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จากใจศิษยาภิบาล 
เมื่อตอนที่เราเป็นนักเรียนนั้นครูจะมอบงานให้เรากลับมา ท าที่บ้าน 

เป็นการบ้าน บางครั้งก็ทุก ๆ วัน เราก็รู้สึกไม่ชอบเ ลยที่ต้องนั่งหลังขด
หลังแข็งท า การบ้าน ไม่เพียงแต่เด็กนักเรียนเท่านั้นที่ไม่ชอบ แม้แต่
ผู้ใหญ่คือพ่อ แม่ก็ไม่ชอบด้วย เพราะการบ้านที่ ครูให้กับเด็กนั้น ไม่
เพียงแต่เด็กต้องท า แต่พ่อ แม่ก็ต้องช่วยสอนและท าด้วย เพราะคุณครู
ต้องการให้พ่อ แม่ และลูกได้ท างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีมากยิ่งขึ้น ผมเข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะ
ผู้ใหญ่มีงานหลาย ๆ อย่างที่ต้องท า 

แต่พี่น้อง ครับ การที่มีการบ้านทุก ๆ วันน้ัน เป็นการวางรากฐาน
ให้กับลูกของเรา ให้เขาเป็นคนมีวินัย และสร้างนิสัยที่ดีในการใช้เวลา
และการท างานให้กับเขา  และเราสามารถเขียนสมการง่าย ๆ ได้ดังนี้ว่า 

การบา้น = ความส าเรจ็  [Homework = Success] 
เช่นเดียวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ ถ้าเ ราต้องการรู้จักพระเจ้ามากข้ึน 

หรือ มีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึ้งมากข้ึน เราก็สามารถใช้สมการนี้  
การบ้านของเรานั้นง่าย ๆ คือ ทุก ๆ วัน ให้เราอ่านพระวจนะ ท่องจ า
พระวจนะ และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า เพราะนี่คือรากฐานความ
เชื่อของเรา แต่น่าเสียดายที่พี่น้องคริสเตี ยนหลาย ๆ คนไม่ยินดีหรือ
อาจจะพูดว่า ไม่มีวินัยพอที่จะท าการบ้านฝ่ายจิตวิญญาณของตนเอง 
พวกเขาต้องการความโปรดปรานจากพระเจ้า ต้องการทิศทางและการ
ทรงน าจากพระเจ้า แต่พวกเขาไม่ยอมลงทุนที่จะใช้เวลากับพระองค์ 
หลาย ๆ คนสามารถใช้เวลาวันละสองสามชั่วโมงหรือหลาย ๆ ชั่วโมง ดู
ทีวี เล่น Internet เล่น Game on line , Facebook  แต่เมื่อต้องใช้เวลา
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กับพระเจ้าเพียง 15 นาทีเขาก็รู้สึกว่ายากมากและล าบากมาก ด้วยเหตุ
นี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ส่วนใหญ่พวกเขาจะอ่อนแอในความเชื่ออย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากหนุนใจให้พวกเราหยิบพระคริสตธรรมคัมภีร์
ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าข้ึนมาอ่านทุก ๆ วันเพื่อ อ่าน ศึกษา และ
ภาวนา และนี่คือเหตุผลที่ผมได้เขียน QT เล่มน้ีขึ้นมา เพื่อสนับสนุน   
ให้เราอ่าน ศึกษา และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ให้เราข้ามผ่าน
อุปสรรค ข้อยาก ๆ บางข้อในพระคัมภีร์ และผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง
ทุกท่านว่า เราจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าอย่างแน่นอน และ
อย่างอัศจรรย์ด้วย ผมกล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าผมได้ยินค าพยานของ     
พี่น้องในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่เขาได้รับความโปรดปราน       
จากพระเจ้า อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งทั้งสอง ได้รับความโปรดปรานจาก
พระเจ้าในเรื่อง การเรียนที่เขาได้รับคะแนนพิเศษจากพระเจ้าอย่าง
อัศจรรย์เหนือค าบรรยาย เพราะเขาได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการสร้าง
วินัยชีวิตในเรื่องการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ 

พี่น้องทุกคนก็สามารถได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้ด้วย
เช่นกันครับ แต่เราต้องลงทุนด้วย คือลงทุนในความสัมพัน ธ์กับพระเจ้า 
แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป เหมือนที่กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวไว้
ในสดดีุ 27:7-8 “ ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟัง  เมือ่ข้าพระองคร้์องทลู
ขอทรงกรณุาและตรสัตอบข้าพระองค์  พระองคต์รสัแล้วว่า      
"จงหาหน้าของเรา"  จิตใจของข้าพระองคท์ลูพระองคว่์า  "ข้าแต่
พระเจ้า  ข้าพระองคแ์สวงพระพกัตรข์องพระองค"์ 

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

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว  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 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 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  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนัน้ 
 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] 
 การยกย่องเป็นการส รรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช ่
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 

 



6 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 

วันที่ 1 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 3 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 2,3 
 หีบพันธสัญญาของพระเจ้า ถูก
เก็บไว้ในอภิสุทธิสถานซึ่งเป็นส่วน
ในสุดของพลับพลา มหาปุ โรหิต
เท่านั้นจะเข้าไปได้ปีละครั้ง  
 หน้าอภิสุทธิสถานคือวิสุทธิ -
สถาน เป็นห้องเล็กๆ  ส าหรับเก็บ
เครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ใช้ใน
พลับพลา (แท่นเผาเครื่องหอม ขนม
ปังเบื้องพระพักตร์ คันประทีป) นอก
วิสุทธิสถานเป็นลานมีห้องเล็กๆ 

ซึ่งเป็นที่พักของปุโรหิต ซามูเอล
และปุ โรหิตคนอื่นๆ คงนอนที่น่ัน 
ห่างจากหีบพันธสัญญา เพียงไม่กี่
เมตรเท่านั้น 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-5   
 แม้พระเจ้าจะตรัสโดยตรง เป็น
เสียงที่โมเสสและโยชูวาได้ยิน แต่
พระวจนะของพระองค์แทบจะไม่
ปรากฏเลยในช่วงสามศตวรรษที่ผู้
วินิจฉัยปกครอง  
 เมื่อมาถึงสมัยของเอลี ไม่มีผู้เผย
พระวจนะที่ประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าแก่อิสราเอลเลย ท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น  
 จงดูท่าทีของบุตรชายของเอลี 
พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังพระเจ้า
หรือไม่ก็ปล่อยให้ความโลภเข้ามา
ขัดขวางการติดต่อกับพระเจ้า   

การฟังและการตอบสนองเป็นสิ่งที่
ส าคัญในความสัมพันธ์กับพระเจ้า แม้
พระเจ้าจะไม่ได้ทรงใช้เสียงมนุษย์เสมอ 
แต่พระองค์ก็มักจะตรัสอย่างชัดเจน
ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ 
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 เมื่อเรารับถ้อยค าของพระองค์ 
เราต้องพร้อมจะฟังและท าตามส่ิง   
ที่พระองค์ทรงบอก เช่นเดียวกับ   
ซามูเอล จงพร้อมที่จะกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ” เมื่อพระเจ้ าทรง
เรียกให้เราท าบางสิ่งบางอย่าง 
 ที่ผ่านมานั้น พระเจ้าได้ตรัสอะไร
กับเราบ้าง และเราได้ตอบสนอง
อย่างไรบ้าง? ให้เราตระหนักเสมอ
ว่า เมื่อพระเจ้าตรัสกับเรา เราต้อง
ตอบสนองเสมอ มิฉะนั้นเสียงที่
พระเจ้าตรัสนั้นก็จะเลือนหายไป 
เหมือนกับคนอิสราเอลที่ดื้อดึงไม่
ยอมตอบสนองพระเจ้า 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงรักเรา สนใจเราและ
ตรัสกับเราอยู่เสมอ ให้เราทูลขอ
พระเจ้าให้เราชัดเจนในการสื่อสาร
ที่มาจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้
ตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้อง 
 ทุกครั้งที่เราได้รับการส่ือสารจาก
พระเจ้าให้ เราอธิษฐานกับพระองค์
เหมือนที่เอลีได้สอนซามูเอลว่า "
พระเจ้าเจ้าข้า  ขอพระองคต์รสั
เถิด  เพราะผูร้บัใช้ของพระองค์
คอยฟังอยู่" 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 2 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 4 ช้าๆ 
1 รอบ 
อะไรคือท่าทีของชาวอิสราเอลและ
คนฟิลิสเตียที่มีต่อหีบพันธสัญญา 
และท่านคิดว่าอะไรคือความจริง
เกี่ยวกับหีบพันธสัญญานี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 3             หีบพันธสัญญาบรรจุ
พระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้า
ประทานให้โมเสส  
 หีบนี้ควรถูกเก็บไว้ในอภิสุทธิ -
สถานซึ่งเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ของ
พลับพลาที่มหาปุโรหิตเท่านั้นจะ
เข้าไปได้ปีละครั้ง  
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 โฮฟนีและฟีเนหัสท าให้อภิสุทธิ
สถานเป็นมลทินโดยเข้าไปในน้ัน
อย่างไม่ถูกต้องและเคลื่อนย้ายหีบ
ออกมา   
 คนอิสราเอลตระหนักถึงความ
บริสุทธิ์อย่างยิ่งของหีบพันธสัญญา 
ซึ่งเป็นการกระท าถูกต้อง แต่พวก
เขาคิดว่าตัวหีบซึ่งเป็นกล่องไม้และ
โลหะน ามาซึ่งฤทธิ์อ านาจ พวกเขา
เริ่มใช้หีบพันธสัญญาเป็นเครื่องราง
โดยหวังว่าหีบนี้จะคุ้มครองพวก
เขาจากศัตรู  
 สัญลักษณ์ของพระเจ้าไม่ได้
รับรองการสถิตอยู่และฤทธิ์อ านาจ
ของพระองค์ ท่าทีที่พวกเขามีต่อ
หีบพันธสัญญานี้ใกล้เคียงกับการ
กราบไหว้รูปเคารพจนน่ากลัว  
 เมื่อหีบพันธสัญญาถูกศัตรูยึดไป
พวกเขาก็คิดว่า เกียรติสิริของ
อิสราเอลถูกพรากไปแล้ว (4:19-
22) และพระเจ้าทรงละทิ้งพวกเ ขา 
(7:1-2)  
 
 

 พระเจ้าทรงใช้ฤทธิ์อ านาจของ
พระองค์ตามพระปัญญาและพระ-
ประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรง
ตอบสนอ งต่อความเชื่อของคนที่
แสวงหาพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองในข้อ 5-8   
 ชาวฟิลิสเตียกลัวเพราะพวกเขา
จ าได้ว่าพระเจ้าทรงแทรกแซงเพื่อ
ชาวอิสราเอลเมื่อพวกเ ขาเดินทาง
ออกมาจากอียิปต์ แต่อิสราเอลกลับ
ละทิ้งพระเจ้าและยึดถือสัญลักษณ์
ของชัยชนะในอดีต ซึ่งเป็นเพียง
รูปแบบหนึ่งของความชอบธรรม
เท่านั้น   
 ประชาชน (และคริสตจักร ) มัก
พยายามอยู่ด้วยพระพรที่พวกเขา
จ าได้ ชาวอิสราเอลทึกทักเอาเอง
ว่า เนื่องจากพระเจ้าทรงให้ชัยชนะ
แก่พวก เขาในอดีต พระองค์จะให้
ชัยชนะแก่พวกเขาอีกครั้งแม้พวก
เขาจะออกห่างจากพระองค์ไปไกล
แล้วก็ตาม  
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ทุกวันนี้ก็เหมือนกับ 
ในสมัยพระคัมภีร์เดิม  

การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
อย่างต่อเนื่องจะท าให้เรามีชัยชนะ
ฝ่ายวิญญาณ อย่าอาศัยอดีต  
จงรักษาความสัมพันธ์ของเรา 
กับพระเจ้าให้สดใหม่อยู่เสมอ 

 คริสเตียนเรานั้นไม่มีรูปเคารพ 
แต่หลายครั้งที่เราสร้างรูปเคารพ
ให้กับตัวของเราเอง เช่นเดียวกับ
คนอิสราเอลที่เอาหีบพันธสัญญา
ของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของ  
พระเจ้าและรูปเคารพของพวกเขา 
โดยไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ของ
เขากับพระเจ้า  
 ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
เป็นอย่างไรบ้าง เราได้รักษาไว้
หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าปกป้องเราพ้นจาก
ความคิดของโลกนี้ที่มองทุกอย่าง
ในฝ่ายวัตถุ และมีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุ
นิยมไม่ได้มองด้วยมิติเบื้องบนฝ่าย
วิญญาณ   
 ทูลขอพระเจ้าให้เรา มีประสบ -
การณ์การติดสนิทกับพระเจ้า 
ความสัมพันธ์กับพระองค์ และเรา
จะเห็นคุณค่าของการมีสามัคคี-
ธรรมกับพระองค์ทุก ๆ วัน 
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 3 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 5 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
ดาโกนเป็นพระส าคัญของชาว      
ฟิลิสเตีย  พวกเขาเชื่อว่าพระดา -
โกนส่งฝนมาและท าให้มีการเก็บ
เกี่ยวอุดมสมบูรณ์  
 แต่ชาวฟิลิสเตีย กราบไหว้พระ
หลายองค์เช่นเดียวกับเพื่ อนชน -
ชาติอื่นๆ ยิ่งมีพระอยู่ฝ่ายพวกเขา
มากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมั่นใจ
มากข้ึนเท่านั้น  
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 นี่คือเหตุผลที่พวกเขาต้องการ
หีบพันธสัญญา พวกเขาคิดว่าถ้า
หีบพันธสัญญาช่วยชาวอิสราเอล 
หีบนี้ก็คงช่วยพวกเขาด้วย แต่เมื่อ
ประชาชนในบริเวณนั้นเริ่มป่วย
และตาย ชาวฟิลิสเตียก็ตระหนักว่า
หีบพันธสัญญาไม่ได้เป็นลางดีแต่
เป็นที่มาของฤทธิ์อ านาจที่ยิ่งใหญ่
กว่าที่พวกเขาเคยเห็นนั่นคือฤทธิ์
อ านาจที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 6,7   
 แม้ว่าชาวฟิลิสเตียจะได้เห็นชัย
ชนะอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าของ
อิสราเอลมีเหนือพระดาโกนของ
พวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่ได้ลงมือ
ท าอะไรจนกระทั่งถูกทรมานด้วย    
ฝี (อาจจะเป็นกาฬโรค)  
 ปัจจุบันก็เป็นเช่น เดียว กัน คน
จ านวนมากก็ไม่ตอบสนองต่อ  
ความจริงในพระคัมภีร์จนกว่า   
พวกเขาจะเผชิญความเจ็บปวด  
 

 เราเต็มใจจะฟังพระเจ้าโดย    
เห็นแก่ความจริงหรือไม่ หรือเรา
หันมาพึ่งพ ระองค์เฉพาะเวลาที่   
เราเจ็บปวด ?________________ 
__________________________ 

