าง และพระองค์จะทรงพิพากษา
ความบาปและความเย่อหยิ่งทั้ง
ปวง นางฮันนาห์ฝากการพิพากษา
ไว้กับพระเจ้าอย่างชาญฉลาด  

จงต่อต้านการทดลอง 
ที่จะท าให้เราแก้แค้นด้วยตนเอง 
พระเจ้าจะทรงพิจารณาการกระท า
ของเราเช่นเดียวกับของคนอื่น ๆ  

ที่ท าผิดต่อเรา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 นางฮันนาห์สรรเสริญพระเจ้า
ที่ทรงเป็นศิลา คือมั่นคง แข็งแกร่ง
และไม่เปลี่ยนแปลง   
 ในโลกที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว
คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป และ
เหตุการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป 
การพบพื้นฐานอันมั่นคงไม่เปลี่ยน -
แปลงนั้นเป็นเรื่องยาก คนที่ทุ่มเท
ชีวิตให้กับความส าเร็จ เป้าหมาย 
หรือทรัพย์สมบัติจะพบแต่ความ
มั่นคงที่จ ากัดและเปลี่ยนแปลงได้ 
 อะไรคือรากฐานความม่ันคงใ น
ชีวิตของเรา ทรัพย์สินเงินทอง 
ความส าเร็จ หรือพระเจ้า? 
__________________________ 
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ทรัพย์สมบัติที่เราท างานหนัก 
เพื่อให้ได้มา จะล่วงเลยไป 
แต่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ  
จงมีความหวังใจในพระเจ้า  

พระองค์จะไม่ทรงท าให้ผิดหวังเลย 
 

ข้อ 10 เราอยู่ในโลกที่ความชั่วแพร่
ระบ าดและมีการข่มขู่กัน ด้วย
ระเบิดนิวเคลียร์อยู่เสมอจนเราอาจ
ลืมไปว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่ง  
 นางฮันนาห์ได้เห็นว่าพระเจ้าทรง 
1.มั่นคงเหมือนศิลา (2:2)  2.ทรงรู้
ว่าเราท าอะไร (2:3)  3.ทรงมีอ านาจ
สูงสุดเหนือการงานทั้งหมดของ
มนุษย์ (2:4-8) และ 4.ทรงเป็นผู้
พิพากษาสูงสุด ผู้ให้ความยุติธรรม
อย่างสมบูรณ์ (2:10)  
 การระลึกถึงการควบคุมสูงสุด
ของพระเจ้าจะช่วยให้เรามองโลก
และเหตุการณ์รอบตัวได้ด้วยมุมมอง
ที่ถูกต้อง 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญพ ระเจ้าโดย   
การอ่านพระธรรม 1 ซมอ .2:1-10 
ตอน นี้ด้วยท่าทีแห่งการสรรเสริญ
พระเจ้า อ่านเป็นการอธิษฐาน และ 

ขณะที่อ่านนั้นให้เราคิดและใคร่ - 
ครวญถึงเนื้อความที่อธิษฐานและ
ระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มี
ต่อเราเหมือนที่นางฮันนาห์ได้
สรรเสริญพระเจ้านั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 15 มิถุนายน   
1 ซมอ. 2:12-36 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-18 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145:19 “พระองคท์รงโปรดตาม
ความปรารถนาของบรรดาผูที้ ่
ย าเกรงพระองค ์ พระองคท์รง
ฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วย  
และทรงช่วยเขาให้รอด” 

อ่านพระธรรม 1 ซมอ . 2:12-36 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ท่านได้เห็นถึง
จุดอ่อนของเอลีว่าคืออะไร? (ข้อ 29) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12 เป็นต้นไป    บทบัญญัติ
ก าหนดให้ชาวเลวีเลี้ยงชีพด้วย   
สิบลดของประชาชน (กดว.18:20-
24; ยชว.13:14,33)    

 บุตรชายของเอลีเป็นปุโรหิต 
พวกเขาจึงเลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้ แต่
บุตรชายของเอลีฉวยโอกาสจาก
ต าแหน่งของพวกเขาเพื่อส นอง
ความกระหายอ านาจและทรัพย์
สมบัติของตน  
 การที่พวกเขาดูหมิ่นและเย่อหยิ่ง
ต่อทั้งประชาชนและการนมัสการ
ท าลายคุณธรรมของปุโรหิตทั้งหมด    
 เอลีรู้ว่าบุตรชายของเขาชั่วร้าย 
แต่เขาแทบจะไม่ได้ตักเตือนหรือ
หยุดยั้งพวกเขา แม้การกระท านั้น
จะคุกคามความม่ันคงของสถาน
นมัสการขอ งพระเจ้า ในฐานะมหา
ปุโรหิตเอลีควรด าเนินการกับ
บุตรชายของตน (กดว .15:22-31) 
แต่เขาเลือกที่จะไม่จัดการกับ
เหตุการณ์นี้  
 การที่เอลีละเลยการกระท าที่
เห็นแก่ตัวของบุตรชายท าลายชีวิต
ของพวกเขาเองและชีวิตของคนอีก
มากมาย บางครั้งปัญหาร้ายแรง
ต้องถูกจัดการ แม้ว่าขั้นตอนและ
ผลที่ตามมาจะเจ็บปวดก็ตาม 
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ข้อ 18  ซามูเอลสวมเอโฟดลินิน  
 เอโฟดคือเสื้อคลุมที่ปุโรหิตทุก
คนสวม ท าจากผ้าลินินไม่มีแขน 
เอโฟดของมหาปุโรหิตจะส าคัญ
เป็นพิเศษ ประดับประดาด้วยสีสัน
สดใสยึดติดกับทับทรวงซึ่งมีลักษณะ
คล้ายผ้ากันเปื้อน มีสายคาดไหล่
ทองค า ด้านหน้าติดอัญมณีสิบส อง
ชนิด แต่ละเม็ดหมายถึงเผ่าหนึ่ง
ของอิสราเอล กระเป๋าเอโฟดใส่อูริม
และทูมมิม ซึ่งเป็นวัตถุเล็กๆ สอง
ชิ้นใช้ตัดสินพระประสงค์ของพระ
เจ้าในเรื่องระดับชาติ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 21 พระเจ้าทรงให้เกียรติความ
ปรารถนาของนางฮันนาห์ผู้ซื่อสัตย์  
 เราไม่ได้ ยินเรื่องนางเปนินนาห์
หรือบุตรทั้งหลายของเธออีก แต่
พระเจ้าทรงใช้ซามูเอลอย่างมากมาย 
พระเจ้ายังทรงให้นางฮันนาห์มีบุตร
อีกห้าคนนอกเหนือจากซามูเอล  
 

 พระเจ้ามักจะทรงอวยพรเราใน
แบบที่เราไม่คาดคิด ไม่ต้องพูดถึง
บุตรหกคนเลย นางฮันนาห์ไม่คิด
ด้วยซ้ าว่าตนเองจะมีบุตรสักคน
หนึ่งทั้งๆ ที่อายุมากแล้ว  

อย่าขุ่นเคืองกับจังหวะเวลา 
ของพระเจ้า พระพรของพระองค์
อาจไม่ได้มาถึงทันที แต่จะมาถึง
อย่างแน่นอนถ้าเราท าตาม 

พระวจนะของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย ์
 
ข้อ 29 เอลีมีปัญหาในการเลี้ยง
บุตรชายของตน  
 เห็นได้ชัดว่าเอลีไม่ได้ลงโทษ
บุตรชายให้สาสมเมื่อ เขารู้เรื่องการ
กระท าของบุตรชาย แต่เอลีไม่ใช่
แค่บิดาที่พยายามจะจัดการกับ
บุตรชายจอมกบฏของเขาเท่านั้น 
เอลียังเป็นมหาปุโรหิตที่ละเลย
ความบาปของปุโรหิตภายใต้การ
ดูแลของเขาด้วย ผลก็คือพระเจ้า
ทรงลงโทษตามสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่
เอลีไม่ได้ท า   
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 เอลีผิดที่ให้เกียรติบุตรชาย
มากกว่าพระเจ้าโดยปล่อยให้พวก
เขาท าบาปต่อไป  
 มีสถานการณ์ในชีวิต ในครอบครัว 
หรือในหน้าที่การงานของเราที่เรา
ปล่อยความผิดให้ด าเนินต่อไปทั้งๆ
ที่รู้ว่าเป็นความผิดหรือไม่ ถ้ามีเรา
ก็มีความผิดเท่าๆ  กับคนที่ท า
ความผิดนั้น 
 ให้เราเปรียบเทียบ 2 คนนี้
ระหว่างนางฮันนาห์ที่พ ระเจ้าทรง
ตอบแทนเธอด้วยการมีลูกอีก 5 
คน กับเอลีที่ลูก 2 คนต้องเสียชีวิต 
เราได้บทเรี ยนอะไรที่สอนเราใน
การดูแลลูก และ เรื่องท่าทีที่เรามี
ต่อพระเจ้าและพระราชกิจของ
พระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงท าลายความ -
คิดบาป หรือความคิดทีป่ระนีประนอม 
กับความบาปที่ไม่สนใจถึงสิ่งที่ถูก- 

ต้องในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ให้
มันอยู่ในความคิดของเรา  
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีจิตใจที่ยก
ย่อง ให้เกียรติพระเจ้าในทุกสิ่ง 
ระวังระไวที่จะไม่ท าผิดพระวจนะ
ของพระเจ้า และสิ่งที่ พระองค์ทรง
สอนไว้ในพระวจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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วันที่ 16 มิถุนายน   
สดุดี 137 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :20 “พระเจ้าทรงสงวนทุก
คนทีร่กัพระองคไ์ว้  แต่บรรดาคน
อธรรม  พระองคจ์ะทรงท าลาย” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 137 ช้าๆ     
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
สาระส าคัญ  
คนพลัดถิ่นคร่ าครวญเพราะการตก
เป็นเชลยนั้นขมขื่น เราอาจทุกข์ใจ
จนไม่คิดว่าเราจะร้องเพลงอย่างชื่น
ชมยินดีได้อีกครั้ง 

เข้าใจพระธ รรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 7   ชาวเอโดมเป็นญาติกับชาว
อิสราเอล ทั้งสองต่างเป็นเชื้อสาย
ของอิสอัคซึ่งเป็นลูกของอับราฮัม   
 แม้อิสราเอลจะมีพรมแดนทิศใต้
ติดกับเอโดม  แต่ทั้งสองชนชาตินี้
ก็เกลียดชังและขมขื่นต่อกัน 
 ชาวเอโดมไม่ได้มาช่วยเหลือ
อิสราเอลเม่ือกองทัพบาบิโลนโจมตี
เยรูซาเล็ม พวกเขากลับดีใจที่เยรู -
ซาเล็มถูกท าลาย 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ใน ข้อ 
8-9   พระเจ้าทรงท าลายบาบิโลน
และคนในเมืองนั้นเพราะพวกเขา
โจมตีพระเจ้าและอาณาจักรของ
พระองค์อย่างยโสโอหัง  
 ชาวมีเดียนและเปอร์เชียท าลาย
บาบิโลนในปี 539 ก่อน ค .ศ. คน
มากมายที่ถู กกดขี่ข่มเหงในบาบิ
โลนมีชีวิตอยู่จนได้เห็นชัยชนะ  
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 ถ้อยค าที่กล่าวถึงลูกเล็กเด็กแดง
นั้นดูโหดร้ายเนื่องจากผู้เขียนสดุดี
ก าลังร้องขอการพิพากษาให้ “สนอง
เจ้าให้สมกบัทีเ่จ้าได้กระท ากบั
เรา” 
 การตกเป็นทาสเป็นสิ่งที่ทนทุกข์
ทรมานอย่างยิ่ง มันกัดกร่อนทั้ง
กาย และใจ เราที่ เป็นคนไทย เรา
ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นทาส
เลย เพราะประเทศไทยของเราเป็น
ประเทศเอกราชไม่เคยเป็นเมืองขึ้น
ของประเทศไหนมาก่อน ไม่เหมือน
คนยิวที่เป็นทาสที่อียิปต์ เป็นเมือง- 
ขึ้นของบาบิโลน เปอร์เซีย ความ
กัดกร่อนของเขาท าให้พวกเขา
โศกเศร้าจนร้องเพลงไม่ได้ 

เราอาจจะไม่ได้เป็น 
ทาสทางด้านการเมือง  

แต่หลายครั้งที่เราเป็นทาสของสิ่งที ่
ซาตานมันหลอกลวง ทดลองเรา 

 เช่นเรื่องเงินทอง เรื่องเพศ เรื่อง
ชื่อเสียงเกียรติยศ เรื่องความเห็น
แก่ตัว เรื่องความโลภ ซึ่งการเป็น
ทาสเช่นนี้ ไม่ได้ท าให้เราร้องไห้ แต ่

จริง ๆ แล้วเราก็ควรจะร้องไห้เสยีใจ 
และขอการช่วยกู้จากพระเจ้าด้วย 
 เราเป็นทาสในเรื่องอะไรหรือไม่ 
ที่เราจะต้องขอการปลดปล่อยจาก
พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาใจของเราว่าเราถูกซาตาน
หลอกลวงให้เป็นทาสของสิ่งใด
หรือไม่ และอธิษฐา นขอการ
ปลดปล่อยจากพระเจ้าให้หลุดพ้น
จากพันธการทั้งสิ้นเหล่านี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 17 มิถุนายน   
สดุดี 138 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :20 “พระเจ้าทรงสงวนทุก
คนทีร่กัพระองคไ์ว้  แต่บรรดาคน
อธรรม  พระองคจ์ะทรงท าลาย” 

อ่านพระธรรม สดดีุ  138 ช้าๆ     
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือ
เหตุผลที่ดาวิดสรรเสริญพระนาม
ของพระเจ้า? (ข้อ 2) 
__________________________
__________________________
__________________________
สาระส าคัญ  
ขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงต อบค า-
อธิษฐาน พระเจ้าทรงวางแผนชีวิต
ของเราและจะทรงน าเราผ่านความ
ทุกข์ยากที่เราต้องเผชิญ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 “ต่อหน้าบรรดาพระ”  
 อาจหมายถึงต่อหน้าชาวสวรรค์
ชั้นรอง (ทูตสวรรค์ ) หรืออาจจะ
เป็นค าถากถางบรรดากษัตริย์หรือ
พระของคนต่างชาติ พระเจ้าคือผู้ที่
ยิ่งใหญ่สูงสุด 
 
ข้อ 1-8 การขอบพระคุณเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุดในการสรรเสริญพระเจ้า  
 แนวคิดนี้สอดแทรกอยู่ตลอด
พระธรรมสดุดี เมื่อเราสรรเสริญ
และขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
พระพรด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณ 
เราก็ควรขอบพระคุณพระองค์ที่
ทรงตอบค าอธิษฐานด้วย  
 นึกถึงเวลาที่เราทูลขอการปกปอ้ง 
ก าลัง การปลอบโยน ความอดทน 
ความรัก และสิ่งจ าเป็นอื่นๆ จาก
พระเจ้าแล้วพระองค์ประทานสิ่ง
เหล่านั้นแก่เรา  
 อย่าสักแต่รับสิ่งที่พระเจ้า     
ทรงจัดเตรียมและรับค าตอบค า
อธิษฐานโดยไม่เห็นคุณค่า 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ในข้อ 8 
 ทุกคนมีความฝันและวางแผน
ส าหรับอนาคต แล้วเราก็พยายาม
ท าตามความฝันและแผนการเหล่า-
นั้นให้เป็นจริง แต่เราจะใช้ชีวิต
คุ้มค่าที่สุดเมื่อเรารวมแผนการของ
พระเจ้าเข้าไปในแผนการของเราด้วย  
พระเจ้าเท่านั้นทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด
ส าหรับเรา พระองค์เท่านั้นที่จะท าให้
พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริง
ส าหรับเรา เมื่อเราวางแผนและ

