
  กันยายน – 1 

จากใจศิษยาภิบาล 
 Chuck Swindoll. ซึ่งเป็นศิษยาภิบาล นักเขียน นักเทศน์ทาง
รายการวิทยุ ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน  “Growing Strong in the 
Seasons of Life”. ดังนี้ว่า 
 "ในชีวิตคริสเตียนของผม ยงัไม่พบวิธีการฝึกใดทีเ่ป็นพรมาก
ไปกว่าการท่องจ าพระคมัภีร ์และยงัไม่พบ ว่า มีวิธีการฝึกใดให้
ประโยชน์ฝ่ายวิญญาณได้มากเท่า  ชีวิตอธิษฐานของคณุจะเข้มแขง็
ยิง่ข้ึน การเป็นพยา นกช็ดัเจนและเกิดผลมากข้ึน ทศันค ติและ
มมุมองของคณุจะเริม่เปลีย่น ความคิดของคณุจะมีความไวและช่าง
สงัเกตมุากยิง่ข้ึน ความมัน่ใจและวางใจเพิม่พนูข้ึน ความเชือ่ของ
คณุกจ็ะมีความหนักแน่นมัน่คงด้วย"  
 พี่น้องครับ เป้าหมายของผมที่เขียนหนังสือ QT ชุดนี้ขึ้นมาก็เพื่อ
ต้องการให้พี่น้องคริสเตียนโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ ให้เป็นสาวก
ของพระเยซูคริสต์ 
 ค าถามคือ ท าอย่างไร ที่จะท าให้คนโตขึ้นเป็นสาวกของพระคริสต์ 
 หนึ่งในค าตอบที่ส าคัญนั้นคือ พระวจนะของพระเจ้า  
 และการท่องพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เป็นการน าพระวจนะของ   
พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา 
 หลาย ๆ ครั้งที่เราคิดว่า การท่องพระวจนะเป็นเพียงการเอาข้อมูล
มาใส่ในสมองเท่านั้น แต่จากสิ่งที่ Chuck Swindoll กล่าวไว้นั้น ได้พูดถึง
ฤทธิ์เดชขอ งพระวจนะพระเจ้า ที่ท าให้เราเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การอธิษฐาน ค าพยานของเรา ท่าทีและมุมมองของเรา ความคิดจิตใจ 
ความม่ันใจและความเชื่อ 
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 พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า “"มนุษยจ์ะบ ารงุชีวิตด้วยอาหาร      
สิง่เดียวหามิได้  แต่บ ารงุด้วยพระวจนะทุกค า  ซึง่ออกมาจาก     
พระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ.4.4) 
 วิธีการบ ารุงด้วยพระวจนะนั้น คือการเอาพระวจนะเข้าไปในชีวิต  
ซึ่งเพียงแค่การอ่านเท่านั้น พระวจนะก็จะยังไม่เข้าไป แต่ด้วยการท่องจ า 
ซึ่งเป็นการท าซ้ า ๆ จนขึ้นใจ จนจ าได้หมด และเมื่อเราภาวนาพระวจนะ
นั้น ๆ เราก็จะเจริญเติบโตขึ้น 
 พี่น้องที่รักครับ เราเป็นคริสเตียนมานานกี่ปีแล้ว เราบังเกิดใหม่     
มากี่ปีแล้ว ให้เราลองประเมินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราซิครับว่า อายุฝ่าย -  
จิตวิญญาณของเรากี่ขวบแล้ว 
 ผมหนุนใจให้พี่น้องทุกคนท่องจ า และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
เพราะจะท าให้จิตวิญญาณของเราโตขึ้นอย่างแน่นอน 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ ก ารเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทร งเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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



  กันยายน – 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 กันยายน   
1 ซามูเอล 29-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจ นะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ซามเูอล 29-30 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากบทที่ 30 เมื่อดาวิดและคน
อิสราเอลพบว่าครอบครัวของ   
พวกตนถูก จับเป็นเชลย ดาวิด
ตอบสนองอย่างไรและคนอิสราเอล  
ตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
บทท่ี 29 ข้อ 4  ขุนพลฟีลิสเตียคน
อื่น ๆ รู้ว่า ตอนยังหนุ่มดาวิดเป็น
คนฆ่าโกลิอัทนักรบที่เก่งที่สุดของ
พวกเขา (17:32-54)   ฆ่าทหาร    
ฟีลิสเตียหลายร้อยคน (18:27) 
และเป็นวีรบุรุษในบทเพลงแห่งชัย
ชนะของชาวอิสราเอล (21:11)  

 ขุนพลเหล่านี้กลัวว่า ขณะที่การ
รบก าลังดุเดือด ดาวิดอาจจะหันมา
ต่อสู้กับพวกเขา แม้ตอนแรกดาวิด
จะไม่พอใจ แต่พระเจ้าทรงใช้ความ
ระแวงของพวกขุนพลเพื่อช่วย
ไม่ให้ดาวิดต้องต่อสู้กับซาอูลและ
เพื่อนร่วมชาติของเขา 
 
บทท่ี 30 ข้อ 7 ดาวิดไม่สามารถไป
ที่พลับพลาเพื่อทูลขอการทรงน า
จากพระเจ้าได้ เนื่องจากพลับพลา
อยู่ในเขตแดนของซาอูล  
 ดังนั้นดาวิดจึงเรียกหาเอโฟด 
ซึ่งเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา 
ชิ้นเดียวที่เขามี ดาวิดทูลขอการ
ทรงน าจากพระเจ้าต่อหน้าปุโรหิต 
และเครื่องแต่งกายของปุโรหิตชิ้นนี้  
 การที่ดาวิดเรียกหาเอโฟด
เท่ากับเขาขอให้ปุโรหิตน าอูริมและ
ทูมมิมซึ่งเก็บไว้ใ นกระเป๋าเอโฟด
มาด้วย มีแต่มหาปุโรหิตเท่านั้นที่
สามารถพกพาและใช้อูริมและทูมิม 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  ในบทท่ี 30 
ข้อ 6   
เมื่อบรรดาทหารของดาวิดสูญเสีย
ครอบครัว พวกเขาก็เริ่มต่อต้านดาวิด 
และถึงกับพูดกันว่าจะฆ่าดาวิด  
 แทนที่จะวางแผนช่วยคน พวก
เขาคิดแต่จะโยนความผิด แต่ดาวิด
ได้รับก าลังในพระเจ้าและเริ่มหา  
ทางออก  

เมื่อเผชิญปัญหา จงจ าไว้ว่าการ
โยนความผิดและวิพากษ์วิจารณ์

นั้นไม่มีประโยชน์อะไร  
แทนที่จะท าเช่นนั้นจงพิจารณาดูว่า
เราจะช่วยหาทางออกได้อย่างไร 
 พวกทหารโยนความผิด ให้ผู้น า
คือดาวิด แต่ดาวิดแสวงหาพระเจ้า
หาทางแก้ปัญหา และพระเจ้าก็
หาทางออกให้ 
 เราเคยมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่ 
อาจจะเป็นในคริสตจักร ในกลุ่ม
เซลล์หรือในครอบครัวของเรา แล้ว
ที่ผ่านมาเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 จากตัวอย่างของดาวิดจากการ
เฝ้าเดี่ยวครั้งนี้ เราเรียน รู้ว่า อะไร
คือการตอบสนองที่ถูกต้อง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและ
ความสงบนิ่งกับพระเจ้า เพื่อว่า
เมื่อเราเผชิญปัญหานั้น เราจะ
ตอบสนองอย่างถูกต้อง โดยไม่ใช้
อารมณ์ ความรู้สึกเป็นตัวหลักใน
การตอบสนองนั้น 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระ
คริสต์มากขึ้นทุก ๆ วัน เพื่อว่า 
เมื่อเราเผชิญปัญหาใด ๆ เราจะ
เผชิญอย่างมีสติปัญญา ขอการทรง
น าจากพระเจ้า โดยไม่วู่วาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะ จงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 2 กันยายน   
1 ซามูเอล 31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 1ซามเูอล 31    
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงผล
สุดท้ายอะไรที่กษัตริย์ซาอูลไม่ได้
เดินไปกับพระเจ้า แต่ได้ยึดเอา
ความต้องการของตัวเองคือความ
อิจฉาเป็นหลัก? (ข้อ 4-5) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 4 
ซาอูลเผชิญความตายแบบเดียวกับ 
ที่เขาเผชิญชีวิต เขาจัดการกับปัญหา 
ด้วยตนเองโดยไม่คิดถึงพระเจ้า
หรือขอการทรงน าจากพระองค์  
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 ถ้าชีวิตของเราในตอน นี้ไม่ได้
เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น เราก็
ไม่อาจทึกทักได้ว่าต่อไปการเปลี่ยน- 
แปลงจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ  
 เมื่อชีวิตใกล้สิ้นสุดลง เราจะ
ตอบสนองต่อพระเจ้าแบบเดียวกับ
ที่เราได้ตอบสนองมาตลอด การ
เผชิญหน้ากับความตายเพียงแต่
แสดงให้เราเห็นว่าจริงๆ  แล้วเรา
เป็นอย่างไร  