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ 
พระองค์ไม่ได้ต้องการ 

อะไรจากเราเลย  
และการที่เราได้รับใช้พระองค์นั้น 

เราต้องถือว่า 
เป็นพระคุณอย่างมากมาย 

ที่ให้เราได้มีโอกาสสัมพันธ์กับ
พระองค์และตอบสนองต่อความรัก

ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ เพ ราะพระองค์ทรง
เป็นผู้ทรงสร้างทุก ๆ ส่ิงในโลกนี้
ขึ้นมา รวมทั้งเราด้วย  
 ขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้รับ
เกียรติอย่างสูงส่งที่ได้มาเป็นลูก
ของพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของ
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พระองค์ เพื่อกระท าให้น้ าพระทัย
ของพระองค์ส าเร็จในแผ่นดินโลกนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 4 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท  
อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 6 ช้าๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
พระลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้าง 
และท่านเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์
กับพระองค์อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3 เครื่องบูชาลบความผิดนี้มี
เป้าหมายอะไร ? 
 นี่เป็นการตอบสนองปัญหาที่ท า
กันทั่วไปในศาสนาของคนคานาอัน 
ชาวฟิลิสเตียคิดว่าปัญหาเกิดขึ้น
เพราะพระของพวกเขาโกรธ พวก
เขายอมรับผิดที่ยึดหีบพันธสั ญญา

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
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มาและพยายามท าทุกอย่างให้   
พระเจ้าของอิสราเอลพอพระทัย  
 พวกโหร (6:2) คงช่วยกันเลือก
เครื่องบูชาที่พวกเขาคิดว่าจะท าให้
พระยะโฮวาห์พอพระทัย แต่เครื่อง
บูชาที่เป็นรูปฝีและหนูไม่ใช่เครื่อง
บูชาลบความผิดที่ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติของพระเจ้า (ลนต.5:14-
6:7; 7:1-10)  
 การคิ ดหาวิธีของเราเองในการ
เข้าหาพระเจ้านั้นง่ายกว่าการรับใช้
พระองค์ในแบบที่พระองค์ ทรง
ก าหนดไว้ 
 
ข้อ  7-12       ปุโรหิตและโหร
ชาวฟิลิสเตีย คิดหาวิธีทดสอบว่า
พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างปัญหาให้
พวกเขาจริงๆ หรือไม่  
 วัวที่เพิ่งตกลูกสองตัวถูกน ามา
เทียมเกวียนบรรทุกหีบพันธสัญญา
และส่งไปยังพรมแดนอิสราเอล 
การที่แม่วัวทิ้งลูกที่ก าลังกินนมนั้น
ขัดกับสัญชาตญาณความเป็นแม่ 
พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อ านาจเหนือ

กฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้นจึงจะ
ทรงท าสิ่งนี้ได้  
 พระเจ้าทรงส่งวัวไปอิสราเอล
ไม่ใช่เพื่อให้ผ่านการทดสอบของ
ชาวฟีลิสเตียแต่เพื่อแสดงให้พวก
เขาเห็นฤทธิ์อ านาจอันยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 19 
ท าไมประชาชนจึงตายเพราะมอง
เข้าไปในหีบ?  
 ชาวอิสราเอลท าให้หีบพันธ -
สัญญากลายเป็นรูปเคารพ พวก
เขาพยายามควบคุมฤทธิ์อ านาจ
ของพระเจ้าและใช้ฤทธิ์อ านาจนั้น
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง (ชัย
ชนะในสงคราม) แต่มนุษย์ควบคุม
พระเจ้าแห่งจักรวาลไม่ได้  
 พระเจ้าทรงปกป้องชาวอิสราเอล
จากฤทธิ์อ านาจของพระองค์โดย
ทรงเตือนพวกเขาไม่ให้มองแม้แต่
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ในอภิสุทธิสถาน 
มิฉะนั้นพวกเขาจะตาย (กดว.4:20) 
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ชาวเลวีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้
เคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญา   
 เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์
พระเจ้าก็ทรงพิพากษาตามที่ทรง
บอกไว้แล้ว  

พระเจ้าไม่อาจปล่อยให้คนคิดได้ว่า
พวกเขาใช้ฤทธิ์เดชของพระองค ์
ได้ตามใจ พระองค์ไม่อาจปล่อยให้
พวกเขาละเลยค าเตือนของพระองค์
และไม่จริงจังกับการเข้าเฝ้าพระองค์ 

พระองค์ไม่ต้องการใหว้งจร 
ความไม่ย าเกรง การไม่เชื่อฟัง  

และความพ่ายแพ้เริ่มขึ้นอีกครั้ง  
 พระเจ้าไม่ได้ฆ่าชาวเบธเชเมช
เพราะพระองค์โหดร้าย พระองค์
ทรงฆ่าพวกเขาเพราะถ้าพระองค์
ทรงละเลยบาปที่อวดดีของพวกเขา
อิสราเอลทั้งชนชาติก็จะยิ่งละเลย
พระเจ้า 
 แม้ในปัจจุบันน้ี คริสเตียนบางคน
ก็ท าเช่นเดียวกันด้วยคือ ใช้ฤ ทธิ์
อ านาจของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง เอาพระวจนะของพระเจ้า 

ไปเป็นคาถา เช่นท่องพระคัมภีร์
เพียงเพื่อจะได้รับพระพรคือให้  
พระเจ้าตอบค าอธิษฐานตามใจของ 
ตัวเองโดยที่ไม่มีชีวิตที่ย าเกรง  
พระเจ้า หรือเชื่อฟังพร ะองค์ ไม่มี
ชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระองค์  
 ถ้าเป็นเ ช่นนี้ก็ผิดไปเสียแล้ว 
เพราะเขาก าลังเอาพระเจ้า พระ-
วจนะของพระองค์หรือแม้แต่
คริสตจักรของพระองค์ให้กลาย  
เป็นรูปเคารพเสีย 
 ส าหรับตัวเราเองนั้น เราควรจะมี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าง
ถูกต้องได้อย่างไร และเรามีข้อควร
ระวังอะไรบ้างที่จะไม่ใช้พระเจ้า
และพระวจนะของพระอง ค์ให้เป็น
เพียงรูปเคารพ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญและยกย่องพระองค์ใน
ความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และ
ความยุติธรรมของพระองค์ และ
ขณะเดียวกันก็สรรเสริญถึงพระ-
กรุณาและพระเมตตาของพระองค์
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ที่มีต่อเราตลอด แม้หลาย ๆ ครั้งที่
เราผิดพลาด พระองค์ก็ทรงให้อภัย
เราและทรงน าเราต่อไปอีก 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงรักเรา ทรงห่วงใยเรา และทรง
ต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 5 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 7 ช้าๆ 
1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้อะ ไรคือต้นเหตุ
ที่ท าให้คนอิสราเอลพ่ายแพ้และ   
ตกอยู่ภายใต้การข่มเหงของคน    
ฟิลิสเตีย และเขาแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
ซามูเอลกลายเป็นผู้วินิจฉัย (ผู้น า) 
คนสุดท้าย  
 ผู้วินิจฉัยเป็นต าแหน่งที่สืบทอ ด
กันมานาน โดยเริ่มต้นข้ึนเมื่อ
อิสราเอลยึดครองดินแดนแห่ง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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พันธสัญญาครั้งแรก ในบรรดาผู้
วินิจฉัยทั้งหมดนั้นมีผู้วินิจฉัย 2 
คนที่เป็นทั้งผู้น าทางการเมืองและ
ทางศาสนา  
 พระเจ้าทรงเป็นผู้น าที่แท้จริง
ของอิสราเอล ในขณะที่ผู้วินิจฉัย
เป็นโฆษกของพระเจ้าต่อประชาชน 
และเป็นผู้บริหารความยุติธรรมใน
แผ่นดิน  
 ผู้วินิจฉัยของอิสราเอลบางคน
ตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่าจะ
พึ่งพาพระเจ้า แต่การเชื่อฟังและ
การอุทิศตัวต่อพระเจ้าท าให้       
ซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์
อิสราเอล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 2,3 
อิสราเอลคร่ าครวญและความ
โศกเศร้าก็ครอบง าชนชาติเป็น
เวลา 20 ปี  
 หีบพันธสัญญาถูกทอดทิ้ง
เหมือนกล่องที่ไม่มีใครต้องการใน

ห้องเก็บของ และดูเหมือนพระเจ้า
ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ไป
แล้ว  
 
 ซามูเอลซึ่งบัดนี้โตเป็นผู้ใหญ่
แล้วเรียกร้องว่า ถ้าพวกเขาเสียใจ
จริงๆ พว กเขาควรลงมือท าอะไร
บางอย่างกับหีบพันธสัญญา  
 เป็นเรื่องง่ายที่เราจะบ่นถึง
ปัญหาของเรากับพระเจ้าขณะที่   
เราไม่ยอมลงมือท า ไม่ยอมเปลี่ยน- 
แปลง และไม่ยอมท าตามที่พระเจ้า
ทรงต้องการ เราไม่ยอมรับแม้  
กระทั่งค าแนะน าที่พระองค์ทรงให้
เราไว้แล้ว  

เราเคยรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรง
ทอดทิ้งเราหรือไม่ จงส ารวจดูว่ามี
อะไรบ้างที่พระองค์ทรงบอกเราแล้ว 
เราอาจจะไม่ได้รับการทรงน าใหม่ๆ 
จากพระเจ้าจนกว่าเราจะลงมือท า
ตามการทรงน าก่อนหน้านี้เสียก่อน 
 เราชัดเจนในการฟังพระสุรเสียง
หรือการสื่อสารจากพระเจ้าหรือไม่  
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การที่เราไม่ชัดเจน อาจจะเป็นไป
ได้ ที่เม่ื อพระเ จ้าตรัสกับเรา แล้ว
เราไม่ได้ตอบสนองพระองค์ ถ้า
เป็นเช่นนั้นให้เราทบทวนตัวเอง 
และกลับไปตอบสนองต่อพระองค์ 
ด้วยการเชื่อฟังก่อน แล้วหลังจาก
นั้นเราจึงจะชัดเจนในการทรงน า
ของพระเจ้าในขั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนในการด าเนินชีวิตของเรา ที่
เราจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นพระเจ้าใน
ชีวิตของเรา แต่ถ้าเรามี ก็ให้เรา
อธิษฐานทูลขอการยกโทษจากพระ
เจ้า และให้เรากลับมาหาพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่
รับพระพรและเป็นพระพรต่อผู้อื่น
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

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

วันที่ 6 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 8 ช้าๆ 
1 รอบ 
เมื่อท่านเป็นซามูเอล ท่านจะรู้สึก
อย่างไรกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ข้อ 
4-9 
 อิสราเอลต้องการกษัตริย์ด้วย
เหตุผลหลายประการ [1] บุตรชาย
ของซามูเอลไม่เหมาะจะเป็นผู้น า
อิสราเอล [2] อิสราเอลสิบสองเผ่ามี

ปัญหาอยู่เสมอในการรวม ตัวกัน 
เพราะแต่ละเผ่ามีผู้น าและเขตแดน
ของตนเอง พวกเขาจึงหวังว่า
กษัตริย์จะรวบรวมเผ่าต่างๆ  เข้า
เป็นชาติเดียวกันและเป็นกองทัพ  
เดียวกัน [3] ประชาชนต้องการเป็น
เหมือนชนชาติข้างเคียง นี่คือสิ่งที่
พระเจ้าไม่ทรงประสงค์  
 การมีกษัตริย์ท าให้พวกเขาลืมได้
โดยง่ายว่าพระเจ้ าทรงเป็นผู้น าที่
แท้จริงของพวกเขา  
 การที่อิสราเอลต้องการกษัตริย์
ไม่ใช่เรื่องผิด พระเจ้าทรงกล่าวไว้
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
17:14-20 ว่าประชาชนมีกษัตริย์ได้ 
แต่ความจริงแล้วประชาชนปฏิเสธ
พระเจ้าในฐานะผู้น าของพวกเขา  
 คนอิสราเอลต้องการกฎหมาย 
กองทัพ และกษัตริย์ที่ เป็นมนุษย์
แทนที่จะเป็นพระเจ้า พวกเขา
ต้องการบริหารประเทศด้วยก าลัง
ของมนุษย์ แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า
ก าลังของพระเจ้าเท่านั้นที่ท าให้
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พวกเขาเจริญรุ่งเรืองได้ในแผ่นดิน
คานาอันที่เต็มไปด้วยศัตรู 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1-3      เมื่อซามูเอลชราแล้ว 
เขาแต่งตั้งบุตรชายขึ้นเป็นผู้น าของ 
อิสราเอลแทนตนเอง แต่บรรดา
บุตรชายของเขาเป็นคนชั่วร้าย
เหมือนบุตรชายของเอลี (2:12)   
 เราไม่รู้ว่าท าไมบุตรชายของ    
ซามูเอลจึงเป็นคนไม่ดี แต่เรารู้ว่า
เอลีต้องรับผิดชอบความเส่ือมเสีย
ของบุตรชายของตนเอง (2:2-34)  
เราไม่อาจรู้ได้ว่า ซามูเอลเป็นบิดา  
ที่แย่หรือไม่ บุตรชายของเขาโต
พอจะเป็นตัวของตัวเอง  
 เราไม่ควรต าหนิตัวเองที่ลูกของ
เราท าบาป ในอีกด้านหนึ่งการเป็น
พ่อแม่ก็เป็นความรับผิดชอบที่
ยิ่งใหญ่ และไม่มีอะไรส าคัญไปกว่า
การปั้นและหล่อหลอมชีวิตลูกๆ
ของเราเอง  ถ้าบุตรที่โตแล้วไม่
ติดตามพระเจ้า  จงยอมรับว่าเราไม่
สามารถควบคุมพวกเขาได้อีกแล้ว 

อย่าต าหนิตัวเองส าหรับส่ิงที่ไม่ใช่
ความรับผิดชอบของเราอีกต่อไป 
แต่ถ้าบุตรของเรายังอยู่ภายใต้การ
ดูแลของเรา จงตระหนักว่าสิ่งที่เรา
ท าและสอนจะมีผลต่อบุตรของเรา
อย่างลึกซึ้งและจะมีผลไปตลอด
ชีวิต 
 กรณีที่เรามีลูก ค าถามที่ เราต้อง
ถามตัวเองคือว่า ตอนนี้ลูกเราอยู่ที่
ไหน เขาเป็นอย่างไรทั้งเรื่องฝ่าย
วิญญาณและสังคม และท าไมเขา
ถึงเป็นเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 19,20 อิสราเอลได้รับการทรง
เรียกให้แยกตัวออกมาเป็นชนชาติ
บริสุทธิ์ พิเศษกว่าชนชาติ อื่นๆ
ทั้งหมด (ลนต.20:26)  
 แต่อิสราเอลขอกษัตริย์เพื่อจะ
เป็นเหมือนชนชาติใกล้เคียงนี่เป็น
สิ่งที่ตรงข้ามกับแผนการเริ่มแรก
ของพระเจ้า การที่พวกเขาอยากมี
กษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เหตุผล
ของพวกเขาต่างหากที่ผิด  



