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จากใจศิษยาภิบาล 
เมื่อคิดถึงเป้าหมายชีวิต การรับใช้ในคริสตจักร เราคงจะคิดถึง    

พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มอบหมายให้กับเราก่อนที่พระองค์จะ
เสด็จกลับไปยังสวรรค์นั้น ผมอยากให้เราพิจารณาถึงเรื่องหลักของพระ -
มหาบัญชานี้นะครับ 

มธ .28:18-20 “พระเยซูจึงเสดจ็เข้ามาใกล้ แล้วตรสักบัเขาว่า  
"ฤทธานุภาพทัง้ส้ินในสวรรคก์ดี็  ในแผน่ดินโลกกดี็ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ  ให้เป็น
สาวกของเรา  ให้รบับพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา  พระบตุร
และพระวิญญาณบริสทุธิ ์  สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่สารพดัซึง่เราได้สั ่ ง
พวกเจ้าไว้  นีแ่หละ เราจะอยู่กบัเจ้าทัง้หลายเสมอไป  จนกว่าจะส้ิน
ยคุ” 

“เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไป”  
เมื่อพูดว่า “จงออกไป” คนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องหลักคือการประกาศ  
แต่จริง ๆ ไม่ใช่  
“เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ  ให้เป็น

สาวกของเรา” 
เรื่อ งหลักคือการออกไปสั่งสอน แน่นอนคือการประกาศและต้อง     

ไปมากกว่านั้นคือให้ผู้เชื่อเป็นสาวกของพระองค์ และพระเยซูคริสต์   ก็ยัง
ทรงบอกรายละเอียดของการเป็นสาวกคือ “สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่
สารพดัซึง่เราได้สัง่พวกเจ้าไว้” 

ดังนั้น ค าสั่งประการส าคัญของพระเยซูคริสต์คือ น า คนให้มาเป็น
สาวก และต้องเป็นสาวกที่มีชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ด้วย 



2 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

เราจึงต้องกลับมาถามตัวของเราว่า เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
หรือไม่ คือสาวกที่มีชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า  

คือสาวกที่รู้จักพระวจนะ เข้าใจพระวจนะ ด าเนินชีวิตตามพระวจนะ  
สาวกเช่นนี้ต้องเป็นสาวกที่มีวิถีชีวิตตามพระวจนะของพระองค์  
และเราจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร? 
เราจะรู้จักพระวจนะ เราต้องรู้พระวจนะก่อน คือการอ่านพระคริสต - 

ธรรมคัมภีร์ 
ไม่เพียงแต่รู้จัก ต้องเข้าใจด้วย นั้นคือการศึกษา ใคร่ครวญ พิจารณา

พระวจนะ และนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของ QT เล่มนี้ 
แต่เมื่อเราเข้าใจ ศึกษาแล้ว เราอาจจะลืมก็ได้ ดังนั้นเราต้อง ภาวนา

พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งก็คือการท่องจ า และนี่คือสิ่งที่ QT เล่มนี้ แนะน า 
และจัดระบบให้เราท่องจ า 

หลังจากนั้น เราจะต้องด าเนินชีวิตตามพระวจนะ เพราะบางครั้งที่เรา
อ่านแล้ว ศึกษาแล้ว เข้าใจแล้ว ภ าวนาแล้ว แต่ประยุกต์ไม่เป็น ไม่รู้ว่าจะ
น ามาใช้อย่างไร นี่ก็คือสิ่งที่ QT เล่มนี้แนะแนวทางที่จะประยุกต์ด้วย
เช่นกัน 

พี่น้องครับ เมื่อเราท า QT ไปทุก ๆ วัน ท าไป 1 ปี 2 ปี 3 ปี .......
ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลง อย่างแน่นอน ที่ผมกล้าพูดเช่นนี้ ไม่ใช่เป็น    
เพราะหนังสื อ QT แต่เป็นเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะ
เปลี่ยนแปลงนั่นเอง 

พี่น้องให้เราบากบั่นต่อไป อดทน ยืนหยัด รอคอยผลที่จะเกิดขึ้น    
ซึ่งเป็นผลที่เต็มร้อย สุดศักยภาพที่พระเจ้าให้กับเราอย่างแน่นอน 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิม่เป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 
กระท าให้เรา (1 ธส.5:18) 



  สิงหาคม – 5 

7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 15:12-34 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :2 “ปากของเราได้หั วเราะ
เตม็ที ่ และล้ินของเราได้เปล่ง
เสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน  แล้ว
เขาได้พดูกนัท่ามกลางประชา -
ชาติว่า  "พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เขา” 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 15:12-
34 ช้าๆ 1 รอบ 
อะไรคือข้อผิดพลาดของซาอูลที่ท า
ให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยและทรง
ถอดเขาออกจากการเป็นกษั ตริย์? 
(ข้อ 22-23) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 22,23 นี่เป็นครั้งแรกที่พระ -
คัมภีร์กล่าวถึง เรื่อง “การเชื่อฟัง
ดีกว่าเครื่องบูชา ” ซึ่งเป็นเรื่องที่
ปรากฏในต อนอื่นๆ  ด้วย (สดด .
40:6-8; 51:16,17; สภษ .21:3; 
อสย.1:11-17; ยรม.7:21-23; ฮชย.
6:6; มคา .6:6-8; มธ.12:17 มก.
12:33; ฮบ.10:8,9)  
 ซามูเอลกล่าวว่าเครื่องบูชา     
ไม่ส าคัญหรือ? ไม่ใช่เลย  
 ซามูเอลกระตุ้นให้ซาอูลมองที่
เหตุผลในการถวายเครื่องบูชา
แทนที่จะเป็นตัวเครื่องบูชาเอง  
 เครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมที่ใช้
ติดต่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 
ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้ง
สองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม  
 แต่ถ้าหัวใจของผู้ถวายเครื่อง
บูชานั้นไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆ 
หรือถ้าเขาไม่รักพระเจ้าจริงๆ 
เครื่องบูชาก็เป็นพิธีท่ีไร้ความ -
หมาย  
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 พิธีหรือพิ ธีกรรมทางศาสนาจะ   
มีความหมายก็ต่อเมื่อท าไปด้วย
ท่าทีที่รักและเชื่อฟัง  
 “การเคร่งศาสนา ” (การไป
คริสตจักร การรับใช้เป็นกรรมการ 
การถวายเพื่อการกุศล ) นั้นยังไม่
เพียงพอถ้าเราไม่ได้ท าด้วยการ
อุทิศตัวและเชื่อฟังพระเจ้า 
 

ข้อ 23 การละเมิดฝ่าฝืน และความ
หยิ่งทะนงเป็นบาปที่ร้ายแรง  
 ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่แค่การเป็น
ตัวของตัวเองและหัวแข็งเท่านั้น 
พระคัมภีร์ถือว่าบาปทั้งสองร้ายแรง 
พอๆ กับการเล่นไสยศาสตร์ (เล่น
คาถาอาคม ) และการกราบไหว้รูป
เคารพ ซึ่งเป็นบาปที่ควรลงโทษถึง
ตาย  
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ  
การตอบสนอง ในข้อ 26 
 เมื่อถึงเวลา ประเมินความ
ประพฤติ การแก้ตัวของซาอูลก็
ต้องสุดสิ้นลง  

 พระเจ้าไม่ได้ทรงปฎิเสธซาอูล
ในฐานะคนคนหนึ่ง กษัตริย์ยังขอ
การอภัยโทษและกลับคืนสู่ความ -
สัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้าได้ แต่สาย
เกินกว่าจะขออาณาจักรกลับคืน
มาแล้ว  
 

ถ้าเราไม่รับผิดชอบ 
สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้  

ในที่สุดเราจะแก้ตัวไม่ได้อีกต่อไป 
วันหนึ่งเราทุกคนต้อง 

รายงานความประพฤติของเรา 
 ความประพฤติของซาอูลเป็น
ตัวอย่างส าหรับเราว่า การเชื่อฟัง
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เราอาจจะ
มีความคิดที่ดูเหมือนดี เช่น เก็บ
กษัตริย์อากักไว้ เก็บสัตว์ไว้เพื่อ
ถวายแด่พระเจ้า แต่นั่นไม่ ใช่น้ า -
พระทัยของพระเจ้า เพราะพระเจ้า
ทรงมีเหตุผลของพระองค์ที่
พระองค์ไม่ได้บอกเราขณะนั้น 
หน้าที่ของเราคือเชื่อฟัง 
 มีอะไรบ้างที่เรามักจะแก้ตัว  กับ
พระเจ้า ซึ่งเราต้องกลับใจ และ  
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กลับมาเชื่อฟังพระองค์อีกครั้ง
หนึ่ง? 
__________________________
________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงให้บทเรียนการเชื่อฟัง
นี้ให้กับเรา ทูลขอพระเจ้าทรง
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์
ให้กับเราทราบ และให้เรารู้ว่ามี
อะไรที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ 
เพื่อเราจะกลับใจและเชื่อฟัง
พระองค์ได้อย่างเต็มขนาดอย่าง  
ไม่มีเง่ือนไข 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 2 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 16:1-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :2 “ปากของเราได้หวัเราะ
เตม็ที ่ และล้ินของเราได้เปล่ง
เสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน  แล้ว
เขาได้พดูกนัท่ามกลางประชา -
ชาติว่า  "พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เขา" 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล  
16:1-13 ช้าๆ 1 รอบ 
เมื่อพระเจ้าทรงมองดูมนุษย์นั้น 
พระเจ้าทรงมองอย่างไร? (ข้อ 7) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 13 
ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมตั้ง 
แต่การเจิมตั้งนั้นท าอย่างลับ ๆ  
และอีกนานหลังจากนั้นเขาจึงได้    
รับการเจิมตั้งต่อหน้าสาธารณชน       
(2 ซมอ.2:4; 5:3)  
 ซาอูลยังคงเป็นกษัตริย์ที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย แต่พระเจ้าทรงเตรียม 
ดาวิดส าหรับหน้าที่ของเขาใน
อนาคต  
 น้ ามันเจิมที่เทลงเหนือศีรษะ    
ดาวิดแสดงถึงความบริสุทธิ์ เป็น
สัญญลักษณ์ว่าคนหรือสิ่งของนั้น
ถูกแยกออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้า 
กษัตริย์และมหาปุโรหิตแต่ละคน
ของอิสราเอลได้รับการเจิมด้วย
น้ ามัน แต่ งตั้งเขาเป็นตัวแทนของ
พระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอล  
 แม้พระเจ้าจะทรงปฎิเสธความ
เป็นกษัตริย์ของซาอูลโดยไม่ให้   
เชื้อสายคนใดของเขานั่งบนบัลลังก์
อิสราเอล ซาอูลเองยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปจนเขาสิ้นชีวิต 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ  
การตอบสนอง ในข้อ 17   
 ซาอูลสูงและหล่อเหลา เขา มี
รูปลักษณ์ที่น่าประทับใจ  
 ซามูเอลคงพยายามหาคนที่ดู
เหมือนซาอูลมาเป็นกษัตริย์องค์
ต่อไปของอิสราเอล แต่พระเจ้าทรง
เตือนซามูเอลไม่ให้ตัดสินจาก
รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น  เมื่อคน
ตัดสินตามที่ตาเห็น  
 พวกเขาอาจมองข้ามคนที่ขาด
ลักษณะภายนอกที่สังคมในสมัย
นั้นยกย่อง  

รูปลักษณ์ภายนอก 
ไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง 
หรือคุณค่าที่แท้จริงของคน  

พระเจ้าทรงตัดสินคนที่ความเชื่อ
และลักษณะนิสัย 

ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก   
เนื่องจากพระเจ้าเท่านั้น 
ที่ทรงเห็นถึงภายใน  
พระเจ้าจึงเป็นผู้เดียว 

ที่ตัดสินมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง  
 
 

 คนส่วนใหญ่ใช้เวลาสั ปดาห์ละ
หลายชั่วโมงเพื่อดูแลรูปลักษณ์
ภายนอก พวกเขาควรใช้เวลามาก
ยิ่งกว่านั้นเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
ภายใน  
 ทุกคนมองเห็นหน้าเรา แต่เรา
กับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าจิตใจของ
เราเป็นอย่างไร  เรามีขั้นตอน
ปรับปรุงท่าทีในจิตใจของเรา
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนมอง
คนแบบที่พระเจ้าทรงมอง ทูลขอ
พระเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดของ
เราเป็นแบบพระองค์ด้วย 
 มีใครหรือไม่ที่เรามองดูภายนอก
ของเขา และเราเริ่มกล่าวโทษเขา
เนื่องจากหน้าตาของเขาไม่สวย
หรือไม่หล่อ ? เราต้องกลับใจขอ
พระเจ้าทรงยกโทษเรา และทูลขอ
พระเจ้าทรงอวยพรคนเหล่านั้นที่
เรามองเขาไม่ดี  
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 ถ้าเขายังไม่รู้จักพระเจ้า ให้เรา
ทูลต่อพระองค์ทรงท างานในใจของ
เขา เพื่อเขาจะพบความรักของ
พระองค์ได้  
 แต่ถ้าเขาเป็นคริสเตียนแล้ว ทูล
ขอให้พระเจ้าทรงน าชีวิตของเรา  
ให้เขาเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิต -
วิญญาณจนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต ์
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 16:14-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :2 “ปากของเราได้หวัเราะ
เตม็ที ่ และล้ินของเราได้เปล่ง
เสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน  แล้ว
เขาได้พดูกนัท่ามกลางประชา -
ชาติว่า  "พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เขา" 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 
16:14-23 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14        วิญญาณชั่วจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร? 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ซาอูลอาจจะแค่หดหู่ใจ หรือ   
พระวิญญาณบ ริสุทธิ์ละทิ้งซาอูล  
เนื่องจากเขาไม่เชื่อฟัง พระองค์  
ซาอูลจึงเปิดประตูให้วิญญาณชั่ว 
(ผี) เข้ามารังควาน (แสดงให้เห็น
ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อ านาจเหนือ
โลกวิญญาณ ดู 1 พกษ.22:19-23) 
อย่างไรก็ตามซาอูลก าลังจะเสียสติ 
ซึ่งท าให้เขาพยายามฆ่าดาวิด 
 
ข้อ 15,16    พิณเป็นเครื่ องดนตรี
ที่แพร่หลายในสมัยซาอูล และ
เสียงดนตรีนี้ยังเชื่อกันว่าช่วย   
ผ่อนคลายอารมณ์ได้  
 พิณเป็นเครื่องดนตรีที่ธรรมดา
ที่สุดเป็นเพียงไม้สองชิ้นประกบกัน
โดยท ามุมให้ถูกต้อง มีสายขึง บน
ไม้เพื่อให้พิณเป็นรูปสามเหลี่ยม  
สายพิณแบบง่ายๆ  ท าจากหญ้าที่
บิดเป็นเกลียว ที่ดีก ว่านั้นท าจาก
ล าไส้สัตว์ที่ตากแห้งแล้ว พิณใหญ่
อาจมีถึงสี่สิบสายและให้เสียงดัง
กว่าพิณเขาคู่ซึ่งมีเพียงสามหรือสี่
สายและขนาดเล็กกว่า  

 ดาวิดมีชื่อเสียงในฐานะคนเลี้ยง
แกะที่ช านาญและเป็นคนที่ กล้า
หาญ เขายังเป็นนักเล่นพิณที่ เก่ง
มากและเป็นนักดนตรีผู้ประพันธ์  
สดุดีหลายบทใน พระคัมภีร ์
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 19-21   
เมื่อซาอูลขอตัวดาวิดมาท างาน รับ
ใช้ตน ซาอูลไม่รู้เลยว่าดาวิดได้รับ
การเจิมตั้งเป็นกษัตริย์อย่างลับๆ  
แล้ว (16:12)  
 ค าเชิญของซาอูลเปิดโอกาสอัน
ยอดเยี่ยมให้คนหนุ่มซึ่งจะเป็น
กษัตริย์ในอนาคตให้ได้รับข้ อมูล
โดยตรงเกี่ยวกับการน าชนชาติ 
(“ดาวิดไปๆมาๆระหว่างซาอลู  
กบัการทีเ่ล้ียงแกะของบิดาที ่
เบธ็เลเฮม็” 17:15)  
 บางครั้งแผนการของเรา ถูกพัก
ไปอย่างไม่มีก าหนด แม้แต่แผนที่
เราคิดว่าพระเจ้าจะทรงเห็นด้วย 
เราใช้เวลารอคอยนี้ให้เป็นประโยชน์
ได้เหมือนดาวิด  
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เราเลือกที่จะเรียนรู้และเติบโตขึ้น
ในสถานการณ์ปัจจุบันของเราได้ 

ไม่ว่าสถานการณ์นั้น 
จะเป็นอย่างไรก็ตาม 

 เราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้า
ทรงน าเราเข้าไปสู่บางเหตุการณ์ที่
เราไม่ทราบมาก่อนแต่แท้จริงเป็น
พระเจ้าที่น าเราไปเพื่อให้ถึง
เป้าหมายชีวิตหรือ  Destiny ของ
เรา มีหรือไม่ และคืออะไร? 
__________________________
__________________________
_______________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน มอบชีวิตของเราให้
พระเจ้าทรงน า ยอมต่อการทรงน า
ของพระองค์แม้ว่าขณะนี้เราจะไม่
เข้าใจก็ตาม แต่ให้เราไว้วางใจใน
พระองค์เสมอ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่ทรงน าชีวิตของ เรามาโดยตลอด 
แม้ว่าเราจะนึกไม่ถึงก็ตาม 
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับความ 

สัตย์ซื่อของพระองคต์ามพระสัญญา 
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
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วันที่ 4 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :3 พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เรา  เรามีความยินดี 

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 17 
ช้าๆ 1 รอบ 
ถ้าท่านเป็นดาวิด ท่านจะกล้ารับ  
ค าท้าและก้าวออกมาเป็น ตัวแทน
ของอิสราเอลต่อสู้กับโกลิอัท  
หรือไม่ ?___________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16 ท าไมสี่สิบวันผ่านไปโดยไม่
มีฝ่ายใดโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง  
 กองทัพทั้งสองตั้งค่ายอยู่ตรง
ข้ามกัน โดยอยู่คนละด้านของหุบ -
เขาที่มีผาชัน  
 

 ฝ่ายที่ลงไปในหุบเขาก่อนเพื่อ
ปีนหน้าผาอีกด้านจะเป็นฝ่าย
เสียเปรียบในการเริ่มต่อสู้และ
อาจจะต้องสูญเสียทหารจ านวน
มาก แต่ละฝ่ายจึงรอให้ฝ่ ายต รง
ข้ามโจมตีก่อน 
 

ข้อ 55-58 แม้ดาวิดจะได้เล่นพิณ
ต่อหน้าซาอูลมาแล้วหลายครั้ง แต่
ค าถามที่ซาอูลถามอับเนอร์แสดง
ให้เห็นว่าเขารู้จักดาวิดน้อยมาก  
 อาจเป็นเพราะดาวิดจะได้แต่ง -
งานกับธิดาของซาอูลถ้าเขาประสบ
ความส าเร็จ (17:25) ซาอูล จึงอยาก 
จะรู้จักครอบครัวของดาวิด มาก  
กว่านี้ หรือสภาพจิตใจที่ไม่ม่ันคง
ของซาอูล (16 :14 ) ท าให้เขาจ า   
ดาวิดไม่ได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 26  
 มุมมองสร้างความแตกต่าง  
อย่างมาก ผู้คนที่เฝ้าดูอยู่ส่วนใหญ่
เห็นแต่ยักษ์ แต่ดาวิดเห็นเป็น
มนุษย์ธรรมดาๆ ท้าทายพระเจ้า   
ผู้ทรงฤทธิ์  
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 ดาวิดรู้ ว่าเมื่อเขาเผชิญหน้า   
กับโกลิอัท เขาไม่ได้อยู่คนเดียว 
พระเจ้าจะทรงต่อสู้ร่วมกับเขา    
ดาวิดมองสถานการณ์ของเขา   
ด้วยมุมมองของพระเจ้า  
การมองสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้