เราอยากจะเผชิญความตาย
อย่างไร จงเริ่มต้นเผชิญชีวิต 
แบบนั้นเสียตั้งแต่ตอนนี ้

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3,4  ซาอูลเป็นคนร่างสูง หล่อ
เหลา แข็งแรง ร่ ารวย และมีอ านาจ 
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้เขาเป็นคน
ที่เราควรเลียนแบบ  
 เขาร่างสูง แต่เขาเล็กน้อยในสาย
พระเนตรพระเจ้า เขาหล่อเหลา 
แต่บาปของเขาท าให้เขาน่าเกลียด 
เขาแข็งแรงแต่การขาดความเชื่อ
ท าให้เขาอ่อนแอ เขาร่ ารวยแต่เขา
ล้มละลายด้านจิตวิญญาณ  

 เขาสั่งคนจ านวนมากได้ แต่เขา
สั่งให้คนเหล่านั้นเคารพนับถือหรือ
จงรักภักดีต่อเขาไม่ได้  
 ภายนอกซาอูลดูดี แต่ภายใน
เขาเสื่อมถอย  ความสัมพันธ์ท่ี
ถูกต้องกับพระเจ้าและคุณสมบัติที่
ดีนั้นมีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ที่ดูดี 
 รูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ประเด็น
ส าคัญ เพราะรูปลักษณ์ภายนอก 
ความหล่อ ความสวยงามนั้นเมื่อ
เวลาผ่านไป อายุมากขึ้น สิ่งเหล่านี้
ก็จะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้า  
 แต่ลักษณะภายในต่างหากที่
ส าคัญคือ จิตวิญญาณของเรา จิตใจ
ของเรา ความคิดท่าทีของเราที่จะ
ด ารงอยู่แม้ว่าเราจะอายุมากขึ้น เรา
ก็ยังสามารถพัฒนาให้สวยงามได้ 
 พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่
จะสร้างและพัฒนาเรา ได้เหมือนใน
พระธรรมยอห์นบทที่ 15:3 ที่กล่าว
ว่า “ท่านทัง้หลายได้รบัการ
ช าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้ อยค า
ทีเ่ราได้กล่าวแก่ท่าน”   

ดังนั้น จงให้พระวจนะของพระเจ้า 
ได้ช าระเรา สร้างเราให้สวยงาม 
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 เราได้จัดเวลาอ่านพระธรรม 
ศึกษาพระธรรม และภาวนาพระ
ธรรมของพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ
อยู่หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 3,4        ผู้เชิญอาวุธของซาอูล
เผชิญปัญหาด้านศีลธรรมคือเขา
ควรท าตามค าสั่งที่เป็นบาปจากคน
ที่เขาควรจะเชื่อฟังหรือไม่  
 เขารู้ว่าเขาควรเชื่อฟังกษัตริย์
ซึ่งเป็นเจ้านายของเขา แต่เขาก็รู้
ด้วยว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องผิด เขา
ตัดสินใจไม่ฆ่าซาอูล   
 การท าตามค าสั่งที่เราไม่เห็น
ด้วยกับการท าตามค า สั่งที่เรารู้ว่า
ผิดนั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าใครจะเป็น
คนสั่งและไม่ว่าผลของการไม่เชื่อ
ฟังจะเป็นอย่างไรก็ตาม การท าสิ่ง
ที่ผิดก็ยังคงไม่ถูกต้องและผิด
ศีลธรรมอยู่นั่นเอง  
 อะไรเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ
ของเราเมื่อเราเผชิญปัญหาด้าน
ศีลธรรม จงกล้าที่จะท าตามพระ -
บัญญัติของพร ะเจ้ามากกว่าค าสั่ง
ของมนุษย ์

อธิษฐาน 
 จากตัวอย่างชีวิตกษัตริย์ซาอูล 
ให้เราทูลขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็น
คนที่เอาพระเจ้า ไม่ใช่เอาตัวเอง 
หรือความปรารถนาของตัวเองเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช าระ
ความคิด จิตใจของเราด้วยพระ
วจนะของพระเจ้า เพื่อชีวิต ของเรา
จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้น ทั้งการตัดสิน  
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ
วิถีชีวิต 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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ข้อมูลส าคัญ 
จุดประสงค์ : เพื่อบันทึกประวัติ - 
ศาสตร์การปกครองของดาวิด 
: เพื่อแสดงตัวอย่างความเป็นผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้พระเจ้า 
: เพื่อให้เห็นว่าคนๆเดียวก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ 
: เพื่อแสดงให้เห็นคุณสมบัติที่พระ
เจ้าพอพระทัย 
: เพื่อบร รยายภาพของดาวิดใน
ฐานะผู้น าในอุดมคติของอาณาจักร
ที่ไม่สมบูรณ์แบบ และเป็นภาพเล็ง
ถึงพระคริสต์  ผู้ซึ่งจะทรงเป็นผู้น า
ในอุดมคติของแผ่นดินใหม่ที่
สมบูรณ์แบบ (บทที่7) 
ผู้เขียน : ไม่ปรากฏ บางคนคาด
ว่า ศาบุดบุตรนาธันคงเป็นผู้เขียน 
(1พกษ .4:5) พระธรรมนี้ยังรวม
ข้อเขียนของ นาธันและกาดด้วย 
(1พศด.29:29) 

 
 

 
เบื้องหลัง  : ชนชาติอิสราเอล
ภายใต้การปกครองของดาวิด 
ข้อพระคัมภีร์หลัก 2ซมอ.5:2 
"และดาวิดทรงทราบว่า  พระเจ้า
ทรงสถาปนาพระองคใ์ห้เป็น
พระราชาเหนืออิสราเอล  และ
พระองคไ์ด้ทรงยกย่องราช -
อาณาจกัรของพระองคด์้วยเหน็
แก่อิสราเอลประชากรขอ ง
พระองค"์  

พระธรรม 2ซามูเอลกล่าวถึง
เรื่องราวของดาวิด ขณะที่อ่าน เรา
จะตื่นเต้นมากเมื่อดาวิดได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ แล้ว
ก็เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลทั้งหมด 
(5:1-5) เราจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อ
ดาวิดน าหีบพันธสัญญากลับมายัง
พลับพลา (6:1-23) และเราจะยินดี
อย่างยิ่งเมื่อดาวิดน าทัพของเขาสู่
ชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหลายและยึด 

เข้าใจพระธรรม 2 ซามูเอล 
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ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่โยชูวาได้ 
เริ่มต้นไว้จนเสร็จสมบูรณ์ (บทที่ 8-
10)  

ดาวิดเป็นคนที่ประสบความ -
ส าเร็จมาก แต่ดาวิดเป็นเพียงมนุษย์ 
และเขามีช่วงเวลาอันมืดมนที่เขา
สะดุดและตกลงไปในความบาป 
เรื่องราวของตัณหา การล่วงประเวณี 
และการฆาตกรรมท าให้เราไม่  
สบายใจ (บทที่ 11-13) เรื่องราว
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่คนที่
ยิ่งใหญ่และพยายามเชื่อฟังพระเจ้า
ก็ยังหวั่นไหวเพราะการทดลองและ
บาป 

การด าเนินชีวิตในทางของ
พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไร้กังวลเสมอ
ไป ดาวิดมีปัญหาครอบ ครัว โอรส
ของเขาปลุกปั่นคนทั้งชาติให้กบฏ
และตั้งตนเป็นกษัตริย์ ( 14:1-
18:33) นอกจากนี้ความยิ่งใหญ่ยัง
ท าให้เกิดความเย่อหยิ่ง อย่างที่เรา
เห็นดาวิดท าบาปโดยนับไพร่พล
เพื่อเขาจะภาคภูมิใจในก าลังทหาร
ของชนชาติ (24:1-25)  

แต่เรื่องของวีรบุรุษที่หลงไป
นั้นไม่ได้กลับใจ แต่ ดาวิดก็ยังต้อง
เผชิญกับผลที่เกิดจากความบาป     
ที่เขาท าไว้ (บทที่ 12-20) ผลที่
ตามมานี้อยู่กับดาวิดไปตลอดชีวิต 
เป็นเครื่องเตือนใจให้เขาระลึก      
ถึงบาปของตนและระลึกว่าเขา
ต้องการพระเจ้า 

เมื่อเราอ่านพระธรรม 2 ซา-    
มูเอล  มองหาลักษณะพิเศษของ    
ดาวิดที่เหมือนพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็น
ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความ
กล้าหาญ ความใจกว้าง การอุทิศ
ตัว ความจริงใจ รวมถึงคุณสมบัติ
อื่นๆที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เช่น
ความถ่อมตัวและความส านึกผิด 
ความบาปและการกลับใจของดา
วิดเป็นบทเรียนที่มี่ค่า เราเองก็เป็น
คนที่พระเจ้าทรงชอบพระทัยได้
เช่นเดียวกับดาวิด 
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วันที่ 3 กันยายน   
2 ซามูเอล 1:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 1:1-16 
ช้า ๆ  1 รอบ 
เมื่อศัตรูของดาวิดคือซาอูลเสีย -
ชีวิต ดาวิดมีความรู้สึกอย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้      
ข้อ 13 
ชายที่มาส่งข่าวกล่าวว่าตนเป็นชาว 
อามาเลขจากค่ายของซาอูล (1:2)  
 เขาอาจจะเป็นชาวอามาเลข
ภายใต้การปกครองของอิสราเอล 
หรืออาจจะเป็นคนที่เข้าไปเก็บของ
มีค่าหรืออาหารในสนามรบก็ได้ แต่
เห็นได้ชัดว่าชายคนนี้โกหกว่าเขา
เป็นใครและโกหกเรื่องที่เกิดขึ้นใน
สนามรบด้วย   