กรกฎาคม – 21 

 หลายครั้งที่ท่าทีและพฤติกรรม
ของเราขึ้นอยู่กับความคิดแ ละการ
กระท าของคนอื่น เราเคยตัดสินใจ
ผิดพลาดเพราะอยากจะเป็นเหมือน
คนอื่นหรือไม่?_______________ 
__________________________
__________________________ 

 จงระวังอย่าให้ความคิดของเพื่อน
หรือของคนที่เราชื่นชม 
ดึงเราออกจากสิ่งที ่

พระเจ้าทรงบอกว่าถูกต้อง  
 เมื่อประชากรข องพระเจ้า
อยากจะเป็นเหมือนผู้ไม่เชื่อ พวก
เขาก็ก าลังมุงหน้าไปสู่หายนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าที่เราจะมีพระทัย
ของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์
นั้นจะอยู่ในความคิดของเรา เป็น
วิถีชีวิตของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าทุก
การตัดสินใจของเราจะถูกต้องและ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไป 
 กรณีคุณพ่อ คุณแม่ อธิษฐาน
เผื่อตัวเราเองที่จะมีสติปัญญาและ
หลักการของพระเจ้าที่ปรากฏใน
พระคัมภีร์ เพื่อเราจะสอนและน า
ทิศทางให้ลูกของเราโตขึ้นกับพระ
เจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………… 
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 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 7 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี ้
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 9 ช้าๆ 
1 รอบ 
ท่านเรียนรู้เรื่องการทรงน าของ   
พระเจ้าอย่างไรบ้างจากเรื่องที่   
พระเจ้าน าซาอูลมาพบซามูเอลใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ21      “ท าไมท่านจึงพดูกบั
ข้าพเจ้าอย่างน้ีเล่า”  
 การที่ซาอูลโพล่งออกมาเช่นนั้น
แสดงถึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เสมอ 
นั่นคือความรู้สึกต่ าต้อย ซาอูลโอน
เอนไปมาระหว่างอารมณ์และความ
เชื่อเหมือนใบไม้ไหวไปตามลม  
 ทุกสิ่งที่เขากล่าวหรือท า นั้นล้วน
เห็นแก่ตัวเพราะเขาห่วงตัวเอง 
เช่นซาอูลกล่าวว่า ตระกูลของเขา 
“เล็กที่สุด ” ในเผ่าที่เล็กที่สุดใน
อิสราเอล แต่ 9:1 กล่าวว่า บิดา
ของซาอูล “เป็นคนมีฐานะ ” (เผ่า
เบนยาบินเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดเพราะ
พวกเขาเกือบจะถูกท าลายไปเพื่อ
ลงโทษความชั่วร้ายของพวกเขา ดู 
วนฉ .19- 21 ) ซาอูลไม่อยากท า
หน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้  
 แม้ซาอูลจะได้รับการทรงเรียก
จากพระเจ้าและมีภารกิจในชีวิต 
แต่เขาก็ต้องต่อสู้กับความอิจฉา 
ความไม่มั่นคง ความเย่อหยิ่ง 
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ความหุนหันพลันแล่น และการ
หลอกลวงอยู่เสมอ  
 ซาอูลไม่ได้ตั้งใจจะอุทิศตัวแด่
พระเจ้าอย่างสุด ใจ ซาอูลไม่ใช่คน
ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะ
หัวใจของเขาไม่ยอมพักสงบใน
ความรักของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง  
ในข้อ 9  เป็นต้นไป 
 เรามักจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับเรานั้นไม่มีความหมายอะไร
เป็นพิเศษ แต่เราได้เรียนรู้จากเรื่อง
ของซาอูลว่า  

พระเจ้าอาจจะทรงใช ้
เหตุการณ์ธรรมดาๆ เพื่อน าเราไปยัง

ที่ท่ีพระองค์ทรงประสงค์  
เราจึงต้องประเมินทุกเหตุการณ์

เพราะนั่นอาจจะเป็น  
“การนัดพบของพระเจ้า”  

ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อปั้นชีวิตของเรา  

 
 จงคิดถึงเหตุการณ์ที่ดีและร้าย
ทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อเรา 
 ในระยะหลังๆ เราเห็นพร ะ -
ประสงค์ของพระเจ้าในเหตุการณ์
เหล่านั้นหรือไม่ พระองค์อาจจะ
ก าลังสร้างคุณสมบัติบางอย่างใน
ตัวเราหรือน าเราให้รับใช้พระองค์
ในด้านใหม่ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงน าเราในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และที่พระองค์ทรงสื่อสารและตรัส
กับเราและผ่ านเรา เพื่อให้เรารู้ถึง
น้ าพระทัยของพระองค์  ให้เรา
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอนเรา
ที่เราจะชัดเจนและแม่นย าในการ
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 10 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6 
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ซาอูลเปี่ยมด้วยพระวิญญาณแล้ว 
แต่ภายหลังท าไมยังท าสิ่งที่ชั่วร้าย
อีก?  
 ตลอดพันธสัญญาเดิมพระวิญญาณ
ของพระเจ้าลงมา “สวมทับ” คนคน
หนึ่งชั่วคราวเพื่อพระเจ้าจะทรงใช้
เขาในการท าการใหญ่ เหตุการณ์
เช่นนี้มักเกิดขึ้นกับผู้วินิจฉัยของ
อิสราเอลเมื่อพระเจ้าทรงเรียกพวก
เขาให้ปลดปล่อยชนชาติ (วนฉ .
3:10)  
 นี่ไม่ใช่อ านาจที่คงทนถาวร แต่
เป็นเพียงการส าแดงชั่วคราวของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ บางครั้งใน
พันธสัญญาเดิมพระวิญญาณก็ทรง
สวมทับคนที่ไม่เชื่อเพื่อช่วยพวก
เขาให้ท างานพิเศษบางอย่าง 
(กดว.24; 2 พศด.36:22,23)  

พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ประทานฤทธิ์เดชแก่คน 

เพื่อให้ท าสิ่งที่พระเจ้าทรงบอก  
แต่ไม่ได้ท าให้เกิดผลอย่างอื่น 

ของพระวิญญาณ เช่น  

การควบคุมตนเอง เป็นต้น       
 ในช่วงปีแรกๆ ที่ซาอูลขึ้นมาเป็น
กษัตริย์ เขาเปลี่ยนเป็นคนละคน 
(10 :1 -10 ) ซึ่งเป็นผลจากการ
ท างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน
ตัวเขาแต่เมื่อซาอูลมีอ านาจมาก
ขึ้น เขาก็เย่อหยิ่งมากขึ้นด้วย ไม่
ช้าซาอูลก็เลิกแสวงหาพระเจ้า พระ
วิญญาณได้ละจากเขาไป (16:14) 
และท่าทีที่ดีของเขาก็มลายหายไป
ด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 19    
กษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอลคือ
พระเจ้า แต่ชนชาตินี้เรี ยกร้องขอ
กษัตริย์อีกองค์หนึ่ง พวกเขา
ต้องการผู้น าที่เป็นมนุษย์แทนที่จะ
เป็นพระเจ้า  
 มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามาตลอด
ประวัติศาสตร์และยังท าเช่นนั้น
จนถึงทุกวันนี้ เราปฏิเสธพระเจ้า 
ผลักพระองค์ไปให้พ้นทาง และถือ
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ว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็น “กษัตริย์ ” 
สูงสุดหรือไม่ จงเรียนรู้จากเรื่องราว
ของบรรดากษัตริย์อิสราเอล และ
อย่าละทิ้งพระเจ้า 
 เราอาจจะไม่มีรูปเคารพเป็นวัตถุ
ที่เรากราบไหว้ และบางครั้งเราให้
สิ่งอื่นมีความส าคัญต่อเรามากกว่า
พระเจ้า น่ันก็คือ การที่เราให้เวลา 
ให้ความสนใจกับส่ิงนั้นมากกว่า
พระเจ้า มีหรือไม่ที่เป็นเช่นนั้น 
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 26,27  บางคนกลายเป็นเพื่อน
ที่ซื่อสัตย์ของซาอูล บางคนก็ดู
หมิ่นเขา  
 ผู้น ามักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่
เสมอเพราะพวกเขาอยู่แถวหน้า 
ตอนนี้ซาอูลไม่สนใจคนที่ต่อต้าน
เขา แต่ต่อมาซาอูลจะถูกคร อบง า
ด้วยความอิจฉา (19:1-3; 26:17-21)   

เมื่อเราเป็นผู้น า 

จงฟังค าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ แต่อย่า
เสียเวลาและพลังงานอันมีค่า 

ไปกังวลเรื่องคนที่อาจจะต่อต้านเรา 
จงใส่ใจกับคนท่ีพร้อม 
และเต็มใจจะช่วย 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานโดยใช้พระธรรมสดุดี 
139:23-24 ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระ
เจ้า  ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา 
นิรนัดร”์ ให้พระเจ้าทรงตรวจสอบ
ความคิดและชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะให้พระเจ้า ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต
ของเราอยู่เสมอตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 11 
อธิษฐานสั้ นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 11 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8    แม้จะเป็นหนึ่งในอิสราเอล
สิบสองเผ่า แต่ยูดาห์มักจะถูกกล่าว 
ถึงแยกจากอีกสิบเอ็ดเผ่า เรื่องนี้มี
เหตุผลหลายอย่าง  
 ยูดาห์เป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุด (กดว.
1:20-46) และกษัตริย์ส่วนใหญ่ของ
อิสราเอลมาจากเผ่านี้ (ปฐก.49:8-
12 ) ภายหลังยูดาห์จะเป็นหนึ่ง    
ในไม่กี่เผ่าที่กลับมาหาพระ เจ้า
หลังจากตกอยู่ภายใต้อ านาจของ  
ศัตรูต่างชาติเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ 
นอกจากนั้นพระมาซีฮาก็มาจาก
เผ่านี้ด้วย (มคา.5.2) 
 
ข้อ 14    ซาอูลได้รับการเจิมจาก
ซามูเอลที่รามาห์แล้ว (10:1) จาก 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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นั้นซาอูลก็ได้รับเลือกต่อหน้า
สาธารณชนที่มิสปาห์ (10:17-27)  
 การปราบชาวอัมโมนท าใ ห้
ต าแหน่งกษัตริย์ของซาอูลได้รับ
การยืนยันในสายตาของประชาชน 
เวลานี้ประชาชนทั้งหมดยอมรับ
การปกครองของเขา 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนองข้อ 6 
ความโกรธเป็นอารมณ์ที่รุนแรง 
บ่อยครั้งความโกรธผลักดันให้คน
ท าร้ายกันด้วยค าพูดหรือใช้ความ
รุนแรงทางกาย  
 แต่ความโกรธที่ มีต่อความบาป
และการโกรธผู้ที่ท าร้ายคนอื่นไม่ใช่
เรื่องผิด ซาอูลโกรธเพราะชาวอัม
โมนขู่จะท าร้ายและท าให้พี่น้องชาว
อิสราเอลของเขาต้องอับอาย   
 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้  
ความโกรธของซาอูลน ามาซึ่ง  
ความยุติธรรมและเสรีภาพ 
 เมื่อความอยุติธรรมหรือความ
บาปท าให้เราโกรธ จงทูล ถามพระ
เจ้าว่าเราจะใช้ความโกรธนั้น

ในทางเสริมสร้างเพื่อน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างไร 
 เรามีปัญหาเรื่องการควบคุม
อารมณ์โดยเฉพาะเรื่องความโกรธ
หรือไม่? ___________________ 
__________________________ 

เราต้องแยกให้ออกว่า 
เป็นความโกรธที่ชอบธรรม 

หรือเนื้อหนังของเรา  
แต่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแบบไหน 

เราก็ต้องควบคุมอยู่ดี  
และตอบสนองอย่างถูกต้อง  

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเราอย่างเต็ม
ขนาดและให้อธิษฐานมอบชีวิต  
ของเราให้กับพระองค์ เพื่อว่าเราจะ 
มีผลของพระวิญญาณ โดยเฉพาะ
เรื่องการบังคับตัวเอง  
 ใช้ เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนีค้ือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 10 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 12:1-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 12:1-9 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
ถึงลักษณะชีวิตของผู้น าที่ถูกต้อง
จากชีวิตของซามูเอลอย่างไรบ้าง 
(ข้อ4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 17       ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวสาลี
คือปลายฤดูแล้งระหว่างเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน เนื่องจาก
ฝนไม่ค่อยตกในช่วงนี้พายุฝนจึง
เป็นเรื่องอัศจรรย์  
 แต่การอัศจรรย์นี้ไม่ได้ให้
ประโยชน์อะไร เพราะฝนที่ตก
ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวสาลีจะท าลาย
พืชผลและท าให้เน่าเร็ว  

 ปรากฏการณ์ที่ผิ ดปกตินี้แสดง
ถึงความไม่พอพระทัยของพระเจ้า
ที่อิสราเอลเรียกร้องขอกษัตริย์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 12-15 
พระเจ้าประทานกษัตริย์ให้ตามที่
ประชาชนขอ แต่บทบัญญัติและ
ข้อก าหนดของพระองค์ยังคงเดิม  
 พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง
ของพวกเขา ทั้งซาอูลและ ประชา -
ชนต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
พระองค์ ไม่มีใครเคยได้รับการ
ยกเว้นจากบทบัญญัติของพระเจ้า 
ไม่มีการกระท าใดของมนุษย์ที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตอ านาจของ
พระองค์  

พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง   
ในทุกด้านของชีวิต เราต้องยอมรับ
ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ และ

วางแบบแผนความสัมพันธ์  
ชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว

ตามหลักการของพระองค์ 
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 พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิต
ของเราหรือไม่ ในคริสตจักรของ
เราในครอบครัวของเรา และใน
ชีวิตของเรานั้น เราได้วางแบบหรือ
ระบบอะไรให้พระองค์ทรงเป็น
กษัตริย์หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึงการ
เป็นองค์กษัตริย์ของพระองค์ใน
ชีวิตของเรา เป็นผู้ที่เราสยบต่อ
เบื้องพระพักตร์ อธิษฐานมอบ
ถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ 
ให้เรายอมอยู่ใต้สิทธิอ านาจของ
พระองค์และให้พระองค์ทรงน าชีวิต
ของเราตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 11 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 12:20-25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน า และ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 12:20-
25 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ?   
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 23 การไม่อธิษฐานเพื่อคนอื่น
เป็นความบาปหรือไม่?  
 ค าพูดของซามูเอลดูเหมือนจะ
บอกการท าเช่นนั้นเป็นบาป     
 การกระท าของซามูเอลแสดงถึง
หน้าที่สองอย่างของคนของพระเจ้า 
[1] พวกเขาควรอธิษฐานเพื่อคนอื่น
อย่างสม่ าเสมอ (อฟ.6:18) และ   
[2] พวกเขาควรสอนคนอื่นเรื่อง  

หนทางที่ถูก ต้องที่น าไปสู่พระเจ้า 
(2ทธ.2:2)    
 ซามูเอลไม่เห็นด้วยกับการเรียก - 
ร้องขอกษัตริย์ของชาวอิสราเอล 
แต่เขายืนยันกับประชาชนว่าจะ
อธิษฐานเพื่อพวกเขาและสั่งสอน
พวกเขาต่อไป  

เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับคนอื่น แต่
เราไม่ควรหยุดอธิษฐานเพื่อพวกเขา  
 มีใครบ้างที่เป็นความรับผิดชอ บ
ของเราที่เราต้องอธิษฐานเผื่อพวก
เขา และเราได้อธิษฐานหรือไม?่ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

ข้อ 24 นี่เป็นครั้งที่สองในค าอ าลา
ที่ซามูเอลเตือนประชาชนให้ใช้
เวลาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่
พระเจ้าทรงท าเพื่อพวกเขา (12:7)  
 การใช้เวลาใคร่ครวญช่วยให้เรา
จดจ่อความสนใจที่ความดีของพระ
เจ้าและเสริมความเชื่อของเราให้
เข้มแข็ง  
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บางครั้งเราจดจ่ออยู่ที่ความ 
ก้าวหน้าและอนาคตจนไม่ได้ใช้เวลา
ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงท าไปแล้ว 
จงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงท า 
เพื่อเรา เราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้า 

ด้วยความขอบพระคุณ 
 ให้เราใช้เวลานี้ทบทวนถึง
พระคุณและการทรงน าของพระเจ้า
ในชีวิตของเรา และบันทึกไว้ และ
เมื่อมีโอกาส เช่น ไปที่กลุ่มเซลล์ให้
เราแบ่งปันกับพี่น้องถึงสิ่งเหล่านี้ที่
พระเจ้าทรงกระท ากับเรา 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการทรงน าของพระองค์  
และพระเมตตาของพระองค์ที่
พระองค์ ทรงมีต่อเราในชีวิตที่ผ่าน
มาทุกๆ วัน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรา  อาจ 
จะเป็นเพื่อนๆ ในคริสตจักรของเรา 
หรือพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเซลล์

เดียวกับเรา ขอพระเจ้าทรงโปรด
น าพาเขา ให้เข าเจริญเติบโตขึ้น  
ในทางของพระองค์ เป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 12 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 13 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9 แทนที่จะรอปุโรหิต ซาอูล  
กลับถวายเครื่องบูชาด้วยตนเอง 
เขาฝ่าฝืนบัญญัติของพระเจ้า 
(ฉธบ .12 :5-14 ) และขัดค าสั่งที่
เฉพาะเจาะจงของซามูเอล (10:8)   

 ซาอูลตกอยู่ภายใต้ความกดดัน
จากกองทัพฟีลิสเตียที่เคลื่อนเข้า
มาใกล้ เขาจัดการกับปัญหาด้วย
ตนเองและไม่เชื่อฟังพระเจ้า  
 ซาอูลท าสิ่งดี (ถวายเครื่องบูชา
แด่พระเจ้าก่อนการรบครั้งส าคัญ ) 
แต่เขาท าผิดวิธี   
 เช่นเดียวกับซาอูล ลักษณะนิสัย
ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงของเราจะ
ปรากฏออกมาเมื่อเราอยู่ภายใต้
ความกดดัน วิธีที่เราใช้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายมีความส าคัญเท่าๆ  
กับการบรรลุเป้าหมายนั้น 
 เราต้องตระหนักว่าเป้าหมายและ
วิธีที่ไปถึงเป้าหมายนั้นส าคัญทั้ง
สอง ตัวอย่างเช่น เราต้องการให้
เพื่อนเราพบความรอด เราต้อง
ประกาศอย่างถูกต้องไม่ใช่หลอก
ล่อให้เขามาเชื่อ หรือบอกว่ามาหา
พระเจ้าแล้วมีแต่พระพร ไม่ต้องท า
อะไรเลย ซึ่งไม่ถูกต้อง   
 พระเจ้าให้ เรามีเป้าหมายชีวิต
อะไรบ้าง และเราจะไปสู่เป้าหมาย
นั้นอย่างถูกต้องได้อย่างไร? 
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__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 12,13 ซาอูลมีข้อแก้ตัวมากมาย 
เพื่ออธิบายการไม่เชื่อฟังของเขา  
แต่ซามูเอ ลมุ่งไปที่ประเด็นที่
แท้จริง น่ันคือ “ท่านไม่ได้ปฏิบัติ
ตามพระบัญชาของพระยะโฮวา ห์
พระเจ้าของท่าน”  
 เช่นเดียวกับซาอูล เรามักจะไม่
พูดถึงความผิดพลาดและความ
บาป แต่เราพยายามแก้ตัวและท า
ให้การกระท าของเราดูดีในด้านจิต
วิญญาณ ว่าเราท าไปเพราะสถาน -

การณ์ “พิเศษ”   แต่จริงๆ แล้วค า
แก้ตัวของเราเป็นการไม่เชื่อฟัง  

พระเจ้าทรงรู ้
แรงจูงใจที่แท้จริงของเรา  

พระองค์จะทรงยกโทษให้เรา  
ฟื้นฟูเรา และอวยพรเรา 
ก็ต่อเมื่อเราซื่อสัตย ์

เกี่ยวกับความบาปของเราเท่านั้น  

 เมื่อซาอูลแก้ตัวเพื่อปกปิด   
ความบาปของเขา ซาอูลก็ สูญเสีย
ต าแหน่งกษัตริย์ไป 
 ส าหรับเราเอง ในการตัดสิน  
หรือการกระท าแต่ละอย่างให้เรา 
พิจารณาถึงแรงจูงใจของเราด้วย 
เพราะถ้าไม่ถูกต้อง เราต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งอาจจะลง
ท้ายไม่สวยงามแบบเดียวกับซาอูล
ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปลี่ยน
และสร้างชีวิตของเราด้วยพระ
วจนะของพระเจ้า ให้เราสามารถ
จดจ าพระวจนะของพระองค์ได้ 
และเมื่อเราต้องเผชิญการตัดสินใจ
ต่าง ๆ เราจะสามารถน าพระวจนะ
มาใช้อย่างถูกต้องกับแต่ละ
สถานการณ์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 14:1-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท  
อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 14:1-
23 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  ในพระธรรมนี้
เราจะพบว่าซาอูลท าหน้าที่เป็น
ผู้น าได้แย่เพียงใด  
 เขาไม่ได้สื่อสารกับโยนาธาน 
(14:1,17)  เขาสาบานอย่างโง่เขลา 
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(14 :24 )  และเขาไม่สนใจสภาพ
ทหารของตน (14:31)   
 การที่ซาอูลเป็นผู้น าที่ไม่ ได้เรื่อง
นั้นไม่ได้เกิดจากอุปนิสัยส่วนตัว
แต่เกิดจากลักษณะนิสัยฝ่าย
วิญญาณที่เสื่อมถอยลง  

สิ่งที่เราท ามักจะเป็นผลจาก 
สภาพจิตวิญญาณของเราโดยตรง 

ถ้าเราต้องการเป็นผู้น า 
ที่มีประสิทธิภาพ  

เราก็ไม่อาจละเลยความส าคัญ 
ของลักษณะฝ่ายวิญญาณได ้

 เราได้วางแผนพัฒนาชีวิตฝ่า ย
วิญญาณของเราอะไรบ้าง และ
อย่างไร ? เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตที่
ประสบความส าเร็จและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า และไม่ต้องพ่าย
แพ้ต่อยุทธอุบายของมารซาตาน 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 12 โยนาธานไม่มีสิทธิ์น าทั้ง
กองทัพเข้าสู่สงคราม แต่เขาเริ่ม
การต่อสู้ย่อยๆ ในมุมหนึ่งของค่าย
ศัตรูได้  
 เมื่อโยนาธานท าเช่นนั้น ความ
หวาดผวาเกิดขึ้นท่ามกลางชาวฟี -
ลิสเตีย ชาวฮีบรูที่ถูกเกณฑ์เข้ามา
ในกองทัพฟีลิสเตียก็กบฏ และคน 
ที่หลบซ่อนตามภูเขากลับมีความ
กล้าขึ้นอีกครั้งและกลับมาต่อสู้   
 เมื่ อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่
ยากล าบากเกินความสามารถของ
เราจงถามตนเองว่า “ขั้นตอนต่อไป
ที่ฉันต้องท าเพื่อแก้ปัญหานี้คือ
อะไร”  
 เราอาจต้องใช้ก้าวเล็ก สองสาม
ก้าวเพื่อเริ่มต้นเหตุการณ์ลูกโซ่ที่
น าไปสู่ชัยชนะในที่สุด 
 เราเคยมีประสบการณ์แบบโย
นาธานหรือไม่ คือเริ่มต้นจากจุด
เล็กน้อย แล้วพระเจ้าทรงน าไปสู่
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้
เข้าใจเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
ให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ และทูล
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้พัฒนา
ชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เราเติบโตขึ้น  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
เห็นว่าอะไรคือจุดอ่อนในชีวิตของ
เรา เพื่อเราจะชัดเจนและจัดการ
จุดอ่อนอันเป็นอุปสรรคนั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 14:24-52 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 14:24-
52 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 39    นี่เป็นครั้งที่สองที่ซาอูล
สาปแช่งอย่างโง่เขลา  
 ซาอูลสาบานครั้งแรก (14 :24 -
26 )  เพราะเขากระวนกระวาย
อยากปราบคนฟีลิสเตียมากเกินไป 
และอยากกระตุ้ นทหารให้ยุติการ
รบอย่างรวดเร็ว  
 ในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยทรง
ขอให้มนุษย์สาบานหรือปฏิญาณ 
แต่เมื่อใดที่มนุษย์ท าเช่นนั้น พระ -
เจ้าก็ทรงคาดหวังให้เขารักษาค าพูด 
(ลนต.5:4;  กดว.30)   
 การสาปแช่งของซาอูลไม่ใช่ส่ิงที่
พระเจ้าจะทรงละเว้น อย่างไรเสีย 
นี่ก็เป็นค าสาบาน และแม้โยนาธาน
จะไม่รู้เรื่องค าสาบานของซาอูล  
โยนาธานก็ยังผิดเพราะละเมิด    
ค าสาบานนั้น เช่นเดียวกับเยฟธาห์ 
(วนฉ .11)  ซาอูลสาบานโดยเสี่ยง
ชีวิตโอรสของตนเอง ยังดีที่
ประชาชนเข้ามาแทรกแซงและ
ช่วยชีวิตโยนาธานไว้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 39 ซาอูลออกค าสั่ง ที่เหลวไหล
และผลักดันให้คนของเขาท าบาป 
แต่เขาก็ยังดันทุรังไม่เลิกแม้จะต้อง
ประหารโอรสของตนเอง  
 เมื่อเราพูดอะไรเหลวไหล เราก็
ไม่อยากยอมรับผิด การด้ือดึงเพียง
เพื่อรักษาหน้ามีแต่จะท าให้ปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อนข้ึนเท่านั้น  

การยอมรับผิดนั้น 
อาศัยความกล้าหาญยิ่งกว่า 
การยึดมั่นในความผิดพลาด 

 เราเคยมีประสบการณ์ผิดพลาด
แบบซาอูลหรือไม่ และในกรณี
เช่นนี้เรากล้าที่จะขอโทษและ
กลับคืนหรือไม?่ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 44,45 ซาอูลพูดอย่างโง่เขลา
อีกครั้ง ครั้งนี้เป็นเพราะเขา
ต้องการรักษาหน้ามากกว่า
ต้องการท าสิ่งที่ถูกต้อง      
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 ถ้าจะไว้ชีวิตโยนาธาน ซาอูลก็
ต้องยอมรับว่าเขาได้ท าสิ่งที่โง่เขลา 
ซึ่งเป็นส่ิงที่น่าอายส าหรับกษัตริย์ 
ซาอูลอยากจะปกป้องภาพพจน์
ของตนมากกว่ารักษาค าปฏิญาณ 
ยังดีที่ประชาชนช่วยชีวิตโยนาธาน
ไว้  
 อย่าเป็นเหมือนซาอูล จงยอมรับ
ความผิดพลาดของเราและ มุ่งมั่น
ท าสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ส่ิงที่ท าให้เรา
ดูด ี
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนกล้า 
กล้าที่จะขอโทษ กล้าที่จะรับผิด
ด้วยตัวเอง ไม่ใช่แก้ตัวหรือหาเหตุ
โยนความผิดให้ผู้อื่น กล้าที่จะกลับ
ใจ และหันกลับจากความคิดผิดน้ัน 
 สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าที่ ทรงให้อภัยเราอยู่
เสมอ ให้โอกาสกับเราเมื่อเรา
ผิดพลาด และเมื่อเราขอโทษและ
กลับใจพระองค์ก็ทรงต้อนรับเรา
เสมอ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 15 กรกฎาคม   
1 ซามูเอล 15:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี ้
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล  
15:1-11 ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 2-3 ท่านคิด
ว่า ท าไมพระเจ้าจึงต้องสั่งให้
ท าลายชนชาวอามาเลข? 

__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3 ท าไมพระเจ้ าจึงทรงสั่งให้
ท าลายล้างทุกอย่างจนส้ินซาก  
 ชาวอามาเลขเป็นกองโจร
ผู้ก่อการร้าย พวกเขาด ารงชีวิตอยู่
ด้วยการโจมตีและปล้นทรัพย์สิน
และครัวเรือนของชนชาติต่างๆ  
 ชาวอามาเลขเป็นพวกแรกที่
โจมตีชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาเข้า
มาในดินแดนแห่งพันธสัญญา และ 
ปล้นสะดมค่ายของชาวอิสร าเอล
ทุกครั้งที่มีโอกาส  
 พระเจ้าทรงรู้ว่าชาวอิสราเอลจะ
ไม่มีสันติสุขในดินแดนแห่งพันธ -
สัญญาตราบใดที่ยังมีชาวอามาเลข 
พระองค์ทรงรู้ด้วยว่าพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่เสื่อมทรามและการกราบ
ไหว้รูปเคารพของชาวอามาเลข
คุกคามความสัมพันธ์ของอิสราเอล
กับพระองค์   
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 ทางเดียวที่จะปกป้ องอิสราเอล
ทั้งกายและจิตวิญญาณคือต้อง
ท าลายชนชาติที่ชอบท าสงครามนี้
และท าลายทรัพย์สมบัติของพวก
เขาให้หมดสิ้น รวมทั้งรูปเคารพ
ทั้งหลายด้วย 
 
ข้อ 11  เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์
ทรงเสียใจที่แต่งตั้งซาอูลเป็น
กษัตริย์ พระองค์ก าลังตรัสว่า
พระองค์ทรงท าผิดพลาดหรือ?  
 พระด ารั สของพระเจ้าแสดงถึง
ความเสียใจ ไม่ใช่เรื่องความผิด -
พลาด (ปฐก.6:5-7)  
 พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทุกเรื่อง 
พระองค์ไม่เคยผิดพลาด พระองค์
ไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย แต่
พระองค์ทรงเปลี่ยนท่าทีที่มี       
ต่อซาอูลเมื่อซาอูลเปลี่ยนแปลง   
ไป หัวใจของซาอูลไม่ได้เป็นของ    
พระเจ้าอกีต่อไป แต่เขาท าทุกอย่าง 
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 9 
 ซาอูลและทหารของเขาไม่ได้
ท าลายของเชลยทั้งหมดที่ได้จาก
สงครามตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้ 
(15:3)  
 ชาวอิสราเอลรู้บทบัญญัติดี คือ
พวกเขาต้องแยกสิ่งที่ต้องอุทิศ
ถวายออกมาและท าลายให้หมดสิ้น 
สิ่งใดที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ท าลาย
จะต้องถูกท าลายจนสิ้นซาก (ฉธบ.
20:16-18) 
 นี่เป็นข้อก าหนดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้การกราบไหว้รูปเคารพเข้ามา
ในอิสราเอล เพราะของมีค่าจ านวน 
มากเป็นรูปเคารพ ถ้าฝ่าฝืนบท - 
บัญญัติข้อนี้จะถูกลงโทษประหาร 
(ยชว.7)  
 การฝ่าฝืนแสดงถึงการไม่ย าเกรง
และไม่สนใจพระเจ้า เพราะเป็นการ
ขัดค าสั่งของพระองค์โดยตรง  