ด้วยมุมมองของพระเจ้า 
จะช่วยเราให้มองปัญหายักษ์ใหญ่

ได้อย่างถูกต้อง  
เมื่อเราเห็นอย่างชัดเจน เราก็ต่อสู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ทุกคนล้วนแต่ต้องเผชิญยักษ์ใน
ชีวิตทั้งสิ้น อะไรคือยักษ์ในชีวิต
ของเรา และที่ผ่านมาเราเผชิญ
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ 
ท่านได้เปลี่ยนวิธีการเผชิญอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามี   
พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์ รอบรู้
ทุกสิ่ง และรักเราเสมอ พระองค์
ทรงเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ ขอบ -
พระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง  
ช่วยเราเสมอในปัญหาที่ผ่านมา
อย่างชัยชนะ 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราอาจ  
จะอธิษฐานโดยการอ่านพระธรรม  
สดุดี 145 ก็ได้เพื่อเป็นการสรรเสริญ 
พระองค์ อ่านแบบ อธิษฐานอย่าง    
มีความหมายส าหรับ ชีวิตของเรา
ส่วนตัว 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 5 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทร งน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :3 พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เรา  เรามีความยินดี 
อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 18 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านคิดว่าอะไรที่ท าให้ซาอูลอิจฉา
ดาวิด และความอิจฉานี้ได้ผลัก ดัน
ซาอูลให้ท าอะไรที่ผิดพลาดอีก
บ้าง?_____________________ 
__________________________
________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8      ความชื่นชมที่ซาอูลมีต่อ
ดาวิดกลายเป็นความอิจฉาเมื่อ
ประชาชนเริ่มยกย่องความส าเร็จที่
ยิ่งใหญ่ของดาวิด  
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 ขณะที่ โมโหด้วยความอิจฉา   
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดโดยขว้าง
หอกใส่เขา (18:11,12)  
 ความอิจฉาอาจจะดูเหมือนบาป
ที่ไม่หนักหนาอะไร แต่ในความ
เป็นจริง ความอิจฉาอยู่ห่างจาก
การฆาตกรรมเพียงก้าวเดียว
เท่านั้น ความอิจฉาเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
เราไม่พอใจคู่แข่ง จากนั้นเราก็เริ่ม
หวังว่าเขาจะ ถูกก าจัด แล้วความ
อิจฉาจะแสดงตัวออกมาเมื่อเรา
หาทางท าร้ายเขาด้วยค าพูดหรือ
การกระท า จงระวังอย่าให้ความ
อิจฉาครอบง าชีวิตของเรา 

 
ข้อ 11,12      ซาอูลพยายามฆ่า  
ดาวิดเพราะเขาอิจฉาที่ดาวิดมี
ชื่อเสียง แต่ดาวิดก็ยังคงปกป้อง
และปลอบใจซาอูล  
 บางคนอาจจะอิจฉาเราและ    
ท าร้าย เราด้วยวิธีต่างๆ ข้อดีของ
เราอาจจะท าให้พวกเขาเกรงกลัว 
เพราะข้อดีนั้นท าให้พวกเขา
ตระหนักถึงข้อด้อยของตนเอง  
 เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโต้ตอบ
กลับหรือหลีกเลี่ยงพวกเขา แต่การ 

ตอบสนองที่ดีกว่านั้นคือการเป็น
เพื่อนกับพวกเขา (มธ .5:43 ,44 ) 
และขอก าลังจากพระเจ้าที่จะรัก
พวกเขาต่อไปอย่างที่ดาวิดยังคง
รักซาอูล 
 เราต้องระวังความบาปทุกชนิด
ที่ก่อตัวขึ้นในชีวิตของเรา อย่าง  
เช่นกรณีของซาอูลที่มีความอิจฉา
ก่อตัวขึ้น และไม่จัดการ จนลามถึง
ขั้นวางแผนฆ่าดาวิด 

ให้เราทบทวนตัวของเราว่า  
มีอะไรที่ผิดปกต ิ

ในชีวิตของเราหรือไม ่
ที่เป็นความบาปแมเ้ล็กน้อยก็ตาม  

ให้เราจัดการก่อนที่มัน 
จะลุกลามออกไปจนยับยั้งไม่อยู่  

และจะท าลายเราในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ชีวิตของเราว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติแม้
เป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ตาม เพื่อเรา 
จะสามารถจัดการได้เป็นการตัดไฟ
แต่ต้นลม เราอาจจะอธิษ ฐานโดย
ใช้พระธรรมสดุดี 139 :23- 24  ที ่
กล่าวว่า “ ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดขู้าพระองคแ์ละทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรง
ลองข้าพระองคแ์ละทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค์  และ
ทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่ใดๆใน
ข้าพระองคห์รือไม่  และขอทรง
น าข้าพระองคไ์ปในมรรคา        
นิรนัดร”์ 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 6 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :3 พระเจ้าทรงกระท าการ
มโหฬารให้เรา  เรามีความยินดี 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 19 
ช้าๆ 1 รอบ 
ความอิจฉาของซาอูลได้เริ่มออก
ฤทธิ์มากขึ้น อะไรบ้างในพระธรรม  
ตอนนี้?___________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ
20-24 
นี่เป็นครั้งที่สองที่ซาอูลท าให้     
ทุกคนแปลกใจโดยเข้าร่วมกลุ่ม     
ผู้เผยพระวจนะกับพวกเขาด้วย   



สิงหาคม – 19 

 ครั้งแรก (บทที่10) เกิดขึ้นทันที
หลังจากที่ซาอูลได้รับการเจิมตั้ง
เป็นกษัตริย์และไม่อยากรับหน้า
ที่นี้    ครั้งนี้ซาอูลถูกครอบง าด้วย
ความอิจฉาที่ดาวิดมีชื่อเสียงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่พระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงหยุดซาอูลไว้ท าให้เขา
ท าร้ายดาวิดไม่ได้  
 ทั้งสองครั้งซ าอูลกล่าวพระ -
วจนะของพระเจ้า (เขา  “กล่าวค า
พยากรณ์ ”) ทั้งๆที่เขาไม่เข้าใจ
ความคิดของพระเจ้าเลย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 1,2 
การเชื่อฟังบิดามีข้อยกเว้นบ้าง
หรือไม่ เช่นในกรณีของโยนาธาน  
 พระคัมภีร์มีหลักการชัดเจน   ว่า 
เมื่อบิดาสั่งให้บุตรฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของพระเจ้า บุตรควรจะเชื่อฟัง  
พระเจ้ามากกว่ามนุษย์  
 หลักการนี้ถือว่าบุตรมีอายุมาก
พอจะรับผิดชอบและเข้าใจการ
ล่อลวงนั้น  

 บทบาทของบุตรคือต้องเคารพ
ช่วยเหลือและเชื่อฟังบิดาของตน 
(อฟ.6:1-3) แต่ไม่ต้องท าตามค าสั่ง
หรือค าแนะน าที่ขัดกับบทบัญญัติ
ของพระเจ้า 
 ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนจึงต้องเป็น
คนที่มีความรู้แล ะเข้าใจความจริง 
โดยเฉพาะความจริงจากพระวจนะ
ของพระเจ้า เพื่อว่าเมื่อใครหรือ
แม้แต่ผู้มีสิทธิอ านาจพูดหรือสั่ง
อะไร เราจะสามารถเชื่อฟังหรือ
ปฏิเสธได้  
 แต่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะ
ปฏิเสธไม่เชื่อฟังนั้นถูกต้องตาม
พระวจนะของพระเจ้า และท่าที
ของเราที่ไม่เห็นด้วยนั้น ต้องเป็น
ท่าทีที่สุภาพไม่ใช่ก้าวร้าว 
 ให้เรากลับมาดูตัวของเราว่า 
ขณะนี้เรารู้ความจริงของพระเจ้า
มากอย่างไร และเราได้สร้างชีวิต
ของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า
ขนาดไหนแล้ว? 
__________________________
__________________________ 
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 อธิษฐาน 
ทูลขอพระเจ้าประทานวิญญาณ  
แห่งคว ามเข้าใจพระวจนะของ
พระองค์ให้กับเรา เพื่อเราจะรู้จัก
ความจริงของพระเจ้า แยกแยะสิ่ง
ที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด เพื่อเราจะ
สามารถเชื่อฟังและปฏิบัติตามได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-3  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126:4 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงให้
ข้าพระองคท์ัง้หลายกลบัสู่สภาพ
ดี  อย่างทางน ้ าไหลทีใ่นเนเกบ 
อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 20  
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านเรียนรู้เรื่องการขยายผลของ
ความอิจฉาที่ซาอูลมีต่อดาวิดใน
พระธรรมตอนนี้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี   ใน
ข้อ 26 
เนื่องจากในเทศกาลขึ้นหนึ่งค่ ามี
การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
ด้วย (กดว.28:11-15)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ผู้เข้าร่วมพิธีจึงต้องไม่เป็นมลทิน
ตามระเบียบพิธีในบทบัญญัติ ของ
พระเจ้า (อพย .19:10; ลนต .15 ; 
กดว .19 :11-22 ; ดูค าอธิบายใน 
ยชว .3 :5) ส่วนการช าระตนนั้น
รวมถึงก ารอาบน้ าและซักเสื้อผ้า
ก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อถวาย
เครื่องบูชา  
 การช าระภายนอกเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงความปรารถนาภายใน  ให้
ใจได้รับการช าระและมีความ -
สัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระเจ้า  
วันนี้ใจของเราได้รับการช าระ 
โดยความเชื่อในพระเจ้า 
ผ่านการที่พระเยซูคริสต ์
ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา  

(ฮบ.10:10,22)  
และโดยการอ่านและท าตาม 

พระวจนะของพระเจ้า  
(ยน.17:17) 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 31,32  
ซาอูลยังคงพยายามรักษาบัลลังก์
ของเขาไว้ให้ลูกหลานในอนาคต 

แม้ซาอูลจะรู้แล้วว่า ราชวงศ์     
ของเขาจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเขา 
(13:13,14)  
 ที่ แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือซาอูล  
พยายามท าเช่นนั้นด้วยวิธีของ
มนุษย์และเป็นวิธีท่ีเต็มไปด้วยบาป 
เพราะเขารู้ว่าจะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 โยนาธานอาจได้เป็นกษัตริย์
องค์ต่อไปถ้าเขา สังหารคู่แข่งแต่  
โยนาธานไม่สนใจ โอกาสนี้เพราะ
ความรักที่เขามีต่อพระเจ้าและต่อ
ดาวิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานตามแบบอย่าง
พระเยซูคริสต์ในตอนที่ว่า “ขอ
อย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไปในการ
ทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่
ร้าย” (มธ.6.13) และพิจารณาดูว่า 
เราเองมีความบาปอะไรที่เก็บอยู่ใน
ตัวเหมือนกับซาอูลที่เก็บไว้ ให้เรา
น าออกมาให้พระเจ้าทรงท าลาย 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้ได้
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-3  
ท่องจ า  ข้อพ ระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126:4 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงให้ข้า
พระองคท์ัง้หลายกลบัสู่สภาพดี  
อย่างทางน ้ าไหลทีใ่นเนเกบ 

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 21  
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านเห็นผลของความอิจฉาที่ท าให้
ซาอูลตามล้างตามไล่ดาวิดในพระ
ธรรมตอนนี้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
นี่เป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงอาหิ -
เมเลค  
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 เขาอาจจะเป็นอาหิยาห์ซึ่งถูก
กล่าวถึงใน 14:3,18 หรือมิฉะนั้นก็
เป็นเชื้อสายของอาหิยาห์  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด อาหิเมเลค
จ าเป็นต้องท าผิดบทบัญญัติโดยให้
ขนมปังศักดิ์สิทธิ์แก่ดาวิด เพราะ
ขนมปังนั้นควรเป็นของปุโรหิต
เท่านั้น (ลนต.24:5-9)  
 แต่อาหิเมเลคเห็นว่าความ
จ าเป็นและชีวิตของดาวิดนั้นส าคัญ
กว่าพิธีกรรมทางศาสนาและให้
อาหารศักดิ์สิทธิ์แก่เขา ซึ่งเป็นการ
ใช้กฎแห่งความรักซึ่งส าคัญกว่า 
(ลนต.19:18)   
 หลายศ ตวรรษต่อมาพระเยซู
ทรงอ้างถึงเหตุการณ์นี้เพื่อแสดงว่า 
เราไม่ควรใช้บทบัญญัติของพระ
เจ้าโดยไม่มีความเมตตา  เพราะ
การท าดีและการช่วยชีวิตเป็น
บทบัญญัติที่ส าคัญกว่ากฏเกณฑ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 2    
 

ดาวิดโกหกเพื่อปกป้องตัวเองจาก
ซาอูล (21:10)  
 นักวิช าการพระคัมภีร์บางคน
อธิบายว่าการโกหกครั้งนี้เนื่องมา  
จากเป็นช่วงสงคราม ซึ่งเป็นหน้าที่
ของทหารที่ดีที่จะต้องล่อลวงศัตรู  
 แต่การโกหกของดาวิดไม่มีอะไร
แก้ตัวได้ ตรงกันข้ามเสียอีกการ
โกหกของเขาท าให้ปุโรหิต 85 คน
ต้องตาย (22:9-19)  
 การโกหกเพียงเล็กน้อยของ    
ดาวิดดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่การ
โกหกนั้นก็น าไปสู่โศกนาฎกรรม   
 พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่า
การโกหกเป็นความผิด (ลนต .
19 :11 ) การโกหกก็เหมือนบาป
อื่นๆ ซึ่งร้ายแรงในสายพระเนตร
พระเจ้าและอาจก่อให้เกิดผลที่
ร้ายแรงได้มากมาย  
 อย่าลดความรุนแรงของบาป
หรือแบ่งประเภทบาป เราต้อง
หลีกเลี่ยง ความบาปทุกชนิดไม่ว่า
เราจะเห็นผลที่ตามมาหรือไม่ก็ตาม 
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 เมื่อเราเผชิญสิ่งที่ยากและการที่
เราจะแก้นั้นก็ยาก แต่เมื่อเราโกหก
สถานการณ์ก็จะดูให้ง่ายขึ้น แก้ไข
ง่ายขึ้น แต่นี่ไม่ใช่วิธีการของสาวก
พระเยซูคริสต์หรือของชาวสวรรค์  
 นั่นไม่ได้หมายความว่าให้เรา
ซื่อบื้ อ เถรตรง และเดินตรงแน่ว
เข้าสู่ความล าบาก แต่เพราะเรามี
พระเจ้าที่เต็มด้วยสติปัญญา 
ความสามารถ รอบรู้  

ให้เราทูลขอสติปัญญา 
จากพระเจ้า ขอการทรงน า 

จากพระองค์ในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อเราจะไม่ต้องโกหก  

และเราจะผ่านสถานการณ์ไปได ้
อย่างดีและสวยงาม 

 เราคิดถึงตัวอย่างพระคั มภีร์
ตอนไหนบ้างที่พระเยซูก็ถูกพวก
ธรรมาจารย์วางกับดักจะจัดการ
พระองค์ แต่พระเยซูก็ผ่านไปได้ 
(ลก.20.19-26) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 มีสถานการณ์อะไรบ้างที่เราจน
ตรอกและอาจจะต้องโกหกเพื่อให้
พ้นจากสถานการณ์นั้น แต่พระเจ้า
ทรงช่วยเราให้พ้นออกมาได้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่งให้เราอธิษฐานตาม
แบบอย่างพระเยซูคริสต์ในตอน
ที่ว่า “ขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้า
ไปในการทดลองแต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย” (มธ.6.13)  คิดถึง
สถานการณ์ที่เราก าลังเผชิญ และ
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและ
การทรงน าเพื่อเราจะผ่านสถาน -
การณ์การทดลองนี้ไปได้อย่าง
สวยงามให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราในอดีต
ที่ผ่านมาที่ท าให้เราไม่ต้องโกหก
และพบกับชัยชนะได้ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126:4 ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงให้ข้า
พระองคท์ัง้หลายกลบัสู่สภาพดี  
อย่างทางน ้ าไหลทีใ่นเนเกบ 
อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 22 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านเห็นความอิจฉาของซาอูลที่มี
ผลขยายออกไปเรื่ อย ๆอย่างไร
บ้างในพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
18,19 
ท าไมพระเจ้าทรงปล่อยให้ปุโรหิต 
85 คนถูกฆ่า ความตายของพวก
เขาท าให้ทั้งชนชาติเห็นว่ากษัตริย์
ของพวกเขานั้นได้กลายเป็น
ทรราชย์ที่ชั่วร้ายได้อย่างไร ? 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 บรรดาที่ปรึกษาของซาอูลอยู่    
ที่ไหน ผู้อาวุโสของอิสราเอลอยู่    
ที่ไหน บางครั้งพระเจ้าทรงอนุญาต
ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อสอนเรา
ไม่ให้ปล่อยให้ระบบที่ชั่วร้าย
รุ่งเรือง  
พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะ
ปกป้องคนดีจากความชั่วร้ายใน
โลกนี้ แต่พระองค์ทรงสัญญาว่า

ความชั่วทุกอย่าง 
จะถูกท าลายล้างไปในที่สุด  

คนที่ยังคงซื่อสัตย์ท่ามกลางความ
ทุกข์ยากจะได้รับบ าเหน็จยิ่งใหญ่

ในยุคที่จะมาถึง 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 18 
ท าไมซาอูลจึงสั่งประหารปุโรหิต
ของตนเอง?  
 ซาอูลสงสัยว่าโยนาธาน ดาวิด 
และพวกปุโรหิตจะสมคบคิดกัน 
ความระแวงนี้เกิดจากรายงานของ
โดเอกที่เห็นดาวิดคุยกับมหา -
ปุโรหิตอาหิเมเลค และได้รับอาหาร
และอาวุธจากเขา (22:9,10)  

 การกระท าของซาอูลแสดงให้
เห็นว่าจิตใจและอารมณ์ของเขาไม่
ปกติ และแสดงให้เห็นว่าซาอูล  
ห่างเหินจากพระเจ้าเพียงใด   
 ซาอูลท าลายทุกสิ่งทุกอย่างใน
เมืองโนบ (โดยประกาศให้ท าลาย
ล้างอย่างสิ้นเชิง ) เหมือนที่บรรยาย
ไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
13:12-17 ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการ
กราบไหว้รูปเคารพ และกบฎต่อ
พระเจ้าเท่านั้น  แต่ซาอูลต่างหาก
ที่เป็นฝ่ายกบฎต่อพระเจ้า ไม่ใช่
พวกปุโรหิต 
 จากความอิจฉาที่ขยายผลไป
อย่างมาก ครั้งนี้ถึงขนาดฆ่าผู้รับใช้ 
ของพระเจ้า นี่แสดงว่าซาอูล ไม่มี
ความย าเกรงพระเจ้าหลงเหลือ อยู่ 
อีกแล้ว 
 เราเคยมีหรือเคยเห็นหรือไม่ที่
อารมณ์แห่งความบาป เช่นความ
โกรธ ความโลภ ความเห็นแก่ตัว 
ความใคร่ ได้ครอบง าคนจนกระทั่ง  
หน้ามืด ท าบาปต่อๆ  ไปอีกไม่มีที่
สิ้นสุด____________________ 
_________________________ 
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ส าหรับเรา ให้เราน าเรื่องแง่ลบนี้
มาเป็นบทเรียนที่เราจะหยุดยั้ง
ความบาปตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่มัน
จะขยายผลไปมากขึ้นเหมือนกับที่