 เนื่องจากชายคนนี้มีมงกุฎของ
ซาอูลซึ่ งเป็นสิ่งที่ชาวฟีลิสเตียไม่
น่าทิ้งไว้ เราจึงอาจสรุปได้ว่าเขา
พบศพซาอูลในสนามรบก่อนที่
ชาวฟีลิสเตียจะมาถึง (1ซมอ.31:8)   
 การหลอกลวงน าชีวิตไปสู่หายนะ 
ชายคนนี้โกหกโดยหวังจะได้รับ
รางวัลจากการฆ่าคู่แข่งของดาวิด 
แต่เขาไม่รู้อุปนิสัยของดาวิด  
 ถ้าดาวิดให้รางวัลเขาที่ฆ่าซาอูล 
ดาวิดก็จะมีส่วนผิดด้วย แต่ดาวิด
สั่งฆ่าผู้ส่งข่าวเสีย  
 การโกหกน าหายนะมาสู่ผู้โกหก 
ไม่ว่าเขาจะท าสิ่งที่โกหกไว้หรือไม่
ก็ตาม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ในข้อ 15,16   
ท าไมดาวิดจึงถือว่าการฆ่ากษัตริย์
เป็นสิ่งที่ผิ ด ทั้งๆที่ซาอูลเป็นศัตรู
ของเขา? 
 ดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าทรงเจิมตั้ง
ซาอูล และมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะ
ทรงปลดซาอูลออกจากต าแหน่งได้  
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 ถ้าการฆ่ากษัตริย์กลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญและไม่ สลักส าคัญ
อะไร สังคมก็จะไม่มีระเบียบ การ
พิพากษาบาปของซาอูลเป็นหน้าที่
ของพระเจ้าไม่ใช่ของดาวิด (ลนต.
19:18)  
 เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรง
แต่งตั้งผู้ปกครองให้มีอ านาจเหนือ
เรา และเรา ควรเคารพต าแหน่ง
ของพวกเขา (รม.13:1-5) 

นี่คือหลักการของพระเจ้า คือ 
 อย่าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม
ไว้ ถ้าผู้น าท าบาป พระเจ้าจะเป็น 
ผู้ที่จัดการเขาไม่ใช่หน้าที่ของเรา  

ดังกรณีของซาอูล 
 แต่ในขณะเดียวกัน ส าหรับผู้น า 
เราต้องรับผิดชอบลูกแกะ และพันธ-
กิจที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลนั้นด้วย
ความรัก อย่าใช้สิทธิอ านาจอย่าง  
ไม่ถูกต้อง แล้วอ้างสิทธิอ านาจที่
พระเจ้าประทา นให้ท าตามความ
ต้องการของตัวเอง  เพราะมิฉะนั้น
ชีวิตเราก็จะลงท้ายแบบซาอูลที่    
พระเจ้าจะทรงจัดการอย่างแน่นอน 

 พระเจ้าตรัสอะไรกับเราบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ให้เราโตขึ้นกับพระเจ้า 
เพื่อเราจะเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิด
ที่จะตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่
ด้วยความต้องการและความรู้สึก
ของตนเอง 
 อธิษฐานเผื่อสมาชิกในคริสต -
จักรเราทุกคนจะรักและเชื่อฟังผู้น า 
และอธิษฐานเผื่อผู้น าที่จะรักลูก
แกะและรับผิดชอบต่อพันธกิ จที่
พระเจ้าประทานให้อย่างสัตย์ซื่อ
และขยันขันแข็ง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 4 กันยายน   
2 ซามูเอล 1:17-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล  
1:17-27 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ส าหรับเรื่องท่าทีของดาวิดที่
มีต่อซาอูลซึ่งแม้เสียชีวิตไป ดาวิด
ก็ยังไว้อาลัยอยู่? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 26 
เม่ือดาวิดกล่าวว่าความรกัของ
โยนาธานนัน้ “ประหลาดเหลือ
ยิง่กว่าความรกัของสตรี ” ดาวิด
ไม่ได้บอกเป็นนัยว่าเขามีความ - 
สัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโยนาธาน การ
รักร่วมเพศเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด
ในอิสราเอล  
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 พระธรรมเลวีนิติ 18:22 เรียกการ
รักร่วมเพศว่า “น่ารังเกียจเดียด -
ฉันท์ ” และพระธรรมเลวีนิติ 20:13 
ประกาศให้ประหารคนรักร่วมเพศ  
 ดาวิดเพียงแต่กล่าวถึงค วาม -
สัมพันธ์ฉัน ท์พี่น้องที่ลึกซึ้งและ
มิตรภาพที่ซื่อสัตย์ระหว่างเขากับ
โยนาธานเท่านั้น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 17-27 
ซาอูลสร้างปัญหามากมายให้ดาวิด 
แต่เมื่อซาอูลสิ้นชีวิต  ดาวิด ได้
ประพันธ์บทเพลงคร่ าครวญแด่    
ซาอูลและโยนาธาน  

ดาวิดมีสิทธิจ์ะเกลียดซาอูล 
แต่เขาเลือกที่จะไม่ท าเช่นนั้น 
ดาวิดเลือกที่จะมองสิ่งดีๆ 
ที่ซาอูลได้ท าและมองข้าม 
ช่วงเวลาที่ซาอูลโจมตีเขา 

 การละทิ้งความเกลียดชังและ
ความเจ็บปวดและการเคารพนับถือ 
ด้านดีของคนคนหนึ่ง โดยเฉพาะ
ของศัตรูนั้นต้องอาศัยความกล้า -
หาญอย่างมาก 

 ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะ ดีรอบคอบ
ทั้งหมด มีบุคคลเดียวก็คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
เท่านั้นที่สมบูรณ์แบบและไม่ผิด -
พลาดเลย ในหนึ่งบุคคล มีทั้งเรื่อง
บวกและเรื่องลบ เช่นเดียวกันกับ   
ซาอูลที่ดาวิดมองดูในเรื่องเชิงบวก 
และดาวิดสามารถกล่าวยกย่องได้ 

เราเรียนรู้ท่าทีเชิงบวกจากดาวิดได ้
และนี่ควรเป็นท่าทีของเรา 
ที่เป็นคริสเตียนที่ต้องมีด้วย  
มองทุกอย่างด้วยท่าทีเชิงบวก  
แม้คน ๆ นั้นจะมีเรื่องแง่ลบ 

ที่ท าร้ายเรา 
เหมือนที่ดาวิดเผชิญก็ตาม 

 ให้เราคิดถึงพี่น้องบางคนที่เรา
เคยไม่ชอบเขา ให้เราคิดเกี่ยวกับ
เรื่องบวกของเขา และให้เราขอบ -
พระคุณพ ระเจ้าส าหรับคน ๆ นั้น  
ที่พระเจ้าจะทรงใช้เขาส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้าได้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ท าลายความคิดแง่ลบในจิตใจของ
เราให้มันพังทะลายไป และเติม
จิตใจของเราด้วยความคิด แง่บวก 
ให้เรามองทุกสถานการณ์ด้วย
ความคิดเชิงบวก ทูลขอพระเจ้า
ทรงช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับ     
พี่น้องทุก ๆ คนในคริสตจักร     
ด้วยความคิดแง่บวกเสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 5 กันยายน   
2 ซามูเอล 2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 2  
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เราได้เห็น
ผลร้ายข องการแตกแยกที่พี่น้อง
ชาติเดียวกันต้องต่อสู้กัน แล้วผลที่
เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้      
ข้อ 12 เป็นต้นไป 
เมื่ออิสราเอลแตกแยก ความตึงเครียด 
ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่า ยใต้เกิด
ขึ้นอยู่เสมอ แต่คู่แข่งของดาวิดจาก
ฝ่ายเหนือนั้นจริงๆ แล้วไม่ใช่อิช -
โบเชทแต่เป็นอับเนอร์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
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 ในเหตุการณ์ตอนนี้ อับเนอร์
เสนอให้มีการประลองดาบกัน
ระหว่างทหารกล้าจากกองทัพของ
ตนกับทหารจากกองทัพของดาวิด
ซึ่งน าโดยโยอาบ  
 การที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน
ที่สระกิเบโ อน (อยู่ในเขตแดนของ
เบนยาบินบ้านเกิดของซาอูล ) 
แสดงให้เห็นว่าทหารของโยอาบ
ก าลังรุกขึ้นไปทางเหนือและครอบ -
ครองดินแดนได้มากขึ้น  
 อับเนอร์คงเสนอการประลองนี้
โดยหวังจะหยุดการรุกรานของ    
โยอาบ   
 ชายสิบสองคนจากแต่ละฝ่ายที่มี
คนเหลือมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ 
การต่อสู้ระหว่ างดาวิดกับโกลิอัท 
(1ซมอ.17) ก็ใช้วิธีคล้ายๆ  กัน วิธี
นี้หลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อจาก
สงครามเต็มรูปแบบ แต่ในกรณีนี้
ทหารทั้งยี่สิบสี่คนล้มตายก่อนที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างชัยชนะได้ 
เมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผล สงครามก็ต้อง
ด าเนินต่อไป 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 21-23 
อับเนอร์เตือนอาสาเฮลหลายครั้ง
ให้หันกลับมิฉะนั้นเขาอาจเสียชีวิต 
แต่อาสาเฮลไม่ยอมเปลี่ยนความ
ตั้งใจ  

ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งด ี
ถ้ามีเป้าหมายที่คุ้มค่า  

แต่ถ้ามีไว้เพียงเพื่อเกียรติยศ 
หรือผลประโยชน์ส่วนตัว  
ความมุ่งมั่นก็ไม่ได้ดีไปกว่า 

ความดื้อรั้น  
 ความด้ือรั้นของอาสาเฮลไม่เพียง
ท าให้เขาต้องตาย แต่อีกหลายปี
ข้างหน้ายังก่อให้เกิดความแตก -
แยกที่ไม่น่าเกิดขึ้นในกองทัพของ
ดาวิด (3:26,27; 1 พกษ.2:28-35)  
 ก่อนเราจะตัดสินใจทุ่มเทเพื่อ   
สิ่งใด จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เป้าหมายนั้นคุ้มค่ากับที่เราทุ่มเท 
 เช่นเดียวกัน ก่อ นที่เราจะทุ่มเท
ชีวิต หรือปักใจกับสิ่งใดนั้น เรา
ต้องมั่นใจว่า นั่นถูกต้องหรือไม่ ?
และนั่นเป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า
หรือไม่?    
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ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องฝึกฝน 
ที่จะเรียนรู้ถึงการฟังพระสุรเสียง
ของพระเจ้า เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ 
ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  
เพื่อว่าเมื่อถงึเรื่องที่ส าคัญ 

เราจะได้ไม่ผิดพลาด 
 ท่านมีประสบการณ์การฟังพระ - 
สุรเสียงของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้าในเรื่องการฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรง
สอนเราถึ งการฟัง และให้เราได้รู้
ถึงการเตรียมชีวิตของเราในการฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ 
 ขณะนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้อง
ตัดสินใจ   ทูลขอพระเจ้าให้เรา
ชัดเจนถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าใน
เรื่องนี้ เพื่อเราจะมีความม่ันใจใน
การฟังพระสุรเสียงของพระองค์
มากขึ้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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วันที่ 6 กนัยายน   
2 ซามูเอล 3:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2ซามเูอล 3:1-21 
ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่ออับเนอร์ท าผิดคือล่วงประเวณี
กับสนมของซาอูล แล้วอิ ชโบเชท
ตอบสนองอย่างไร ท่านคิดว่าท าไม 
อิชโบเชทจึงไม่กล้าจัดการอับเนอร์? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 6-7    การหลับนอนกับภรรยา
หรือสนมคนใดของกษัตริย์เท่ากับ
การอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์และถือ
เป็นการกบฎ  
 เนื่องจากอิชโบเชทเป็นผู้น าที่
อ่อนแอ อับเนอร์จึงมีอ านาจควบคุม 
ชนชาติ อับเนอร์อาจคิดว่าเขามีสิทธิ์ 
จะหลับนอ นกับสนมของซาอูล ได้ 
แต่อิชโบเชท เห็นว่าอับเนอร์ก าลัง  
จะมีอ านาจมากเกินไป 

ข้อ 13-14 มีคาลแต่งงานกับดาวิด
แล้ว  
 ซาอูลจัดการแต่งงานขึ้นเพื่อเป็น
รางวัลแก่การกระท าที่กล้าหาญของ
ดาวิด (1ซมอ.17:25; 18:24-27) แต่
ภายหลังขณะที่ซาอูลอิจฉาดาวิดจน
ขาดสติ เขาก็บังคบัให้มีคาลแต่งงาน
กับปัลทีเอล (1ซมอ.25:44)     
 ตอนนี้ดาวิดต้องการภรรยา
กลับคืนมาก่อนเขาจะเริ่มเจรจา
สันติภาพกับฝ่ายเหนือ  
 ดาวิดอาจจะยังรักมีคาล หรือ
มิฉะนั้นดาวิดก็คิดว่า การแต่งงาน
กับธิดาของซาอูลจะท าให้การอ้าง
สิทธิ์ในการปกครองอิสราเอลหนัก
แน่นยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นว่าเขา
ไม่ได้มุ่งร้ายต่อราชวงศ์ของซาอูล 
ปัลทีเอลตกเป็นเหยื่อที่น่าสงสารที่
ติดร่างแหความอิจฉาของซาอูล 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ในข้อ 7 
อิชโบเชทมีสิทธิ์จะคัดค้านพฤติกรรม 
ของอับเนอร์ แต่เขาไม่มีศีลธรรมที่  
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หนักแน่นพอจะรักษาสิทธิอ านาจ
ของตน (3:11)  
 พื้นฐานทางศีลธรรมที่ไม่ม่ันคง
กลายเป็นบ่อเกิดปัญหาของอิสรา -
เอลตลอดสี่ศตวรรษต่อมา กษัตริย์
อิสราเอลทั้งหมดสี่สิบองค์นั้นเรียก
ได้ว่า “ดี”  เพียงสี่องค์เท่านั้น  

การจะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ
ของเราและเผชิญหน้ากับ 

ความชั่วร้ายของฝ่ายตรงข้าม 
ต้องอาศัยความกล้าหาญและ 
ความเข้มแข็ง เมื่อเราเชื่อมั่นว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ผิดก็อย่าให้ใคร 
เกลี้ยกล่อมจนเราเปลี่ยนจุดยืน 

 จงยืนหยัดในการต่อสู้  
และอุ้มชูความถูกต้อง 

 เรากล้าที่จะยืนหยัดม่ันคงใน
ความเชื่อหรือไม่ เราต้องเจอ
สถานการณ์อะไ รหรือไม่ที่เราต้อง
ยืนหยัดแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยาก 
เหตุการณ์นั้นคืออะไร และเรา
ตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 และเราได้วางแผนสร้างความ
มั่นคงเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณของเรา
อย่างไรบ้าง?________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เราให้มั่นคงเข้มแข็งในทางของ
พระองค์อยู่เสมอ ให้เราสามารถจ า
ความจริงในพระวจนะที่เราศึกษา
ไปนั้น และให้เราสามารถประยุกต์
พระวจนะนั้นในชีวิตของเราได้
อย่างถูกต้อง 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรา มีความกล้า
หาญที่จะยืนหยัดตามพระวจนะ
ของพระเจ้า ไม่ประนีประนอมกับ
ความบาป และทูลขอสติปัญญา
จากพระเจ้าที่ใช้พระวจนะนั้น
ถูกต้องตามบริบทที่เราเผชิญอยู่
นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 7 กันยายน   
2 ซามูเอล 3:22-39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล  
3:22-39 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท าไมโยอาบต้องฆ่าอับเนอร์ และ
ท่านคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตาม
หลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ27  อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮลน้องชาย 
ของโยอาบเพื่อป้องกันตั ว โยอาบ
จึงฆ่าอับเนอร์เพื่อล้างแค้นให้น้อง -
ชายและเพื่อป้องกันต าแหน่งผู้น า
ทางการทหารของตนเองด้วย  
 คนที่ฆ่าคนอื่นเพื่อป้องกันตัว
ควรจะปลอดภัยในเมืองลี้ภัย (กดว. 
35:22-25) แต่โยอาบแสดงความไม่  
ย าเกรงต่อบทบัญญัติของ พระเจ้า  
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โดยการฆ่าอับเนอร์เพื่อล้างแค้น  
ในเฮโบรนซึ่งเป็นเมืองลี้ภัย (ยชว.
20:7) 
 
ข้อ39 โยอาบและอาบีชัยคือบุตร
ทั้งสองของนางเศรุยาห์ที่ดาวิด
กล่าวถึง  
 ดาวิดมีปัญหาในการควบคุม   
โยอาบ เพราะแม้โยอาบจะจงรัก -
ภักดีต่อดาวิดอย่างมาก แต่โยอาบ
ก็ดื้อรั้นและชอบท าอะไรตามใจ
ตนเอง ดาวิดยอมยืดหยุ่นให้ตามที่
โยอาบต้องการก็เพื่ อแลกกับความ
จงรักภักดีของเขา   
 การฆาตกรรมอับเนอร์เป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโยอาบมี
อิสระที่จะท าอะไรก็ได้ แม้ดาวิดจะ
ไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรมแต่
เขาก็ยังปล่อยไว้ไม่ลงโทษ เพราะ 
[1] การลงโทษโยอาบอาจท าให้
กองทัพกบฏ  
[2]โยอาบเป็นหลานของดาวิด และ
การท าอะไรรุนแรงจะก่ อให้เกิด
ปัญหาครอบครัวได้  

[3]โยอาบมาจากเผ่ายูดาห์ และดา
วิดไม่ต้องการให้เผ่าของตนเอง
กบฏ  
[4] การก าจัดโยอาบก็เท่ากับ
สูญเสียแม่ทัพที่เชี่ยวชาญและมี
ความสามารถซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การเสริมก าลังกองทัพของดาวิด 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 26-29 
โยอาบแก้แค้นให้น้องชายที่ตายไป
แทนที่จะให้พระเจ้าทรงพิพากษา 
แต่การแก้แค้นนั้นส่งผลร้ายต่อโย
อาบ (1พกษ.2:31-34)  
 พระเจ้าจ ะทรงคืนสนองคนที่
สมควรได้รับ (รม12:19) อย่าดีใจ
เมื่อศัตรูของเราต้องทนทุกข์ และ
อย่าพยายามแก้แค้น การหาทาง
แก้แค้นจะท าลายสันติสุขในใจ    
เราเองและยั งส่งเสริมให้เกิดการ  
แก้แค้นคืนต่อไปอีก 
 เราต้องด าเนินชีวิตตามพระ -
วจนะของพระเจ้าเสมอ ไม่ว่าเรื่อง
อะไรก็ตาม  
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 อย่างเช่นในตอนนี้ที่โยอาบแก้ -
แค้นให้น้องชายคืออาสาเฮล โดย
การฆ่าอับเนอร์เสีย ซึ่งการแก้แค้น
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
พระวจนะของพระเจ้า  