เมื่อเราปกปิดความบาป 
เพื่อปกป้องสิ่งที่เรามีหรือ 
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เพื่อผลประโยชน์ด้านวัตถุ  
เราก็ไม่ฉลาด เราก าลังไม่เชื่อฟัง

บทบัญญัติของพระเจ้า  
 การเลือกเชื่อฟังเพียงบางอย่างก็
คือการไม่เชื่อฟังอีกรูปแบบหนึ่ง 
 เราเคยมีประสบการณ์แบบนี้
หรือไม่ ที่เราไม่ได้ท าตามค าบัญชา
ของพระเจ้า และเราก็คิดเอาเอง 
ท าเองตามใจของเรา และเราก็คิด
ว่า นั่นคือส่ิงที่ถูกต้อง แต่จริง ๆ 
ไม่ใช่เหมือนที่ซาอูลท าในครั้งนี้? 
__________________________
__________________________ 
 และสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราเข้าใจ
เรื่องการเชื่อฟังพระองค์ที่ถูกต้อง 
และทูลขอพระเจ้าทรงท าลาย
ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม      
ที่หลอกลวงเราและคิดว่านั้นคือ   
สิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นด้วยกับเรา 

 ทูลขอพ ระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้   
ถึงวิธีการแสวงหาน้ าพระทัยของ
พระเจ้า การฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ ไม่เพียงแต่เท่านั้น แต่
เรื่องการที่เราจะเชื่อฟัง ท าตามที่
พระองค์ตรัสกับเราด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
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วันที่ 16 กรกฎาคม   
สดุดี 142 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าแล ะ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  

ค าอธิษฐานเมื่อเข้าตาจน เมื่อเรา
ถูกศัตรูล้อมจนจนมุม มีแต่พระเจ้า
เท่านั้นที่ทรงปกป้องเราได้ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 142 ช้าๆ     
2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
วิธีเผชิญกับควา มจนตรอกอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ7 
ดาวิดเขียนสดุดีบทนี้ขณะที่ท่าน
หลบหนีซาอูลไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ า
ซึ่งคล้ายกับที่อดุลลัม (1ซมอ .22)  
หรือเอนเกดี (1ซมอ.24)  
 ถ้ าเหล่านี้คงเหมือนคุกส าหรับ  
ดาวิดเพราะท่านไปไหนไม่ได้ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ใน ข้อ 
4,5 
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เราเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีใครห่วงใย
เรา ? ดาวิดมีเหตุผลที่ท าให้ท่าน
รู้สึกเช่นนั้น  
 ดาวิดจึงเขียนว่า “ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูล
พระองค์”   

เราขจัดความรู้สึกแย่ๆ ได้ 
ด้วยการอธิษฐานและจ าไว้ว่า 
พระเจ้าทรงห่วงใยเรามาก 

 เราเคยผ่านประสบการณ์จน -
ตรอกเข้ามุมอับอะไรบ้าง และที่
ผ่านมาเราแก้ปัญหาและตอบสนอง
อย่างไร และผลเป็นอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 จากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เราคิด
ว่า เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาจน
ตรอกอีกนั้น เราจะเผชิญอย่างไร 
และเรามีความเชื่อว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น?___________________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 

 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงอยู่กับเรา ช่วยเหลือ
เราแนะน าทางให้กับเราเมื่อเราจน
ตรอก สรรเสริญส าหรับการช่วยกู้
ของพระองค์และความส าเร็จที่  
พระเจ้าประทานให้กับเราในครั้งนี้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจที่จะ
ช่วยเหลือและแนะน าผู้อื่นที่มี
ประสบการณ์การจนตรอกแบบที่
เรามีนั้น เพื่อเขาจะแก้ไขปัญหาได้
เหมือนที่เราแก้นั้น และจะเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 17 กรกฎาคม   
สดุดี 143 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ภาวนา พระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท  
สาระส าคัญ  
อธิษฐานท่ามกลางความสิ้นหวัง 
ค าอธิษฐานของเราควรจะสอด -
คล้องกับพระลักษณะของพระเจ้า
และแผนการของพระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ  143 ช้าๆ    
2 รอบ 
เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว ท่าน
คิดว่าพระธรรมตอนน้ีเราสามารถ
ใช้เป็นค าอธิษฐาน ต่อพระเจ้าได้ใน
กรณีเช่นใด? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 7 ดาวิดก าลังสิ้นหวัง หวาดกลัว 
และเครียดจนท าอะไรไม่ถูก  
 บางครั้งเราจมอยู่กับความเครียด
ที่หนักหน่วงจนด้ินไม่หลุด ในเวลา
เช่นนี้เราเข้าไปหา พระเจ้าและ
ระบายความรู้สึกแท้จริงของเราได้
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เหมือนดาวิด พระเจ้าทรงช่วยเรา
เมื่อเราระลึกถึงพระราชกิจของ
พระองค์ ( 143 :5 ) เข้าไปหา
พระองค์ด้วยการอธิษฐาน (143:6)  
ไว้วางใจพระองค์ (143 :8) และ
ตัดสินใจตามพระด าริของพระองค์ 
(143.10) 
 
ข้อ 10 ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้า
ทรงสอนท่ านให้ท าตามพระด าริ
ของพระเจ้า ไม่ใช่ท าตามใจตนเอง  
 หากเราไม่ตระหนักว่าพระเจ้า
ทรงมีฤทธิ์อ านาจที่จะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเรา การอธิษฐานขอการ
ทรงน าก็จะกลายเป็นการเอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง   
 การทูลขอให้พระเจ้าทรงจัด  
ล าดับความส าคัญของเราใหม่นั้น
ปลุกเร้าความคิดจิตใจและกร ะตุ้น
ให้เรากระตือรือร้นมากขึ้น 
 นั่นคือส่ิงที่ส าคัญคือการอธิษฐาน
ทูลขอตามพระด าริและพระทัยของ
พระเจ้า ไม่ใช่ตามใจของเราเอง 
หลายครั้งที่เราไม่ได้รับค าตอบจาก

พระเจ้าเพราะเราอธิษฐานแบบเห็น
แก่ตัว  

ดังนั้นก่อนที่เรา 
จะอธิษฐานเรื่องอะไรนั้น 

ไม่ว่าเป็นความต้องการของเราหรือ
อธิษฐานเผื่อผู้อื่น เราต้องรู้ก่อนว่า
นั่นเป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า

หรือไม่  
 ลองทบทวนดูซิว่า ที่ผ่านมาที่เรา
อธิษฐานแล้วไม่ได้รับค าตอบนั้น 
เหตุผลคืออะไร เป็นไปได้หรือไม่ที่
เราอธิษฐานตามใจของเราแบบ
เห็นแก่ตัว ไม่ได้อธิษฐานตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ถ้าขณะนี้เราสิ้นหวัง ให้เรา
อธิษฐานโดยอ่านจากพระธรรม
ตอนนี้ อาจจะหลาย ๆ รอบ 
จนกระทั่งเราได้รับการปลดปล่อย 
หรือ พระเจ้าให้การดลจิตดลใจเรา
ให้เรารู้ถึงน้ าพระทัยของพระองค์ 
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และให้เราอธิษฐานตามที่พระเจ้า
ทรงน าเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 กรกฎาคม   
สดุดี 144 

อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี ้
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
ชื่นชมยินดีในการดูแลของพระเจ้า 
ทั้งในยามรุ่งเรืองและยามยากล าบาก 
ความสุขย่อมมีแก่ผู้ที่พระเจ้าทรง
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา 
อ่านพระธรรม สดดีุ 144 ช้าๆ    
1 รอบ 
ท่านมีประสบการณ์อะไรที่เหมือน  
กับพระธรรมตอนนี้บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 3,4 
ชีวิตนั้นส้ันนัก ดาวิดเตือนเราว่า
ชีวิต “เป็นเพียงลมหายใจเฮือก
เดียว” และวันเวลาของเรา “เหมือน 
เงาทีผ่า่นไปอย่างรวดเรว็”     

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
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 ยากอบกล่าวว่าชีวิตของเ ราเป็น 
“เหมือนหมอกซึง่ปรากฏอยู่เพียง
ชัว่ครู่แล้วกห็ายไป” (ยก.4:14)  

เนื่องจากชีวิตนั้นสั้น  
เราจึงควรใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า 

ในขณะที่เรายังมีเวลา อย่าเสียเวลา
เลือกเป้าหมายที่ต่ าต้อย 
และไม่มีคุณค่ายั่งยืน  

จงอยู่เพื่อพระเจ้า พระองค์เท่านั้น 
ท าให้ชีวิตของเรามีคณุค่า  

มีเป้าหมาย และมีความหมาย 
 อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเรา 
เรารู้สึกว่าพระเจ้าต้องการให้เราท า
อะไรในชีวิตน้ี เราชัดเจนหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเรายังไม่ชัดเจน เราน่าจะใช้
เวลานี้แสวงหาพระเจ้า ทูลถาม
พระองค์ และพิจารณาถึ งความ  
สามารถ ของประทาน ความชอบ 
โอกาส อาชีพ ครอบครัวที่เรามี 
ทั้งหมดนี้ประมวลกันและพินิจ

พิจารณาช้า ๆ โดยไม่ต้องรีบ 
ร่วมกับการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า 
ให้พระองค์ทรงตอบเราว่า พระเจ้า
ต้องการให้เราเติมเต็มส่วนไหนใน
อาณาจักรของพระองค์ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเกีย่วกับ
เป้าหมายเฉพาะเจาะจง ในชีวิตของ
เราว่า อะไรคือน้ าพระทัย พระเจ้า
ส าหรับเราที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลก
นี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ถ้าเราชัดเจนในเป้าหมายแล้ว   
ก็ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรง
ประทานก าลัง วิธีการให้กับเราที่จะ
ไปสู่เป้าหมายนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อ ง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
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__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม   
สดุดี 145 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
เวลานั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนรวมตัว
กันเพื่อแสดงการยอมรับและ
นมัสการพระเจ้า พระเจ้าทรงเติมผู้
เชื่อให้เต็มอิ่มเพราะพระองค์ทรง
เต็มไปด้วยความรัก 
อ่าน พระธรรม สดดีุ 145 ช้าๆ    
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านประทับใจ
ข้อไหนบ้างในการสรรเสริญยกย่อง
พระเจ้า?___________________ 
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 14 

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

……..……………………… 
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บางครั้งภาระของเราก็หนักหนา
เกินกว่าเราจะแบกได้และเราไม่รู้
จะท าอย่างไรต่อไป  
 ดาวิดมาถึงทางแยกที่สิ้นหวังบน
ถนนแห่งชีวิต ท่านมองไปที่พระ -
เจ้าผู้ทรงเป็นผู้แบกรับภาระที่
ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงยกชูเราขึ้นได้
เพราะ [1] ความยิ่งใหญ่ของพระองค ์
สุดจะหยั่งได้ (145:3)  [2] พระองค์
ทรงท าพระราชกิจอันทรงฤทธิ์มา
ตลอดหลายชั่วอายุ (145 :4)  [3] 
พระองค์ทรงพระบารมีอันโอ่อ่า
ตระการ (145:5)  [4] พระองค์ทรง
ท าพระราชกิจอันอัศจรรย์และน่า
เกรงขาม (145:5,6)  [5] พระองค์
ทรงชอบธรรม (145:7)  [6] พระองค ์
ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความ
เอ็นดูสงสาร ทรงกริ้วช้า และเปี่ยม
ด้วยความรักมั่นคง (145:8,9)  [7] 
พระองค์ทรงครอบค รองอาณาจักร
นิรันดร์ (145 :13 )  [8] พระองค์
ประทานทุกสิ่งที่จ าเป็นในชีวิต  
ประจ าวันแก่เรา (145:15,16)  [9]  
พระองค์ทรงท าทุกสิ่งด้วยความ  

ชอบธรรมและด้วยความรัก (145:17)  
[10 ] พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคน     
ที่ร้องทูลพระองค์เสมอ (145:18)   
[11] พระองค์ทรงสดับฟังค าร้องทูล
ของเราและทรงช่วยเรา (145:19,20)   

ถ้าเราแบกภาระที่หนักเกินก าลัง 
และรู้สึกว่าใกล้จะล้มลง   จงหันมา
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

พระองค์ทรงพร้อมที่จะประคองเรา
ให้ลุกขึ้นและประทานก าลังใหม ่    
ในการแบกรับภาระของเรา 

 เรามีภาระอะไรบ้างให้เราบอก
พระเจ้า ไม่ว่าเรื่อ งนั้นจะเล็กหรือ
ใหญ่ก็ตาม พระเจ้าจะทรงรับภาระ
ของเรา แก้ไขปัญหาให้เรา เพื่อเรา
จะได้สรรเสริญพระองค์เหมือนที่  
ดาวิดมีประสบการณ์นั้น 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 เรามีภาระอะไรหรือไม่ ถ้ามีให้
เราอธิษฐานมอบไว้กับพระองค์ ให้
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เราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าได้ทุก
เรื่อง 
 ให้ใช้เวลาต่อไปอีกสักครู่หนึ่ง
อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าโดยอ่าน 
จากสดุดีบทนี้ทั้งบท อธิษฐานช้า ๆ 
อย่างเขา้ใจในเนื้อหาตอนนี้ อธิษฐาน 
ด้วยใจที่สรรเสริญและยกย่อง
เทิดทูนพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 20 กรกฎาคม   
สดุดี 146 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
ความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างจาก
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ความ
ช่วยเหลือจากมนุษย์นั้นไม่ยั่งยืน
และไม่แน่นอน แต่ความช่วยเหลือ
จากพระเจ้านั้นยั่งยืนและสมบูรณ์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 146 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 3-8 
ผู้เขียนสดุดีบรรยายให้เห็นว่า
มนุษย์ไม่มีความสามารถพอจะช่วย
ใครได้และเป็นความหวังจอมปลอม 
แม้แต่เจ้านายก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ 
(146:3) พระเจ้าทรงเป็นความหวัง
และทรงช่วยเหลือคนที่ขัดสน   
 ในพระธรรมลูกา 4:18-21; 7:21-
23  พระเยซูทรงยืนยันว่าพระองค์
ทรงห่วงใยคนยากจนและคนที่ถูก
กดขี่  

พระเยซูไม่ได้แยกความต้องการ 
ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ   

ออกจากกัน แต่ทรงใส่ใจทั้งสองด้าน 
พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นความหวัง