ซาอูลก าลังเผชิญอยู่ขณะนี ้
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเราอย่างเต็ม
ขนาดให้เรามีก าลังที่จะชนะความ
บาปที่ครอบครองเนื้อหนังของเรา 
ให้เรามีก าลังที่จะตัดสินใจมอบชีวิต
ของเราให้กับพระเจ้า และปฏิเสธ
การยอมตามเนื้อหนังหรือเสียงของ
ซาตาน  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 10 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-4  
ท่องจ า ข้อพระคัมภี ร์วันนี้ สดุดี 
126 :5 ขอให้บรรดาผูที้ห่ว่าน
ด้วยน ้ าตา  ได้เกีย่วด้วยเสียง โห่
ร้องอย่างชืน่บาน 
อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 23 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
ถึงลักษณะชีวิตของดาวิดที่มี    
พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตอย่างไร
บ้าง?  (ข้อ2)_______________ 
__________________________
________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 ก่อนที่ดาวิดจะลงมือท าอะไร 
เขาทูลขอการทรงน าจากพระเจ้า
ก่อนโดยใช้อูริมและทูมมิมซึ่ง
ปุโรหิตอาบียาธาร์น ามา (23:6)   

 ดาวิดฟังค าสั่งของพระเจ้าแล้ว
ปฏิบัติตาม แทนที่จะถามพระ -
ประสงค์ขอ งพระเจ้าหลังจากเกิด
เหตุการณ์ขึ้นแล้วหรือทูลขอพระ -
เจ้าให้ทรงแก้ผลที่เกิดจากการ
ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนของตนเอง  
 เราควรใช้เวลาพิจารณาพระ -
ประสงค์ของพระองค์ก่อน เราฟัง
พระเจ้าตรัสได้ผ่านค าแนะน าของ
ผู้น าที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณ จาก
พระวจนะของพระองค์ และจาก
การทรงน าของพระวิ ญญาณของ
พระองค์ในใจเรา  รวมทั้งจาก
สถานการณ์ต่างๆ 
 
ข้อ 7    เมื่อซาอูลได้ยินว่าดาวิด    
ติดอยู่ในเมืองที่มีก าแพงล้อม (มี
ก าแพงและประตูหนาแน่น ) เขาก็
คิดว่าพระเจ้าทรงมอบดาวิดไว้ใน
มือของเขาแล้ว  
 ซาอูลอยากจะฆ่าดาวิดมากเสีย
จนตีความเหตุการณ์ทุกอย่างว่า
พระเจ้าทรงเห็นชอบให้ เขาด าเนิน
ตามแผนการนั้น  
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 หากซาอูลรู้จักพระเจ้าดีกว่านี้ 
เขาจะรู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์     
สิ่งใด และซาอูลจะไม่เข้าใจสถาน -
การณ์ผิดว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบ
กับการฆาตกรรม    
 ทุกโอกาสไม่ได้มาจากพระเจ้า 
เราอาจต้องการบางสิ่งบางอย่าง
มากจนทึกทักว่าโอกาสที่จะได้สิ่ง
นั้นมาจ ากพระเจ้าซึ่งก็อาจจะไม่
ถูกต้อง เช่นในกรณีของซาอูล  
 โอกาสที่จะท าสิ่งที่ขัดกับพระ -
ประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้มาจาก
พระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ทรง
ล่อลวงเรา  

เมื่อโอกาสมาถึง 
จงส ารวจแรงจูงใจของเราให้ดี จง
แน่ใจเสียก่อนว่าเราท าตามความ

ปรารถนาของพระเจ้า 
ไม่ใช่ของเราเองเท่านัน้ 

 เมื่อเราเปรียบเทียบระหว่าง     
ดาวิดและซาอูลนั้น ช่างแตกต่าง
กันเสียเหลือเกิน ดาวิดแสวงหา   
น้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ซาอูล   
นั้นเอาพระเจ้ามาอยู่ข้างตัวเอง  

ในชีวิตของเรานั้น เราต้องเลือกว่า 
เราจะให้พระเจ้าและ 

น้ าพระทัยของพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง  
หรือจะให้ตัวเราเองและความ

ต้องการของตัวเราเองเป็นที่หนึ่ง 
 ในชีวิตของดาวิด แม้จะอยู่ใน
สภาพที่ยากล าบากนั้น แต่ดาวิดก็
ยังให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งใน
ชีวิตของตนเองเสมอ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ ความรัก ความ
เมตตา ความยุติธรรม ความชอบ
ธรรมของพระองค์ แม้ว่า เร าจะอยู่
ในสภาพที่กดดัน ยากล าบาก เราก็
ยังจะสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้าอยู่เสมอ 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงน าชีวิต
ของเราตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :5 ขอ ให้บรรดาผูที้ห่ว่าน
ด้วยน ้ าตา  ได้เกีย่วด้วยเสียงโห่
ร้องอย่างชืน่บาน 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล  24 
ช้าๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ที่ดาวิดไม่ฆ่าซา
อูลเม่ือมีโอกาสนั้น ได้สอนท่าน
อย่างไรเกี่ยวกับการไปสู่ Destiny 
ที่พระเจ้าก าหนดให้กับท่าน  ?   
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5,6 ดาวิดนับถือซาอูลมาก  
แม้ว่าซาอูลพยายามจะฆ่าเขา  
 ซาอูลท าบาปและกบฏต่อพระ -
เจ้า แต่ดาวิดยังคงนับถือต าแหน่ง 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ของซาอูลในฐานะกษัตริย์ที่พระ -
เจ้าทรงเจิมตั้งไว้  
 ดาวิดรู้ว่าวันหนึ่งตัวเขาเองจะ
เป็นกษัตริย์ และรู้ว่าก ารฆ่าคนที่
พระเจ้าทรงตั้งไว้บนบัลลังก์นั้น  ไม่
ถูกต้อง ถ้าดาวิดฆ่าซาอูลเขาจะ
เป็นแบบอย่างให้ศัตรูของเขาก าจัด
เขาในอนาคต   
 พระธรรมโรม 13:1-7 สอนว่า 
พระเจ้าทรงตั้งรัฐบาลและผู้น าที่มี
อ านาจ เราอาจจะไม่รู้ว่าท าไม  แต่
เราก็ต้องเคารพต าแหน่งและบท -
บาทของคนที่พระเจ้าประทานสิทธิ
อ านาจให้ เช่นเดียวกับที่ดาวิดท า  
 แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้น
ประการหนึ่งคือ พระเจ้าทรงมีสิทธิ
อ านาจสูงสุด เราจึงไม่ควรปล่อยให้
ผู้น ากดดันเราให้ ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของพระเจ้า 
 
ข้อ 21,22 ดาวิดรักษาค าสัญญา
ของเขา เขาไม่เคยแก้แค้นครอบครัว 
หรือเชื้อสายของซาอูล  
 

 แต่บุตรชายส่วนใหญ่ของซาอูล  
ถูกชาวฟีลิสเตีย (31 :2) และชาว
กิเบโอน (2 ซมอ.21:1-14) ฆ่าตายใน
ภายหลัง   
 ดาวิดสัญญาจะเมตตาเชื้อสาย
ของโยนาธานโอรสของซาอูล 
(20 :14 ,15 ) และเขาก็รักษาค า
สัญญานี้เมื่อเขาเชิญเมฟีโบเชท  
เข้ามาอยู่ในพระราชวัง (2 ซมอ.9) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 16-19 
วิธีการที่เราใช้ท าเป้าหมายให้ส าเร็จ
นั้นส าคัญพอๆ  กับเป้าหมายที่เรา
พยายามท าให้ส าเร็จ  
 เป้าหมายของดาวิดคือการเป็น
กษัตริย์ ดังนั้นคนของเขาจึงยุยงให้
เขาฆ่าซาอูลเม่ือมีโอกาส   
 การที่ดาวิด ปฎิเสธไม่ใช่เพราะ
เขาขี้ขลาดแต่เป็นเพราะเขากล้า
หาญ คื อกล้าหาญที่จะยืนหยัด
ต่อต้านกระแสของกลุ่มและท าสิ่งที่
เขารู้ว่าถูกต้อง  
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ดังนั้นอย่าผ่อนปรนมาตรฐาน
ศีลธรรมของเราโดยยอมแพ ้

แรงกดดันของกลุ่ม 
หรือหาทางออกง่ายๆ  
ผมอยากจะขอย้ าว่า  

เราต้องมีวิธีการที่ชอบธรรม 
และถูกต้อง เพื่อเป้าหมาย 

ที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น  
 เช่น เรามีภาระใจที่จะน าคนมา
เชื่อพระเจ้า เราต้องไม่หลอกล่อให้
เขามาเชื่อ บางคนบอกว่า มาเชื่อ
พระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรทุก
อย่าง จะไม่มีปัญหาอะไรเลยใน
ชีวิต ซึ่งไม่ถูกต้อง เราอาจจะมี
ปัญหาได้แต่ว่าท่ามกลางปัญหานั้น
พระเจ้าเป็นค าตอบ เป็นต้น 
 อะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเรา 
และเราท าอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมาย
นั้น? ให้เราเอาประสบการณ์ของ   
ดาวิดมาเป็นตัวอย่างของเราที่จะ
ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง และวิธีการ
ที่ถูกต้องด้วย 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา ให้เราอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าประทานวิธีการที่
ถูกต้อง ชอบธรรม ที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะไปสู่
เป้าหมายนั้นด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 12 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126 :5 ขอให้บรรดาผูที้ห่ว่าน
ด้วยน ้ าตา  ได้เกีย่ว ด้วยเสียงโห่
ร้องอย่างชืน่บาน 

อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 25  
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากสติ -
ปัญญาของอาบีกายิลในการแก้  
ปัญหาครอบครัวจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 24 ขณะที่ดาวิดมุ่ง หน้าไปยัง
ที่ดินของนาบาล เขาไม่มีอารมณ์ 
 

จะฟังอะไรแล้ว (25:13,22) แต่เขา
ก็ยังหยุดฟังสิ่งที่อาบีกายิลพูด ถ้า
ดาวิดไม่สนใจเธอ เขาอาจท าผิด
โดยลงมือแก้แค้นด้วยตนเอง  
 ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราถูกต้อง
เพียงใดก็ตาม เราต้องพยายาม
หยุดและฟังคนอื่น เวลาและความ
อดทนที่เพิ่มขึ้น จะช่วยเราไม่ให้
เจ็บปวดและมีปัญหาในระยะยาว 
 
ข้อ 26 เนื่องจากนาบาลก าลังเมา 
อาบีกายิลจึงคอยจนถึงรุ่งเช้าเพื่อ
บอกเขาถึงสิ่งที่เธอท า  
 อาบีกายิลรู้ว่าเมื่อนาบาลเมา 
เขาอาจจะไม่เข้าใจเธอหรืออาจจะ
โต้ตอบอย่างโง่เขลา  
เวลาคุยเรื่องส าคัญๆ กับคนอื่น 
โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 

จงเลือกเวลาให้เหมาะสม  
จงขอสติปัญญาจากพระเจ้า 

เพื่อจะรู้ว่าเวลาใดดีที่สุดส าหรับ
การเผชิญหน้าและพูดคุย 
เรื่องที่ละเอียดอ่อน 
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 ถ้าไม่มีอาบีกายิล นาบาลคงจะ
ตายจากน้ ามือของดาวิดอย่าง
แน่นอน แต่เพราะสติปัญญาของ
เธอท าให้สถานการณ์คลี่คลายไป
ในทางที่ดี และพระเจ้ าก็จัดการนา
บาลเอง 
 เราได้เห็นสติปัญญาของอาบี -
กายิลที่แก้สถานการณ์ท าให้ไม่ต้อง
มีสงครามเกิดขึ้น และไม่ต้องมีคน
ตายนอกจากตัวนาบาลเองเท่านั้น  
 ดังนั้น ให้ชีวิตของอาบีกายิล
เป็นตัวอย่างส าหรับเราที่จะแก้
สถานการณ์กับคนใกล้ชิด ซึ่งแม้จะ
เป็นคนที่มีสิทธิอ านาจเหนือเราที่
สร้างปัญหา แต่เราก็สามารถช่วย
แก้สถานการณ์ ได้ 
 เราเคยมีสถานการณ์แบบนี้ที่คน
ที่มีสิทธิอ านาจเหนือเรา สร้าง
ปัญหาขึ้นมาท าให้สถานการณ์
เลวร้าย จากบทเรียนในวันนี้ เราจะ
แก้สถานการณ์อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเรา เมื่อเราต้อง
เผชิญสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
หรือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้า คาย
ไม่ออก ให้เราสามารถแก้ ไขสถาน-
การณ์ได้ 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าของเราไม่ว่าที่
ไหนก็ตาม เช่น ครอบครัวหรือ
คริสตจักรที่จะมีสติ ปัญญาในการ
เผชิญปัญหา เพื่อน าสันติสุขให้
เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 13 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 26 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุ ดี 
126:6 “ผูที้ร่้องไห้ออกไป หอบห้ิว
เมลด็พืชเพือ่จะหว่าน  จะกลบับา้น
ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน       
น าฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” 
อ่าน พระธรรม 1 ซามเูอล 26 
ช้าๆ 1 รอบ 
ถ้าท่านเป็นดาวิดและมีโอกาสที่  จะ
ท าร้ายศัตรูของท่าน ท่านจะ
ตอบสนองแบบดาวิดหรือไม่ 
ท าไม?____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้     ข้อ 
5-9 
อาบีชัยแสดงความกล้าหาญอย่าง
มากเมื่อเขาอาสาจะเข้าไปในค่าย
ของซาอูลพร้อมกับดาวิด  
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 ขณะก าลังอารมณ์ร้อนอาบีชัย
อยากจะฆ่าซาอูล แต่ดาวิดห้ามเขา
ไว้ อาบีชัยเพียงแต่พยายาม
ปกป้องดาวิดผู้น าของเขาเท่านั้น 
แต่ดาวิดไม่ท าร้ายซาอูลเพราะเขา
เคารพสิทธิอ านาจและต าแหน่ง
ของซาอูลในฐานะกษัตริย์ที่พระเจ้า
ทรงเจิมตั้งไว้  
 อาบีชัยอาจจะไม่เห็นด้วยกับ   
ดาวิด แต่เขาก็ยังคงเคารพผู้น าที่  
มีสิทธิอ านาจเหนือเขา ในที่สุด    
อาบีชัยกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่
ในกองทัพของดาวิด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8 เป็นต้นไป  การตัดสินใจจะ
มีศีลธรรมม่ันคงที่สุดเมื่อเรา
ตัดสินใจก่อนจะเกิดการทดลอง  
 ดาวิดตั้งใจจะติดตามพระเจ้า
และความตั้งใจนี้ส่งผลให้เขาตัด -
สินใจไม่ฆ่าซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์     
ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ แม้เมื่อคน
ของเขาและสถานการณ์  ท าให้
การฆ่าซาอูลดูเหมือนเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสม  

 ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะเป็น
เหมือนใคร ดาวิดหรือคนของเขา 
ถ้าจะเป็นเหมือนดาวิดและติดตาม
พระเจ้า  
 เราต้องรู้ว่าเราไม่สามารถรักษา
ความยุติธรรมได้ด้วยการท าผิด 
แม้เพื่อนสนิทของเราจะแนะน าเร า
ให้ท าบางสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้อง แต่
เราก็ต้องให้ความส าคัญสูงสุดกับ
ค าสั่งของพระเจ้าเสมอ 
 
ข้อ 9 ท าไมดาวิดไม่ยอมฆ่าซาอูล 
พระเจ้าทรงตั้งซาอูลให้ปกครอง  
และยังไม่ได้ปลดเขาออกจาก
ต าแหน่ง ดาวิดไม่ต้องการท าอะไร
ล้ าหน้าก าหนดเวลาของพระเจ้า  
 เราเองก็อยู่ในสถานการณ์
คล้าย ๆ กันเม่ือเรามีผู้น าใน
คริสตจักรหรือรัฐบาลที่ไม่ซื่อสัตย์
หรือไร้ประสิทธิภาพ  
 เราอาจจะต าหนิหรือต่อต้าน
ผู้น าได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ถึง
พระประสงค์ที่ซ่อนอยู่และก าหนด  
เวลาของพระเจ้า  
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 ดาวิดตั้งใจจะไม่ท าผิดและฝาก
ชะตากรรมของซาอูลไว้ในพระ -
หัตถ์ของพระเจ้า  
 เราไม่ควร มองข้ามความบาป
หรืออยู่เฉยและปล่อยให้ผู้น าที่    
ชั่วร้ายท าชั่วต่อไป แต่ในขณะ -
เดียวกันเราก็ไม่ควรฝ่าฝืนพระ -
บัญญัติของพระเจ้า เราควรท าสิ่งที่
ชอบธรรมและวางใจในพระเจ้า 
ปัญหาใหญ่ในการตัดสินใจของเรา
คือ เรามักจะตัดสินใจตามโอกาส 
หรืออารมณ์ความรู้สึกของเรา 
 แต่ไม่ใช่ดาวิด และนั่นไม่ใช ่
น้ าพระทัยของพระเจ้าด้วย  

ในการตัดสินใจทุกครั้งของเรานั้น
เราต้องถามตัวเราเองว่า พระเจ้า
คิดอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
และอะไรคือน้ าพระทัยของ 

พระเจ้าส าหรับสถานการณ์เช่นนี้   
 เราเคยเผชิญการตัดสินใจแบบนี้
หรือไม่ และเราท าอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
เต็มด้วยความรัก และความยุติ -
ธรรม ที่เราสามารถไว้ใจพระองค์
ได้ในทุกเรื่อง  
 อธิษฐานทูลขอให้น้ าพระทัยของ
พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของ
เรา ให้เราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในน้ า
พระทัยของพระเจ้าเสมอ ทูลขอ
พระวิญญาณบริสุทธิ์น าสิ่งที่อยู่ใน
พระวจนะของพระเจ้าให้เข้ามาใน
ความคิดจิตใจของเรา และยามที่
เราต้องตัดสินใจเราจะสามารถน า
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 14 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 27-28:2 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126:6 “ผูที้ร่้องไห้ออกไป หอบห้ิว
เมลด็พืชเพือ่จะหว่าน  จะกลบับา้น
ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน     
น าฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล  
27-28:2 ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านคิดว่า
ถูกต้องหรือไม่ที่ดาวิดโกหก? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในบทท่ี 27 ข้อ 1-3 
ดาวิดหาทางลี้ภัยจากซาอูลในเขต
แดนฟีลิสเตียเป็นครั้งที่สอง 
(21:10-15)  
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 ดาวิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยพิชิตชาว  
ฟีลิสเตียตอนนี้ได้รับอนุญาตให้อยู่
ภายใต้การคุ้มครองของกษัตริย์
อาคีชแห่งกัท  
 ก่อนหน้านี้ดาวิดแกล้งท าเป็น
เสียสติต่อหน้ากษัตริย์องค์นี้ เห็น
ได้ชัดว่าอาคีชลืมเหตุการณ์นั้นไป
แล้วหรือมิฉะนั้นก็มองข้ามเหตุ -
การณ์นั้นไปเพราะสถานการณ์
ปัจจุบันของดาวิด   
 อาคีชรู้แน่นอนว่าซาอูลกับดาวิด
แตกแยกกันและยินดีจะให้ ที่หลบ
ภัยแก่ผู้ทรยศชาวอิสราเอล อาคีช  
คงหวังว่าดาวิดและนักรบ 600 คน
ของเขาจะสนับสนุนตนในด้าน
การทหาร  
 ดาวิดเสริมสถานะของเขาให้
มั่นคงโดยท าให้อาคีชเชื่อว่าเขา
ออกปล้นชาวอิสราเอลและแกล้ง  
ท า เป็นจงรักภักดีต่อผู้ปกครอง     
ฟีลิสเตีย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 