สร้างฝันจงปรึกษาพระเจ้า 
 เราฝันและวางแผนอะไรไว้ 
เป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร มี
พระเจ้าอยู่ในแผนการหรือไม่ ถ้า
ไม่มีให้เราอธิษฐานและเปลี่ยน
แผนการนั้นโดยรวมน้ าพระทัยของ
พระเจ้าเข้าไปในแผนการนั้นไปใน
แผนการนั้นเถิด 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญพระเจ้าถึงความ
รักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของเรา 
โดยใช้เวลาคิดค านึงถึงประสบ- 
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การณ์ความรักและความสัตย์ซื่อที่
พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตเราและให้   
เราอธิษฐานสรรเสริญส าหรับ
เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงกระท า
อย่างเฉพาะเจาะจง 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 มิถุนายน   
สดุดี 139 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-19 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :20 “พระเจ้าทรงสงวนทุก
คนทีร่กัพระองคไ์ว้  แต่บรรดาคน
อธรรม  พระองคจ์ะทรงท าลาย” 
อ่านพระธรรม สดดีุ 139 ช้าๆ     
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
สาระส าคัญ  
พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่ง เข้าใจทุกสิ่ง 
มีฤทธิ์อ านาจสูงสุด และสถิตอยู่ทุก
หนทุกแห่ง พระเจ้าทรงรู้จักเรา 
ทรงสถิตอยู่กับเราและของขวัญที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าก็คือ
พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เรารู้จัก
พระองค์ได้ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21-24  ความเกลียดชังที่ดาวิด
มีต่อศัตรูนั้นเกิดจากความร้อนใจ
เพื่อพระเจ้า  
 ดาวิดถือว่าศัตรูของพระเจ้าคือ
ศัตรูของเขา ดังนั้นดาวิดจึงเกลียด
ชังศัตรูเพราะเขาปรารถนาความ
ยุติธรรมอันชอบธรรมของพระเจ้า 
ไม่ใช่เพราะส่วนตัวเขาต้องการแก้
แค้น  
 เราโกรธคนที่เกลียดพระเจ้าได้
หรือไม่ ค าตอบคือได้ แต่เราต้องจ า
ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้จัดการ
กับพวกเขาไม่ใช่เรา  ถ้าเรารักพระ
เจ้าจริง เราจะเจ็บปวดมากถ้าใคร
เกลียดพระองค์  
 ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าทรงตรวจ
ตราความคิดจิตใจของเขาเพื่อดูว่า
เบื้องหลังถ้อยค าที่รุนแรงนั้นมี
แรงจูงใจผิดๆ อยู่หรือไม่  

เมื่อเราแสวงหาความยุติธรรม 
เพื่อต่อต้านความชั่วร้าย เราก็ควร
อธิษฐานด้วยเพื่อศัตรูของพระเจ้า 
จะหันกลับมาหาพระองค์ก่อนที ่
พระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขา 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7  พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง ดังนั้นเราจะไม่มีวันหลงหาย 
ไปจากพระวิญญาณของพระองค์  
 นี่เป็นข่าวดีส าหรับคนที่รู้จักและ
รักพระเจ้า เพราะไม่ว่าเราจะท าอะไร
หรืออยู่ที่ไหน การสถิตอยู่ของพระ-
เจ้าซึ่งท าให้เราอุ่นใจนั้นจะไม่มีวัน
ไกลเกินเอื้อม 
 เรากลัวอะไรหรือไม่ เช่นไปในที่ 
ที่เราไม่เคยไป หรือเผชิญสิ่งที่เรา
ไม่เคยเผชิญ จากพระธรรมตอนนี้
ได้หนุนใจให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วย 
เราไม่ต้องกลัวอะไรเลย พระเจ้าจะ
ทรงปกป้องเราอยู่เสมอ 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 23,24 ดาวิดทูลขอให้พระเจ้า
ทรงตรวจตราและส าแดงความบาป  
 ดาวิดถึงกับยอมให้พระเจ้าทรง
ตรวจสอบความคิดของเขานี่เป็น
การส ารวจหาความบาป   
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 เราจะเห็นความบาปได้อย่างไร
หากพระเจ้าไม่ทรงชี้ให้เราเห็น  
จากนั้นเมื่อพระเจ้าทรงชี้ให้เห็น
แล้วเราจึงกลับใจและรับการอภัย
โทษ  

จงอธิษฐานตามพระธรรมตอนนี้  
ถ้าเราทูลขอให้พระเจ้าทรง 

ตรวจตราจิตใจและความคิดของเรา 
เพื่อเปิดเผยให้เราเห็นความบาป 

เราก็จะเดินต่อไปใน  
“มรรคานิรันดร”์ ของพระองค์ได ้

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ตรวจสอบความคิดและจิตใจของ
เราเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้
อธิษฐานกับพระเจ้าในข้อ 23-24 นี้ 
เราอาจจะอธิษฐานโดยใช้พระธรรม 
2 ข้อนี้กับพระเจ้าได้ อธิษฐานให้
เป็นเ หมือนกับเป็นค าของเราเอง 
แน่นอนที่พระเจ้าจะทรงตอบค า
อธิษฐานของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 19 มิถุนายน   
สดุดี 140 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-20 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :21 “ปากของข้าพเจ้าจะ
กล่าวสรรเสริญพระเจ้า  และให้
บรรดาเน้ือหนังทัง้ส้ินถวาย
สาธกุารแด่พระนามบริสทุธิข์อง
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 
อ่านพระธรรม สดดีุ 140 ช้าๆ    
1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
สาระส าคัญ  
อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงปกป้อง
เราจากคนที่ใส่ร้ายป้ายสีและข่มขู่
เรา การช่วยกู้เริ่มต้นจากการจดจ่อ
ที่ชีวิตที่เราจะอยู่กับพระเจ้าใน
อนาคต 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 12 
คนยากไร้จะหันไปพึ่งใครเมื่อถูก
ข่มเหงรังแก พวกเขาไม่มีเงินจ้าง
มืออาชีพมาช่วยเหลือ  พวกเขาอาจ 
จะปกป้องตัวเองไม่ได้แต่ยังมีผู้
หนึ่งอยู่ข้างพวกเขาเสมอ องค์พระ-
ผู้เป็นเจ้าจะทรง ช่วยเหลือและให้
ความยุติธรรมแก่พวกเขาในที่สุด  

เราทุกคนควรอุ่นใจไม่ว่าเราจะอยู่ใน
สถานภาพใดพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเรา  

และความจริงนี้ควรกระตุ้น 
ให้เรามีความรับผิดชอบ ในฐานะ 
ประชากรของพระเจ้าเราเองก็ควร 
ปกป้องสิทธิของคนที่ไม่มีทางสู ้

 คนไม่มีทางสู้อาจหมายถึงคนที่
ด้อยโอกาสหรือไม่มีโอกาสด้วย 
เช่นคนที่ไม่มีโอกาสในการศึกษา 
หรือ อาจจะเป็นคนที่มาเชื่อพระเจ้า
เป็นผู้เชื่อใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องของ
พระเจ้า ไม่รู้ว่าจะด าเนินชีวิตคริส -
เตียนอย่างไร   
 ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว รอบ ๆ ตัวเรา 
มีใครบ้างที่เป็นคนที่ขาดโอกาสและ 
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  และเราจะสามาร ถช่วยเขาได้
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
โอกาสที่จะช่วยเหลือคนยากไร้ คน
ด้อยโอกาส ซึ่งอาจจะเป็นผู้เชื่อ
ใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของพระเจ้า
และไม่เข้าใจการด าเนินชีวิตคริส
เตียนที่ถูกต้อง อธิษฐานทูลขอ
สติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะ
สามารถช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผล 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 มิถุนายน   
สดุดี 141 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-20 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :21 “ปากของข้าพเจ้าจะ
กล่าวสรรเสริญพระ เจ้า  และให้
บรรดาเน้ือหนังทัง้ส้ินถวาย
สาธกุารแด่พระนามบริสทุธิข์อง
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 

อ่านพระธรรม สดดีุ 141 ช้าๆ    
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
สาระส าคัญ  
อธิษฐานขอความช่วยเหลือเมื่อ
เผชิญการทดลอง ดาวิดขอให้พระ
เจ้าทรงปกป้องท่านและประทาน
สติปัญญาแก่ท่านที่จะรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์   ส าหรับเราจงเปิด 