ของคนขัดสน ไม่ใช่รัฐบาล           
เราเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้า             

ที่จะช่วยเหลือพวกเขาในโลกนี ้

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 9 

พระเจ้าทรง “พลิกทางของคน
อธรรม ” เพราะพระเจ้าทรงมี
ค่านิยมที่ตรงข้ามกับโลก  
 พระเยซูทรงเปลี่ยนค่านิยมของ
สังคมอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระองค์ตรัส
ว่า “แต่มีหลายคนทีเ่ป็นคนต้น    
จะต้องกลบัไปเป็นคนสดุท้าย   
และทีเ่ป็นคนสดุท้ายจะกลบัเป็น 
คนต้น” (มธ.19:30)  และ “เพราะ 
ว่าผูใ้ดใคร่จะเอาชีวิตรอดผูนั้น้  
จะเสียชีวิต   แต่ผูใ้ ดจะเสียชีวิต
เพราะเหน็แก่เร าผูนั้น้จะได้ชีวิต
รอด” (มธ.16:25)   
 ไม่ต้องประหลาดใจถ้าคนอื่นไม่
เข้าใจค่านิยมแบบคริสเตียนของ
เรา แต่ก็อย่าคล้อยตามค่านิยมของ
พวกเขา 
 ในสังคมที่เราอยู่ในเวลานี้ มี
ค่านิยมอะไรบ้างของโลกนี้ที่ไม่ตรง
กับเรา และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 

อธิษฐาน 
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 อธิษฐานขอพระเจ้าประทาน
ก าลังและสติปัญญาให้กับเราเพื่อ
เราจะสามารถยืนหยัดตามหลักการ
พระวจนะของพระเจ้าในการด าเนิน
ชีวิต และมีชีวิตที่เป็นแสงสว่าง
ส าหรับคนที่อยู่รอบๆ ข้างเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทู ลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 21 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 3:21-24 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 3:21-24 
ช้าๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้อะไรคือเงื่อนไข
ของการที่จะได้รับค าตอบจากพระ -
เจ้า? (ข้อ21-22)   
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 21,22      ถ้าจิตส านึกของเรา
ใสสะอาดจริงๆ เราก็จะสามารถเข้า
มาหาพระเจ้าโดยปราศจากความ
กลัว  และเราเชื่อมั่นได้ว่าพระเจ้า
จะทรงฟังค าทูลอธิษฐานของเรา  
 ยอห์นได้ยืนยันพระสัญญาของ
พระเยซูที่ว่า “จงขอแล้วท่านจะ
ได้รบั” (มธ.7:7; ดู มธ.21:22; ยน. 
9:31; 15:7 ด้วย)  

 เราจะได้รับถ้าเราเชื่อฟังและท า
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า  
เนื่องจากเราเชื่อฟังเราก็จะขอสิ่งที่
อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า  
 แน่นอนนี่ไม่ได้หมายความว่า   
เราจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ เช่น 
ร่ ารวยขึ้นแบบทันควัน ถ้าเรา
เสาะหาพระประสงค์ของพระเจ้า
จริงๆ ก็จะมีบางสิ่งที่เราไม่ขอ 
 
ข้อ 23 ชื่อของคนในพระคัมภีร์จะ
บ่งบอกถึงบุคลิกลั กษณะและบอก
ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไร  
 เราไม่เพียงเชื่อฟังค าตรัสของ
พระเยซูเท่านั้นแต่เชื่อพระองค์ใน
ฐานะพระบุตรของพระเจ้า ยิ่งกว่า  
นั้นเรายังเชื่อ “ในพระนาม ” ของ
พระองค์  
 หมายถึงการจัดแบบแผนชีวิต
ตามอย่างพระคริสต์เป็นเหมือน
พระองค์มากยิ่งขึ้นโดยการให้ใจ
ของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ 
ถ้าเราก าลังใช้ชีวิตเหมือนพระ -
คริสต์  เราก็จะ “รกัซ่ึงกนัและกนั” 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 24 
สัมพันธภาพระหว่างเรากับพระ
คริสต์คือเราอยู่ในพระคริสต์และ
พระองค์ทรงอยู่ในเรา 
 นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ปรากฏใน  
คริสเตียนที่รักษาบทบัญญัติทั้งสาม
ข้อต่อไปนี้ [1] เชื่อในพระคริสต์ [2] 
รักพี่น้อง [3] ด าเนินชีวิตอย่าง
ซื่อตรงตามท านองคลองธรรม  
 

การสถิตอยู่ของพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
และเรื่องเหนือธรรมชาติเท่านั้น   แต่

เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วย 
พฤติกรรมของเราเป็นตวับ่งบอก
การสถิตอยู่ของพระวิญญาณ 

 
 เราอาจสามารถกล่าวได้ว่า นี่คือ
ความสมดุลย์ 3 ด้านที่เราต้องมี    
ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับ
พระเจ้า จะมีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ได้ ชีวิตของเราสมดุลย์หรือไม่   
มีด้านไหนที่เราต้องปรับสมดุลย์  
หรือไม่ อย่างไร?_____________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าขอทรงตรวจสอบ
ชีวิตของเรา ให้เราจัดการความ
บาปทุกชนิดในชีวิตเพื่อใจของเรา
จะไม่กล่าวโทษเรา และเราจะได้
มั่นใจกับพระองค์ได ้
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้
สมดุลย์ทั้ง 3 ด้านคือ เชื่อไว้วางใจ
ในพระองค์ รักพี่น้อง ด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง เพื่อความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระเจ้าจะได้ไม่มี
อุปสรรคขัดขวาง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________ 

วันที่ 22 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 4:1-3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจน ะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม 1 ยอหน์ 4:1-3 
ช้าๆ 3 รอบ 

เรารู้ได้อย่างไรว่า วิญญาณที่เรา
เผชิญอยู่นั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มา
จากความชั่วร้าย? (ข้อ 2) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1,2 
“อย่าเชือ่วิญญาณเสี ยทุกๆ
วิญญาณ  แต่จงพิสจูน์วิญญาณ
นัน้ๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่”  
 หมายความว่าเราไม่ควรเชื่อทุก
อย่างที่เราได้ยินเพียงเพราะมีบาง
คนบอกว่าสิ่งนี้ได้รับการดลใจจาก
พระเจ้า  



58 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 

 มีหลายวิธีที่จะทดสอบว่าค าสอน
นั้นๆ มาจากพระเจ้าหรือไม่  
 วิธีหนึ่งก็คือการทดสอบดูว่า    
ค าสอนนั้นต รงตามพระคัมภีร์
หรือไม่ นอกจากนี้ก็อาจจะใช้วิธี
อื่นๆ  ได้แก่ ดูว่าเขาทุ่มเทให้กับ
พระกายของพระคริสต์หรือไม่ 
(2:19) ดูวิถีชีวิตของเขา (3:23,24) 
และผลของการรับใช้ของเขา (4:6)   
 แต่วิธีการทดสอบที่ส าคัญที่สุดก็
คือดูความเชื่อของเขาในพระคริสต์
เป็นอย่างไร เขาสอนหรือ ไม่ว่า  
พระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
และขณะเดียวกันก็เป็นมนุษย์  
อย่างสมบูรณ์   
 โลกของเราเต็มไปด้วยเสียงที่
อ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัส จง
ทดสอบเพื่อจะรู้ว่าเขาก าลังพูด
ความจริงของพระเจ้าหรือไม่ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-3   
 บางคนก็เชื่อทุกสิ่ง ที่อ่านหรือที่
ได้ยิน แต่น่าเสียด ายที่หลาย ๆ 

แนวคิดหรือค าสอนซึ่งเผยแพร่
ออกมาเป็นเรื่องไม่จริง  
 คริสเตียนควรมีความเชื่อ แต่ไม่
ควรจะหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ  
 จงตรวจสอบทุกอย่างที่ฟัง
ถึงแม้ว่า คนที่กล่าวจะอ้างว่ามา
จากพระเจ้า ถ้าส่ิ งที่เรารับรู้มาจาก
พระเจ้าจริง สิ่ งนั้นก็จะสอดคล้อง
กับค าสอนของพระคริสต ์

เราจะตรวจสอบได้อย่างไร            
ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจพระวจนะ         
ของพระเจ้า ดังนั้น คริสเตียน           

เราทุกคนจึงต้องศึกษาและ      เข้า
ใจความจริงของพระเจ้าอย่างถ่อง
แท้เพื่อเราจะสามารถทราบว่าสิ่งอื่น
ที่เราได้รับมานัน้ถูกต้องหรือไม ่

 เรารู้จักและเข้าใจพระวจนะของ
พระเจ้ามากขนาดไหน มาก
พอที่จะตอบโต้กับคนที่สอนผิด
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 เราเคยเผชิญกับคนที่สอนผิด
หรือไม่ เขาสอนผิดอะไร และเรา
สามารถหาความจริงจากพระวจนะ 
ของพระเจ้าตอบโต้เขาได้หรือไม่ 
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าช่วยเราที่
จะตระหนักถึงความส าคัญของการ
รู้ความจริงจากพระวจนะของพระ
เจ้า และทูลขอพระเจ้าช่วยให้มี
สติปัญญาและการเจิมจา กพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะจดจ า เข้าใจ 
และประยุกต์พระวจนะของพระเจ้า
ส าหรับชีวิตทุก ๆ วันได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ปกป้องพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรให้
พ้นจากการหลอกลวงของผู้สอน
เท็จที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ  ทูล
ขอพระเจ้าทรงเจิมพี่น้องทุกคนให้
เติบโตในความรู้แห่งพระวจ นะของ
พระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับการ
สอนผิดได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 23 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 4:4-6 
อธิษฐานสั้นๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม 1 ยอหน์ 4:4-6 
ช้าๆ 3 รอบ 
ท าไมเราจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถ
ชนะคนเหล่านั้นที่สอนผิด หรือที่  
มาจากสิ่งชั่วร้ายได้? (ข้อ 4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 6 
โลกนิยมชมชอบผู้สอนเท็จเพราะ
พวกเขาพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยิน 
พวกเขาท าเหมือนผู้พยากรณ์เท็จ
ในพันธสัญญา  

 ยอห์นเตือนว่าคริสเตียนที่สั่ง
สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
ซื่อตรงจะไม่มีทางเป็นบุคคลยอด
นิยมของโลกนี้ได้ คนไม่อยากฟัง
เรื่องความบาปของตนเอง ไม่อยาก 
ฟังค าเรียกร้องให้เปลี่ยนชีวิต 
ผู้สอนเท็จจะได้รับความนิยมจาก
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 4 
 เรามักตกใจกลัวกับความชั่วร้าย
ที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราและปัญหา
ต่างๆ  ที่ท่วมท้นเราอยู่ ความชั่ว
ร้ายมีอ านาจมากกว่าเ ราอย่าง
ชัดเจน  แต่ยอห์นให้ความมั่นใจ   
แก่เราว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อ านาจ
เหนือมันพระองค์ทรงมีชัยชนะ
เหนือความชั่วร้ายทุกประการ พระ- 
วิญญาณและพระวจนะของพระเจ้า
ประทับอยู่ในใจเรา 
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ดังนั้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ
วิญญาณชั่ว เราสามารถมั่นใจได้ว่า
เราอยู่ฝ่ายชนะ และเรากจ็ะชนะด้วย 

“เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ใน       
ท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่า             ผู้

นั้นที่อยู่ในโลก”   
 นี่ควรจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เรา
สามารถใช้เพื่อต่อสู้กับวิญญาณชั่ว
ได้อย่างมั่นใจ 
 ใช้เวลานี้ท่องพระคัมภีร์วรรคนี้
ใน 1ยอห์น 4:4 ที่ว่า “เพราะว่า
พระองคผ์ูท้รงอยู่ในท่านทัง้หลาย 
เป็นใหญ่กว่าผูนั้น้ทีอ่ยู่ในโลก ”   
และเราอาจจะเปลี่ยนค าว่า “ท่าน
ทัง้หลาย ” เป็น “เรา ” ก็ได้ คือ 

“เพราะว่าพระองคผ์ูท้รงอยู่ในเรา
เป็นใหญ่กว่าผูนั้น้ทีอ่ยู่ในโลก”   
 ทบทวนหลายๆ ครั้งจนกระทั่ง  
จ าได้ และทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับ
อ านาจมืดวิญญาณชั่ วก็ให้ภาวนา
พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะ
ครับ 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้า ที่ “พระองคผ์ู้
ทรงอยู่ใน เราเป็นใหญ่กว่าผูนั้น้
ทีอ่ยู่ในโลก ”   ท าให้เราสามารถ
เผชิญความชั่วร้าย และวิญญาณ
ชั่วได้ด้วยความมั่นใจ 
 

 อีกครั้งหนึ่งให้เราอธิษฐานทูลขอ
สติปัญญาและการเจิมจากพระเจ้า
ที่เราจะอ่านพระวจนะของพระองค์
ได้อย่างเข้าใจ สามารถจดจ าได้ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 

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



62 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 4:7-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 4:7-12 
ช้าๆ 3 รอบ 
อะไรคือเหตุผลส าคัญที่เราต้องรัก
พี่น้องของเรา? (ข้อ 11) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 

ข้อ 10 ไม่ว่าความบาปผิดหรือ
ความชั่วร้ายก็ไม่อาจอยู่จ าเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าได้  
 พระองค์ทรงดีพร้อม พระองค์   
ไม่อาจจะมองข้าม ยกโทษ หรือแก้
ตัวให้ราวกับว่าความบาปไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน พระองค์ทร งรักเรา
แต่นั้นไม่อาจจะท าให้พระองค์
หย่อนยานด้านศีลธรรม   
 แต่ถ้าเราวางใจในพระเยซูเราจะ
ไม่รับโทษเพราะความบาปที่ท า 
(1ปต.2:24) พระองค์จะท าให้หลุด
โทษ (รม .5 :18 ) โดยการถวาย
ตัวเองเป็นเครื่องบูชา 
 
ข้อ 12 ถ้าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า 
เราจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไร?  
 ในพระ กิตติคุณยอห์นกล่าวว่า 
“ไม่มีใครเคยเหน็พระเจ้าเลย   
พระบตุรองคเ์ดียวผูท้รงสถิตอยู่
ในพระทรวงของพระบิดา  พระองค ์
ได้ทรงส าแดงพระเจ้าแล้ว ” 
(ยอหน์1:18)  
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 พระเยซูทรงส าแดงพระเจ้าใน
สภาพมนุษย์อย่างสมบูรณ์และ
พระองค์ได้ทรงส าแดงพระเจ้าแก่
เรา เมื่อเรารักซึ่งกันและกันพระ
เยซูผู้ทรงไม่ประจักษ์แก่ตาส าแดง
พระองค์แก่ผู้อื่นผ่านทางเราและ
ความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 8   
ยอห์นกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็น
ความรกั ” ไม่ใช่ “ความรักเป็น  
พระเจ้า”  
 โลกของเราซึ่งมีมุมมองเรื่อง
ความรักแบบผิวเผิน และเห็นแก่
ตัวได้สลับต าแหน่งของค าและ    
ท าให้เราสับสน  
 โลกคิดว่าความรักคือสิ่งที่ท าให้
เรารู้สึกดี และเป็นเรื่องถูกต้องที่เรา
จะไขว่คว้าเอา “ความรัก ” มาโดย
ไม่ต้องค านึงถึงศีลธรรมและสิทธิ
ของผู้อื่น นี่ไม่ใช่ความรักแท้ แต่
เป็นความเห็นแก่ตัว และพระเจ้าก็
ไม่ได้เป็นความรักประเภทนี้  