บทท่ี 27 ข้อ 10-12 ดาวิดท าผิด
หรือไม่ที่รายงานเท็จต่ออาคีช เรื่อง
การกระท าของเขา  
 แน่นอนดาวิดโกหก แต่เขาคง
รู้สึกว่ากลยุทธนั้นถูกต้องเหมาะ -
สมแล้วในช่วงที่มีสงครามต่อสู้กับ
ศัตรูต่างชาติ  
 ดาวิดรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็น
กษัตริย์ของอิสราเอล ชาวฟีลิส -
เตียยังคงเป็นศัตรูของดาวิด แต่นี่
เป็นสถานที่ที่จะใช้หลบซ่อนจาก
ซาอูลได้อย่างดีเยี่ยม  
 เมื่ออาคีชขอให้ดาวิดร่วมท า
สงครามต่อสู้กับอิสราเอล ดาวิดก็
รับปาก แสร้งท าเป็นจงรักภักดีต่อ
ชาวฟีลิสเตียอีกครั้งหนึ่ง (28 :1 
เป็นต้นไป)  
 ดาวิดจะต่อสู้กับกองทัพของ   
ซาอูลจริงๆ หรือไม่นั้น เราไม่อาจรู้
ได้ แต่เรามั่นใจได้ว่าความจงรัก -
ภักดีสูงสุดของเขานั้นคือต่อพระ -
เจ้า ไม่ใช่ต่ออาคีชหรือต่อซาอูล 
 แม้ดาวิดจะเป็นคนที่รักพระเจ้า 
แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างที่ดาวิดกระท านั้ นถูกต้อง   
ทุกเรื่อง เช่นในกรณีที่ดาวิดโกหก  
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 ถ้าเช่นนั้นแล้วกรณีที่เราในยาม
คับขันเราจะท าอย่างไร เราต้อง
โกหกหรือ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน  

เราไม่ควรเอาการกระท าผิด 
ของดาวิด (การโกหก) 
มาเป็นทางออกส าหรับ 

การแก้ไขสถานการณ์ที่ยาก  
สิ่งที่เราจะต้องท าคือ ทูลขอ
สติปัญญาจากพระเจ้า 
ส าหรับทางออกนั้น 

 เราเคยเผชิญสภาพการณ์คับขัน
หรือไม่ และเรามีทางออกอย่างไร
บ้างโดยที่ไม่ต้องโกหก? 
__________________________
________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาให้กับเราเมื่อเราต้องเผชิญ
สถานการณ์ที่คับขันที่เราจะผ่านไป
ได้โดยไม่ต้องโกหก 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามี
ความสามารถที่จะจดจ าและใช้พระ
วจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องใน
แต่ละสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ของเรา เพื่อจะเป็นการถวาย
เกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 15 สิงหาคม   
1 ซามูเอล 28:3-24 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
126:6 “ผูที้ร้่องไห้ออกไปหอบห้ิว
เมลด็พืชเพือ่จะหว่าน  จะกลบับา้น
ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชืน่บาน     
น าฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล  
15:1-11 ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ท่านคิดว่า 
ถูกต้องหรือไม่ที่จะไปเกี่ยวข้องกับ
คนทรง หมอผี หรือเรื่องไสย
ศาสตร์?___________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 12 
หญิงคนทรงเรียกซามูเอลกลับมา
จากความตายได้จริงหรือไม่ ? 

 มีการอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
หลายแบบ บางท่านตีความว่าเป็น
วิญญาณของซามูเอลที่ตายไปแล้ว 
เนื่องจากคนทรงร้องเสี ยงหลงเมื่อ
เห็นซามูเอล เพราะว่าวิญญาณที่
เธอสามารถติดต่อด้วยล้วนเป็น
วิญญาณชั่วหรือมาจากซาตาน  
 การที่ซามูเอลปรากฎตัวท าให้
คนทรงรู้ว่าเธอได้เจออ านาจที่
เหนือกว่าที่เธอรู้จักมาก  
 เธอไม่ได้เรียกซามูเอลโดยใช้กล
อุบายหรืออ านาจของซาตาน แต่
พระเจ้าทรงน าซามูเอลกลับมาเพื่ อ
ท านายความพินาศของซาอูล ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ซาอูลก็รู้อยู่แล้ว  
 แต่บางท่านก็ตีความว่าวิญญาณ
นั้นเป็นวิญญาณชั่วที่ปลอมตัวเป็น
ซามูเอลเพื่อแช่งสาปซาอูลให้พินาศ  
 ไม่มีหลักฐานจากพระค าตอนอื่น
ว่าวิญญาณนั้นเป็นใคร แต่ที่พระ -
คัมภีร์พูดชัดเจนคือการติดต่อกับ
คนตายหรือสื่อสารกับวิญญาณจาก
อดีตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง  พระเจา้
ทรงรังเกียจสิ่งเหล่านี้ (กท.5:19-21) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3-8   ซาอูลเองก าจัดคนทรง
และหมอผี (คนที่ไปปรึกษากับคน
ตาย ) ไปจากอิสราเอล แต่ด้วย
ความสิ้นหวังซาอูลกลับหันมา
ปรึกษาคนเหล่านี้  
 แม้ซาอูลจะก าจัดความบาปเรื่อง
การเล่นคาถาอาคมออกไปจาก
แผ่นดิน แต่เขาไม่ได้ก าจัดสิ่ง
เหล่านี้ออกไปจากหัวใจของเขา  

เราอาจแสดงให้ใครๆ เห็นว่า 
เราประณามบาป แต่ถ้าใจของเรา

ไม่เปลี่ยนแปลง  
บาปก็จะกลับมา การรู้ว่าอะไรถูก
และต าหนิสิ่งที่ผิดไม่อาจชดเชย
การลงมือท าสิ่งที่ไม่ถูกตอ้งได ้

ข้อ 7,8     พระเจ้าทรงห้ามชาว
อิสราเอลอย่างเด็ดขาดไม่ให้
เกี่ยวข้องกับหมอดู นักคาถาอาคม  
พ่อมดแม่มด คนทรง หมอผี หรือ
ใครก็ตามที่ไปปรึกษาคนที่ตายแล้ว 
(ฉธบ.18:9-14) คนเหล่านี้มีโทษถึง
ตาย (อพย.22:18)  

 การเล่นไสยศาสตร์นั้นท ากัน   
ในนามของเทพเจ้าต่างชาติ และ
ประชาชนหันไปหาค าตอบจากไสย
ศาสตร์ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบอก   
 ผู้ที่ท าไสยศาสตร์หาข้อมูลจาก
ซาตานและภูตผีปีศาจ พระเจ้า
ไม่ได้เปิดเผยพระประสงค์ของ
พระองค์แก่พวกเขา แต่พระองค์
ตรัสผ่านช่องทางของพระองค์เอง
คือ พระคัมภีร์ พระเยซูคริสต์พระ -
บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 เรื่องไสยศาสตร์ คนทรง หมอผี 
เป็นเรื่องที่อันตราย และเป็นการ
เปิดประตูบาปให้กับวิญญาณชั่ว
เข้ามาโจมตีในชีวิตของเราได้ พระ
คัมภีร์ได้บอกว่าเรื่องวิญญาณชั่ว
เป็นเรื่องจริง แม้สิ่งที่วิญญาณชั่ว
พูดนั้นบางอย่างก็ถูกต้อง แต่มันก็
โกหกด้วย ดังนั้น เราไม่ควร 
จะไปหาข้อมูลจา กวิญญาณชั่วแม้
บางเรื่องจะดูเหมือนดีก็ตาม  
 ถ้าหากเราเคยเข้าไปเกี่ยวข้อง
เราต้องสารภาพบาปกับพระเจ้า 
ขอพระองค์ทรงยกโทษบาปของ  
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เรา และกล่าวปิดประตูบาปนั้นเสีย
ในพระนามของพระเยซูคริสต์พระ
บุตรของพระเจ้า และไม่ให้เราเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไป 
 
อธิษฐาน 
 ถ้าเ ราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องการ
การดูดวง ไสยศาสตร์ หรืออะไรก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่ว 
แม้แต่ดูหนังผีก็ตาม ให้เรา
สารภาพบาปที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา 
และประกาศยกเลิกความสัมพันธ์ท่ี
เราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเสีย 
หลังจากนั้น อธิษฐานถวายชีวิ ต
ของเราให้กับพระเจ้าทั้งหมด 
 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่อยู่เหนือ
วิญญาณชั่วทุกชนิด และเมื่อเราอยู่
ในพระองค์ ซาตานไม่สามารถแตะ
ต้องเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 16 สิงหาคม   
สดุดี 147 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท  
สาระส าคัญ  
แม้พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง แต่สิ่งที่
ท าให้พระองค์ทรงชื่นชมยินดีมาก
ที่สุดคือการนมัสการและความเชื่อ
ที่จริงใจของเรา 
อ่านพระธรรม สดดีุ 147 ช้าๆ  1 
รอบ 
ท่านได้เรียนรู้ที่จะนมัสการพระเจ้า
ในเรื่องอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ?__________________ 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรร มตอนนี้ ใน 
ข้อ19,20 
ชนชาติอิสราเอล (วงศ์วานของยา-
โคบ ) เป็นชนชาติพิเศษส าหรับ
พระเจ้าเพราะพระองค์ประทาน  

 บทบัญญัติแก่พวกเขา และทรง
ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของ
พระองค์มาทางเชื้อสายของพวก
เขาด้วย ปัจจุบันคนที่ติดตาม พระ-
คริสต์ก็เป็นคนพิเศษส าหรับ     
พระเจ้าเช่นเดียวกัน 
 พระคัมภีร์กล่าวว่าชนชาติ
อิสราเอลที่แท้จริงนั้นไม่ได้เจาะจง
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ใดโดยเฉพาะ แต่
เป็นชุมชนของทุกคนที่เชื่อ  และ
เชื่อฟังพระเจ้า 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ในข้อ 
10,11 
เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาความสามารถ
หรือจุดแข็งของเรา การท าเช่นนี้ไม่
ผิดอะไร  
 เพราะแท้จริงแล้วเราสามารถใช้
ของประทานเพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้าได้ แต่เมื่อเราใช้ความ - 
สามารถโดยไม่ค านึงถึงพระเจ้า 
ความสามารถเหล่านี้ก็แทบไม่มีค่า
อะไร  
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สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเราคือ 
ความเกรงกลัว (ย าเกรง)  

และความวางใจ  
เมื่อเรามอบสองสิ่งนี้ให้พระเจ้า 
พระองค์จะทรงใช้ความสามารถ

และจุดแข็งของเราได ้
อย่างย่ิงใหญ่เกินกว่าที่เรา 
สามารถจินตนาการได ้

 เมื่อเรามองดูตัวเราแล้ว เรามี
อะไรบ้างที่จะท าให้พระองค์ชื่นชม 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถ สิ่ง
ที่เรามี ทรัพย์สมบัติ ค าตอบคือ 
“ไม่มีเลย”  แต่จากพระธรรมสดุดีนี้ 
เราพบว่าเราสามารถท าให้พระองค์
ทรงชื่นชมยินดีได้ก็โดยการ
นมัสการและความเชื่อที่จริงใจของ
เรา 
 ดังนั้นให้เราทุ่มเทชีวิตของเราใน
การนมัสการพระองค์ด้วยความ
เชื่อที่จริงใจ และอ่านพระธรรม
ตอนนี้อย่างช้า ๆ เพื่อเราจะเรียนรู้
ถึงการนมัสการจากผู้เขียนสดุดีบท
ที่ 147 นี้ได้ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า 
โดยการอ่านสดุดีบทที่ 147 นี้อีก
ครั้งหนึ่งด้วยท่าทีแห่งการอธิษฐาน
และนมัสการ ขณะที่ออกเสียง
อธิษฐานนั้น ให้ใช้ความคิด
พิจารณาเนื้อหาทุกๆตอน รับไว้
และกลั่นออกมาจากหัวใจเป็นค า
อธิษฐานที่เราสรรเสริญให้กั บ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
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วันที่ 17 สิงหาคม   
สดุดี 148 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
ให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
สรรเสริญและนมัสการพระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ  148 ช้าๆ  1 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจที่จะ
นมัสการพระเจ้าอย่างไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
_______________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง   ในข้อ 
5-14 
สิ่งทรงสร้างทั้งปวงเป็นเหมือนวง
ดนตรีขนาดใหญ่หรือวงประสาน
เสียงที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ี 

ผสมกลมกลืนกันเป็นเพลงสรรเสริญ 
แต่ละส่วน (เป็นอิสระต่อกัน   แต่ก็
ยังเป็นส่วนหนึ่งของวง) ต่างเล่นไป
ตามท่วงท านองแห่งการสรรเสริญ  
 นี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเรา
ในฐานะผู้เชื่อควรสรรเสริญพระ -
เจ้าอย่างไร นั่นคือแต่ละคนต่าง
สรรเสริญ แต่ทุกคนก็ยังเป็นส่วน
หนึ่งของวงประสานเสียงของผู้ - 
เชื่อทั่วโลก เราก าลังร้องเพลง   
ส่วนของเราอย่างดีที่สุดในคณะ
นักร้องระดับโลกนี้หรือไม่? 
 นี่คืองานของเราในโลกนี้ เรามี
ชีวิตอยู่เพื่อนมัสการและสรรเสริญ
พระเจ้า  
 เรานมัสการและสรรเสริญ      
พระเจ้าขณะที่เราท างาน พักผ่อน
และอื่นๆ  แต่เราต้องมีเวลาที่จะ
นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า
เพียงอย่างเดียว เช่น ร้องเพลงเ   
ป็นต้น ไม่เพียงแต่ในโลก นี้เท่านั้น 
แต่ในโลกหน้าเมื่อเราตายไป ไป
อยู่ในสวรรค์งานหลักของเราก็     
คือการนมัสการด้วย 
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ให้เราเรียนรู้และฝึกฝน 
การสรรเสริญและนมัสการ 
ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้  

เพื่อเราจะสามารถสรรเสริญ 
และนมัสการพระองค์ได ้

อย่างมีความสุขและชื่นชมยินด ี

 
อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่ งในวันนี้ ให้เรา
อธิษฐานโดยการอ่านจากพระธรรม
สดุดี 148 นี้ อ่านสรรเสริญ อ่าน
นมัสการยกย่องพระเจ้า ในขณะที่
อ่านนั้น น าความคิดของเราจดจ่อ
อยู่กับเนื้อหาที่เราอ่านนั้น อ่าน
ด้วยท่าทีอธิษฐาน สรรเสริญ และ
นมัสการพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 

__________________
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 18 สิงหาคม   
สดุดี 149 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
การเฉลิมฉลองชัยชนะ เรามั่นใจได้
ว่าพระเจ้าทรงชื่นชมยินดีใน
ประชากรของพระองค์ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 149 ช้าๆ  2 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจเรื่อง
นมัสการพระเจ้าอะไรบ้างจาก   
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 6,7 
ดาบสองคมเป็นสัญลักษณ์ของการ
พิพากษาที่เสร็จสมบูรณ์ โดยพระ
เมสสิยาห์จะเสด็จกลับมาพิพากษา
ทุกคนที่ท าชั่ว (วิวรณ์1:16) 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 3,4 
แม้พระคัมภีร์จะเชื้อเชิญให้เรา
สรรเสริญพระเจ้า แต่เราก็ไม่ค่อย
แน่ใจว่าจะสรรเสริญอย่างไรดี  
 พระธรรม ตอนนี้แนะน าให้เรา
สรรเสริญพระเจ้าด้วยการเต้นร า 
ด้วยการร้องเพลง และด้วยดนตรี  

พระเจ้าทรงช่ืนชมยินด ี
ในประชากรของพระองค์  
และเราก็ควรชื่นชมยินด ี

ในการสรรเสริญพระเจ้าด้วย 
 เรามีประสบการณ์อะไรบ้างใน
การนมัสการพระเจ้า และจากพระ -
ธรรมสดุดีตอนนี้ เราจะน าวิธีการ
นมัสการอะไรบ้างไปใช้ในชีวิตการ
นมัสการส่วนตัวของเราต่อพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอ่านพระธรรมสดุดีบทนี้
ประกาศการสรรเสริญ การนมัสการ 
ออกมาด้วยค าพูดของเรา เป็นการ  
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ประกาศสรรเสริญในฝ่ายวิญญาณ
ถึงชัยชนะของพระเจ้าที่มีต่อ ทุกสิ่ง
ไม่ว่าโลกฝ่ายกายภาพและโลกฝ่าย
วิญญาณที่จะอยู่ภายใต้ฤทธานุภาพ
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่19 สิงหาคม   
สดุดี 150 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท  

สาระส าคัญ  
บทเพลงส่งท้ายเพื่อการสรรเสริญ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สิ่งที่พระเจ้าทรง
สร้างจะสรรเสริญพระองค์ใน
รูปแบบต่างๆ เราเองก็ควรร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญที่น่าชื่นชมยินดีนี้ 
อ่านพระธรรม สดดีุ 150 ช้าๆ   2 
รอบ 
ในบทส่งท้ายสดุดีนี้ ท่านได้รับการ
ดลจิตดลใจเรื่องการนมัสการพระ -
เจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6 ไม่มีค าพูดใดชัดเจนเท่านี้ อีก
แล้ว ผู้เขียนบอกให้ผู้ฟังทุกคน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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สรรเสริญพระเจ้า นับว่าเป็นการจบ
พระธรรมแห่งการสรรเสริญได้
อย่างเหมาะเจาะทีเดียว คือด้วย
การแนะน าอย่างตรงไปตรงมาให้
เราสรรเสริญพระเจ้า ดังนั้นจงอย่า
ลืมสรรเสริญพระองค์ทุกวัน 
 

ข้อ 6     พระธรรมสดุดีนั้นคล้าย   
กับการเดินทางของชีวิต ฝ่ายจิต -
วิญญาณ  
 คือเริ่มต้นโดยเสนอทางเลือก   
ให้เราสองทาง คือทางสู่ชีวิตและ
ทางสู่ความตาย ถ้าเราเลือกทาง
ของพระเจ้าซึ่งน าไปสู่ชีวิต เราจะ
ได้พบทั้งพระพรและความทุกข์ -
ยาก ความ ชื่นชมยินดีและความ
โศกเศร้า ความส าเร็จและอุปสรรค 
แต่พระเจ้าจะทรงอยู่ข้างเราตลอด  
เวลา พระองค์ ทรงคอยน าทาง  ให้
ก าลังใจ ปลอบโยน และห่วงใยเรา  

เมื่อคนที่มีปัญญาและซื่อสัตย์
ด าเนินชีวิตมาจนถึงวาระสุดท้าย 

เขาจะตระหนักดีว่า 
ทางของพระเจ้าเป็นทางที่ถูกต้อง  

 
 

 ดังนั้นเราจึงสรรเสริญพระเจ้า    
ผู้ทรงน าเรามาในทางที่ถูกต้องและ
ทรงยืนยันว่าเราจะมีที่อยู่ในโลก    
ที่สมบูร ณ์แบบซึ่งพระเจ้าทรงจัด - 
เตรียมไว้ส าหรับบรรดาผู้ที่ติดตาม
พระองค์อย่างซื่อสัตย์ 
 และเราจะเลือกอะไร เลือกทาง
ของพระเจ้า หรือทางของโลก เรา
ต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับกษัตริย์ดาวิดและผู้ประพันธ ์
สดุดีทุกคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ และ
ประพันธ์สดุดีออกมาซึ่งเป็นการ  
ดลใจมาจากพระองค์ ท าให้เรารู้ถึง
ท่าที วิธีการ เนื้อหาการ นมัสการ 
และท าให้เราเติบโตขึ้นกับพระองค์
และลึกซึ้งในความสัมพันธ์กับ
พระองค์มากยิ่งขึ้น 
 อธิษฐานกับพระเจ้าบอกความ
ตั้งใจของเรากับพระองค์ว่า เราจะมี
ชีวิตอยู่เพื่อนมัสการและสรรเสริญ 
พระองค์ทุก ๆ วันและอธิษฐาน   
ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราในเรื่อง
การนมัสการสรรเสริญพระองค์
ทุกๆ วัน  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