เราต้องไมต่ัดสินและ 
ท าตามใจตัวเอง  

แม้ว่ามีหรือไม่มีโอกาสก็ตาม 
เพราะเราต้องรับผิดชอบผลของ
การกระท าของเราอย่างแน่นอน 
 เราเคยมี หรือเคยเห็นประสบ -
การณ์อะไรหรือไม่ ที่คนท าตามใจ
ตัวเอง ไม่ท าตามหลักการพระ
วจนะของพระเจ้า และในที่สุดก็
ต้องรับผลของการท าผิดพลาดนั้น 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่งที่เราต้องอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถใช้และ
ประยุกต์หลักการพระวจนะของ
พระเจ้ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของเราทุก ๆ วัน เพื่อว่าพระวจนะ 
ของพระเจ้าจะเป็นวิถีชีวิตของเรา
ตลอดเวลา 

 วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ เราต้อง
ตัดสินใจ ทูลขอพระเจ้าทรงน าเรา
ให้เราสามารถคิดถึงหลักการ    
พระวจนะมาใช้ในการตัดสินใจ    
ในเรื่องนี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 8 กันยายน   
2 ซามูเอล 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 4  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ตอนนี้ท่านได้เริ่มเห็นผลของ  
ความบาปที่ส่งผลมายังลูกหลาน
ของซาอูลแล้ว อะไรได้เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวของซาอูล (ข้อ 7)? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11 เป็นต้นไป 
ดาวิดเรียกอิชโบเชทว่า “คนบริสุทธิ”์ 
ในฐานะที่เป็นโอรสของซาอูล  
 อิชโบเชทมีสิทธิ์อันชอบธรรม
เหนือบัลลังก์ เขาไม่ใช่คนชั่วร้าย ที่
ต้องการเป็นกษัตริย์ เขาเพียงแต่
อ่อนแอเกินกว่าจะยืนหยัดต่อสู้กับ
ความอยุติธรรม  

 แม้ดาวิดจะรู้ว่าอิชโบเชทไม่ใช่
ผู้น าที่เข้มแข็งซึ่งจ าเป็นต่อการรวม
อิสราเอล แต่ดาวิดก็ไม่ได้ตั้งใจจะ
ฆ่าอิชโบเชท พระเจ้าทรงสัญญาจะ
มอบอาณาจักรให้ดาวิด และเขารู้
ว่าพระเจ้าจะทรงท าพร ะสัญญานั้น
ให้ส าเร็จ           
 ดาวิดโกรธเมื่อได้ข่าวว่าอิชโบเชท 
สิ้นชีวิต ดาวิดไม่เคยท าร้ายซาอูล
และคิดว่าการลอบฆ่าเป็นวิธีท่ี       
ขี้ขลาด  
 ดาวิดต้องการรวมอิสราเอลให้
เป็นหนึ่ง ไม่ใช่สร้างความแตกแยก
อย่างถาวรระหว่างเขากับผู้คนที่
สนับสนุนอิชโบเชท ดาวิดสั่ง
ประหารผู้ลอบฆ่าและท าพิธีฝังศพ
ให้อิชโบเชทอย่างเหมาะสมเพื่อ
แสดงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าลายล้างราชวงศ์ของซาอูล  
 เมื่ออิสราเอลทุกเผ่าตระหนักว่า
ดาวิดเป็นผู้น าที่เข้มแข็งที่พวกเขา
ต้องการ พวกเขาก็ปฏิญาณจะ
จงรักภักดีต่อดาวิด  
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 แน่นอนว่าการคุกคามของชาว   
ฟีลิสเตียและชื่อเสียงทางการทหาร
ของดาวิด (1ซมอ .18:7) ก็มีส่วน
ช่วยให้ประชาชนเป็นน้ าหนึ่งใจ -
เดียวกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองข้อ 1    
อิชโบเชทเป็นคนที่กล้าหาญเพราะ
คนอื่น (อับเนอร์ ) แทนที่จะกล้า -
หาญเพราะพระเจ้า เมื่ออับเนอร์
ตาย อิชโบเชทก็ไม่เหลืออะไรอีก 
เขาหว าดกลัวเมื่อตกอยู่ในภาวะ
วิกฤตและอยู่ภายใต้ความกดดัน  

ความหวาดกลัว 
ท าให้เราท าอะไรไม่ได้ แต ่

ความเชื่อและการวางใจพระเจ้า
เอาชนะความกลัวได้  

(2ทธ.1:6-8; ฮบ.13:6) ถ้าเรา
วางใจในพระเจ้า เราจะมีเสรีภาพ
ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์
รอบตัวเราอย่างกล้าหาญ 

 เราต้องขอบคุณพระเจ้ าส าหรับ
ทีมงานของเรา แต่เราต้องไม่พึ่งพิง
ทีมงานมากจนกระทั่งเป็นความกลัว  

เราทุกคนต้องพึ่งพาพระเจ้า ย าเกรง 
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า  
ของเราและทรงน าเรา ไม่ใช่ทีมงาน  

เราและทีมงานของเรา 
ต้องร่วมกันแสวงหาพระเจ้า  
และรับใช้ตามของประทาน  
ที่เราต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน  
โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

 บรรยากาศการท างานของเราใน
คริสตจักร ในกลุ่มเซลล์ ในครอบ -
ครัวของเรานั้นมีพระเจ้าเป็น
ศูนย์กลางหรือไม่ เราและทีมงาน
ของเราทุกคนมีพระเจ้าเป็น
ศูนย์กลางหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 จงให้พระเจ้า ทรงเป็นศูนย์กลาง
ในทุกสิ่งที่เรากระท าเถิด 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระเจ้าส าหรับ
ความยิ่งใหญ่ พระสติปัญญาของ
พระองค์ อธิษฐานมอบชีวิตของเรา
คริสตจักรและครอบครัวของเราให้
พระเจ้าทรงครอบครองและเป็นผู้
ทรงน าในทุกประการ 
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 อธิษฐานตามสดุดีบทที่ 121 ที่
กล่าวถึงความอุปถัมภ์ข องพระเจ้า
ที่มีต่อเรา ประกาศความจริง
ออกมาจากพระธรรมสดุดีบทนี้ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงช่วยเหลือเราในอดีตที่
ผ่านมาที่ท าให้เราไม่ต้องโกหกและ
พบกับชัยชนะได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 กันยายน   
2 ซามูเอล 5:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 5:1-16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3-5 
นี่เป็นครั้งที่สามที่ดาวิดได้รับการ
เจิมตั้งเป็นกษัตริย์  
 ครั้งแรกเขาได้รับการเจิมอย่าง
ลับๆ จากซามูเอล (1ซมอ .16:13) 
จากนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งเป็น
กษัตริย์ของเผ่ายูดาห์ (2:4) และใน
ที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์
ของอิสราเอลทั้งหมด  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ชีวิตของดาวิดดูมืดมนในฐานะ
คนนอกกฎหมาย แต่พระสัญญา
ของพระเจ้าที่จะให้เขาเป็นกษัตริย์
ของอิสราเอลทั้งหมดก าลังจะส าเร็จ 
แม้ชนชาติ จะถูกแบ่งแยกอีกครั้ง
ภายในเวลาไม่ถึงเจ็ดสิบห้าปี แต่
ราชวงศ์ของดาวิดจะปกครองยูดาห์
หรืออาณาจักรใต้ เป็นเวลากว่า 
400 ปี 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 6,7 เห็นได้ชัดว่า ชาวเยบุส
เป็นฝ่ายได้เปรียบทางการทหาร
และพวกเขาก็โอ้อวดว่าพวกเขา
มั่นคงปลอดภัยอยู่หลั งก าแพงที่
แน่นหนาของเยรูซาเล็ม ซึ่งเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่าศิโยน  
 แต่ไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าก าแพง
เมืองไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ 
เมื่อดาวิดเข้าเมืองได้ทางอุโมงค์ส่ง
น้ า พวกเขาก็ตั้งตัวไม่ติด  
 เรามั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริงใน
พระเจ้าเท่านั้น อย่างอื่นเป็นความ
มั่นคงจอมปลอมทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะ 

ถูกล้อมด้วยก าแพงหินที่แข็งแกร่ง 
อยู่ในบ้านที่สะดวกสบาย หรือมีการ
งานที่มั่นคง ก็ไม่มีใครท านายได้ว่า
พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น  
 ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
เป็นความม่ันคงเพียงหนึ่งเดียวที่
ไม่มีอะไรช่วงชิงไปได้ 
 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราได้พั ฒนา
ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระ -
เจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 12 “และดาวิดทรงทราบว่า  
พระเจ้าทรงสถาปนาพระองค.์..” 
  แม้อาณาจักรต่างชาติจะถือว่า
ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาขึ้นอยู่กับ
ชัยชนะ อ านาจ กองทัพ และทรัพย-์
สิน แต่ ดาวิดรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของ
เขามาจากพระเจ้าเท่านั้น   
 ความยิ่งใหญ่หมายถึงการรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับพระเจ้า  
แบบส่วนตัวและในระดับชาติ เพื่อ  
ให้บรรลุเป้าหมายนี้  
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 ดาวิดจะต้องควบคุมความทะเยอ- 
ทะยานของตน แม้เขาจะมีชื่อเสียง 
ประสบความส าเร็จและเป็นที่ชื่นชอบ 
ดาวิดก็ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต
และรับใช้ประชาชนตามพระประสงค์ 
ของพระเจ้า 