ความรักแท้เป็นเหมือนกับพระเจ้า 
คือบริสุทธิ์ยุติธรรมและสมบูรณ์
แบบถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ               

เราจะรักเหมือนที่พระองค์ทรงรัก 
 

 ให้เราทบทวนตัวเราเองว่า ความ
รักที่เรามีนั้นเป็นความรักที่ถูกต้อง
หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นความรักใน  
ครอบครัว ความรักที่เ รามีต่อเพื่อน
ของเรา  ความรักในคริสตจักร 
ความรักตัวเอง เป็นต้น  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้ความรักที่เรามี
อยู่ขณะนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเอง 
ต่อพี่น้องในครอบครัว ในคริสตจักร
จะเป็นความรักที่ ถูกต้องตามพระ
วจนะของพระเจ้าไม่ใช่ความรัก
แบบโลกที่ผิดนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 25 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 4:13-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 4:13-21 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า ความ
รักมีลักษณะอย่างไร ? (ข้อ 18 ) 
และการส าแดงของความรักเป็น
อย่างไร ? (ข้อ 20) 
__________________________
__________________________
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__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 17 
วันพิพากษาคือวันที่เราจะต้องยืน
อยู่ต่อหน้าพระเยซูและต้องรับผิด -
ชอบต่อส่ิงที่ได้ท าไปในชีวิตนี ้ 
 เราไม่ต้องกลัววันพิพากษา
เพราะเรามีพระเจ้าอยู่ในเราผ่าน
ทางพระคริสต์ ตรงกันข้ามเราควร
จะตั้งตาขอการพิพากษาเพราะนั่น 
หมายถึงจุดจบของบาปและเป็น
วันที่เราเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบ
หน้าต่อหน้ากับพระเยซูคริสต์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 เมื่อเรามาเป็ นคริสเตียน 
เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 การที่พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของ
เรา เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นของ

พระองค์จริงๆ และทรงท าให้เรามี
พลังที่จะรัก (รม.5:5; 8:9; 2 คร.
1 :22 ) จงพึ่งพาพลังนั้นขณะที่
ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น ในขณะที่
เราท าเช่นนี้เราจะมีความม่ันใจมาก
ขึน้  
 เราไม่ได้ถูกบังคับให้รักแต่น่ีเป็น
ธรรมชาติของพระเจ้าที่ประทาน
ให้กับเรา คือธรรมชาติที่เราจะรัก
ผู้อื่น  
 เราจะแปลกประหลาดใจกับ
ธรรมชาติเช่นนี้ที่เกิดข้ึนกับเรา 
เพราะนี่ไม่ใช่ตัวเราเองแต่เป็น   
พระเจ้าที่ประทานกับเรา 
 
ข้อ 20,21  เป็นเรื่องง่ายที่จะบอก
ว่าเรารักพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องลงทุน
อะไรเลยนอกจากไปโบสถ์ทุกวัน
อาทิตย์  

แต่ข้อพิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าหรือไม่
อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตนอย่างไร      ต่อ
คนที่อยู่กับเรา เช่นสมาชิก       ใน
ครอบครัวหรือพี่น้องคริสเตียน เรา
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ไม่อาจรักพระเจ้าได ้          ถ้าเราไม่
รักคนที่พระเจ้าทรงสร้างมาตาม

พระฉายของพระองค ์
 แล้วเรามีความรักของพระเจ้า 
คือมีธรรมชาติรักของพระเจ้าใน
ชีวิตเราแล้วหรือยัง ? และอะไรเป็น
หลักฐานว่าเรามีความรักน้ัน? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเรา ทรงให้พระเยซู
คริสต์มาตายบนไม้กางเขนแทน
ความบาปของเรา 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงสวมใส่ความรักของ
พระองค์ให้กับเรา เพื่อเราจะ
สามารถรักเหมือนที่พระองค์ทรง
รักเรานั้น 

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

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

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

…… 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………………………………………..……………………… 
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วันที่ 26 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 5:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่าน พระธรรม 1 ยอหน์ 5:1-5 
ช้าๆ 3 รอบ 

ใครคือผู้ชนะโลกนี้  และเขาท า
อย่างไรเพื่อพบกับชัยชนะนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ในข้อ 
1-2 

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราก็
กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
พระเจ้าร่วมกับบรรดาผู้เชื่อซึ่งเป็น
เหมือนพี่น้องชายหญิงของเรา  
 พระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้ตัดสินว่า
สมาชิกคนอื่นๆ  ในครอบครัวคือ
ใครไม่ใช่เรา  แต่เราได้รับการทรง
เรียกให้ยอมรับและรักเขา  
 เราปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว
ของพระเจ้าดีเพียงใด?_________ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ3,4 
พระเยซูไม่เคยบอกว่าการเชื่อ ฟัง
พระองค์เป็นเรื่องง่ายๆ แต่เป็นงาน
หนัก 
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 และการมีวินัยในตนเองก็จะไม่
เป็นภาระส าหรับคนที่รักพระองค์
แต่ถ้าภาระที่แบกเริ่มหนักขึ้นทุกที
เราสามารถวางใจในพระคริสต์ได้
ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราแบก
ภาระนั้นเสมอ 
 ส าหรับชีวิตของเรานั้น อะไรคือ
สิ่งที่ยากในการเชื่อฟังพระเจ้า ? 
เราเคยมีประสบการณ์เรื่องความ
ยากในการเชื่อฟังพระเจ้าอะไรบ้าง 
และพระเจ้าได้ช่วยเราอย่างไรให้
สามารถเชื่อฟังพระองค์จนประสบ
ความส าเร็จ และผลของการที่เรา
เชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับก าลัง
ที่พระเจ้าประทานให้กับเราในการ
ที่เราเชื่อฟังในพระองค์  และ
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการ
ทรงน าของพระองค์ในชีวิตของเรา
ที่เราเดินไปด้วยความเชื่อนั้น ที่เรา

สามารถผ่านไปได้ทุก ๆ วันอย่าง
ประสบความส าเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

…… 
………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………..……………………… 



กรกฎาคม – 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 5:6-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 5:6-12 
ช้าๆ 3 รอบ 
ตอนนี้ ยอห์นได้ย้ าให้เราเห็นว่า
ใครคือผู้มีชีวิตนิรันดร์? (ข้อ 12) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
6-8 
“ได้มาโดยน ้ าและพระโลหิต ” 
อาจหมายถึงการรับบัพติศมาของ
พร ะเยซูและการถูกตรึงบนไม้
กางเขนของพระองค์  
 เนื่องจากในขณะนั้นมีค าสอนเท็จ
ที่แพร่หลายว่าพระเยซูทรงเป็น 
“พระคริสต์ ” เฉพาะในช่วงเวลา
ตั้งแต่รับบัพติศมาจนถึงถูกตรึงบน
ไม้กางเขนเท่านั้น   
 นั่นคือพระเยซูเป็นมนุษย์  จน 
กระทั่งพระองค์รับบัพติศมาซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ “พระคริสต์” เข้าประทับ
ในพระองค์และได้ออกจากพระเยซู
ก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน   
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 แต่ถ้าพระเยซูตายในฐานะ  
มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นพระองค์ก็   
ไม่สามารถแบกรับบาปของโลกได้
และศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนา     
ที่ว่างเปล่า   มีแต่การกระท าของ
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเอาโทษ -
ทัณฑ์ที่เราควรจะได้รับเพราะบาป
ของเราออกไปได ้
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7-9  พระเจ้าประกาศอย่าง
ชัดเจนถึงสองครั้งในพระกิตติคุณ
ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระองค์  
 ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูรับบัพติศมา 
(มธ.3:16,17)  และอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
พระเยซูทรงจ าแลงพ ระกาย (มธ .
17:5) 
ข้อ 12  ใครก็ตามที่เชื่อในพระบุตร
พระเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์  
 พระองค์เท่านั้นที่เราต้องการ เรา
ไม่จ าเป็นต้องรอคอยที่จะได้ชีวิต   
นิรันดร์ เพราะชีวิตนิรันดร์เริ่ม
ตั้งแต่จุดที่เราเชื่อ เราไม่ต้องท า

อะไรเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์มา
เพราะชีวิตนิรันดร์เป็ นของเราอยู่
แล้ว และเราไม่ต้องวิตกกังวล 
เพราะพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์
แก่เราพระองค์ทรงรับประกันเรื่อง
นี้ไว้แล้ว 

ดังนั้น เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียน  
ที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์          ได้
บังเกิดใหม่แล้ว เราก็สามารถมั่นใจ
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่า        เราได้รับ
ความรอด มีชีวิตนิรันดร์ คือ เมื่อ
ตายจากโลกนี้ไปแล้ว     โลกหน้าเรา

จะอยู่สวรรค์แน่นอน  
 
 เราได้รับเชื่อพระเยซูคริสต์ 
บังเกิดใหม่แล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรั บความรักของพระองค์ที่ส่ง
พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขน

รับความบาปของเราไป และให้เรา
ได้รับชีวิตนิรันดร ์
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเยซู
คริสต์ที่พระองค์ทรงยอมทนทุกข์
ทรมานเพราะความบาปของเรา 
ขอบพระคุณพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 28 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 5:13-17 
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อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันน้ี สดุดี 
126:1 “ เมือ่พระเจ้าทรงให้ศิโยน
กลบัสู่สภาพดี  เรากเ็ป็นเหมือน
คนทีฝ่ันไป” 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 5:13-17 
ช้าๆ 3 รอบ 
อะไรคือเงื่อนไขที่พระเจ้าจะตอบ
ค าอธิษฐานทูลขอของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 16,17 
นักอธิบายพระคัมภีร์มีความเห็น
แตกต่างกันมาก ว่าบาปซึ่งน าไปสู่
ความตายที่พูดถึงในที่น้ีคืออะไร
และความตายนั้นเป็นการตายฝ่าย
กายหรือฝ่ายจิตวิญญาณ  

 เปาโลเขียนถึงคริสเตียนบางคน
ที่ตายไปเพราะรับศีลมหาสนิท 
“อย่างไม่สมควร” (1คร.11:27-30)  
 อานาเนียกับสัปฟีราที่ตายเพราะ
โกหกพระเจ้า (กจ.5:1-11) การหมิ่น
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งผล
ให้ตายฝ่ายจิตวิญญาณ (มก.3:29)  
 พระธรรมฮีบรูก็พูดถึงการตาย
ฝ่ายจิตวิญญาณของคนที่ต่อต้าน
พระคริสต์ (ฮบ.6:4-6)  
 ยอห์นอาจจะหมายถึงคนที่ทิ้ง
สัมพันธภาพในหมู่พี่น้องคริสเตียน
ไปร่วมกับปฏิปักษ์พระคริสต์ คน
เหล่านี้เอาตัวเองออกไปจากค า
อธิษฐานเผื่อด้วยการปฏิเสธทาง
รอดทางเดียวที่มีอยู่   
 แม้เราจะรู้ว่า “บาปที่น าไปสู่
ความตาย” มีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่
เราไม่มีทางรู้แน่ว่าบุคคลนั้นๆ  ได้
ท าบาปชนิดนี้หรือไม่ ฉะนั้นเรา
ควรจะอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักและ
พี่น้องคริสเตียนต่อไป ปล่อยให้
พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา  
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 โปรดสังเกตว่า ยอห์นกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าไม่ได้ว่าให้อธิษฐานใน
เรือ่งบาปอย่างนัน้ ” ท่านไม่ได้
กล่าวว่า “เราไม่สามารถอธิษฐาน
เรื่องนั้นได”้ ยอห์นตระหนักถึงเรื่อง
การขาดความม่ันใจ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-15 
สิ่งที่เน้นตรงนี้คือพระประสงค์ของ
พระเจ้า ไม่ใช่ความประสงค์ของเรา  
 เมือ่เราทูลขอต่อพระเจ้าเราไม่ได้
เรียกร้องสิ่งที่เราต้องการแต่เรา
พูดคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่ “พระองค์” 
ทรงประสงค์จะให้เรา  

ถ้าเราอธิษฐานตรงตาม 
พระประสงค์ของพระองค์  

เราก็แน่ใจได้เลยว่าพระองค์ทรงฟัง
และจะให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่เรา  
จงเริ่มอธิษฐานด้วยความมั่นใจ 

 จนถึง ตอนนี้เราม่ันใจหรือไม่ว่า
พระเจ้าจะตอบค าอธิษฐานของเรา 

ถ้าเราอธิษฐานตามพระประสงค์
ของพระองค์ ? 
 ดังนั้น ก่อนที่เราจะอธิษฐานทูล
ขอส่ิงใดเราต้องรู้พระประสงค์หรือ
น้ าพระทัยของพระเจ้าก่อน ถ้ายัง
ไม่รู้ก็อย่าเพิ่งทูลขอ ให้ เราแสวงหา
น้ าพระทัยของพระเจ้า 
 วันนี้เรามีเรื่อง อะไรที่จะทูลขอ
พระเจ้าหรือไม่ และน้ าพระทัยของ
พระเจ้าในเรื่องนั้น ๆ คืออะไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
และทรงสอนเราเรื่องการสนิทสนม
กับพระองค์ ให้เรามีความสัมพันธ์
ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ เพื่อเราจะ
ได้รับ พระทัยของพระองค์เข้ามา
เป็นหัวใจของเรา เพื่อว่าเมื่อเราจะ
ทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็จะสามารถ
อธิษฐานตามพระทัยของพระองค์ 
และค าอธิษฐานนั้นก็จะได้รับ
ค าตอบอย่างแน่นอน 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม   
1 ยอห์น 5:18-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันน้ี สดุดี 
126:1 “ เมือ่พระเจ้าทรงให้ศิโยน
กลบัสู่สภาพดี  เรากเ็ป็นเหมือน
คนทีฝ่ันไป” 

อ่านพระธรรม 1 ยอหน์ 5:18-21 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 21 
รูปเคารพคืออะไรก็ตามที่เข้ามา
แทนที่ความเชื่อที่แท้จริง  คือทุกสิ่ง

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ที่ปล้นความเป็นพระเจ้าและความ
เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ไปจาก
พระคริสต์ ทุกความคิดของมนุษย์ 
ที่อ้างว่ามีสิทธิอ านาจยิ่งกว่าพระ-
คัมภีร์ ทุกอย่างที่กลายเป็นศูนย์-  
กลางชีวิตของเราแทนที่พระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 18,19 แน่นอนที่คริสเตียนท า
บาป แต่เขาทูลขอพระเจ้าให้อภัย
บาปของเขาแล้วรับใช้พระองค์
ต่อไป  
 พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเขาจาก
การเป็นทาสของซาตานและทรง
ปกปักรักษาเขาให้ปลอดภัยจาก
การโจมตีของซาตาน   
 แต่คนที่ไม่เป็ นคริสเตียนไม่มี
เสรีภาพที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าง
ที่คริสเตียนมี นอกจากว่าเขาจะ   
มาหาพระคริสต์ด้วยความเชื่อ 
มิฉะนั้นแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือก
นอกจากต้องเชื่อฟังซาตาน  