บทเสริมพระธรรมสดุดี 
สดุดีที่เป็นประโยชน ์
ในแต่ละสถานการณ์ 

 

เม่ือคุณรู้สึก...                                  
กลัว : 3,4,27,46,49,56,91,118 
โดดเดี่ยว : 9,10,12,13,27,40,43 
หมดแรง : 6,63 
ถูกหักหลัง : 41 
สับสน : 10,12,73 
หดหู่ใจ : 27,34,42,43,88,143 
ทุกข์ใจ : 13,25,31,40,107 
ปีติยินดี : 19,96 
รู้สึกผิด : 19,32,38,51 
เกลียดชัง : 11 
กระสับกระส่าย : 13,27,37,40 
หวั่นไหว : 3,5,12,91 
ถูกดูหมิ่น : 41,70 
อิจฉา : 37 
อยากยอมแพ้ : 29,43,145 
หลงทาง : 23,139 
ความทุกข์ท่วมท้น : 25,69,142 
ส านึกผิด/เสียใจ : 32,51,66 
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ภาคภูมิใจ : 14,30,49 
ไร้จุดหมาย : 14,25,39,49,90 
โศกเศร้า : 13 
มั่นใจในตนเอง : 24 
ตึงเครียด : 4 
รู้สึกขอบคุณ : 118,136,138 
ถูกคุกคาม : 3,11,17 
เหน็ดเหนื่อย / อ่อนล้า : 
6,13,18,28,29,40,86 
ติดกับ : 7,17,42,88,142 
รู้สึกไร้ค่า : 8,90,139 
อยากแก้แค้น : 3,7,109 
วิตกกังวล : 37 
อยากนมัสการ : 8,19,27,29,150 
 

เม่ือคุณก าลังเผชิญกับ…                                            
ผู้ไม่เชื่อพระเจ้า :10,14,19,52,53, 
115 
การแข่งขัน : 133 
การวิพากษ์วิจารณ์ : 35,56,120 
อันตราย : 11 
ความตาย : 6,71,90 
การตัดสินใจ : 1,119 

การเลือกปฏิบัติ : 54 
ความสงสัย : 34,37,94 
ความชั่ว : 10,35,36,49,52,109, 
140 
ศัตรู : 3,25,35,41,56,59 
ค าสอนเท็จ : 14 
ความน่าซื่อใจคด: 26,28,40,50 
โรคภัยไข้เจ็บ : 6,139 
การโกหก : 5,12,120 
ความชราภาพ : 71,92 
การกดขี่ข่มเหง : 1,3,7,56 
ความยากจน : 9,10,12 
การลงโทษ : 6,38,39 
การใส่ร้ายป้ายสี /การดูถูก : 7,15, 
35,43,120 
การเข่นฆ่า : 6,4,46,83 
ความโศกเศร้า : 23,34 
ความส าเร็จ : 18,112,127,128 
การทดลอง : 38,141 
ปัญหา : 34,55,86,102,142,145 
การท าร้ายด้วยวาจา : 35,120 
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เม่ือคุณต้องการ... 
การยอมรับ : 139 
ค าตอบ : 4,17 
ความม่ันใจ : 46,71 
ความกล้าหาญ : 11,42 
การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า : 
5,16,25,27,37,133 
การอภัยโทษ : 32,38,40,51,69, 
86,103,130 
มิตรภาพ : 16 
ชีวิตในทางพระเจ้า : 15,25 
การทรงน า : 1,5,15,19,25,32,48 
การเยียวยารักษา : 6,41 
ความหวัง : 16,17,18,23,27 
การถ่อมตน : 19,147 
ความเข้าใจที่กระจ่างแจ้ง :19 
ความซื่อสัตย์สุจริต :24,25 
ความชื่นชมยินดี : 9,16,28,126 
ความยุติธรรม : 2,7,14,26,37, 
49,58,82 
ความรู้ : 2,8,18,19,25,29,97,103 
ความเป็นผู้น า : 72 
การอัศจรรย์ : 60,111 

เงิน : 15,16,17,49 
สันติสุข : 3,4 
มุมมอง : 2,11 
ค าอธิษฐาน : 5,17,27,61 
การปกป้อง : 3,4,7,16,17,18, 
23,27,31,91,121,125 
การจัดเตรียม : 23 
การพักสงบ : 23,27 
ความรอด : 26,37,49,126 
ความม่ันคง : 11,33,46 
การแก้ต่าง : 9,14,28,35,109 
สติปัญญา: 1,16,19,64,111 
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เข้าใจพระธรรม สุภาษิต 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อสอนคนว่าท า
อย่างไรจึงจะมีสติปัญญา มีวินัย มี
ชีวิตที่รอบคอบ และสอนเรื่องการ
ท าสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงและ
ยุติธรรม (ดู 1:2,3) กล่าวโดยสรุป
คือเพื่อประยุกต์ใช้สติปัญญาที่
ได้รับจากพ ระเจ้าให้เข้ากับชีวิต - 
ประจ าวันและเพื่อสอนจริยธรรม  
ผู้เขียน  : ส่วนใหญ่กษัตริย์
โซโลมอนเป็นผู้เขียน อากูร์และ
กษัตริย์เลมูเอลเขียนบางส่วนใน
ตอนท้าย 
เบื้องหลัง : เป็นพระธรรมที่รวม
ถ้อยค าที่แหลมคมและสอนผู้คน
เรื่องการด าเนินชีวิตในทางของ
พระเจ้า โดยใช้ความคิดอันฉล าด 
หลักแหลมเป็นตัวย้ าเตือน   
ข้อพระคัมภีร์หลัก สุภาษิต 1:7 
"ความย าเกรงพระเจ้า  เป็นบอ่
เกิดของความรู้  คนโง่ย่อมดู
หมิน่ปัญญาและค าสัง่สอน"  

 
 
ความรู้เป็นสิ่งที่ดี แต่ “ความรู้ ” 

(การมีข้อเท็จจริง) และ “สติปัญญา” 
(การประยุกต์ข้อเท็จจริงเหล่านั้น
มาใช้ในชีวิต ) นั้นแตกต่างกันมาก 
เราอาจมีความรู้มาก แต่หาก
ปราศจากสติปัญญาความรู้ของเรา
ก็ไร้ประโยชน์ เราต้องรู้จักด าเนิน
ชีวิตจากสิ่งที่เรารู้   
กษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นบุคคล

ที่มีปัญญาที่สุดในโลกนี้ได้มอบ  
พระธรรมแห่งสติปัญญาไว้เป็น
มรดกให้แก่เราสามเล่มด้วยกัน 
ได้แก่ พระธรรมสุภาษิต พระธรรม
ปัญญาจารย์ และพระธรรมเพลง
โซโลมอน โซโลมอนได้เขียนพระ -
ธรรมเหล่านี้ภายใต้การดลใจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ รวมทั้งได้ให้
แนวคิดและแนวทางที่น ามาใช้ได้
จริงส าหรับชีวิตไว้   
ในพระธรรมสุภาษิตซึ่งเป็นเล่ม

แรกในสามเล่มนี้ โซโลมอนได้    
ให้ค าปรึกษาที่น าไปใช้ได้จ ริงใน  
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รูปแบบภาษิตไว้ ภาษิตเป็นประโยค 
สั้นๆได้ใจความเพื่อถ่ายทอดความ
จริงทางศีลธรรม พระธรรมสุภาษิต
เป็นการรวบรวมถ้อยค าที่เฉียบ
แหลมเหล่านี้ไว้ ใจความส าคัญของ
สุภาษิตเป็นไปตามที่เราคาดไว้ นั่น
ก็คือลักษณะของสติปัญญาที่
แท้จริง โซโลมอนเขียนไว้ว่า 
"ความย าเกรงพระเจ้า   เป็นบอ่
เกิดของความรู้  คนโง่ย่อมดู
หมิน่ปัญญาและค าสัง่สอน " 
( 1 :7 ) จากนั้นโซโลมอนก็ให้
ตัวอย่างการด าเนินชีวิตด้วยสติ -
ปัญญาที่มาจากพระเจ้าอีกนับร้อย 
สุภาษิตครอบคลุมหัวข้อที่

หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
หนุ่มสาว เรื่องวินัย ชีวิตครอบครัว 
การควบคุมตนเอง การต่อ สู้กับ  
การทดลอง ธุรกิจ ค าพูดและลิ้น 
การรู้จักพระเจ้า ชีวิตสมรส การ
แสวงหาความจริง ความร่ ารวยและ
ความยากจน การผิดศีลธรรม และ
ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องสติปัญญา  

สุภาษิตเหล่านี้เป็นบทกวีสั้นๆ 
(ปกติอยู่ในรูปแบบกลอนบรรทัดคู่) 
เป็นส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่าง
เรื่องสามัญส านึ กและค าเตือนที่
เป็นอมตะ ถึงแม้สุภาษิตนี้ไม่ได้มี
เพื่อใช้สอนหลักข้อเชื่อ แต่คนที่
ด าเนินตามค าแนะน าเหล่านี้จะ
ด าเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า 
ค าว่า”สุภาษิต” มาจากค าในภาษา
ฮีบรู ที่หมายถึง “ปกครองหรือ
บริหาร ” และค ากล่าวข้อควรจ า 
และค าตักเตือนเหล่านี้เป็นค า -
แนะน าที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร
ชีวิตของเรา 
ขณะที่เราอ่านสุภาษิต ขอให้

เข้าใจว่าการรู้จักพระเจ้าเป็นกุญแจ
สู่สติปัญญา จงฟังความคิดเห็นและ
บทเรียนจากคนที่มีปัญญาที่สุด   
ในโลก และประยุกต์ความจริง
เหล่านี้มาใช้ในชีวิตของเรา อย่า
เพียงแต่อ่านสุภาษิตเหล่านี้  แต่  
จงด าเนินชีวิตตามนั้นด้วย  

 
 



56 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

วันที่ 20 สิงหาคม   
สุภาษิต 1:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม  สภุาษิต 1:1-9  
ช้าๆ 2 รอบ 
อะไรคือวัตถุประสงค์ของพระธรรม
สุภาษิต ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 
หากพระธรรมสดุดีสอนเรื่องชีวิต
แห่งการอธิษฐานและใคร่ครวญ 
พระธรรมสุภาษิตก็สอนเรื่องการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละวัน  
 พระธรรมสุภาษิตให้ค าแนะน า
ภาคปฏิบัติส าหรับการด าเนินชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ พระธรรมเล่ม
นี้ไม่ได้เป็นเพี ยงการเก็บรวบรวม
ค ากล่าวที่ฟังแล้วท าให้อุ่นใจ แต่ 

เป็นการรวบรวบสาระส าคัญฝ่าย
วิญญาณที่ลึกซึ้งซึ่งกลั่นกรอง
ออกมาจากประสบการณ์ชีวิต  
 “สุภาษิต ” คือค ากล่าวสั้นๆ 
เฉียบคม และเข้าใจง่ายที่เรียกร้อง
ให้ปฏิบัติตาม สุภาษิตไม่ได้เป็น
พระธรรมที่มีไว้เพื่อโต้แย้งเรื่อง
ความ เชื่อทางศีลธรรมหรือเรื่อง
พื้นฐานฝ่ายวิญญาณ แต่เป็นพระ -
ธรรมที่ให้รับเอาไว้ปฏิบัติ  
 พระธรรมสุภาษิตเน้นที่พระเจ้า 
ที่พระลักษณะ พระราชกิจ และ
พระพรของพระองค์ นอกจากนี้ยัง
บอกแนวทางการด าเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ
พระองค์ด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองในข้อ 7-9 
ในยุคข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ ความรู้  
มีมากแต่สติปัญญาหายาก  
 สติปัญญามีความหมายเกินกว่า
ความรู้มากๆ นี่เป็นทัศนคติ
พื้นฐานซึ่งส่งผลต่อทุกด้านของ
ชีวิต รากฐานของความรู้คือความ
ย าเกรงพระเจ้า ซึ่งหมายถึงการ  
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ถวายเกียรติและเคารพนับถือ
พระองค์ หมายถึงก ารด าเนินชีวิต
อยู่ภายใต้ฤทธิ์อ านาจของพระองค์
และเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์  
 ความเชื่อในพระเจ้าควรจะเป็น
หลักที่ใช้ควบคุมความเข้าใจของ
เราเกี่ยวกับโลกนี้ รวมทั้งควบคุม
ทัศนคติและการกระท าของเราด้วย  
จงวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์
จะท าให้เราฉลาดหลักแหลมจริงๆ 

เราต้องการความรู้หรือสติปัญญา? 
ความรู้นั้นมีและหาได้ไม่ยาก  

เพียงแค่เราขยันอ่าน  
ขยันศึกษามากๆ เราก็จะได้  

แต่สติปัญญานั้น 
มาจากการย าเกรงพระเจ้า  

เราต้องการทั้งสองคือทั้งความรู ้
และสติปัญญา ดังนั้น เราต้อง 
ขยันและย าเกรงพระเจ้าด้วย 

 เราขยันหรือไม่ และเราย าเ กรง
พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



58 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้า ที่เราจะสัมพันธ์สนิทกับ
พระองค์ และเข้าใจถึงเป้าหมาย
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ใน
โลกนี้อย่างมีคุณค่า และ มีความสุข 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ
จากพระเจ้า ที่เราจะเป็นคนที่ขยัน
ในการอ่าน ในการศึกษา ทั้งเรื่อง
ฝ่ายวิญญาณ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
สังคม เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย    
เกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรม 3 ยอห์น 
 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อยกย่องกายอัส
ที่เขามีน้ าใจรับรองแขกและเพื่อ
หนุนน้ าใจเขาในการด าเนินชีวิต   
คริสเตียน  
ผู้เขียน : อัครทูตยอห์น 
เขียนถึงใคร : กายอัส คริสเตียน
คนส าคัญในคริ สตจักรหนึ่งซึ่ง
ยอห์นรู้จัก 
ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ 
ค.ศ.90 ที่เมืองเอเฟซัส 
เบื้องหลัง  : ในสมัยนั้น ผู้น า
คริสตจักรต้องเดินทางจากเมืองหนึ่ง
ไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อก่อตั้งคริสตจักร
ท้องถิ่น คนเหล่านี้ต้องอาศัยการ
รับรองของผู้เชื่อ กายอัสเป็นคนหนึ่ง
ที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเขา   
ข้อพระคัมภีร์หลัก (3ยอห์น 1:5) 
ท่านทีร่กั  เมือ่ท่านกระท าสิง่ใด
ให้พีน้่อง  โดยเฉพาะอย่างยิง่
ให้แก่แขกทีม่าบา้น  กเ็ป็นที ่
แสดงความภกัดีของท่าน 
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กายอัสเป็นคนมีน้ าใจต้อนรับ
แขก เขามีชื่อเสียงดีในเรื่องมิตรภาพ
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งต่อนักเดินทางอย่างอาจารย ์
และมิชชันนารีทั้งหลาย (ข้อ5)  
ยอห์นเขียนจดหมาย ส่วนตัว

ฉบับนี้ขึ้นเพื่อชมเชยและขอบคุณ
กายอัสส าหรับวิถีชีวิตคริสเตียน
ของเขา และเพื่อให้ก าลังใจเขาให้
เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ  
จดหมายของยอห์นฉบับนี้มี  

ชายสามคนเป็นแกนกลาง คือ
กายอัสซึ่ง เป็นตัวอย่างของคน      
ที่ติดตามพระคริสต์และรักผู้อื่น    
(ข้อ 1-8)      ดิโอเตรเฟสผู้ตั้งตน
เป็นผู้น าคริสตจักร แต่ชีวิตของเขา
ไม่ได้สะท้อนค่านิยมของพระเจ้า 
(ข้อ 9-11 ) และเดเมตริอัสผู้ซึ่ง
ด าเนินชีวิตตามความจริงเช่นกัน 
(ข้อ 12)  
ยอห์นให้ก าลังใจกายอัสให้มี

น้ าใจรับรองแขก ให้ยึดม่ันในความ
จริงและให้ท าสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 

ถึงแม้ว่าจดหมายฉบับนี้เป็น
จดหมายส่วนตัว แต่เราสามารถ
ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ 
ขณะที่อ่านพระธรรม 3 ยอห์น เรา
คิดว่าตนเองเป็นเหมือนกับใคร   
เราเป็นกายอัสที่ให้แก่ผู้อื่ นอย่าง   
ใจกว้างขวางหรือไม่ หรือเป็น      
เดเมตริอัสผู้รักความจริง  หรือเป็น 
ดิโอเตรเฟสซึ่งคอยรักษาผล -
ประโยชน ์ของตัวเอง  
จงตัดสินใจที่จะสะท้อนค่านิยม

ของพระคริสต์ในความสัมพันธ์ท่ี
เรามีกับผู้อื่น จงเปิดบ้านของเรา
และสัมผัสคนอื่นด้วยความรักของ
พระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

วันที ่21 สิงหาคม   
3 ยอห์น 1:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท  

อ่านพระธรรม 3 ยอหน์ 1:1-8  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 2 
ยอห์นห่วงใยและอยากให้กายอัส  
มีสุขภาพดีทั้งฝ่ายกายและฝ่าย
วิญญาณ  
 ความคิดนี้ตรงกันข้ามกับค า
สอนเท็จในยุคนั้นที่แบ่งแยก
วิญญาณออกจากวัตถุ และไม่เห็น
คุณค่าชีวิตด้านกายภาพแม้แต่
ปัจจุบันก็ยังมีคนคิดแบบนี้  
 

 พฤติกรรมของคนที่คิดอย่าง นี้
คือการละเลยไม่ดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตน หรือการปล่อยตัว
ไปตามความปรารถนาบาป  
พระเจ้าทรงห่วงใยทั้งร่างกาย 
และจิตวิญญาณของเรา  

ในฐานะคริสเตียนเราไม่ควร 
ปล่อยปละละเลยหรือปรนเปรอ

ตนเอง แต่ควรจะดูแลร่างกายและ
ควบคุมร่างกายให้มีวินัย 

 เพื่อเราจะมีสุขภาพที่ดีที่สุด 
ในการรับใช้พระเจ้า 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7 มิชชันนารีที่เดินทางรับใช้
พระเจ้าจะไม่ร้องขอหรือรับสิ่งใด
จากคนที่ไม่เป็นคริสเตียน เพราะ
เขาไม่ต้องการให้ใครมาสงสัย
แรงจูงใจในการรับใช้ของเขา  
 นักเทศน์ตัวจริงจะเทศนาเพราะ
รักพระเจ้า ไม่ใช่เพราะเงิน เป็ น
หน้าที่คริสตจักรที่ต้องดูแลผู้รับใช้ 
ไม่ควรปล่อยให้คนที่ไม่เป็นคริส -
เตียนรับผิดชอบ 
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ข้อ 7-8 เมื่อเราช่วยเหลือคนที่
ประกาศข่าวประเสริฐ เราก็เป็น
เพื่อนร่วมพันธกิจนั้นอย่างแท้จริง   
 ไม่ใช่ทุกคนที่จะออกไปเป็น
มิชชันนารี คนที่ท างานเพื่อพระ -
คริสต์อยู่ที่บ้านก็ส าคั ญต่อพันธกิจ
ของผู้ที่ออกไปและผู้ที่ต้องการการ
สนับสนุนเราสามารถสนับสนุน
มิชชันนารีได้โดยการอธิษฐานเผื่อ
พวกเขาและโดยการถวายเงินทอง 
การต้อนรับขับสู้ และการเสียสละ
ของเรา 
 เราทุกคนมีหน้าที่รับใช้พระเจ้า 
แต่ด้วยของประทานและเวลาที่
แตกต่างกัน ส าหรับเราที่ประกอบ
อาชีพโ ดยไม่ได้ท างานคริสตจักร
เป็นหลัก เราควรจะสนับสนุนคนที่
รับใช้เต็มเวลา หรือที่รับใช้ใน
คริสตจักรเป็นหลัก (โดยเขามี
อาชีพของเขาเป็นงานรองจากการ
รับใช้) เพื่อคนเหล่านี้จะสามารถอยู่
ได้โดยไม่ต้องเป็นมีภาระในการ
เลี้ยงชีพของเขาและครอบครัวของ
เขา และเพื่อเขาจะรับใช้พระเจ้าได้ 