รับค าวิพากษ์วิจารณ์ที่จริงใจ 
เพราะพระเจ้าอาจจะพูดกับเราผ่าน
ทางผู้อื่น 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5       ดาวิดกล่าวว่า การถูกคน
ชอบธรรมว่ากล่าวนั้ นเป็นความ
กรุณา  
 ไม่มีใครชอบค าวิพากษ์วิจารณ์ 
แต่เมื่อฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ท าไป
ด้วยสติปัญญาและฝ่ายที่รับก็ถ่อม
ตน ทุกคนจะได้รับประโยชน์  
 ดาวิดแนะน าว่าเราควรรับฟัง   
ค าวิพากษ์วิจารณ์ และไม่ว่าผู้
วิพากษ์วิจารณ์จะมีเจตน าอย่างไร 
ค าวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะ ก่อให้เกิด
ผลดีไม่ใช่ผลเสียหากเราเข้าใจว่า
จะรับอย่างไร 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 ยากอบเขียนไว้ว่า  “ล้ินก็
เช่นเดียวกนั  เป็นอวยัวะเลก็ๆ
และอวดอ้างเรือ่งใหญ่ๆ ...” (ยก.
3:5)  



มิถุนายน – 57 

 โดยเฉลี่ยแล้วคนคนหนึ่งเปิด
ปากพูดวันละประมาณ 700 ครั้ง  
 ดาวิดอธิษฐานอย่างชาญฉลาด 
คือทูลขอให้พระเจ้าทรงปกป้อง
ไม่ให้เขาพูดสิ่งที่ชั่วร้ายแม้แต่ยาม
เขาต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหง   
 พระเยซูเองก็ทรงนิ่งเงียบต่อหน้า
ผู้ที่กล่าวหาพระองค์ (มธ.26:63)  
 เมื่อเราตระหนักถึงฤทธิ์อ านาจ
ของลิ้นแล้ว เราก็ควรทูลขอให้พระ
เจ้าทรงตั้งยามดูแลค าพูดของเรา
ให้เป็นที่ถว ายเกียรติแด่พระนาม
ของพระองค์ 
 
ข้อ 4 ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าทรง
ปกป้องจิตใจของเขา  

การท าชั่วเกิดจากความปรารถนาชั่ว 
การทูลขอให้พระเจ้าทรงน าเรา 

ออกห่างจากการทดลอง  
หรือให้เราเข้มแข็งขึ้น หรือให้เปลี่ยน

สถานการณ์ของเรานั้นยัง 
ไม่เพียงพอ เราต้องทูลขอให้พระเจ้า

ทรงเปลี่ยนเราจากภายใน คือ
เปลี่ยนตั้งแต่ความปรารถนาของเรา 
 

 จากพระธรรมสดุดีบทนี้ กษัตริย์
ดาวิดได้บอกให้เราระวังเรื่องลิ้นคือ
ค าพูดของเรา และเรื่องจิตใจของ
เราเพื่อให้เราพ้นจากการทดลอง 
เรามีประสบการณ์ความผิดพลาด
ในเรื่องค าพูดและเรื่องความคิด
ของเราอย่างไรบ้าง เพื่อจะเป็ น
ตัวอย่างเตือนใจให้เราระวังระไว
ไม่ให้เราผิดพลาดอีก 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรง
ควบคุมลิ้นของเรา คือก่อนที่เราจะ
พูด เราจะพิจารณาว่าเป็นการ
ถวายเกี ยรติแด่พระองค์หรือไม่ 
และทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา
ควบคุมความคิดของเราไม่ใช้
ล่องลอยไปโดยไม่ระมัดระวัง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 มิถุนายน   
1 ยอห์น 2:3-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  145:1-20 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
145 :21 “ปากของข้าพเจ้าจะ
กล่าวสรรเสริญพระเจ้า  และให้
บรรดาเน้ือหนั งทัง้ส้ินถวาย
สาธกุารแด่พระนามบริสทุธิข์อง
พระองคเ์ป็นนิจกาล” 
อ่านพระธรรม 1 ยอหน์  2:3-6 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าคน ๆ นั้นเป็นคริสเตียน?   
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3-6  เราจะแน่ใจ ได้อย่างไรว่า 
เราเป็นของพระคริสต์ ? 
 พระธรรมตอนนี้บอกว่ามีสอง
อย่างที่ท าให้เราม่ันใจได้คือ ถ้าเรา 
ท าตามสิ่งที่พระคริสต์ตรัสและ
ด าเนินชีวิตตามที่พระคริสต์ต้องการ  

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



มิถุนายน – 59 

 แล้วพระคริสต์ทรงบอกให้เราท า
อะไร ยอห์นตอบใน 3:23 ว่า “ให้
เราทัง้หลายวางใจในพระนาม
ของพระเยซูคริสตพ์ ระบตุรของ
พระองค ์ และให้เรารกัซึง่กนั
และกนั  ตามทีพ่ระองคไ์ด้ทรง
บญัญติัไว้แก่เรา”   
 ความเชื่อแท้ของคริสเตียนส่งผล
ออกมาเป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วย
ความรัก ด้วยเหตุนี้ยอห์นจึงบอก
ว่าพฤติกรรมของเราท าให้เราแน่ใจ
ว่า เราเป็นของพระคริสต์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
การ“ด าเนินตามทางทีพ่ระองค์
ทรงด าเนินนัน้ ” หรือใช้ชีวิตตาม
อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ ไม่ได้
หมายความว่าให้เราเลือกสาวก 12 
คน ให้กระท าการอัศจรรย์อัน
ยิ่งใหญ่ หรือให้ไปถูกตรึงกางเขน  
 เราไม่สามารถลอกเลียนแบบ
ชีวิตของพระเยซูได้ เพราะพระเยซู
ทรงท าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่ง เกี่ยว 
ข้องกับฐานะพระบุตรพระเจ้าของ
พระองค์ เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ 
 

ของพระองค์ที่ต้องตายเพื่อไถ่บาป 
และเกี่ยวข้องกับบริบททาง
วัฒนธรรมโรมันในศตวรรษแรก  
แต่การด าเนินชีวิตตามพระคริสต ์
ในศตวรรษนี้หมายความว่าเรา 

ต้องเชื่อฟังค าสั่งสอนของพระองค ์ 
ต้องเชื่อฟังพระเจ้า 

เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงท า  
และต้องรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก 

 ในบริบทของเราคือเป็นคริส -
เตียนไทย ในยุคนี้มีอะไรบ้างที่เรา
ต้องเชื่อฟังพระเจ้าและประพฤติ
ออกมาเพื่อส าแดงพระคริสต์และ
น าความรอดให้คนทั้งหลาย 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรักของพระองค์ที่สวมทับเรา
เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ ทูลขอพระ
เจ้าให้เรามีความรักมากขึ้นที่จะ
ส าแดงให้คนอื่นได้เห็นและสัมผั ส
ความรักของพระคริสต์ เพื่อคนที่ 
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ไม่รู้จักพระเจ้าจะรู้จักและเชื่ อใน
พระองค์ และส าหรับพี่น้องที่จะ
ได้รับการหนุนใจและเติบโตขึ้นเป็น
สาวกของพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มิถุนายน   
1 ยอห์น 2:7-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์  2:7-11 
ช้าๆ 3 รอบ 
ความรักและการเดินในความสว่าง
นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 7,8 
พระบัญญัติที่บอกให้เรารักซึ่งกัน
และกันเป็นทั้งพระบัญญัติเก่าและ
ใหม่  
 ที่ว่าเป็นของเก่าเพราะมาจาก
พันธสัญญาเดิม (ลนต .19:18) แต่
ที่ว่าเป็นของใหม่ก็เพราะพระเยซู
ทรงตีความหมายพระบัญญัติข้อนี้
ในแนวทางใหม่ (ยอห์น 13:34,35)   
 ในคริสตจักรความรักไม่ได้
แสดงออกผ่านการเคารพนับถือ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการเสียสละ
ตนเองและการรับใช้ผู้อื่น (ยอห์น 
15:13)  
 แท้จริงอาจจะหมายความว่า 
“การให้โดยคิดถึงผู้อื่นก่อน ” ความ
รักนี้ขยายขอบเขตจากมิตรสหาย
ไปจนถึงบรรดาศัตรูและผู้กดขี่    
ข่มเหงทั้งหลาย (มธ.5:43-48)   
 ความรักควรเป็นพลังหล่อหลอม
ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และเป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนคริสเตียน 
ความรักเป็นกุญแจของการด าเนิน
ในความสว่าง เพราะเราไม่สามารถ
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้หากเรา
เกลียดชังผู้อื่น   
 ความสัมพันธ์ท่ีเติบโตขึ้นระหว่าง
เรากับพ ระเจ้าจะส่งผลให้ความ -
สัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นเติบโต
ขึ้นด้วย 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 9-11   
หมายความว่า ถ้าเราไม่ชอบใคร
สักคนก็แสดงว่าเราไม่ใช่คริสเตียน
อย่างนั้นหรือ ? 

 พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงการ
ไม่ชอบคริสเตียนที่ไม่น่ารัก ต้องมี
ใครบา งคนที่เราชอบน้อยกว่าคน
อื่นๆ  ยอห์นก าลังมุ่งไปที่ท่าทีซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ท าให้เรามองข้ามหรือ
ดูหมิ่นคนอื่น หรือปฏิบัติต่อเขาราว
กับว่าเขาเป็นตัวก่อกวน เป็นคู่แข่ง
หรือเป็นศัตรู  

ความรักของคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของความรู้สึกแต่เป็นการตัดสินใจ  
เราอาจเลือกที่จะห่วงใยสวัสดิภาพ
ของคนและปฏิบัติต่อเขาด้วย 
ความเคารพไม่ว่าเราจะชอบเขา
หรือไม่ก็ตาม ถ้าเราเลือกที่จะ 
รักผู้อื่นพระเจ้าจะทรงช่วยให้เรา

แสดงความรักออกมาได ้
 ที่เรารักนั้น เพราะเราตัดสินใจ 
ไม่ใช่เพียงเพราะอารมณ์รักที่เรามี
ต่อพี่น้องหรือต่อคนต่างๆ   
 พูดเช่นนี้ไม่ได้ หมายความว่า
อารมณ์ไม่ส าคัญ แต่สิ่งที่ส าคัญ
กว่าคือความจริงจากพระวจนะของ
พระเจ้า คือที่เรารักเพราะพระเจ้า
ทรงรัก  
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 ในคริสตจักรหรือท่ามกลาง
เพื่อนของเรานั้น เราได้ส าแดง
ความรักอย่างไรบ้าง และเราได้
เห็นผลของความรักที่เราส าแดง
ออกมาอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเรา และส าแดง
ออกมาโดยการทรงยอมให้พระเยซู
คริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อไถ่บาปของเรา 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
เรารักเหมือนที่พ ระองค์ทรงรัก 
ช่วยไม่ให้เราเห็นแก่ตัวที่จะเก็บ
ความรักนี้ไว้กับตัวคนเดียว แต่จะ
ส าแดงความรักให้กับพี่น้องและกับ
ผู้อื่นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 23 มิถุนายน   
1 ยอห์น  2:12-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์  2:12-14 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกถึง  
ช่วงวั ยแห่งการเจริญเติบโตฝ่าย
วิญญาณของเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12-13 และการตอบสนอง 
 “ลกูทัง้หลาย ” ของเขาหมาย -
ถึงผู้เชื่อทุกวัยคือคนที่ได้รับการ
อภัยบาปผ่านทางพระเยซู  
 ผู้อาวุโส (บิดาทั้งหลาย ) คือผู้ที่
เติบโตในความเชื่อและมีสัมพันธ -
ภาพที่ยืนยาวกับพระคริสต์  
 คนหนุ่มสาวคือผู้ที่ต่อสู้กับการ
ล่อลวงของมารและได้รับชัยชนะ  

 ส่วนเด็กๆ  คือผู้ที่ได้เรียนรู้เรื่อง
พระคริสต์และเพิ่งเริ่มการเดินทาง
ฝ่ายจิตวิญญาณ  
 ชีวิตแต่ละวัยในเส้นทางแห่ง
ความเชื่อเป็นการต่อยอด จากวัย
หนึ่งสู่อีกวัยหนึ่ง เด็กๆ  ซึ่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพระคริสต์ก็จะเติบโตขึ้น
จนสามารถชนะการล่อลวงครั้งแล้ว
ครั้งเล่าก็จะเติบโตขึ้นในความ -
สัมพันธ์กับพระคริสต์ ผู้อาวุโสซึ่ง
รู้จักพระคริสต์มานานก็จะพัฒนา
สติปัญญาเพื่อที่จะสอนคนหนุ่ม
สาว แล้ววงจรนี้ก็จะเริ่มใหม่อีกครั้ง  
 ชีวิตคริสเตียนของเราเติบโตขึ้น
ตามวัยหรือไม่? 
__________________________ 
 และตอนนี้ เราอยู่ในวัยไหนแล้ว 
และเรามีแผนการที่จะพัฒนาชีวิต
ฝ่ายวิญญาณของเราให้เติบโตขึ้น
ไปอีกขั้นหนึ่งอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตให้
เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ เพื่อเราจะสามารถรับใช้ 
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พระเจ้าได้มากขึ้น น าคนมารู้จัก
พระเจ้า และเสริมสร้างเขาให้เป็น
สาวกของพระเยซูคริสต์ เพื่อเขาจะ
เป็นผู้ใหญ่ที่รับใช้พระเจ้าได้ต่อไป
เรื่อย ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 มิถุนายน   
1 ยอห์น  2:15-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์  2:10-16 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 17 
เมื่อเรายึดติดกับสิ่งของอย่างเหนียว-
แน่น เราก็จะไม่เชื่อว่าวันหนึ่ งสิ่งที่
เราอยากได้จะเสื่อมสูญไป และไม่
เชื่อว่าคนที่ท าตามพระประสงค์
ของพระเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์  
 แต่ยอห์นเชื่อมั่นเช่นนี้ เพราะ
ข้อเท็จจริงเรื่องการด ารงพระชนม์ 
การสิ้นพระชนม์ และการคืนพระ -
ชนม์ของพระเยซู ตลอดจนพระ -
สัญญาที่ทรงตรัสไว้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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การที่เรารู้ว่าโลกอันชัว่ร้ายและ
ความปรารถนาฝ่ายโลกของเรา 
จะสิ้นสุดลง ท าให้เรามีพลังใจที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมของความโลภ 
และการท าตามใจตัวเองของเรา 

แล้วมุ่งหน้าที่จะท าตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 15,16   
บางคนคิดว่าเรื่องทางโลกเป็น
เพียงแต่เรื่อง ภายนอกตัวเรา เช่น
คนที่เราคบค้าสมาคมด้วย สถานที่
ที่เราไป กิจกรรมที่เราเข้าร่วม  
 แท้จริงแล้วเรื่องทางโลกรวมถึง
เรื่องภายในตัวเราด้วย เพราะมัน
เป็นเรื่องที่เกิดจากความคิดจิตใจ
และถูกแบ่งออกเป็นสามประการ
ดังนี้ [1] ตัณหาของเนื้อหนังคือถูก
ความปรารถนาหรือความต้องการ
ทางกายครอบง า [2]ตัณหาของตา
คือความอยากได้และสะสมสิ่ง
ต่างๆ จนเป็นพวกวัตถุนิยม และ 
[3] ความทะนงในสิ่งที่ตนมีหรือท า 
คือการลุ่มหลงอยู่กับสถานภาพ
และความส าคัญของตนเอง   