เราแสวงหาความยิ่งใหญ่ 
จากพระเจ้าหรือจากมนุษย์  
จงจ าไว้ว่าเราจะต้องลด 

ความทะเยอทะยานของเราให้ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า 
เพื่อเราจะประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐา นทูลขอพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเราอย่างเต็ม
ขนาดเพื่อเราจะเป็นคนที่มีน้ าพระทัย 
แบบพระคริสต์ ให้ชีวิตของเรามี
ความถ่อมใจอยู่เสมอ ตระหนัก
เสมอว่า ที่เราได้มาจนถึงขนาดนี้
นั้นเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า
ที่ทรงประทานให้กับเรา 
 อธิษฐานสรรเสริญและขอบ -
พระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทาน
พระพรนานาประการให้กับเรา และ 
ทรงน าชีวิตของเราให้ประสบ
ความส าเร็จจนถึงปัจจุบันนี้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 10 กันยายน   
2 ซามูเอล 5:17-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 ซามเูอล  
5:17-25 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้
เรื่องการเผชิญปัญหาจากชีวิตของ
ดาวิดอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17      ชาวฟิลิสเตียเริ่มกดขี่  
ชาวอิสราเอลในสมัยขอ งแซมสัน 
(วนฉ.13-16)  
 ชาวฟีลิสเตียยังคงเป็นศัตรูที่
ร้ายกาจที่สุดของอิสราเอล แม้ครั้ง
หนึ่งพวกเขาจะถือว่าดาวิดเป็น
เพื่อนและพันธมิตร (1ซมอ.27,29)  

 เนื่องจากชาวฟีลิสเตียครอบครอง
ดินแดนส่วนใหญ่ทางตอนเหนือ
ของอิสราเอล พวกเขาจึงไม่รบกวน
ดาวิดเมื่อเขาเป็นกษัตริย์ของยูดาห์
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ แต่เมื่อพวกฟีลิส- 
เตียรู้ว่าดาวิดก าลังวางแผนจะรวม
อิสราเอลทั้งหมดเข้าด้วยกันพวก
เขาก็พยายามยับยั้งดาวิด 
 

ข้อ 19 ดาวิดรับถ้อยค าที่ชั ดเจน
เช่นนี้จากพระเจ้าได้อย่างไร? 
 เขาอาจจะอธิษฐานและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นให้ลงมือท า 
เขาอาจจะถามพระเจ้า ผ่านทางผู้ -
เผยพระวจนะ  แต่ที่เป็นไปได้มาก
ที่สุดก็คือ เขาไปหามหาปุโรหิต ซึ่ง
ปรึกษาพระเจ้าผ่านทางอูริมและ
ทูมมิมซึ่งพระเจ้าทรงบอกให้ชาว
อิสราเอลใช้เพื่อจุดประสงค์นี้  
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 19-25 
 ดาวิดออกรบตามที่พระเจ้าทรง
สั่ง แต่ละครั้งดาวิด  
[1] ถามว่าเขาควรจะต่อสู้หรือไม่ 
[2] ท าตามค าสั่งอย่างระมัดระวัง
และ [3] ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
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 เราท าผิดพลาดใน “การต่อสู้ ” 
ของเราได้หากเราละเลยขั้นตอน
เหล่านี้ แล้ว  
[1] ท าสิ่งที่เราต้องการโดยไม่สนใจ
พระประสงค์ของพระเจ้า 
[2] ท าตามวิธีของเราและไม่ใส่ใจ
ค าแนะน าในพระคัมภีร์หรือจากคน
อื่นๆ ท่ีมีสติปัญญา และ  
[3] รับเกียรติมาเป็นของตนเอง
หรือให้เกียรติคนอื่นโดยไม่ยอมรับ
ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา การ
ตอบสนองเช่นนี้เป็นบาป 
กุญแจการประสบความส าเร็จ 

ของดาวิดคือชัดเจนในพระสุรเสียง 
และการทรงน าของพระเจ้า  
ดาวิดปรึกษาพระเจ้าเสมอ 
ทุกครั้งที่จะก้าวออกไป  

 ส าหรับเรานั้น ก่อนที่เราจะ
ตัดสินใจในแต่ละเรื่องนั้น เราได้
ปรึกษาพระเจ้าหรือไม่ การแสวง -
หาน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นเป็น
วิถีชีวิตของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทู ลขอพระเจ้าทรง    
สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการฟังพระ -   
สุรเสียงของพระองค์ ให้เรามีความ
ชัดเจนมากขึ้น จนการฟังพระ -      
สุรเสียงนี้เป็นวิถีชีวิตของเราใน   
การด าเนินชีวิตตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 11 กันยายน   
2 ซามูเอล 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 6  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ตัวอย่างของมีคาลที่ดูหมิ่นกษัตริ ย์
ดาวิดในการนมัสการพระเจ้า ผล
คืออะไร ?  เราเรียนรู้อะไรบ้างจาก
ท่าทีที่ผิดเช่นนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 6,7 
อุสซาห์เพียงแต่พยายามปกป้อง
หีบพันธสัญญา ถ้าเช่นนั้นพระพิโรธ 
ของพระเจ้าต่ออุสซาห์นั้นถูกต้อง
หรือไม่?  
 จากพระธรรมกันดารวิถี 4:5-15 
มีแต่คนเลวีเท่านั้นที่จะเคลื่อนย้าย
หีบพันธสัญญาได้ คนเลวีจะหาม
หีบโดยใช้ไม้คาน พวกเขาแตะต้อง
ตัวหีบไม่ได้  

 การแตะต้องหีบพันธสัญญา  
เป็นความผิดที่มีโทษถึงตายตาม
บทบัญญัติของฮีบรู (กดว.4:15)  
 พระพิโรธของพระเจ้านั้นมุ่งไปที่
ทั้งดาวิดและอุสซาห์ ดาวิดวางหีบ
พันธสัญญาไว้บนเกวียนตามอย่าง
ชาวฟีลิสเตีย (1ซมอ.6:7,8) แทนที่
จะท าตามพระบัญชาของพระเจ้า  
 ส่วนอุสซาห์นั้นแม้จะปกป้อง   
หีบพันธสัญญาอย่างจริงใจ แต่ก็
ต้องรับผลบาปจากการแตะต้องหีบ 
นอกจากนี้อุสซาห์อาจจะไม่ได้เป็น
คนเลวี  
 ขณะที่ดาวิดพยายามจ ะน า
อิสราเอลกลับคืนสู่ความสัมพันธ์
กับพระเจ้า พระเจ้าต้องเตือนชน
ชาตินี้ให้ตระหนักว่า ความ
กระตือรือร้นต้องมาควบคู่กับการ
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  
 ครั้งต่อไปที่ดาวิดพยายามน า
หีบพันธสัญญามายังกรุงเยรูซาเล็ม 
เขาจัดการราย ละเอียดทุกอย่าง
อย่างถูกต้อง (1พศด.15.1-15) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  ในข้อ 16 
เป็นต้นไป 
มีคาลเป็นภรรยาคนแรกของดาวิด 
แต่ในที่นี้เธอถูกเรียกว่าราชธิดา
ของซาอูลคงเพื่อแสดงให้เห็นว่า
เธอมีท่าทีคล้ายกับบิดาเพียงใด      
 มีคาลคงไม่ได้เริ่มดูแคลนดาวิด
ตอนที่เขาเข้าเมืองมาอย่างยิ่งใหญ่ 
มีคาลคงคิดวา่ การเข้าร่วมนมัสการ 
กับสาธารณชนนั้นดูไม่มีเกียรติใน
ขณะที่การนมัสการก็ไม่ส าคัญอะไร
ส าหรับอาณาจักร  
 หรือเธออาจจะคิดว่าการแสดง
อารมณ์เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ -
สมส าหรับกษัตริย์   
 เธออาจจะไม่พอใจที่ดาวิดพราก
เธอมาจากปัลทีเอล ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม การดูแคลนส ามี
ของเธอกลายเป็นปัญหาใหญ่และ
ผลก็คือมีคาลไม่มีบุตรเลยตลอด
ชีวิต  
 
 

ความขมขื่นและความคับแค้นใจ 
ที่ปล่อยไว้โดยไม่ได้แก้ไข 
จะท าลายความสัมพันธ์ได้  

จงจัดการกับความรู้สึกของเรา
ก่อนที่ความรู้สึกเหล่านั้นจะ 

ขยายใหญ่โตจนกลายเป็นสงคราม 
 ดังนั้น เมื่อเรามีปฏิกิริยาแง่ ลบ
หรือขุ่นเคืองใจต่อบางเหตุการณ์ เรา
ต้องวิเคราะห์ดูท าไมเราจึงตอบสนอง
เช่นนั้น มีอะไรเป็นรากของปัญหา
เช่นนี้หรือเปล่า ถ้าเราไม่ทราบ ให้
เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า ให้พระ-
เจ้าทรงโปรดเปิดเผยให้กับเรา เพื่อ
เราจะสามารถน าสิ่งเหล่านี้มา
สารภาพกับพระเจ้าได้ เพื่อเราจะไม่
ต้องถูกพันธนาการด้วยรากปัญหา
นั้น_________________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