อย่างเต็มที่และเป็นพระพรส าหรับ
เรา ส าหรับคริสตจักรและส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า 
 ในคริสตจักรของเรานั้น มีผู้รับใช้
คนไหนบ้างที่เราต้องมีส่วนร่วม
สนับสนุนทางด้านการเงิน และเรา
ได้มีส่วนสนับสนุนเขาแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าขออวยพระพร
การรับใช้ของพี่น้องทุก ๆ คนใน
คริสตจักร ทีมผู้น าไม่ว่าเป็นทีม
หัวหน้ากลุ่มเซลล์ ทีมศิษยาภิบาล 
ให้มีก าลัง มีสติปัญญาในการรับใช้ 
เพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่
ในคริสตจักรของเรา ในครอบครัว
ของเราทุกคน และในประเทศไทย  
 อธิษฐ านส าหรับตัวของเราเอง 
ไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรก็ตาม      
ที่เราจะมีส่วนร่วมในการรับใช้     
ในคริสตจักร ตามของประทานที่
พระเจ้าได้ประทานให้กับเรา 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 สิงหาคม   
3 ยอห์น 1:9-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท  
อ่านพระธรรม 3 ยอหน์ 1:9-15 
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้บทเรียนจากดิโอเต รเฟส
และเดเมตริอัสอย่างไรบ้างในเรื่อง
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อคนผิดและคน
ที่ถูกต้อง?__________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9,10 เรารู้เพียงว่า ดิโอเตรเฟส
ต้องการจะควบคุมคริสตจักร  
 ยอห์นประณามเรื่องที่ [1] เขา
ไม่ยอมร่วมมือกับผู้น าฝ่ายจิต -
วิญญาณคนอื่นๆเลย [2] เขากล่าว
ร้ายป้ายสีผู้น า [3] เขาเป็นตัวอย่าง
ที่ไม่ดีเพราะเขาไม่ต้อนรับผู้สอน
ข่าวประเสริฐ และ[4] เขาพยายาม 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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จะคว่ าบาตรคนที่ต่อต้านการเป็น
ผู้น าของเขา  
 ความบาป เช่น ความเย่อหยิ่ง 
การอิจฉาริษยา และการกล่าวร้าย
ป้ายสี ยังคงมีอยู่ในคริสตจักร
ปัจจุบัน และเราจะต้องหยุดหรือ
ยับยั้งผู้น าที่พยักหน้าให้ความบาป
และส่ายหน้าให้กระท าที่ชอบธรรม  
 หากไม่มีใครพูด คริสตจักรก็ตก
อยู่ในอันตราย เราจะต้องเผชิญ -
หน้าความบาปในคริสตจักร ถ้า
หากเราพยายามหลีกเลี่ยง ความ
บาปนั่นจะลุกลามต่อไป ผู้น า คริส
เตียนที่แท้จริงเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่ผู้
ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ 
 
ข้อ 12        เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ
เดเมตริอัสมากนัก รู้แต่ว่าเขาอาจจะ
ถือจดหมายฉบับนี้ไปให้กายอัส  
 ในพระธรรมกิจการฯกล่าวถึง
ช่างเงินที่เมืองเอเฟซัสซึ่งต่อต้าน
เปาโลชื่อเดเมตริอัส (กจ .19 :24 
เป็นต้นไป) แต่นี่คงจะเป็นคนละคน
กัน  

 เดเมตริอัสให้ความส าคัญกับ
ความจริงอย่างมาก ซึ่งตรงกันข้าม
กับดิโอเตรเฟสผู้ชั่วร้าย ยอห์นให้
ความจริงเป็นพยานถึงอุปนิสัยและ
ค าสอนของเดเมตริอัส กล่าวอีก
อย่างหนึ่งก็คือหากความจริง
สามารถพูดได้ ก็จะยกย่องเดเม -
ตริอัส เมื่อเดเมตริอัสเดินทางมาถึง 
กายอัสคงจะเปิดบ้านต้อนรับเขา
อย่างแน่นอน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 15   
 ขณะที่พระธรรม 2ยอห์นเน้น
ไม่ให้ต้อนรับผู้สอนเท็จ พระธรรม        
3ยอห์นกลับกระตุ้นให้ต้อนรับขับสู้
ผู้ที่สอนความจริงต่อไป  
 การต้อนรับขับสู้เช่นนี้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเ จนถึงการสนับสนุน
บุคคลและงานของเขา หมายความ
ว่าให้ทรัพย์สินของเราเพื่อบุคคลผู้
นั้นได้พักสบาย และท าให้งานกับ
การเดินทางของเขาราบรื่นขึ้น  
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ให้เราหาทางที่จะต้อนรับ 
ผู้รับใช้พระเจ้า อาจจะอยู่ในรูป

จดหมายให้ก าลังใจ  
ของที่แสดงความห่วงใย  
การสนับสนุนทางการเงิน  
การเปิดบ้านต้อนรับ  
หรือค าอธิษฐาน 

 ขณะที่พระเจ้าทรงท างาน 
ซาตานก็ท างานด้วย เมื่อมีผู้น า    
ที่สอนถูกต้อง ก็มีผู้สอนผิดด้วย 
ดังนั้น เราต้องแยกแยะคน 2 กลุ่ม
นี้ให้ออก และตอบสนองต่อทั้ง 2 
กลุ่มให้ถูกต้องเช่นกัน คือเราต้อง
สนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่
ส าหรับผู้สอนผิด  ผู้ต่อต้านนั้น เรา
ต้องไม่สนับสนุนเขาเลย  
 ส าหรับผู้น าในคริสตจักรเรา     
ที่ถูกต้อง ทุ่มเทส าหรับงานของ
พระเจ้านั้น เราได้สนับสนุนเขา
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าที่ถูกต้องใน
คริสตจักร ให้เขาเหล่านั้นมีก าลังใจ
ในการรับใช้พระเจ้า ขอพระเจ้า
ทรงอวยพรผู้น าเหล่านี้ทุกระดับ   
ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลและทีม 
พร้อมทั้งครอบครัวของเขา 
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มเซลล์  
และครอบครัวของเขา ให้จ าเริญ
ขึ้นทั้งร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
การเงิน การรับใช้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
และพัฒนาผู้น าทุกคนในคริสตจักร
ให้มีความสามารถ และหัวใจ      
ในการรับใช้ การดูแลและปกป้อง
ลูกแกะของพระเจ้า  ได้รับการเจิม
ที่มาจากพระเจ้าและเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมยูดา 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ 
เพื่อเตือนให้คริสตจักรเฝ้าระวังค า
สอนเท็จอยู่เสมอ โดยการรักษา
ความเชื่อให้เข้มแข็ง  
ผู้เขียน : ยูดา  ผู้เป็นพี่น้องกับ
พระเยซูและยากอบ  
เขียนถึงใคร  : คริสเตียนชาวยิว
และผู้เชื่อทุกแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน  : ประมาณ 
ค.ศ. 65 
เบื้องหลัง  : ค าสอนเท็จได้
คุกคามคริสตจักรมาตั้งแต่ศตวรรษ
แรก ดังนั้นเราจะต้องคอยระวังอยู่
เสมอ  
ข้อพระคมัภีรห์ลกั : ยูดา 1:6 
ท่านทีร่กัทัง้หลาย  ข้าพเจ้าได้
ตัง้ใจจะเขียนถึงท่านเรือ่งความ
รอดร่วมกนั  แต่ข้าพเจ้าเหน็ว่า  
จ าเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่าน
ให้ต่อสู้เพือ่หลกัค าสอนทีเ่ชือ่
กนัอยู่  ทีไ่ด้ทรงโปรดมอบไว้แก่
ธรรมิกชนครัง้เดียวเป็นพอนัน้ 
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พระวจนะของพระเจ้าและของ
ประทานแห่งชีวิ ตนิรันดร์นั้น  มี 
คุณค่ายิ่ง พระเจ้าได้ทรงมอบหมาย 
ทั้งสองสิ่งนี้ให้กับสาวกผู้ซื่อสัตย์
ของพระคริสต์ มีหลายคนเป็น
ปฏิปักษ์กับพระเจ้าและสาวกของ
พระองค์ พวกเขาบิดเบือนความ
จริงของพระเจ้า หาทางล่อ ลวงและ
ท าลายคนที่เผลอตัว แต่ความจริง
ของพระเจ้ายังคงต้อง แผ่ขยาย
ออกไป ต้องได้รับการปกป้อง และ
เป็นการสืบทอดจากคนที่อุทิศ   
ชีวิตเพื่อพระบุตรของพระเจ้า นี่
เป็นภารกิจที่ส าคัญ เป็นความ
รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสิทธิ -
พิเศษ 
ยูดาได้เขียนถึงคริสเตียน ทุก

แห่งว่า จะเกิดการต่อต้านและจะมี
ผู้สอนอธรรมปรากฏตัวขึ้น แต่คริส- 
เตียนควรจะ “ต่อสู้เพื่อความเชื่อ ” 
(ข้อ3) ด้วยการปฏิเสธค าสอนเท็จ
และการผิดศีลธรรมทั้งมวล  (ข้อ 4-
19) และระลึกถึงพระราชกิจในการ
ช่วยกู้และการลงโทษของพระเจ้า 

 (ข้อ 5-11, 14-16) และระลึกถึงค า
เตือนของเหล่าอัครทูต (ข้อ17-19) 
ผู้อ่านควรจะเสริมสร้างความเชื่อของ
ตนให้เข้มแข็งผ่านทางการอธิษฐาน 
(ข้อ20) การติดตามพระเยซูอย่าง
ใกล้ชิด (ข้อ21) การช่วยเหลือผู้อื่น 
(ข้อ 22,23) และการเกลียดชังความ
บาป (ข้อ23) จากนั้นยูดาสรุปด้วย
การสรรเสริญพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ 
(ข้อ24,25) 
เราให้คุณค่ากับพระวจนะ      

พระเจ้า สัมพันธภาพในคริสตจักร 
และการเชื่อฟังพระเยซู คริสต์มาก
เพียงใด มีผู้สอนเท็จมากมายจ้อง
จะท าลายชีวิตที่มีพระคริสต์เป็น
ศูนย์กลางของเรา รวมทั้งความ
น่าเชื่อถือของพระวจนะพระเจ้า 
และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
ในพระกายของพระคริสต์   ดังนั้น
จงอ่านพระธรรมยูดาและตัดสินใจ
ยืนหยัดในความเชื่อและปกป้อง
ความจริงของพระเจ้าจนถึงที่สุด 
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วันที่ 23 สิงหาคม   
ยูดา 1:1-4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท  
อ่านพระธรรม  ยดูา 1:1-4  ช้า ๆ 
3 รอบ 
อะไรคือลักษณะของคนสอนเท็จ
จากพระธรรมตอนนี้? (ข้อ 4) 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 3 ยูดาเน้นความสัมพันธ์ท่ี
ส าคัญระหว่างหลักค าสอนที่ถูกต้อง 
กับความเชื่อที่แท้จริง  
 เราต้องไม่หย่อนยานเรื่องความ
จริงในพระคัมภีร์ เพราะนี่คือความ
จริงแท้เกี่ยวกับพระเยซูและความ
รอด พระคัมภีร์ได้รับการดลใจจา ก
พระเจ้าและไม่ควรน ามาบิดเบือน
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

 เมื่อไรที่พระคัมภีร์ถูกบิดเบือน
หรือแก้ไข เมื่อนั้นเราก็จะสับสน ไม่
รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และมองไม่เห็น
หนทางเดียวซึ่งน าไปสู่ชีวิตนิรันดร์  
 ก่อนที่ยูดาจะเขียนเรื่องความ
รอด เขารู้สึกว่าเขาต้องน าผู้อ่านมา
สู่ทางที่ถูกต้องและเรียกร้องให้กลับ 
มาสู่ความเชื่อพื้นฐานเสียก่อน แล้ว
ทางแห่งความรอดก็จะชัดเจนขึ้น 
“ประชากรของพระเจ้า ” หมายถึง   
ผู้เชื่อทุกคน 
 
ข้อ 4 แม้แต่คริสตจักรบางแห่งใน
ปัจจุบันยังมีผู้สอนเท็จ ซึ่งบิดเบือน
ความจริงในพระคัมภีร์เพื่อเป็นข้อ
แก้ตัวให้กับความคิดเห็ น วิถีชีวิต
และพฤติกรรมของเขา  
 วิธีนี้อาจจะท าให้พวกเขามี
โอกาสท าในสิ่งที่ตนเองอยากจะท า
ได้ระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดเขาก็จะรู้ว่า
การบิดเบือนพระคัมภีร์เป็นการ
เล่นกับไฟ พระเจ้าจะพิพากษา
ลงโทษ เพราะเขาแก้ตัวให้ความ
บาป โอนอ่อนผ่อนตามและส่งเสริม
บาป 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 4 
ผู้สอนเท็จหลายคนในศตวรรษแรก
สอนว่าคริสเตียนท าอะไรก็ได้
ตามใจชอบโดยที่ไม่ต้องกลัวการ
ลงโทษจากพระเจ้า พวกเขาไม่
ค่อยจริงจังกับความบริสุทธิ์และ
ความยุติธรรมของพระเจ้า  
 เปาโลโต้แย้งค าสอนเท็จแบบนี้
ในพระธรรมโรม 6:1-23 แม้คริส -
เตียนบางคนในปัจจุบั นก็ยังคิดว่า
ความผิดบาปไม่ได้เป็นเรื่องจริงจัง
อะไร พวกเขาเชื่อว่าการด าเนินชีวิต
ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมากนัก  
 พวกเขาควรจะถามตัวเองว่า 
“การด าเนินชีวิตของฉันแสดงให้
เห็นว่าฉันเชื่อพระเจ้าจริงๆ  หรือ
เปล่า” คนที่มีความเชื่อจะแสดงให้
เห็นโดยการย าเกรงพระเจ้าและ
การกระตือรือร้นที่จะด าเนินชีวิต
ตามพระวจนะ 
 ส าหรับตัวเราเอง เราก็ต้องระวัง
ด้วยในเรื่องความคิด รวมถึงเรื่อง 

การด าเนินชีวิตที่จะ เอียงไปในทาง
ของค าสอนผิดที่เราอาจจะมีโดย   
ไม่รู้ตัวก็ได้  
เมื่อเราศึกษาพระวจนะนั้น เรา
ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ตีความหมายอย่างถูกต้อง  

ยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้ให้มั่น
อย่างไม่ประนีประนอม ด าเนินชีวิต
ตามนั้นโดยไม่เข้าข้างตัวเอง และ
ขณะเดียวกันต้องปกป้องพ่ีน้อง 

ในคริสตจักรโดยเฉพาะ 
พี่น้องที่เชื่อใหม ่

ให้เข้าใจและยึดมั่นพระวจนะ 
อย่างจริงจังด้วย 

 
 ดังนั้น เราต้องสนับสนุนให้      
พี่น้องในคริสตจักรศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างเป็นระบบระเบียบ 
เช่นในชั้นเรียนพระคัมภีร์ ในกลุ่ม
เซลล์ ซึ่งเราสนับสนุนได้โดยการ
เข้ากลุ่มอย่างสม่ าเสมอ หนุนใจ    
พี่น้องให้เห็นความส าคัญและการ
เข้าชั้นเรียนด้วย 
 เราคิดว่า ในคริสตจักรของเรา
นั้น เราจะมีส่วนสนับสนุนให้พี่น้อง 
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ของเราเข้ าศึกษาพระวจนะได้
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อการศึกษาพระคัมภีร์
ในคริสตจักรของเราทุกรูปแบบ   
ไม่ว่าเป็นในการฟังค าเทศนา การ
เรียนในชั้นเรียน การเรียนในกลุ่ม
เซลล์ ทูลขอพระเจ้า ทรงเจิมผู้ -
เทศนา ครูผู้สอนในชั้นเรียนพระ
คัมภีร์ หัวหน้าเซลล์ ให้ทุกคนมี
สติปัญญาจากพระองค์ในการสอน 
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างส าหรับ     
พี่น้องในคริสตจักรทุกคนได้ 
 อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักร
ทุกคนที่จะรับพระวจนะของพระ -
เจ้า ให้เข้าไปในความคิ ด ในหัวใจ
ของเราทุกคน เพื่อเราจะด าเนิน
ชีวิตตามนั้นและมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราไดร้ับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 24 สิงหาคม   
ยูดา 1:5-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท  

อ่าน พระธรรม ยดูา  1 : 5- 10      
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
ถึงลักษณะนิสัยของผู้สอนเท็จซึ่ง
เป็นวิญญาณของวิญญาณชั่ว
อะไรบ้าง? (ข้อ 8-10) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5-7 ยูดายกตัวอย่างการกบฏ
สามตัวอย่างด้วยกัน  
[1] พงศ์พันธุ์อิสราเอล แม้พระเจ้า
ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากอียิปต์ 
แต่พวกเขากลับไม่ยอมวางใจพระ -
เจ้า ไม่ยอมบุกเข้าตีแผ่นดินแห่ง
พันธสัญญา(กดว.14:26-39)  
 

[2] ทูตสวรรค์ ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นผู้
บริสุทธิ์และอยู่ต่อหน้าพระเจ้า  
กลับมีความเย่อหยิ่งและกบฎต่อ
พระเจ้า (2ปต .2:4) และ [3] เมือง  
โสโดมและโกโมราห์ นครซึ่งเต็ม  
ไปด้วยความบาปจนพระเจ้าต้อง
กวาดล้างให้หมดไปจากแผ่นดิน
โลก (ปฐก.19:1-29)  
 ถ้าชนชาติที่ทรงเลือกสรร ทูต
สวรรค์ และเมืองที่เต็มไปด้วยบาป
เหล่านี้ยังถูกลงโทษ ผู้สอนเท็จ
เหล่านี้จะถูกพิพากษายิ่งกว่านี้สัก
เท่าใด  มีหลายคนที่ไม่อยากจะ
เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษา
ลงโทษคนที่ปฏิเสธพระองค์ด้วย 
“ไฟนิรันดร์ ” แต่พระคัมภีร์ได้สอน
เรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน  
 คนบาปที่ไม่แสวงหาการอภั ย
จากพระเจ้าจะต้องแยกจากพระเจ้า
ชั่วนิรันดร์ และนี่คือสิ่งที่ยูดาเตือน
ทุกคนที่กบฏ เพิกเฉย และปฏิเสธ
พระเจ้า 
 

ข้อ 8 “ศกัดิศิ์ริเทพ” ในที่นี้อาจจะ
หมายถึงทูตสวรรค์  
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 ผู้สอนเท็จที่ยูดากล่าวถึงนีดู้หมิ่น
สิทธิอ านาจทุกอย่าง เช่นเดียวกับที่
ชาวเมืองโสโดม ดูหมิ่นทูตสวรรค์ 
(ปฐก.19)  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 10 
ผู้สอนเท็จอ้างว่า ตนรู้ความลับและ
สิ่งนี้ท าให้เขามีสิทธิอ านาจ  
 “ความรู้ ” เรื่องพระเจ้าของคน
พวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับเฉพาะตัวและ
อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์  
 แท้จริงแล้วแม้แต่เรื่องพระ -
ลักษณะขอ งพระเจ้าซึ่งเกินความ
เข้าใจของเรา พระองค์ก็ยังทรง
เลือกที่จะส าแดงพระองค์เองแก่เรา
ผ่านทางพระวจนะและทางพระเยซู
คริสต์โดยพระคุณของพระองค์  
ดังนั้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู ้
สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงส าแดง
อย่างเต็มที่ แม้ว่าเราอาจจะ 
ไม่เข้าใจพระองค์ทั้งหมดเพราะ 
สติปัญญาอันจ ากัดของมนุษย์  