 เมื่องูล่อลวงเอวา (ปฐก.3:6) มัน
ใช้ทั้งสามสิ่งนี้มาล่อลวง ซาตานก็ใช้
ทั้งสามสิ่งนี้มาล่อลวงพระเยซูในถิ่น
กันดารเช่นเดียวกัน (มธ.4:1-11)   
 ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าทรง
ให้ความส าคัญกับการรู้จักควบคุม
ตนเอง การมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
การรับใช้ด้วยความถ่อมใจ  
 เป็นไปได้ที่เราจะเต็มใจหลีก -
เลี่ยงความสุขส าราญฝ่ายโลกแต่   
ในเวลาเดียวกันใจของเรายังเต็ม
เปี่ยมไปด้วยทั ศนคติหรือค่านิยม
ของมัน   และก็เป็นไปได้เช่นกันที่
เราจะรักคนบาปและใช้เวลากับเขา
เหมือนพระเยซูคริสต์ท าแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยึดถือทัศนคติหรือ
ค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้า  
 ค่านิยมใดมีความส าคัญที่สุด
ส าหรับเรา การกระท าของเรา
สะท้อน  ค่านิยมของโลกหรือของ
พระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
ส าแดงผลของพระวิญญาณออกมา
อย่างเต็มที่ซึ่งประการหนึ่งคือการ
บังคับตัวเอง  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานเป็นภา ษา
แปลก ๆ ซึ่งเป็นการที่เราอธิษฐาน
เป็นความล้ าลึกฝ่ายวิญญาณที่พระ
เจ้าเท่านั้นที่จะเข้าพระทัย และเป็น
การสื่อจิตวิญญาณของเรากับพระ
เจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน
ความคิดของเราเอง อธิษฐาน
จนกระทั่งเรารู้สึกเพียงพอแล้วจึง
ค่อยหยุด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 มิถุนายน   
1 ยอห์น  2:18-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 1 ยอหน์  2:18-23 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 18- 23  ยอห์นก าลังพูดถึง 
“วาระสดุท้าย ” ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกกับ
ครั้งที่สองของพระคริสต์  
 ผู้อ่านพระธรรม  1 ยอห์นใน
ศตวรรษแรกอยู่ในยุคสุดท้ายและ
เราก็อยู่เช่นกัน ในช่วงเวลานี้ 
“ปฏิปักษ์พระคริสต์ ” (ผู้สอนเท็จ
ซึ่งแสร้งท าตัวเป็นคริสเตียนและ
ล่อลวงสมาชิกที่อ่อนแอให้ออกห่าง
จากพระคริสต์)จะปรากฏตัว  

  ในที่สุดก่อนโลกจะสูญสิ้นไป
ปฏิปักษ์พระคริสต์ตัวส าคัญจะ
ปรากฏขึ้นมา (วว .13 ; 19 :20 ; 
20:10) แต่เราไม่จ าเป็นต้องกลัวคน
ชั่วร้ายเหล่านี้ เพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะแสดงข้อผิดพลาดของ
เขาให้เราเห็น   
 ดังนั้นเราจะไม่ถูกหลอกลวงแต่
เราก็ต้องสอนพระวจนะของพระ
เจ้ าอย่างชัดเจนและรอบคอบแก่
สมาชิกที่อ่อนแอซึ่งอยู่ท่ามกลาง
เรา เพื่อเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่ อของ
ผู้สอนเท็จเหล่านี้ซึ่ง  “มาหาท่าน  
นุ่งห่มดจุแกะ  แต่ภายในเขา
ร้ายกาจดจุหมาป่า” (มธ.7.15) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 20 
“การเจิม” มักอ้างถึงการเทน้ ามัน
มันมะกอก  
 น้ ามันถูกใช้ในการเจิมตั้ง
กษัตริย์และผู้รับใช้พระเจ้า (1ซมอ.
16 :1,13) และคริสตจักรก็ใช้เจิม
ผู้ป่วยด้วย (ยก.5:14)   “ท่านทัง้  
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หลายได้รบัการเจิมจากพระองค์
ผูบ้ริสทุธิแ์ล้ว ” อาจอ่านได้ว่า 
“ พระบิดาและพระบตุรได้
ประทานพระวิญญาณบริสทุธิแ์ก่
ท่านทัง้หลายแล้ว”  
 เมื่อคนคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียน 
เขาหรือเธอก็จะได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็
จะทรงช่วยบอกความจริงแก่คริส -
เตียนและคริสตจักร  
 พระเยซูทรงเป็นความจริง 
(ยอห์น 14:6) และช่วยน าผู้เชื่อให้
ไปหาพระองค์ (ยอห์น 16:13) คน
ที่ต่อต้านพระคริสต์ก็ต่อต้านความ
จริง  และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็
ไม่ได้ท างานในชีวิตของเขา  

เมื่อพระวิญญาณทรงน าเรา  
เราจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับ 

ผู้สอนเท็จและปฏิปักษ์พระคริสต์ได้ 
จงอธิษฐานขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงน าเราในแต่ละวัน 

 เราเคยได้ยินคนสอนเท็จสอน
หรือไม่ และเรารู้หรือไม่ว่าเขาสอน
ผิดอย่างไร  เรารู้ได้อย่างไรว่าเขา 

สอนผิด และเราจะแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เรารู้และเข้าใจความจริงของพระ
เจ้าอย่างถูกต้อง เพื่อว่าเมื่อเราพบ
กับค าสอนที่ผิด เราจะสาม ารถรู้ได้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และ
ต่อคริสตจักร และเป็นการปกป้อง
ลูกแกะของพระเจ้าด้วย 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ปกป้องลูกแกะของพระเจ้าให้พ้น
จากค าสอนที่ผิด ทูลขอให้พี่น้อง
ของเราไวต่อการเตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่เตือนสติเขาและ
ที่เขาจะรู้ถึงความจริงของพระเจ้าที่
จะตอบโต้ค าสอนของคนที่สอนผิด
นั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 มิถุนายน   
1 ยอห์น 2:24-29 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 2:24-29 
ช้าๆ 2 รอบ 
ให้ท่านสังเกตดู 3 สิ่งที่พระธรรม
ตอนนี้กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับการ
ต่อสู้กับค าสอนเท็จ คือ พระคัมภีร์ 
(“ข้อความทีท่่ านได้ยิน ”)  การ
เจิม และการตั้งมั่นคงในพระเยซู 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 24        คริสเตียนเหล่านี้ได้ฟัง  
ข่าวประเสริฐและเป็นไปได้ว่า
อาจจะได้ฟังจากยอห์นเอง  
 พวกเขารู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า ทรงสิ้นพระ -
ชนม์เพื่อความบาปของเรา และ
ทรงคืนพระชนม์เพื่ อประทานชีวิต
ใหม่แก่เรา และพระองค์จะเสด็จ
กลับมาก่อตั้งอาณาจักรของ
พระองค์อย่างเต็มรูปแบบ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 แต่ตอนนี้คริสเตียนถูกผู้สอนเท็จ
ซึ่งไม่ยอมรับหลักข้อเชื่อเบื้องต้น
ของความเชื่อแทรกซึม และผู้เชื่อ
บางคนก็คล้อยตามค าโต้แย้งผิดๆ  
ยอห์นให้ก าลังใจคริสเตียนเหล่านี้
ให้ยึดม่ันในความจริงที่พวกเขาได้
ยินในตอนเริ่มด าเนินชีวิตไปกับ
พระคริสต์  
 

เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น 
ที่เราต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้น  
ต้องศึกษาพระวจนะเพื่อที่จะ 
เข้าใจลึกซึ้งขึ้น และต้องการ 
สอนความจริงเหล่านี้แก่คนอื่น 

 
 แต่ไม่ว่าเราจะเรียนรู้มากเท่าไร
เราต้องไม่ละทิ้งคว ามจริงพื้นฐาน
เกี่ยวกับพระเยซู พระเยซูทรงเป็น
พระบุตรพระเจ้าเสมอ และการ
ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา
เพื่อความบาปของเรานั้นเป็นสิ่งที่
ถาวรไม่มีความจริงที่ขัดแย้งกับ
พระคัมภีร์ 
 
 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 26,27    พระคริสต์ทรงสัญญา
ว่าจะทรงส่งพระวิญ ญาณบริสุทธิ์
มาสอนและเตือนสาวกให้ระลึกถึง
ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอน (ยอห์น 
14:26)  
 ผลก็คือคริสเตียนมีพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยู่ภายในพวกเขา (“การ
เจิม”) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง
ช่วยให้พวกเขาไม่หลงทาง 
 นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีพระ -
คัมภีร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
เพื่อใช้ เป็นมาตรฐานในการตรวจ -
สอบค าสอนที่น่าสงสัย  
 จงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย
เราแยกแยะความจริงออกจาก
ความผิดพลาด 
 