 ไม่มีทางสายกลางถ้าเราไม่เป็น
คนของพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์  
เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของซาตาน 

เราต้องเลือกว่า เราจะอยู่กับ 
พระเจ้าหรืออยู่กับซาตาน  

ไม่มีทางสายกลาง  ไม่เพียงแต่เรื่อง
การเลือกที่เป็นการตัดสินใจเท่านั้น 

แต่ในการเลือกนี้เป็น 
การปฏิบัติด้วย คือ เราจะเลือก

ปฏิบัติพระเจ้า หรือ ปฏิบัติซาตาน  
 
ข้อ 21 ยอห์นให้ภาพของพระเยซูที่
ชัดเจน เร าคิดว่าพระเยซูเป็น
อย่างไร  
 ความคิดเหล่านั้นจะอยู่ในค าสอน 
ค าเทศนา และการด าเนินชีวิตของ
เรา พระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าและ
มนุษย์ในเวลาเดียวกัน  
 พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อ
ตายแทนเราเพราะความบาปของ
เรา เราสามารถมีชีวิตนิรันดร์และมี
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ก าลังที่จะท าตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าโดยความเชื่อในพระองค์  
 เราตอบอย่างไรเมื่อมีคนถาม
ค าถามที่ส าคัญที่สุดว่า พระเยซู
คริสต์คือผู้ใด?_______________ 
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน า 
สติปัญญา และก าลังจากพระเจ้าที่
เราจะเลือกด าเนินชีวิตตามพระเจ้า
ตลอดเวลา และจะไม่ยอมแม้แต่
วินาทีเดียวที่จะหลงด าเนินชีวิตไป
ตามซาตาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรม 2 ยอห์น 
 
ข้อมูลส าคัญ 
  
จุดประสงค์ : เพื่อเน้นพื้นฐานใน
การติดตามพระคริสต์คือความจริง
และความรัก และเพื่อเตือนใจให้
ระวังผู้สอนเท็จ   
 

ผู้เขียน : อัครทูตยอห์น  
 

เขียนถึงใคร : “สุภาพสตรีที่ทรง
เลือกไว้” และบุตรทั้งหลายของนาง 
ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายถึง
คริสตจักรท้องถิ่นและผู้เชื่อทุกคน 
 

ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ
ช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขียนพระ

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



กรกฎาคม – 77 

ธรรม 1ยอห์น ประมาณ ค .ศ.90 
โดยเขียนที่เมืองเอเฟซัส  
 

เบื้องหลัง : 
เห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้กับครอบครัวมี
ส่วนร่วมในคริสตจักรที่ยอห์นก าลัง
ดูแลอยู่นั้น พวกเขาจึงสนิทสนมกับ 
 
 
 
ยอห์น และยอห์นได้เตือนเธอให้
ระวังผู้ สอนเท็จซึ่งปะปนอยู่ในบาง
คริสตจักร 
     
ข้อพระคัมภีร์หลัก (2 ยอห์น 1:6) 
และความรกันัน้กคื็อ  การทีเ่รา
ทัง้หลายประพฤติตามพระบญัญติั 
ของพระองค ์ ตามทีท่่านทัง้หลาย
ได้ยินได้ฟังมาตัง้แต่เริม่แรก  
เพือ่ท่านทัง้หลายจะประพฤติ
ตาม 
 

พระคริสต์ทรงเป็นความจริง
และเป็นควา มรักในรูปบุคคล ซึ่ง

ตรงข้ามกับค่านิยมจอมปลอมและ
ความเห็นแก่ตัวของโลกนี้ ฉะนั้น
ทุกคนที่อ้างว่าซื่อตรงต่อพระองค์ก็
จะต้องยึดมั่นในอุดมคติเหล่านี้ คือ
การติดตามและด าเนินชีวิตใน
ความจริง และปฏิบัติต่อกันและกัน
ด้วยความรัก 

อัครทูตยอห์นได้เห็นความจริง
และความรักด้วยตาต นเองเพราะ
ท่านได้ติดตามพระเยซูและสิ่งนี้ก็มี
ผลต่อชีวิตของสาวกคนนี้อย่างมาก 
จนท าให้สิ่งที่ท่านเขียน (พระกิตติ
คุณยอห์น จดหมายฝาก 1, 2  และ
3 ยอห์น จนถึงพระธรรมวิวรณ์ ) 
ล้วนเต็มไปด้วยแนวคิดเรื่องความ
จริงและความรัก เรื่องเหล่านี้เป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคริสเตี ยน 
และไม่อาจแยกออกจากการด าเนิน
ชีวิตคริสเตียนได้ แม้พระธรรม 2 
ยอห์น จะเป็นจดหมายสั้นๆ ที่
เขียนถึงเพื่อนรัก แต่ก็สะท้อน
แนวคิดนี้เช่นกัน ยอห์นได้บอกให้
ด าเนินชีวิตในความจริงและเชื่อฟัง
พระเจ้า (ข้อ 4) ให้ระมัดระวังผู้
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ล่อลวง (ข้อ7) และรักซึ่งกันและกัน 
(ข้อ6)  

 
 
 
 
 
เราอ่านพระธรรม 2 ยอห์นจบ

ได้ภายในไม่กี่นาที แต่สาระของ
พระธรรมน้ีจะจับใจไปชั่วชีวิต 
ขณะที่เราก าลังใคร่ครวญพระธรรม
สั้นๆ  ของสาวกผู้ชราและหลัก
แหลมคนน้ีของพระคริสต์  

จงตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งว่าจะ
เป็นคนซึ่งยึดมั่นในความจริง เปี่ยม
ด้วยความรักและเชื่อฟังองค์พระผู้
เป็นเจ้า 
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วันที่ 30 กรกฎาคม   
2 ยอห์น 1:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันน้ี สดุดี 
126:1 “ เมือ่พระเจ้าทรงให้ศิโยน
กลบัสู่สภาพดี  เรากเ็ป็นเหมือน
คนทีฝ่ันไป” 

อ่าน พระธรรม 2 ยอหน์ 1:1-6 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกกับเรา
ว่า เชิงปฏิบัติของความรักคือ
อะไร? (ข้อ 6) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 “ผูป้กครอง ” หมายถึง
ยอห์น  
 ท่านเป็นหนึ่งในสาวก 12 คน
ของพระเยซู เป็นผู้เขียนพระกิตติ -
คุณยอห์น  จดหมายฝากสามฉบับ 
และพระธรรมวิวรณ์  

 พระธรรม 2 ยอห์ นเขียนข้ึน
หลังจากพระธรรม 1ยอห์นไม่นาน
โดยมีเป้าหมายเพื่อเตือนให้ระวัง
ผู้สอนเท็จ  
 ค าทักทายว่า “สภุาพสตรีทีท่รง
เลือกไว้และบรรดาบตุรของท่าน” 
อาจจะเจาะจงถึงสตรีคนหนึ่ง แต่ก็
อาจจะหมายถึงคริสตจักรหนึ่งซึ่ง
ในปัจจุบั นไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น
คริสตจักรใด ยอห์นน่าจะเขียน
จดหมายฉบับน้ีที่เมืองเอเฟซัส 
 
ข้อ 2 “ความจริง ” ก็คือความจริง 
เกี่ยวกับพระคริสต์ ซึ่งต่อต้านค า -
โกหกหลอกลวงของเหล่าผู้สอนเท็จ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ในข้อ 5,6 
 แนวคิดเรื่องคริสเตียนควรจะรัก
ซึ่งกันและ กันมีปรากฏอยู่เสมอใน
พันธสัญญาใหม่ แต่เรื่องการรัก
เพื่อนบ้านปรากฏเป็นครั้งแรกใน
หนังสือเล่มที่สามของโมเสส (ลวต.
19:18)  
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 เราสามารถแสดงความรักได้
หลายทางเช่น การไม่แบ่งแยกหรือ
มีอคติ การยอมรับผู้อื่น การรับฟัง 
การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การรับ
ใช้และการไม่ตัดสินผู้อืน่  
 การรู้พระบัญชาพระเจ้าอย่าง
เดียวไม่พอ เราต้องน ามาปฏิบัติ
โดย “ประพฤติตามพระบญัญติั
ของพระองค”์ โดยการเชื่อฟัง 

ดังนั้น ความรักไม่ใช่เรื่องของ
อารมณ์ความรู้สึกรัก  

แต่เป็นเรื่องของการด าเนินชีวิต  
 ในชีวิตประจ าวันของเรานั้น เรา
ได้ประพฤติปฏิบัติเรื่องของความ
รัก หรือไม่ และวันนี้เราตั้งใจจะ
ประพฤติปฏิบัติเรื่องของความรัก
อย่างไรบ้าง 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 

 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนที่จะประพฤติปฏิบัติเรื่อง
ของความรักกับพี่น้องและกับส่ิงที่ 
พระเจ้าทรงดลใจเราในวันนี้ และ
ขอพระ เจ้าทรงน าเราที่จะด าเนิน
ชีวิตด้วยความรักทุก ๆ วันเพื่อ
เป็นการถวายเกียรติยศแด่พระองค์
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 31 กรกฎาคม   
2 ยอห์น 1:7-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันน้ี สดุดี 
126:1 “ เมือ่พระเจ้าทรงให้ศิโยน
กลบัสู่สภาพดี  เรากเ็ป็นเหมือน
คนทีฝ่ันไป” 

อ่านพระธรรม 2 ยอหน์ 1:7-13 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกกับเรา
ว่า เราควรตอบสนองต่อผู้สอนเท็จ
อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  

ข้อ 7 ผู้สอนเท็จจ านวนมากในสมัย
ยอห์นสอนว่าจิตวิญญาณนั้นดีแต่
วัตถุนั้นชั่วร้าย  
 ฉะนั้นท่านจึงยกข้อนี้เป็นเหตุผล
ว่าพระเยซูไม่สามารถเป็นทั้งพระ-
เจ้าและมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้  
 ยอห์นใช้ค าที่รุนแรงเพื่อเตือนให้
ระวังค าสอนแบบนี้ แม้ในปัจจุบันน้ี
ก็ยังมีผู้สอนเท็จจ านวนมากที่สอน
เรื่องพระเยซูไม่ตรงกับพระคัมภีร์ 
คนเหล่านี้อันตรายเพราะพวกเขา
บิดเบือนความจริงและบ่อนท าลาย
รากฐานความเชื่อของคริสเตียน 
พวกเขาอาจจะใช้ค าพูดถูกต้องแต่
เปลี่ยนความหมายเสียใหม่ ชีวิต
ของผู้สอนจะแสดงให้เห็นว่าเขา
เชื่อพระคริสต์อย่างไร 
 
ข้อ 8 “ได้รบับ าเหน็จเตม็ที”่  
 ประโยค นี้ไม่ได้พูดถึงความรอด
แต่เป็นบ าเหน็จของการรับใช้อย่าง
ซื่อสัตย์ ทุกคนที่ให้คุณค่ากับความ
จริงและยึดมั่นไว้อย่างอดทนจะ
ได้รับบ าเหน็จรางวัลอย่างเต็มที่ 
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คนที่มีชีวิตเพื่อตัวเองและแก้ตัว
โดยการสอนหลักค าสอนผิดๆ  จะ
สูญเสียบ าเหน็จรางวัล 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10          ยอห์นสอนผู้เชื่อว่า
อย่าต้อนรับผู้สอนเท็จ  
 อย่าท าสิ่งใดที่จะส่งเสริมผู้     
สอนเท็จในการเผยแพร่ความเท็จ 
ยิ่งกว่านั้นหากผู้เชื่อเชื้อเชิญผู้  
สอนเท็จเขามาในบ้านก็แสดงว่า
เห็นชอบกับค าพูดและการกระท า
ของเขา  

การไม่ต้อนรับแขก              
อาจจะดูหยาบคาย              

แต่การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า             
ก็ดีกว่าการรักษามารยาท  

 
 ยอห์นไม่ได้ต าหนิเรื่องการ
รับรองแขกที่ไม่มีความเชื่อแต่
ต าหนิเรื่องการสนับสนุนคนที่
ต่อต้านค าสอนของพระเจ้า  

 โปรดสังเกตยอห์นเสริมว่าบุคคล
ที่สนับสนุนผู้สอนเท็จทางใดทาง
หนึ่งก็มีส่ว นร่วมในงานอันชั่วร้าย
ของพวกเขาด้วย 
ข้อ 13  การสอนเท็จเป็นเรื่อง
ร้ายแรงที่เราไม่ควรมองข้าม เป็น
เรื่องร้ายแรงจนกระทั่งยอห์นเขียน
จดหมายฉบับน้ีเพื่อเตือนให้ระวัง
เรื่องนี้โดยเฉพาะ   

ในโลกเราทุกวันนี ้
มีการสอนเท็จมากมาย  

จนเราอาจจะถูกหลอกลวงว่า 
อย่าไปคิดมาก แต่ความจริงก็คือ 
เราควรจะตระหนักถึงอันตราย 
ที่มาจากการสอนเท็จและปฏิเสธ
อย่างแข็งขันไม่ให้มันมีท่ีมั่นได้ 

 ปัญหาของผู้ที่สอนผิดนั้นไม่ใช่
เป็นเพียงปัญหาในอดีตเท่านั้น แต่
ในปัจจุบันก็เป็นด้วย มีทั้งที่รุนแรง
เช่น  ตั้งตัวเองว่าเป็นพระเยซูที่   
พระเจ้าส่งมาให้ หรือบอกว่ าพระ-
เยซูจะเสด็จมาวันน้ันหรือวันนี้  
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 หรือที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็ผิด เน้น
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไม่สมดุลย์ 
เช่นว่าเป็นคริสเตียนแล้วต้อง
ร่ ารวย หรือเน้นว่า เราท าบาปไม่
เป็นไร พระเจ้ามีพระคุณยกโทษ
เราตลอด  
 หรือเน้นเรื่องวัน เน้นเรื่องการกิน 
เน้นเรื่องการแต่งตัว เ น้นเรื่อง
พิธีกรรมเป็นต้น  
 คนสอนผิดเหล่านี้ เราก็ต้องถือ
ว่ารุนแรงด้วย และเราต้องตอบ-
สนองแบบที่ยอห์นแนะน าด้วย      
คือไม่ให้มีส่วนร่วมในงานชั่วร้าย  
ของเรา 
 เราเคยเจอคนสอนเท็จเช่นน้ี
หรือไม่ แต่เม่ือเจอแล้วเรา
ตอบสนองอย่างไร?  
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
สติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิต-
วิญญาณที่จะสามารถแยกแยะสิ่ง
ผิดออกจากส่ิงที่ถูกต้องได้ 

 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องพี่น้อง
ให้พ้นจากการหลอกลวงของคน
สอนผิดเหล่านี้ 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ที่จะตอบโต้ผู้สอนผิดเหล่านี้ ได้
อย่างชาญฉลาด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

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