 

 จงระวังคนที่อ้างว่าตนเองรู้    
ทุกอย่างและถือว่าสิ่งที่ตัวเอง     
ไม่เข้าใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย 
 จากข้อนี้จึงให้เราเห็นถึง
ลักษณะของคนของพระเจ้าคือ
ความถ่อมใจ ไม่โอ้อวด ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับบรรดาผู้สอนเท็จทั้งหลาย 
 ไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระคัมภี ร์
หรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ตามที่  
ชอบอวดตัว แสดงว่าตัวเองรู้ทุก ๆ 
อย่าง และกล้าที่จะพูดก้าวร้าว
แม้แต่สิทธิอ านาจในฝ่ายวิญญาณ
อย่างไม่สะทกสะท้าน  
 ถ้าเราเจอคนที่มีลักษณะเช่นนี้ 
ให้เราต้องรีบหลีกหนีไม่ต้องอยู่ใกล้
เขา เพราะอันตรายอย่างยิ่งส าหรับ
คนที่ก้าวร้าวเช่นนี้ 
 เราประทับใจความถ่อมใจของ
ผู้รับใช้คนไหนบ้าง และประทับใจ
ความถ่อมใจของท่านเหล่านั้นใน
เรื่องอะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีชีวิตแห่ง
ความถ่อมใจที่วิถีชี วิต การกระท า 
และค าพูด เพื่อเราจะได้มีชีวิต      
ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็น    
ที่หนุนจิตชูใจของพี่น้อง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราให้
รู้จักพูดแง่บวก พูดหนุนใจพี่น้อง 
พูดอย่างสร้างสรรค์ จนกระทั่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 สิงหาคม   
ยูดา 1:11-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม  ยดูา  1:11- 16    
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า พระเจ้า
จะทรงกระ ท าอะไรกับคนเหล่านี้ที่
ท าชั่วอย่างไม่สะทกสะท้าน ? (ข้อ 
14-15)____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11 
ยูดาได้ยกตัวอย่างของคนที่ท า
ตามใจตัวเอง 3 คน (ข้อ 10) คือ 
คาอินผู้อิจฉาริษยาน้องชายจนลง
มือฆ่าเข าทิ้ง (ปฐก .4:1-16) บาลา
อัมผู้เห็นแก่เงินจนยอมเผยพระ
วจนะเท็จและขัดพระบัญชาของ
พระเจ้า (กดว.22-24)และโคราห์ผู้ 

มักใหญ่ใฝ่สูงจนกบฏต่อผู้น าที่  
พระเจ้าได้แต่งตั้ง (กดว.16:1-35)  
 เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็น
ทัศนคติทั่วไปของผู้สอนเท็จ คือ
เย่อหยิ่ง เห็นแก่ตัว อิจฉา ริษยา 
ละโมบ มักใหญ่ใฝ่สูง และไม่สนใจ
พระประสงค์ของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 12 
คริสตจักรสมัยแรกจะฉลองพิธี  
มหาสนิทด้วยการกินเลี้ยงก่อนที่  
จะหักขนมปังและดื่มน้ าองุ่น งาน
เลี้ยงนั้นเรียกว่างานเลี้ยงแห่ง  
ความรัก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวลา
อั นศั กดิ์สิทธิ์ในการเตรียมใจ
ส าหรับรับพิธีมหาสนิท 
 แต่ผู้สอนเท็จได้เข้าร่วมในงาน
เลี้ยงนี้ด้วย ซึ่งท าให้งานเลี้ยงนี้
เป็น “รอยด่างพร้อย” แทนที่จะเป็น
ช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีใน
พระเจ้า ในหลายคริสตจักร งาน
เลี้ยงนี้กลับกลายเป็นเวลาที่กินดื่ม
กันอย่างตะกละตะกลาม  เช่นใน  
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เมืองโครินธ์ บางคนก็สวาปามกัน
อย่างมูมมาม ในขณะที่คนอื่นต้อง
ทนหิวโหย (1คร.11:20-22)  

กิจกรรมใดๆ ในคริสตจักร 
ไม่ควรเป็นบ่อเกิดของ 

ความเห็นแก่ตัว ความตะกละ 
ความละโมบ  

ความไม่มีระเบียบวินัย  
หรือความบาปอื่นๆ ซ่ึงจะท าลาย 
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หรือ

ดึงจิตใจของผู้ร่วมงาน 
ให้ห่างไกลจากเป้าหมายที่แท้จริง

ของการรวมตัวกัน 
 งานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีใน
คริสตจักรล้วนแต่เป็นงานแห่ง   
พระพรและหนุนใจซึ่งกันและกัน
เสมอท่ามกลางพี่น้องที่มีใจเดียวกัน  
 แต่ถ้างานนั้นมีคนสอนผิด หรือ
คนที่มีความคิดแบ่งแยกเข้ามาร่วม
ด้วยแล้ว งานนั้นแทนที่จะเป็นพระ
พร กลับเป็นเหตุท าให้เกิดการ
ขัดแย้งและการสะดุดได้ ด้วยเหตุนี้ 
ในท่ามกลางพี่น้องของเรา เราต้อง
คอยหนุนใจ เตือนสติซึ่งกันและกัน  
 

 ไม่เพียงแต่เท่านั้น เราต้องคอย
ปกป้องซึ่งกันและกันไม่ให้มีใครที่
คิดออกนอกพระวจนะของพระเจ้า
เกิดขึ้น  
 วิธีการที่จะป้องกั นคือ เราต้อง
หนุนใจกันและกันให้ศึกษาพระ -
วจนะของพระเจ้าทั้งในการฟังค า
เทศนา การเข้าชั้นเรียน และการ
เข้ากลุ่มเซลล์ 
 ส าหรับตัวของเราเองนั้น เราได้
ป้องกันไม่ให้ความคิดไม่ถูกต้อง
เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อความคิดของตัวเรา
เอง ทูลขอพระเจ้าทรงท าลายความ 
คิดที่มีเหตุผลจอมปลอมทุกประการ 
ที่ตั้งตัวขึ้นต่อต้านพระคริสต์ซึ่งเป็น
ป้อมปราการในชีวิตของเรา 
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 อธิษฐานส าหรับการศึกษา    
พระวจนะในชีวิตของเรา ทูลขอ
พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดประทาน
ความกระตือรือร้นให้กับเราที่มี    
ต่อพระวจนะของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 สิงหาคม   
ยูดา 1:17-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ยดูา  1 : 17-23    
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้ว่า ในยุคสุดท้าย 
ท่านจะพบคนที่มีลักษณะอะไรที่
ท่านต้องระมัดระวัง (ข้อ 18) และ
ท่านพบแล้วหรือยัง?__________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 20     การ “อธิษฐานในพระ-
วิญญาณบริสทุธิ ์ ” หมายถึงการ
อธิษฐานด้วยฤทธิ์อ านาจและก าลัง
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรง
อธิษฐานวิงวอนแทนเรา (รม .
8 :26,27) ผู้ทร งเปิดจิตใจเราต่อ
พระเยซู (ยน .14 :26) และสอนเรา
เกี่ยวกับเรื่องพระเยซู (ยน.15:26) 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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เราสามารถใช้ภาษาแปลกๆ 
ในการอธิษฐานในพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์ได้ ซึ่งเป็นการอธิษฐาน 
ด้วยใจไม่ใช่ด้วยความคิด  

 เพราะ บางครั้ง เราอาจจะมี
บางอย่างในใจ ที่เราเองก็ไม่เข้าใจ
และไม่รู้จะอธิษฐานอย่ างไร แต่   
พระเจ้าทรงทราบความรู้สึกนั้น  นี่
คือประโยชน์ ประการหนึ่งของการ
อธิษฐานภาษาแปลก  ๆ 
 
ข้อ 21  “จงรกัษาตวัไว้ให้ด ารง
ในความรกัของพระเจ้า”  
หมายถึงการด าเนินชีวิต  ใกล้ชิด
กับพระเจ้าและคนของพระองค์ ไม่
ฟังผู้สอนเท็จซึ่งดึงเราออกห่างจาก
พระเจ้า (ยน.15:9,10) 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 20-22 
พระธรรมตอนนี้ได้สรุปวิธีการที่เรา
จะด าเนินชีวิตในยุคสุดท้าย และ
การที่เราจะรักษาตัวของเราจากค า
สอนผิด 7 ประการดังนี้คือ 

[1] เสริมสร้างความเชื่อร่วมกัน [2] 
อธิษฐานพระวิญญาณ [3] รักษาตัว
ในความรัก [4] ส าแดงความเมตตา
ให้กับคนที่สงสัย  [5] ฉุดคนอื่นคือ
คนที่ไม่มั่นคงในความเชื่อออกมา
จากไฟ [6] ส าแดงความเมตตา 
และ [7] รังเกียจความบาป 
 ให้เราทบทวน 7 ประการนี้อยู่
เสมอ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ให้เรา
ด าเนินชีวิตในแต่ละวันโดยตระหนัก 
ถึง  7 ประการนี้ตลอด 
 ณ เวลานี้มีคน ที่สงสัยคนไหน
บ้างที่เราต้องแสดงความเ มตตา  
ต่อเขา ซึ่งอาจหมายถึงการที่เรา
ต้องอดทนกับเขาในข้อสงสัยและ
ค าถามของเขา? 
__________________________
__________________________ 
 และ ณ เวลานี้ มีพี่น้องที่อ่อนแอ
คนไหนบ้างที่เราต้องช่วยกันฉุด
เขาออกจากไฟ เพื่อให้เขาไม่หลุด
ออกไปจากความรอดที่เขามีนั้น 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราทบทวน 7 ประการจาก
พระธรรมตอนนี้ และทูลขอพระเจ้า
ทรงช่วยให้เราตระหนักถึง 7 ประการ
นี้ในการด าเนินชีวิตทุก ๆ วัน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้อง  2 กลุ่มคือ 
คนที่สงสัย และคนที่อ่อนแอใน
ความเชื่อ ทู ลขอพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ทรงท างานในความคิดจิตใจ 
ของเขา ให้พระองค์ท าลายม่านบัง
ข่าวประเสริฐในชีวิตของเขา เพื่อ
เขาจะสามารถเข้าใจและรับข่าว -
ประเสริฐได้อย่างไม่มีข้อสงสัย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 27 สิงหาคม   
ยูดา 1:24-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเ จ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม ยดูา  1:24- 25      
ช้า ๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ทรง
ช่วยท่านท่ามกลางการทดลองและ
ค าสอนผิดอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
24-25 
จดหมายฝากฉบับนี้เริ่มต้นและจบ
ลงด้วย ความม่ันใจว่าพระเจ้าทรง
ช่วยผู้เชื่อให้รอดพ้นจากการตก
เป็นเหยื่อของผู้สอนเท็จได้  
 ถึงแม้ผู้สอนเท็จจะมีดาษดื่นและ
เป็นอันตราย แต่เราไม่ต้องกลัว
หากเราไว้วางใจพระเจ้าและมี
รากฐานอยู่ในพระองค์ 

 ในที่สุดเมื่อผู้เชื่อได้เข้าเฝ้าอยู่
ต่อหน้าพระคริสต์ พวกเขาจะอยู่  
ในสภา พที่ปราศจากต าหนิและ
สมบูรณ์พร้อม เมื่อเราได้รับกาย
ใหม่ เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ 
(1ยน.3:2) การได้เข้ามาอยู่ต่อหน้า
พระคริสต์เป็นสิ่งวิเศษเกินกว่าที่
เราจะจินตนาการได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 24-25 
ผู้อ่านที่ยูดาเขียนถึงนั้นอยู่ในภาวะ
ที่เสี่ยง ต่อการรับเอาค าสอนผิด 
และเสี่ยงต่อการล่อลวงให้ใช้ชีวิต
ผิดท านองคลองธรรม  
 ยูดา ให้ก าลังใจ แก่พวกเขา  ให้
มั่นคงในความเชื่อและไว้วางใจใน
พระสัญญาของพระเจ้าส าหรับ
อนาคต นี่เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะ
พวกเขาก าลังอยู่ในยุคที่ผู้คน พา 
กันละทิ้งความเชื่อ  
 พวกเราก็อยู่ในยุคสดุท้ายเช่นกัน
และอยู่ในปลายยุคยิ่งกว่าผู้อ่าน
ดั้งเดิมของจดหมายฝากฉบับนี้  
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 เราเองก็เสี่ยงต่อการรับเอาหลัก
ข้อเชื่อผิดๆ เราเองก็ถูกล่อลวงให้
ยอมจ านนต่อบาป  

ถึงแม้ว่ามีค าสอนเท็จมากมาย
รอบตัวเรา แต่อย่ากลัวหรือ 
ยอมจ านนเพราะความสิ้นหวัง 
พระเจ้าทรงสามารถรักษาเราไว้
ไม่ให้ล้ม และถ้าเรายังคงซื่อสัตย์

ต่อพระองค์ พระองค์ก็ทรง
รับประกันว่าจะทรงน าเราไป 

อยู่จ าเพาะพระพักตร์พระองค์และ
จะประทานความชื่นชมยินด ี
อย่างใหญ่หลวงแก่เรา 

 พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่
สามารถปกป้องเราให้พ้นจากการ
ทดลองและการสอนผิดได้ ส่วนที่
เราควรจะท าคือการติ ดสนิทอยู่กับ
พระเจ้า จัดเวลาในการเฝ้าเดี่ยว 
การอธิษฐาน การศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้า ผลการท าเช่นนี้จะท า
ให้เราพ้นจากการหลอกลวงได้  
 เราได้จัดเวลากับการเฝ้าเดี่ยว
อย่างไรบ้าง และเราได้รับการ
เปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของ  

พระองค์อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการปกป้องของพระองค์ที่มี
ต่อเราให้พ้นจากการหลงผิด การ
สอนผิด และท าให้เราสามารถยืน
หยัดกับพระองค์ได้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าเรา 
ประทานก าลังให้กับเรา ที่เราจะ
สามารถเฝ้าเดี่ยว ติดสนิทกับ
พระองค์ได้ทุก ๆ วัน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมวิวรณ์ 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อส าแดงอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าพระเยซูเป็น
ผู้ใดและตักเตือนกับให้ความหวัง
แก่ผู้เชื่อ  
ผู้เขียน : อัครทูตยอห์น  
เขียนถึงใคร  : คริสตจักรทั้งเจ็ด
ในเอเชียและผู้เชื่อทุกหนแห่ง 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค.ศ.
95 จากเกาะปัทมอส  
เบื้องหลัง : นักวิชาการส่วนใหญ่
เชื่อว่าคริสตจักรทั้งเจ็ดของเอเชียที่
ยอห์นเขียนถึงนี้ก าลังถูกข่มเหงซึ่ง
เกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิโดมิเชียน 
(ค.ศ. 90- 95 ) ดูเหมือนว่าโรมัน     
ผู้มีอ านาจได้เนรเทศยอห์นไป     
อยู่ที่เกาะปัทมอส (ชายฝั่งเอเชีย ) 
ยอห์นผู้ได้เห็นพระคริสต์ใ นสภาพ
ที่ทรงเป็นมนุษย์ เห็นนิมิตของ  
พระคริสต์ผู้ทรงพระสิริ พระเจ้า
ทรงส าแดงแก่เขาด้วยว่าจะเกิดอะไร 
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ขึ้นในอนาคต คือการพิพากษาและ 
ชัยชนะของพระเจ้าเหนือความชั่ว
ร้ายในบั้นปลาย   
ข้อพระคัมภีร์หลัก : วิวรณ์ 1:3 
ขอความสขุจงมีแก่บรรดาผูอ่้าน
และผูฟั้งค าพยากรณ์เหล่าน้ี   
และถือรกัษาข้อความทีเ่ขียนไว้
ในค าพยากรณ์น้ี  เพราะว่าเวลา
นัน้ใกล้เข้ามาแล้ว 
พระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือ แห่ง

ความหวัง ยอห์น อัครทูตที่พระองค ์
ทรงรัก ผู้ได้เห็นพระเยซูด้วยตา
ตนเองประกาศว่าองค์พระผู้เป็น
เจ้าผู้มีชัยจะกลับมาเพื่อรับรอง      
ผู้ชอบธรรมว่าเป็นฝ่ายถูกและ
พิพากษาคนชั่ว  
แต่พระธรรมวิวรณ์ก็เป็นหนังสือ

แห่งการตักเตือนด้วย สภาพของ
คริสตจักรไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะ
เป็น ดังนั้นพระคริสต์จึงเรียกร้อง
บรรดาสมาชิกให้อุทิศตัวเพื่อ
ด าเนินชีวิตในความชอบธรรม 
ถึงแม้ว่าพระเยซูทรงส าแดง

พระองค์เองแก่ยอห์นเกือบสองพัน

ปีแล้ว การส าแดงนั้ นก็ยังหนุนใจ
และท้าทายประชากรของพระเจ้า
ทุกวันนี้ เราได้รับก าลังใจเมื่อเรา
เข้าใจนิมิตแห่งความหวังของยอห์น
ที่ว่า พระคริสต์จะเสด็จกลับมาช่วย
ประชากรของพระองค์และจัดการ
กับคนที่ไม่ยอมจ านนต่อพระองค์ 
ยอห์นเริ่มพระธรรมวิวรณ์โดย

อธิบายว่าเขาได้รับการส าแดงจาก
พระเจ้าอย่างไร (1:1-20) จากนั้นก็
บันทึกข่าวสารเฉพาะเจาะจงจาก
พระเยซูถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดใน
เอเชีย ( 2 :1-3:22) แล้วฉากก็
เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน เมื่อภาพ
อันยิ่งใหญ่ตระการตาดั่งแสงสี     
ในละครปรากฎขึ้นแก่สายตาของ
ยอห์น นิมิตชุดนี้เป็นภาพที่แสดง
ถึงความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาค ตจนถึงขีดสูงสุดในตัวปฏิ -
ปักษ์พระคริสต์ (4 :1-18:24) ต่อ
ด้วยการบรรยายถึงชัยชนะของ
กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง งาน
เลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษ -
โปดก การพิพากษาครั้งสุดท้าย 
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และการเลื่อนลอยลงมาของเยรูซา -
เล็มใหม่ (19:1-22:5) วิวรณ์สรุปลง
ด้วยค าสัญญาเรื่องการเสด็จกลับ  
มาของพระคริสต์ในไม่ช้านี้ (22:6-
21)  
แล้วยอห์นส่งท้ายด้วยค าอธิษฐาน

ซึ่งคริสเตียนตลอดหลายศตวรรษ
ได้สะท้อนค าอธิษฐานนี้นั่นคือ    
“อาเมน องค์พระเยซูเจ้าโปรดเสด็จ
มาเถิด” (22:20)  
ขณะที่เราอ่านพระธรรมวิวรณ์ 

จงอัศจรรย์ใจร่วมกับยอห์นใน   
ภาพที่ค่อยๆ  คลี่ออกให้เห็นถึง
แผนการที่พระเจ้าทรงส าแดงอย่าง
ตระการตา จงรับค าตักเตือนที่  
พระคริสต์ตรัสกับคริสตจักร      
และถอนราก  ถอนโคนบาปใดๆ  ที่
ขวางกั้นความสัมพันธ์ของเรากับ
พระองค์ จงเปี่ยมด้วยความหวังรู้
ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ ชัยชนะ
ของพระคริสต์เป็นสิ่งที่แน่นอน 
และทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้  
รับความรอด 

 