…………………………………………..………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
การช่วยกู้ การช่วยเหลือ และพระ
พรต่าง ๆ ในชีวิตของเราที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา เหมือนกับที่
กษัตริย์ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้า
สุดก าลังอย่างไม่อายนั้น 
 อธิษฐานทูลพระเจ้าเหมือนกับที่
ดาวิดได้ทูลกับพระองค์ใน สดด .
27. 4 ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะ
แสวงหาเสมอ  คือทีข่้าพเจ้าจะ
ได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า  
ตลอดวนัเวลาชัว่ชีวิตของ
ข้าพเจ้า  เพือ่จะดคูวามงามของ
พระเจ้า  และเพือ่ จะพินิจ
พิจารณาอยู่ในพระวิหารของ
พระองค ์
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

วันที่ 12 กันยายน   
2 ซามูเอล 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 7 ช้าๆ 
1 รอบ 
เมื่อพระเจ้าปฏิเสธข้อเสนอของ   
ดาวิดที่จะสร้างวิหาร ดาวิดตอบ -
สนองอย่างไร? (ข้อ18-29) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้ 
ข้อ 18 เป็นต้นไป 
พระธรรมตอนนี้บันทึกค าอธิษฐาน
ของดาวิด แสดงให้เห็นว่าเขายอมรับ
พระสัญญาที่พระเจ้าจะให้ราชวงศ์
ของเขาด ารงอยู่ตลอดไปอย่าง  
ถ่อมตัว  
 ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงอวยพร  
เขาและเชื้อสายของเขาเพื่อ
ผลประโยชน์ของชาวอิสราเอล  
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 ราชวงศ์ของ ดาวิดจะมีส่วนช่วย
ให้พระประสงค์และพระสัญญาที่
ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าส าเร็จ
เพื่อให้ทั้งโลกได้รับพร ผ่านทางชน
ชาติของพวกเขา (ปฐก.12:1-3) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 8-16 
ความต้องการของดาวิดเป็นสิ่งที่ดี 
แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธ  
 การที่พระเจ้าทรงท าเช่นนี้ไม่ได้
หมายความว่าพระ องค์ทรงปฏิเสธ
ดาวิด แท้จริงแล้วพระเจ้าทรง
วางแผนจะท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
ในชีวิตของดาวิด  แทนที่จะให้เขา
สร้างพระวิหาร  
 แม้พระเจ้าจะทรงปฏิเสธความ
ต้องการของดาวิด แต่พระองค์ก็
ทรงสัญญาจะให้ราชวงศ์ของดาวิด
ด ารงอยู่ตลอดไป  
 สี่ศตวรรษต่อมาราชวงศ์ฝ่าย
โลกของดาวิดสิ้นสุดลง แต่พระเยซู
คริสต์ผู้ทรงเป็นเชื้อสายตรงของ  
ดาวิดทรงท าให้พระสัญญานี้ส าเร็จ
ในที่สุด (กจ.2:22-36)  

 ขณะนี้พระคริสต์ทรงปกครอง  
ชั่วนิรันดร์ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
และในสวรรค์ และภายหลังบนโลก
นี้พระองค์จะทรงปกครองในเยรู -
ซาเล็มใหม่ (ลก.1:30-38; วว. 21) 
 เราเคยอธิษฐา นด้วยความตั้งใจดี
แต่กลับถูกพระเจ้าปฏิเสธหรือไม่ นี่
เป็นวิธีท่ีพระเจ้าจะทรงน าเรา 

สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า 
ในชีวิตของเรา  การยอมรับ 
ค าปฏิเสธของพระเจ้าต้องใช ้
ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่พอๆ กับ 

การท าตามค าตอบรับของพระองค ์
 เคยมีหรือไม่ ที่เราตั้งใจท า
บางอย่างที่ดีกับพี่น้องของเรา หรือ
กับคริสตจักร แต่ปรากฏว่า การ
ตอบสนองไม่ได้เป็นไปตามที่เรา
คิดว่าควรจะเป็น จากการเฝ้าเดี่ยว
ในวันนี้เราได้เรี ยนรู้ว่า เราควรจะ
ตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วย    
ให้เราเรียนรู้ ที่จะตอบสนองต่อ  
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สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยใจที่
ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ แม้ว่า
จะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการ
ของเราก็ตาม  
 อธิษฐานให้เราเป็นคนที่มองทุก
สิ่ง และสถานการณ์ทุกอย่างในแง่
บวก ในแง่ที่ไว้วางใจพระเจ้า ไว้ใจ
ว่า พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยดีแม้
ไม่ได้ตามใจที่เราคิดไว้ก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 กันยายน   
2 ซามูเอล 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจน ะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 8 ช้าๆ 
1 รอบ 
อะไรคือยุทธวิธีการปกครองของ  
ดาวิดในแผ่นดินอิสราเอล? (ข้อ 15) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-5 
พันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด
ส่วนหนึ่งคือ ศัตรูของอิ สราเอลจะ
พ่ายแพ้และไม่มาข่มเหงรังแกพวก
เขาอีกต่อไป (7:10,11)  
 พระเจ้าทรงท าให้พระสัญญานี้
ส าเร็จโดยช่วยดาวิดปราบชนชาติ
ต่าง  ๆที่เป็นศัตรู ศัตรูหลายกลุ่มถูก
กล่าวถึงในบทนี้คือ [1] ชาวโมอับ 
เชื้อสายของโลทซึ่งอยู่ทางตะวันออก  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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ของทะเลตาย พวกเขาคุกคามอิส -
ราเอลเสมอทั้ งทางทหารและทาง
ศาสนา (กดว.25:1-3; วนฉ.3:12-
30; 1ซมอ.14:47) ครั้งหนึ่งดาวิด
เองก็ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ท่ีดี
กับชาวโมอับ  
[2] กษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์แห่งโศบาห ์
การที่เขาพ่ายแพ้ต่อดาวิดท าให้
ส าเร็จตามพระสัญญาของพระเจ้า
ที่ทรงให้ไว้กับอับราฮัมว่า อิสราเอล 
จะครอบครองดินแดนทางเหนือไป
ไกลถึงแม่น้ ายูเฟรติส (ปฐก.15:18)  
[3] ชาวเอโดมเชื้อสายของเอซาว 
(ปฐก .36:1) ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจ
ของอิสราเอลเช่นกัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15 ดาวิดเป็นที่ชื่นชอบของ
ประชาชน (3:36) ไม่ใช่เพราะดา
วิดพยายามท าให้พวกเขาพอใจ 
แต่เพราะดาวิดพยายามท าให้พระ -
เจ้าพอพระทัย  
 

 บ่อยครั้งคนที่อยากจะมีชื่อเสียง
ไม่ได้รับชื่อเสียงอย่างที่ต้องการ 
แต่แท้จริงแล้วค าสรรเสริญของ
ประชาชนนั้นไม่ส าคัญอะไรเลย  
 อย่าเสียเวลาหาวิธีให้ทุกคน
ยอมรับเรา แต่จงพยายามท าสิ่งที่
ถูกต้อง แล้วทั้งพระเจ้าและมนุษย์
จะเคารพนับถือความเชื่อของเรา 
ให้เราเลียนแบบดาวิดในเรื่องนี ้
คือ ท าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 

เป็นอันดับแรกในทุกเรื่อง  
เมื่อเราจะตัดสินใจหรือท าอะไร
หรือเริ่มโครงการอะไรก็ตาม  
ให้เราถามตัวเองว่า สิ่งนี้เป็น 
น้ าพระทัยของพระเจ้าหรือไม่  
พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือไม ่

 

อธิษฐาน 
 จากตัวอย่างของดาวิดที่ปกครอง 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นคนที่ให้
พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตนั้น 
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของ
เราเป็นแบบที่ดาวิดเป็นคือ เป็นคน
ที่แสวงพระพักตร์พระเจ้า และให้
พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิต
เสมอ 
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 ทูลพระเจ้าทรงสอนเราในแต่ละ
สิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราว่า เรา
จะให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของเราแต่ละวันได้
อย่างไร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กันยายน   
2 ซามูเอล 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2ซามเูอล 9 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
1 เป็นต้นไป 
กษัตริย์ส่วนมากในสมัยของดาวิด
พยายามกวาดล้างครอบครัวของ
คู่แข่งให้หมดสิ้น เพื่อป้องกันไม่ให้
เชื้อสายคนใดพยายามยึดบัลลังก์  
 แต่ดาวิดแสดงน้ าใจต่อเมฟีโบ - 
เชทซึ่งเป็นบุตรชายของโยนาธาน
และเป็นหลายชายของกษัตริย์     
ซาอูล  ที่ดาวิดเมตตาเมฟีโบเชท
นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจงรัก- 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ภักดีต่อกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิม
ตั้งไว้ก่อนหน้านี้   
 อีกส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลทาง
การเมือง คือเพื่อรวมยูดาห์กับ
อิสราเอลให้เป็นหนึ่ง (3:13,14 และ 
3:29) และที่ส าคัญที่สุดคือเพราะ
ดาวิดสัญญาจะเมตตาเชื้อสายขอ ง
โยนาธาน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5,6 เมฟีโบเชทหวาดกลัวที่จะ
เข้าพบกษัตริย์ ทั้งๆ  ที่ดาวิดอยาก  
จะปฏิบัติต่อเขาเหมือนราชโอรส  
 แม้เมฟีโบเชทจะกลัวตายและ
อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควร แต่เขาก็
ไม่ควรปฏิเสธของขวัญของดาวิด  
 เมื่อพระเจ้าทรงอภัยโทษบาป
และให้ ที่ในสวรรค์แก่เราด้วย
พระคุณ เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่
คู่ควร แต่เราจะได้รับของขวัญ
เหล่านี้เมื่อเราตกลงยอมรับ  