ข้อ 27  พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ใน
เราและเราเองก็มีชีวิตอยู่ในพระ -
คริสต์ด้วย 
 นี่หมายความว่าเรามอบความ
ไว้วางใจทั้งหมดแด่พระองค์ พึ่งพา 
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การน าและก าลังที่มา จากพระองค์ 
และด าเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรง
ประสงค์ ซึ่งหมายถึงสัมพันธภาพที่
มีชีวิตและเป็นส่วนตัว  
 ยอห์นใช้แนวคิดเดียวกันกับ  
พระธรรมยอห์น 15:5 ที่ว่า พระ -
คริสต์เป็นเถาองุ่นและเหล่าสาวก
ของพระองค์เป็นแขนง 
 การเจิมนั้นเราได้รับมาจากพระ
เยซูคริสต์ (ข้อ27) การที่เ ราจะมี
การเจิมด ารงอยู่ในเราตลอดนั้น 
เราต้องติดสนิทอยู่กับพระองค์
เหมือนแขนงองุ่นที่ติดอยู่กับต้น
องุ่น   
ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเตือนสติตัวเอง
อยู่เสมอคือ เราได้ติดสนิทกับ
พระองค์ตลอดเวลาหรือไม่  

นั่นก็คือการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน 
การพูดคุยกับพระองค์ทุกๆ วัน  
ซึ่งหมายถึงว่า เราต้องตั้งใจ 
จัดเวลาไว้กับพระองค์ทุกๆ วัน 

 เราได้จัดเวลาหรือไม่ เวลาไหน
ในแต่ละวัน? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นเถาองุ่นและเราเป็นแขนงที่
เราได้รับชีวิตมาจากก ารติดสนิท
กับพระองค์ 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
ใน มธ .6.13 ที่กล่าวว่า “และขอ
อย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไปในการ
ทดลอง  แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่
ร้าย  ” คือ อย่าให้ความสนใจใน
โลกนี้ ดึงเราออกจากการเข้าเฝ้า
พระองค์ในแต่ละวัน ปกป้อง
ความคิดและจิตใจของเราให้พ้น
จากการล่อลวงของโลกที่ให้เราเห็น
ความส าคัญของโลกมากกว่าการ
เข้าเฝ้าพระองค์ในแต่ละวันเป็นการ
ส่วนตัว 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 มิถุนายน   
1 ยอห์น 3:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 3:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2,3     ชีวิตคริสเตียนเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็น
เหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
(รม.8:29) กระบวนการนี้จะไม่สิ้น - 
สุดจนกว่าเราจะได้พบพระเยซูหน้า
ต่อหน้า (1คร.13:12; ฟป.3:21)  
 จุดหมายปลายทางควรจะกระตุ้น
ให้เราช าระตนเอง การช าระต นเอง
หมายถึง การใช้ชีวิตอย่างถูกครรลอง
ครองธรรมและเป็นอิสระจากบาป  
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 พระเจ้าทรงช าระเราเช่นกัน แต่
เราก็ยังคงต้องท าบางอย่างเพื่อ
รักษาสมดุลทางด้านศีลธรรมไว้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  
ข้อ 4 เป็นต้นไป 
การท าบาปนั้นแตกต่างจากการ
เกลือกกลั้วอยู่ในบาป  

แม้แต่ผู้เชื่อซึ่งสัตย์ซื่อที่สุด 
ก็อาจพลั้งท าบาปได้  
แต่เขาจะไม่บ่มเพาะ 

ความบาปชนิดหนึ่งชนิดใดไว ้
 โดยเลือกที่จะสารภาพบาปและ 

เลี่ยงความผิดซ้ าเดิมอย่างเต็มก าลัง 
 คนที่เกลือกกลั้วอยู่ในบาปจะมี
ลักษณะตรงกันข้าม คือเขาไม่
เสียใจในบาปที่ได้ท าลงไปและ
ปล่อยตัวตามเนื้อหนัง ทั้งยังอาจ
กล่าวอ้างเสรีภาพในพระเจ้าอย่าง
ผิดๆ อีกด้วย  คนแบบนี้คือคนที่
ต่อต้านพระเจ้าไม่ว่าเขาจะพูดว่า
ตนเชื่ออะไรก็ตาม 
 

 เราได้เข้าใจจากพระธรรมตอนนี้
ถึงคนที่ท าบาปและคนที่เกลือก
กลั้วในความบาปว่าแตกต่างกัน
อย่างไร  ดังนั้นการด าเนินชีวิตคริส
เตียนจึงต้องเติบโตขึ้ นในความ
เข้าใจและการประพฤติ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เรียกว่าการช าระให้
บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงให้ความ -
สามารถในการด าเนินชีวิตเหนือ
ธรรมชาติแก่เรา แต่เราต้องยอม
ร่วมมือโดยการเชื่อฟังและท าตาม  
 มีสิ่งใดบ้างทั้งจากพระวจนะของ
พระเจ้าที่เราเฝ้าเดี่ยวทุกวันและ
จากการที่พระเจ้า ตรัสหรือสื่อสาร
กับเราที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์
ได้?_______________________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เปิดหูฝ่ายวิญญาณของเรา
ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ทูล
ขอพระองค์ตรัสกับเราและสื่อสาร  
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กับเรา ทูลขอพระเจ้าทรงท างานใน
ความคิดของเรา เพื่อเราจะเข้าใจ
พระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะโต
ขึ้นในพระองค์เป็นผู้ใหญ่ในพระ
คริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มิถุนายน   
1 ยอห์น 3:7-10 
อธิษฐานสั้นๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 3:7-10 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 9    “ผูใ้ดบงัเกิดจากพระเจ้า  
ผูนั้น้ไม่กระท าบาป ”  
 หมายความว่า ผู้เชื่อแท้จะไม่ท า
บาปต่อไปเรื่อยๆ และจะไม่ท า
อะไรที่แตกต่างไปจากบทบัญญั ติ
ของพระเจ้า  
 ผู้เชื่อทุกคนยังท าบาป แต่ก็จะ
พยายามเอาชนะความบาปนั้นใน
เวลาเดียวกัน “เมล็ดพันธุ์ของพระ -
เจ้าด ารงอยู่ในเขา” หมายความว่า 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ผู้เชื่อแท้จะไม่คงอยู่ในบาปเพราะ
พวกเขามีชีวิตใหม่ของพระเจ้าอยู่
ในตัว 
 เรา“ผูใ้ดบงัเกิดจากพระเจ้า ” 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอ ยู่ใน
เราและประทานชีวิตใหม่ของพระ
เยซูคริสต์แก่เรา  

การบังเกิดใหม่เป็นยิ่งกว่า 
การตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่  

เพราะนี่เป็นการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
และได้รับนามสกุลใหม ่