วันที่ 28 สิงหาคม   
วิวรณ์ 1:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม วิวรณ์ 1: 1-8     
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้สัญญาอะไรกับ
ผู้ที่อ่านและจดจ าพระธรรมวิวรณ์  
นี้ ? (ข้อ 3)_________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 พระเยซูประทานข่าวสารแก่
ยอห์นในนิมิตให้ท่านเห็นและบันทึก
เหตุการณ์อนาคตอย่างเจาะจง เพื่อ
จะให้ก าลังใจผู้เชื่อทุกคน  
 นิมิตนี้ประกอบด้วยหมายส าคัญ
และสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งบ่งบอ กถึง
สาระส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่
ยอห์นมองเห็นส่วนใหญ่ไม่อาจ
อธิบายได้ดังนั้นท่านจึงใช้ภาพ  
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ประกอบเพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็น
อย่างไร  
 การอ่านภาษาสัญลักษณ์เหล่านี้
เราไม่จ าเป็นต้องเข้าใจรายละเอียด
ทุกอย่าง ยอห์นเองก็ไม่เข้าใจทั้งหมด  
 เราควรตระหนักว่ายอห์นใช้
ภาพพจน์เพื่อแสดงให้เราเห็นว่า
แท้จริงแล้วพระคริสต์คือองค์พระ - 
ผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสง่าราศีและเป็นผู้    
มีชัยเหนือสรรพสิ่ง 
 
ข้อ 5 มีบางคนที่เป็นขึ้นจากตาย
เช่นบรรดาคนที่เป็นผู้เผยพระ
วจนะ พระเยซู และผู้ที่อัครทูตท า
ให้คืนชีวิตในช่วงเวลาท าพันธกิจ 
แต่ต่อมาคนเหล่านั้ นก็เสียชีวิตอีก
ครั้งหนึ่ง  
 พระเยซูทรงเป็นบุคคลแรกที่
เป็นขึ้นจากตายในสภาพกายที่ไม่
เปื่อยเน่าและจะไม่ตายอีกเลย 
(1คร.15:20) พระองค์ทรงเป็นคน
แรกของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไป 
 
ข้อ 8 อัลฟาและโอเมกาเป็นอักษร
ตัวแรกและตัวสุดท้ายของอักษรกรีก  

 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเบื้ อง- 
ต้นและเบื้องปลาย พระเจ้าพระบิดา 
ทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์ เป็นผู้ -
ครอบครองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต (ดู 4:8 อสย.44:6 48:12-
15 ด้วย)  
 ส าหรับเรา ถ้าปราศจากพระองค์
เราก็จะไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ ไม่มี
อะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเรา ไม่มีอะไรที่ส ามารถช่วย
เราให้รอดจากบาป  

พระคริสต์ทรงเป็นเหตุผล 
ให้เรามีชีวิตอยู่หรือไม่  

พระองค์ทรงเป็น “อัลฟาและ 
โอเมกา” ในชีวิตของเราหรือไม่  
จงถวายเกียรติแด่องค์ผู้ทรงเป็น

เบื้องต้นและเบื้องปลาย 
ของสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่รวมทั้ง 
สติปัญญาและฤทธานุภาพ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 5-7 
 ยอห์นอธิบายว่า พระเยซูทรง
เป็นกษัตริย์ผู้ทรงกอปรด้วยฤทธิ์
อ านาจ ทรงมีชัยในการสงคราม
และทรงสง่าราศีในสันติภาพ  
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 พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงครูผู้
ถ่อมสุภาพในโลกนี้เท่านั้นแต่ทรง
เป็นพระเจ้าผู้ทรงเกียรติสิริด้วย  
 เมื่อเราอ่านนิมิตที่ยอห์นบรรยาย 
โป รดระลึกเสมอว่านี่ไม่ใช่เป็น
เพียงค าแนะน าที่ดีแต่เป็นความ
จริงจากจอมกษัตราธิราช อย่าอ่าน
ข้อความเหล่านี้เพียงเพราะเป็น
เรื่องของอนาคตที่น่าสนใจและน่า
ตื่นตะลึง แต่จงยอมให้พระวจนะ
แทรกซึมอยู่ในชีวิตของเรา หยั่ง
รากความเชื่อในพระองค์ให้ลึกขึ้น
และอุทิศชีวิตติดตามพระองค์อย่าง
มั่นคงไม่ว่าจะต้องลงทุนสักเท่าใด 
 จนถึงตอนนี้เราได้หยั่งรากความ
เชื่อของเราในพระองค์มากขนาด
ไหน เราได้รู้เรื่องของพระเยซู
คริสต์ ค าสอนของพร ะองค์ มาก
ขนาดไหน และที่ส าคัญคือ หลัง -
จากนี้แล้วเราได้ด าเนินชีวิตตามที่
เราได้รู้จากพระวจนะของพระองค์
ขนาดไหนแล้ว เรา ทุ่มเทให้กับ  
พระวจนะของพระองค์มากขนาด
ไหนด้วย 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
น าเราให้ด าเนินชีวิตที่ติดสนิทอยู่
กับพระองค์จนกลายเป็นวิถีชีวิต
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 29 สิงหาคม   
วิวรณ์ 1:9-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม วิวรณ์ 1:9-20     
ช้า ๆ 2 รอบ 
ถ้าท่านต้องเผชิญปัญหาการ       
ข่มเหง พระธรรมตอนนี้หนุนใจ
ท่านอย่างไร ? (ข้อ17-18) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 12,13 คันประทีปทองค าเจ็ด
คันคือคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเชีย 
(1:11,20) และพระเยซูประทับอยู่
ท่ามกลางเขาไม่ว่าคริสตจักร
จะต้องเผชิญกับสิ่งใด  
 พระเยซูทรงปกป้องคริสตจักร
ด้วยความรักและฤทธิ์อ านาจที่
ก่อให้เกิดความม่ันใจของพระองค์  
 

พระเยซูยังคงประทับอยู่ท่ามกลาง
คริสตจักรในปัจจุบันโดยผ่านทาง
พระวิญญาณของพระองค์ เมื่อ
คริสตจักรเผชิญการกดขี่ข่มเหง 
คริสตจักรควรจะหวนระลึกถึง
ความรักและความห่วงใย 

ของพระเยซูคริสต์  
 เมื่อคริสตจักรแตกแยกเพราะ
การต่อสู้ขัดแย้งภายในคริสตจักร
ควรระลึกถึงความห่วงใยของพระ
คริสต์ที่ปรารถนาให้คริสตจักร
บริสุทธิ์และการที่พระองค์ไม่ทรง
พอพระทัยต่อบาป 
 

ข้อ 13,14 “ผูห้นึง่เหมือนกบับตุร
มนุษย”์ ก็คือพระเยซู  
 ค าเรียกว่า “บุตรมนุษย์” ปรากฏ
หลายครั้งในพันธสัญญาใหม่เมื่อ
เอ่ยถึงพระเยซูในฐานะพระมาซีฮา 
ยอห์นจ าพระเยซูได้เพราะยอห์น  
อยู่กับพระองค์ถึงสามปีและได้เห็น
พระองค์ทั้งในฐานะนักเทศน์ชาว
กาลิลีและในฐานะบุตรพระเจ้าผู้
ทรงสง่าราศีเม่ือครา วที่ทรงจ าแลง
พระกาย (มธ.17:1-8)  
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 ในที่นี้พระเยซูปรากฏในฐานะ
บุตรมนุษย์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเกศา
(ผม )สีขาวบ่งบอกถึงสติปัญญา  
และพระลักษณะของพระเจ้า (ดู 
ดนล.7:9) พระเนตร(ตา)ดั่งเปลวไฟ 
ช่วงโชติเป็นสัญลักษณ์ของการ
พิพากษาความชั่วร้ายทั้งมวล แถบ
ทองค าคาดรอบพระอุระ (อก)แสดง
ถึงการเป็ นมหาปุโรหิตผู้เข้าเฝ้า
พระเจ้าเพื่อวิงวอนขอการอภัยบาป
ให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 
 
ข้อ 20 ใครคือ “ทูตสวรรคข์อง
คริสตจกัรทัง้เจด็”  
 บางคนกล่าวว่าเป็นทูตสวรรค์ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่พิทักษ์
รักษาคริสตจักร บ้างก็กล่าวว่าคือ
ผู้ปกครองหรือศิษยาภิบาลของ
คริสตจักรท้องถิ่น  
 เนื่องจากจดหมายทั้งเจ็ดฉบับ
ในบทที่ 2 และ 3 มีการกล่าวค า
ต าหนิจึงน่าสงสัยว่าทูตสวรรค์
เหล่านี้เป็นผู้สื่อสารจากสวรรค์
หรือไม่ ถ้าเขาเหล่านี้เป็นผู้น าหรือ 

ผู้ส่งข่าวสารในโลกนี้ พวกเขาต้อง
รับผิดชอบกับพระเจ้าส าหรับ
คริสตจักรที่เขาดูแล 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองข้อ 17,18 
ขณะที่รัฐบาลโรมันกดขี่ข่มเหง  
คริสเตียนหนักขึ้น ยอห์นคงสงสัย
ว่าคริสตจักรจะยืนหยัดต่อสู้การ
ต่อต้านได้รอดปลอดภัยหรือไม่  
 แต่พระเยซูทรงปรากฎในสง่า
ราศีสร้างความแน่ใจแก่ยอห์นและ
ผู้เชื่อว่าพวกเขาได้รับก าลังจาก
พระเจ้าในการเผชิญกับการทดลอง
แล้ว นี้ ถ้าเราเผชิญปัญหาความ
ทุกข์ยากโปรดจ าไว้ว่าเราจะได้รับ
ฤทธิ์อ านาจอย่างที่ยอห์นและ
คริสตจักรยุคแรกได้รับ 
 ตอนนี้เราเผชิญปัญหาการข่ม
เหงเพราะการที่เราเป็นคริสเตียน
อะไรหรือไม่ ให้เรามั่นใจในพระเจ้า 
ติดสนิทกับพระองค์ วางใจใน
พระองค์ในการช่วยกู้ของพระองค์
อย่างไม่มขี้อสงสัยเถิด 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
ครอบครองอยู่เหนือสถานการณ์
ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ พระองค์
ทรงรักเราและปกป้องเราอยู่เสมอ 
ให้เราใช้เวลานี้ยกย่องและสรรเสริญ 
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 สิงหาคม   
วิวรณ์ 2:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม วิวรณ์  2:1-7     
ช้า ๆ  3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าได้
ทรงชมคริสตจักรเอเฟซัสอะไร  
บ้าง ? ____________________ 
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต าหนิคริสตจักร
เอเฟซัสอะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5 การที่พระเยซูจะยก “คนั
ประทีปของเจ้าออกจากที ่ ”  
หมายความว่าคริสตจักรจะไม่เป็น
คริสตจักรที่เกิดผล คริสตจักรควร
ส่องสว่างแก่ชุมชนรอบข้างดั่งเชิง
เทียนเจ็ดกิ่งในพระวิหารส่องแสง
ให้เหล่าปุโรหิตเห็นสิ่งต่างๆ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 พระเยซูเตือนเขาว่าแสงของเขา
อาจจะดับได้ แท้ที่จริ งพระเยซูเอง
จะเป็นผู้ดับแสงที่ไม่ได้บรรลุผลตาม
ความมุ่งหมาย คริสตจักรจะต้อง
กลับใจจากบาปของคริสตจักร 
 
ข้อ 6 พวกนิโคเลาส์นิยมเป็นผู้เชื่อ
ซึ่งประนีประนอมความเชื่อเพื่อจะ
สนุกกับการท าบาปบางอย่างที่ท า
กันในสังคมเอเฟซัส  
 เขาตั้งตัวเองขึ้นเป็น “อัครทูต ” 
เทียมเท็จ (2:2) บางคนเชื่อว่าชื่อ 
“นิโคเลาส์นิยม ” อาจจะมาจากค า
ภาษาฮีบรูว่า “พวกนิยมบาลาอัม ” 
บาลาอัมเป็นผู้เผยพระวจนะที่ท า
ให้ชาวอิสราเอลกระท าตามตัณหา 
(ดู 2:14 และ กดว.31:16)  
 เมื่อเราต้องการมีส่วนร่วมในบาง
สิ่งที่เรารู้ว่าผิด เรามักจะยกข้อแก้
ตัวต่างๆ มาอ้างว่าพฤติกรรมของ
เราชอบธรรม เช่น บอกว่าการ
กระท านั้นๆ ไม่เลวร้ายอย่างที่ดู
เหมือนว่าเป็น หรืออ้างว่าไม่มี
ผลร้ายต่อความเชื่อของเรา  

 พระคริสต์ตรัสรุนแรงต่อคนที่
มองหาข้อแก้ตัวเพื่อท าบาป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป พระเจ้าทรง
ห่วงใยคริสตจักรของเราหรือไม่ 
 ถ้าเราถูกทดลองให้สงสัยพระ -
องค์ ก็จงพินิจพิจารณาจดหมาย  
ทั้งเจ็ดฉบับให้ละเอียดยิ่งขึ้น องค์
พระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลทรงรู้จัก
คริสตจักรเหล่านี้รวมทั้งสถาน -
การณ์ของคริสตจักรอย่างชัดเจน  
 ในจดหมายแต่ละฉบับพระเยซู
ตรัสให้ยอห์นเขียนเกี่ยวกับกลุ่มคน 
สถานที่และเหตุการณ์ที่ เจาะจง 
พระองค์ทรงยกย่องผู้เชื่อเพราะ
ความส าเร็จของเขา และบอก
วิธีแก้ไขความล้มเหลว 
 พระเยซูทรงห่วงใยคริสตจักร
เหล่านี้อย่างไร พระองค์ก็ทรงห่วงใย
คริสตจักรของเราเช่นเดียวกัน ทรง
ต้องการให้คริสตจักรเกิดผลสูงสุด  
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กลุ่มของผู้เชื่อที่เราร่วมนมัสการ
และอธิษฐาน 

ต่างเป็นเครื่องมือของพระเจ้า 
ในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้  

จงเอาจริงเอาจังกับคริสตจักร
เพราะพระเจ้าเอง 

ทรงเอาจริงเอาจังเช่นกัน 
 เพราะพระเจ้าทรงคาดหวังและ
จริงจังกับคริสตจักรของพระองค์
อย่างมาก แต่ส าหรับเรานั้น เราได้
ทุ่มเทและจริงจังกับคริสตจักรของ
เราขนาดไหน และเราได้ยอมทุ่มเท
ในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 4 ครั้งหนึ่งเปาโลชมเชย
คริสตจักรเอเฟซัสในความรักที่
พวกเขามีต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่น 
(อฟ.1:15)  
 แต่ผู้ก่อตั้งคริสตจักรหลายคน  
ได้ล่วงลับไป และผู้เชื่อรุ่นต่อมา
สูญเสียความร้อนรนเพื่อพระเจ้า  
 คริสตจักรยังท างานยุ่งเพื่อ
ประโยชน์ของเหล่าบรรดาสมาชิก 

และชุมชน แต่พวกเขากระท าไป  
ด้วยแรงจูงใจที่ผิด งานที่ท าเพื่อ
พระเจ้าจะไม่ยั่งยืนหากไม่ได้ท า
ด้วยแรงจูงใจที่รักพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้
เข้าใจและสัมผัสหัวใจของพระเจ้า
ส าหรับคริสตจักรของ พระองค์ว่า
พระองค์ทรงรักคริสตจักรของ
พระองค์เพียงใด เพื่อเราจะได้
ทุ่มเทและรักคริสตจักรของพระเจ้า
และของเราเพียงนั้น 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้รู้ถึง
วิธีการที่เราจะรับใช้พี่น้องใน
คริสตจักรอย่างถูกต้องตามของ
ประทานที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรา และให้เราเต็มล้นด้วยความรั ก
ในการรับใช้นี้ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 31 สิงหาคม   
วิวรณ์ 2:8-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 126:1-6 

อ่านพระธรรม วิวรณ์  2:8-11   
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ทรง
ชมคริสตจักรสเมอร์นาอะไรบ้าง ?  
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต าหนิคริสตจักร  
สเมอร์นาอะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8      เมืองสเมอร์นาห่างจาก
เอเฟซัสไปทางทิศเหนือประมาณ 
40 กว่ากิโลเมตร ได้รับฉายาว่า
เป็น “เมืองท่าแห่งเอเชีย ” เพราะมี 
อ่าวจอด เรืออย่างดีเยี่ยมที่ฝั่ง    
ทะเลอีเจียน  
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 คริสตจักรในเมืองนี้ต่อสู้ กับพลัง
อ านาจของศัตรูที่คอยขับเคี่ยวอยู่
สองกลุ่ม คือ พลเมืองชาวยิวที่
ต่อต้านคริสเตียนอย่างรุนแรงกับ
พลเมืองที่ไม่ใช่ยิวที่จงรักภักดีต่อ
โรมันและสนับสนุนการกราบไหว้
จักรพรรดิโรมัน  
 ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้การ  
กดขี่ข่มเหงและการทนทุกข์ย่อม
เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น 
 
ข้อ 9,10 การกดขี่ข่มเหงมาจาก
ซาตานมิใช่มาจากพระเจ้า  
 ซาตานหรือมารเป็นต้นเหตุท า
ให้ผู้เชื่อถูกจับไปขัง หรือแม้แต่ถูก
ฆ่า แต่ผู้เชื่อไม่ต้องกลัวความตาย
เพราะว่าเขาจะได้รับมงกุฎแห่ง
ชีวิตเป็นการตอบแทน  
 ซาตานอาจจะท าร้ายร่างกายผู้
เชื่อในโลกนี้ได้แต่จะไม่สามารถท า
ร้ายจิตวิญญาณได้เลย  
 “ธรรมศาลาของซาตาน ” หมาย- 
ความว่าเมื่อพวกยิวเหล่านี้รวมตัว
กันนมัสการ เขาท าตามความประสงค์ 
ของซาตานไม่ใช่  พระประสงค์ของ
พระเจ้า  

 “สิบวัน” หมายความว่าถึงแม้ว่า
การข่มเหงจะรุนแรงแต่ก็เป็นระยะ  
เวลาค่อนข้างสั้นที่มีการก าหนด
จุดเริ่มต้นและจุดจบที่แน่ นอน    
พระเจ้ายังคงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่ง
อย่างสมบูรณ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 11 
 ความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทน
ทุกข์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม พระ
เยซูทรงชมเชยคริสตจักรสเมอร์นา
ที่มีความเชื่อท่ามกลางความทุกข์
ยาก จากนั้ นทรงให้ก าลังใจเขาว่า
ไม่ต้องกลัวอนาคตหากเขายังคง
ซื่อสัตย์  
ถ้าเราก าลังประสบกับช่วงเวลา
แห่งความทุกข์ยาก อย่าให้ความ
ทุกข์ยากหันเหเราไปจากพระเจ้า 
ตรงกันข้ามจงให้มันดึงเราเข้าสู่

ความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น  
จงวางใจในพระองค์และระลึกถึง
รางวัลที่จะได้รับในสวรรคด์้วย 
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 ให้เราทบทวนถึงความทุกข์ยาก
ที่เราเคยเผชิญว่า เราตอบสนอง
อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 
 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ ถ้า
หากว่าเราต้องเผชิญกับการ
เจ็บปวดแบบนี้อีก เราจะตอบสนอง
อย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า    
ที่พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสถาน -
การณ์และครอบครองทุกสิ่ง ไม่ว่า
เราจะต้องเผชิญกับความเลวร้าย
อะไรก็ตาม เราก็สามารถมีชัยชนะ
ได้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะ
นั้นอยู่ในเรา 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้าส าหรับสถานการณ์ ที่เรา
เผชิญอยู่ขณะนี้ อธิษฐานด้วยความ 
เชื่อว่า เราจะมีชัยชนะ ให้เราบอก 

ถึงสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่กับ
พระเจ้า และขอชัยชนะที่มาจาก
พระองค์ส าหรับสถานการณ์นี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