ซึ่งมาจากการที่พระคริสต ์
ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 

 
 เมื่อเราบังเกิดใหม่ พระเจ้าทรง
ให้อภัยเราและทรงยอมรับเราอย่าง
สมบูรณ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ประทานความคิดจิตใจใหม่แก่เรา
และพระองค์จะเข้ามาประทับในเรา
และช่วยให้เราเป็นเหมือนพระ
คริสต์มากขึ้น มุมมองของเราก็จะ
เปลี่ยนไปด้วยเพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของ
เราทุกวัน (รม.12:2; อฟ.4:22-24) 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 8-9 
เราทุกคนมีจุดอ่อนที่ท าให้ถูก
ล่อลวงได้ และมีอาจนิสัยบางอย่าง
ที่แก้ได้ยาก  
 ซาตานมักใช้จุดอ่อนเหล่านี้เป็น
จุดโจมตีเรา ดังนั้นเราจึงต้องรู้จัก
และจัดการกับจุดอ่อนของเรา 
ถึงแม้ในตอนเริ่มต้นจะดูเหมือนว่า
เรายังคงพ่ายแพ้ต่อบาปต่อไปใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  
 ในที่นี้ยอห์นไม่ได้พูดถึงคนที่
ก าลังเอาชนะบาปแต่ยังไม่สามารถ
ชนะได้ทั้งหมด  แต่เขาก าลังพูดถึง
คนที่ไม่เห็นความจ าเป็นของการ
ทิ้งบาปแล้วยังพยายามหาข้อแก้ตัว
ต่างๆ นาๆ มาท าให้ตัวเองดูดี    
 การเอาชนะบาปที่ติดเป็นนิสัย
นั้นมีสามขั้นตอนคือ [1 ]  ผู้นั้น    
ต้องแสวงหาฤทธิ์อ านาจจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะ  
พระเจ้าเป็นประจ าทุกวัน [2] ผู้นั้น
ต้องหนีจากสถานการณ์ที่ล่อลวง
และ [3] ผู้นั้นต้องขอความช่วย- 
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เหลือจากพระกายของพระคริสต์
คือต้องเต็มใจที่จะเปิดเผยความ
บาปหรือการล่อลวงให้กับพี่น้องที่
เราไว้ใจได้รับรู้และขอ ให้คนเหล่า -
นั้นอธิษฐานเผื่อ 
 อะไรคือความอ่อนแอของเราที่
ซาตานมักใช้เป็นช่องโจมตีได้ง่าย  
เมื่อเฝ้าเดี่ยววันนี้ พระเจ้าได้บอก
เราอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการต่อสู้
เพื่อจะเอาชนะบาปนี้ได้? 
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังจากพระเจ้า
ที่เราจะสามารถชนะจุดอ่อนที่
ซาตานหาช่องต่อสู้กับเรา และที่
เราจะสามารถชนะเนื้อหนังที่
อ่อนแอของเรานั้นได้ด้วย 
 ให้อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ 
ซึ่งแม้จะเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจ 
แต่เป็นการเทใจของเราออกกับ
พระเจ้า เป็นการสื่อสารกับพระองค์
ในระดับจิตวิญญาณที่พระเจ้ าทรง
เข้าใจเรา 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 29 มิถุนายน   
1 ยอห์น 3:11-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าแล ะ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 3:11-15 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
12,13 คาอินฆ่าอาแบลน้องชาย
ของตนเพราะพระเจ้าทรงรับเครื่อง
ถวายบูชาของน้องชายแต่ไม่รับ
ของตน (ปฐก.4:1-16)   
 เครื่องบูชาของอาแบลท าให้เห็น
ว่าคาอินไม่ได้น าส่วนที่ดีที่สุดของ
ตนมาถวายแด่พระเจ้า ความโกรธ
และความอิจฉาผลักดันให้เขา
ฆาตกรรมน้องชายของตน  

 คนที่ด าเนินชี วิตอย่างถูกต้อง
ตามศีลธรรมจะเปิดเผยพฤติกรรม
ของคนที่ท าไม่ดีและท าให้เขาอาย  
 ถ้าเราด าเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า
โลกมักจะเกลียดชังเรา เพราะเรา
ท าให้เขาตระหนักถึงวิถีทางอันผิด
ศีลธรรมที่เขาเป็นอยู่ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 15 
ยอห์นสะท้อนค าสอนของพระเยซู
ที่ว่าใครก็ตามที่เกลียดชังคนอื่นก็
ฆ่าคนในใจ (มธ.5:21,22)   

คริสเตียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
จิตใจภายใน การปฏิบัติแต่ภายนอก
อย่างเดียวไม่พอ ความขมขื่นใจ 
ที่เรามีต่อคนที่ท าผิดต่อเราเป็น 

มะเร็งร้ายซึ่งจะท าลายเราในที่สุด 
 อย่าปล่อยให้มี “รากขมขื่น ” 
(ฮบ.12:15)  งอกขึ้นในตัวเราหรือ
ในคริสตจักรของเรา 
 มีผู้กล่าวว่า การไม่ให้อภัย
เปรียบเสมือนการที่เราดื่มยาพิษ
แล้วหวังว่าคนที่เราเกลียดนั้นจะ
ตาย 
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 ให้เราส ารวจตนเองว่า ทั้งจิตใจ
และการกระท าของเรานั้นเป็นไป
ในทางเดียวกันหรือไม่ ? 
__________________________ 
 มีอะไรที่เราต้องจัดการให้ออก  
ไปจากชีวิตของเราหรือไม่? 
__________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราพัฒนา
ชีวิตไปพร้อมกันทั้งข้างในจิตใจคือ
การคิดอย่างถูกต้องและข้างนอก
คือมีความประพฤติที่ดีด้วย  
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนที่เรา
ไม่สามารถรักเขาได้เพราะเรา ไม่
ชอบเขา ทูลพระเจ้าให้เราสามารถ
เข้าใจเขา และส าแดงความรักกับ
เขาได้เหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
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วันที่ 30 มิถุนายน   
1 ยอห์น 3:16-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 3:16-20 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกกับเรา
ว่า ความรักที่แท้จริงคืออะไร ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 16  
รักแท้แสดงออกเป็นการกระท า
ไม่ใช่ความรู้สึกเท่านั้น  รักแท้ท า
ให้เกิดการให้อย่างเสียสละและไม่
เห็นแก่ตัว  
 การแสดงออกถึงความรักที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสละชีวิต
ตนเองเพื่อผู้อื่น เราจะสละชีวิตของ
เราได้อย่างไร ก็โดยการปรนนิบัติ
รับใช้ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน  

 บางครั้งการพูดว่าจะตายเพื่อคน
อื่นก็ท าได้ง่ายกว่าการมีชีวิตอยู่
เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง  เพราะนั่น
หมายถึงการคิดถึงความต้องการ
ของผู้อื่นก่อนตัวเอง  พระเยซูทรง
สอนหลักการเรื่ องความรักอย่ าง
เดียวกันนี้ในพระธรรมยอห์น 
15:13 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 17 , 18 พระคัมภีร์ตอนนี้
ยกตัวอย่างว่าเราจะสละชีวิตของ
ตนเองเพื่อผู้อื่นและผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือได้อย่างไร  ค าสอน
นี้คล้ายกับค าสอนของยากอบ (ยก.
2:14-17)   
 การกระท าของเราแสด งให้เห็น
ชัดเจนเพียงใดว่าเรารักคนอื่น
จริงๆ เช่น เรายอมเสียสละเงินทอง
ทรัพย์สินและเวลาหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 19,20     หลายคนกลัวว่าตน
ไม่ได้รักคนอื่นเท่าที่ควร   
 คนเหล่านี้รู้สึกผิดเพราะเขาคิ ด
ว่าตนเองยังไม่พร้อมหรือไม่
สามารถแสดงความรักได้อย่าง
เหมาะสม  จิตส านึกของเขาฟ้อง
อยู่ ยอห์นคิดถึงคนเหล่านี้ขณะ
เขียนจดหมาย 
 เราจะหนีเสียงฟ้องร้องของ
จิตส านึกที่เตือนในจิตใจได้อย่างไร  
ไม่ใช่โดยการมองข้ามหรือการหา
เหตุผลมาแก้ตัว แต่ด้วยการจดจ่อ
อยู่ที่ความรักของพระเจ้า  
เมื่อเรารู้สึกผิด เราควรจะเตือน

ตัวเองว่าพระเจ้าทรงทราบถึงจิตใจ
และการกระท าของเรา พระสุรเสียง

แห่งความมั่นใจของพระเจ้า 
ดังกว่าเสียงแห่งการกล่าวโทษ 

ในจิตส านึกของเรา 
 ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์พระองค์
จะไม่ทรงกล่าวโทษเรา (รม .8:1; 
ฮบ.9:14-15)  ดังนั้นถ้าเราด าเนิ น
ชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่ยังรู้สึกว่า
ตนเอง “ไม่ดีพอ” ก็จงเตือนตนเอง
ให้ระลึกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่า
จิตส านึกของเรา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
หัวใจที่รักอย่างแท้จริง ทูลขอความ
รักของพระองค์ทรงสวมทับชีวิต
ของเรา เพื่อเราจะสามารถรักแบบ
ที่พระองค์ทรงรักนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

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