 

การต้อนรับที่รออยู่ส าหรับทุกคน 
ที่ยอมรับของขวัญของพระเจ้า 

โดยการวางใจในพระเยซูคริสต์นั้น
อบอุ่นยิ่งกว่าที่ดาวิดให้แก ่
เมฟีโบเชท ไม่ใช่เพราะ 

เราสมควรได้รับ แต่เป็นเพราะ
พระเจ้าทรงสัญญา (อฟ2.8-9) 

 และนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่
ทรงมีต่อเราที่เป็นคนบาป เรา
ได้รับพระคุณนี่แล้วหรือยัง?  
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 9      การปฏิบัติต่อเมฟีโบเชท
แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตของ  
ดาวิดในฐานะผู้น าซึ่งมีหน้าที่แสดง
ความรักความเมตตา  
 น้ าใจที่ดาวิดมีให้บุตรชายของ  
โยนาธานนั้นมากเกินกว่าผล -
ประโยชน ์ ทางการเมืองใดๆ ที่เขา
จะได้รับ  
 เรายกโทษให้คนที่ท าผิดต่อเรา
ได้หรือไม่ เราแสดงน้ าใจต่อคนที่
ไม่คู่ควรได้หรือไม่ แต่ละครั้งที่เรา
เมตตาสงสารผู้อื่นคุณลักษณะข อง
เราเอง ก็จะแข็งแกร่งขึ้น 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
เต็มล้นไปด้วยพระลักษณะของพระ
เจ้าในชีวิตของเรา เหมือนที่กษัตริย์
ดาวิดมี เช่นการให้อภัย การไม่แก้
แค้น การไม่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าทรง
เจิมไว้ การรักษาค ามั่นสัญญาเป็น
ต้น เพราะเมื่อเรามีลักษณะเช่นนี้จะ
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ__________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 กันยายน   
2 ซามูเอล 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 10  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างจากการ  
ที่ฮานูนหวาดระแวงและฟัง
ค าแนะน าที่ผิดพลาด? (ข้อ 3-4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 4-5 
ในวัฒนธรรมอิสราเอล ผู้ชายทุกคน 
ไว้เครา  
 เคราเป็นสัญลักษณ์ของความ
เป็นผู้ใหญ่และสิทธิอ านาจ ดังนั้น
เมื่อทูตเหล่านี้ถูกโกนเคราออก
ครึ่งหนึ่ง พวกเขาก็อับอายขาย
หน้าอย่างยิ่ง นอกจากนี้การตัด
เสื้อผ้ายังท าให้ พวกเขาถูกเยาะเย้ย 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 6 
ฮานูนฟังค าแนะน าที่ไม่ถูกต้อง 
เขาหวาดระแวงคณะทูตและดูหมิ่น
คนเหล่านั้น  
 ต่อมาฮานูนจึงรู้ตัวว่าดาวิดโกรธ
มากและจัดทัพมาท าสงครามกับ
เขาทันที  
 ฮานูนควรจะพิจารณาค าแนะน า
ให้รอบคอบกว่านี้  แต่แม้ว่าเขาจะ
พลาดในจุดนั้น เขาก็ควรพยายาม
เจรจากับดาวิด ฮานูนกลับไม่ยอมรับ
ความผิดใด  ๆและเตรียมท าสงคราม  
 บ่อยครั้งเราตอบสนองด้วยความ
โกรธ และปกป้องตัวเองแทนที่จะ
ยอมรับผิดด้วยการขอโทษและ
พยายามบรรเทาความโกรธของคน
อื่น เราควรจะแสวงหาสันติภาพ
แทนการต่อสู ้

เมื่อเราเผชิญปัญหาใด ๆ  
เราตอ้งเผชิญด้วยสติปัญญา
ใคร่ครวญ และที่ส าคัญ 
ให้ถูกต้องตามหลักการ 

แห่งพระวจนะของพระเจ้า  
 

 ดังนั้นเช่นกรณีนี้ที่ฮานูนหวาด -
ระแวงจนเกินไป เชื่อฟังค าแนะน า
ที่ไม่ถูกต้อง และตอบสนองด้วย
ความรุนแรง 
 เช่นเดียวกันในชีวิตของเรา ถ้ามี
ใครแนะน าให้เราตอบสนองด้วย
ความรุนแรง เราค วรจะรอคอย 
และพิจารณาให้ดี ๆ เพราะนี่ไม่ใช่
เป็นวิธีการของพระเจ้า ไม่ว่า
เหตุผลของคนที่แนะน าเราจะดี
ขนาดไหนก็ตาม  
 เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
มากขนาดไหนในแต่ละปัญหาที่เรา
เผชิญนั้น? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าทรงเมตตาสวมทับ
ชีวิตเราด้วยความรักของพระเจ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้อง
ตอบสนองปัญหา เพื่อว่าเราจะ
ตอบสนองปัญหาทุกอย่างด้วย
ความรักของพระเจ้าเสมอ และการ
นี้จะได้เป็นการถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 กันยายน   
สุภาษิต 1:10-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 1:10-19 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้เตือนเราเรื่อง
อะไร?_____________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน ข้อ 
7-9 
ในยุคข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ ความรู้มี
มากแต่สติปัญญาหายาก  
 สติปัญญามีความหมายเกินกว่า
ความรู้มากๆ นี่เป็นทัศนคติพื้นฐาน
ซึ่งส่งผลต่อทุกด้านของชีวิต  
 รากฐานของความรู้คือความย า -
เกรงพระเจ้า ซึ่งหมายถึงการถวาย
เกียรติและเคารพนับถือพระองค์ 
หมายถึงการด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้
ฤทธิ์อ านาจของพระองค์และเชื่อ
ฟังพระวจนะของพระองค์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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ความเชื่อในพระเจ้า 
ควรจะเป็นหลักที่ใช้ควบคุม 

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกนี้ 
รวมทั้งควบคุมทัศนคติและ 
การกระท าของเราด้วย  

จงวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค ์
จะท าให้เราฉลาดหลักแหลมจริง ๆ 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 10-19 ความบาปล่อให้หลงผิด
เพราะมันหยิบยื่นหนทางที่ดูจะ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและท าให้เรา
รู้สึกว่าคนอื่นก็เป็นแบบนี้  
 แต่เมื่อเราพลอยเห็นดีเห็นงาม
ไปกับคนอื่นด้วยและปฏิเสธที่จะ
ฟังความจริง เราก็ปล่อยให้ความ
อยากของตัวเองกลายเป็นเจ้านาย
ของเรา และเราจะท าทุกสิ่งเพื่อ
ตอบสนองความอยากนั้น  
 แม้บางครั้งความบาปดูน่าดึงดูด
ใจแต่มันก็น าไปสู่ความตาย  เรา
ต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเลื อก อย่า
เลือกเพราะสิ่งนั้นน่าสนใจหรือให้
ความสุขได้ชั่วครู่ชั่วยาม  แต่จง
คิดถึงผลในระยะยาว  

 บางครั้งอาจหมายถึงการหลีก -
เลี่ยงคนที่มาชักชวนเราให้เข้าไป
ในกิจกรรมที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าผิด 
เราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับความ
บาปได้โดย ที่เราไม่ได้รับผล -
กระทบจากมัน 
 ตัวปัญห าหลักคือการที่เราให้
ความอยากมาเป็นเจ้านายของเรา 
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง 
เพราะถ้าเราอยากจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตนั้น เราต้องให้
น้ าพระทัยของพระเจ้ามาเป็น
ศูนย์กลางในชีวิตของเรา และเรา
จะพบว่า ชีวิตของเรานั้นมี
ความหมาย มีคุณค่าและมีสันติสุข
อย่างยิ่ง 
 เราได้ให้น้ าพระทัยของพระเจ้า
มาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา
หรือไม่?___________________ 
 
ข้อ 19 การแสวงหา “ก าไรด้วย
ความทารณุโหดร้าย ”   เป็นกับ
ดักที่ได้ผลอันดับหนึ่งของซาตาน  
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 มันเริ่มต้นจากการเพาะความคิด
ที่ว่าเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หากไม่มี
ทรัพย์สมบัติบางอย่างหรือไม่มีเงิน 
มากกว่านี้ หลังจากนั้นความอยาก
ได้ใคร่มีก็ลุกเป็นไฟจนครอบง า
ชีวิตทั้งหมด  
จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า
เพื่อให้รู้ทันความละโมบก่อนที่มัน
จะท าลายชีวิตเรา  พระเจ้าจะทรง

ช่วยเราเอาชนะมันได ้
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ทูลขอให้พระเจ้ าทรง
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ให้
เราทราบ พร้อมกับทูลขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับ
เราเพื่อเราจะท าตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ได้  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ__________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 17 กันยายน   
สุภาษิต 1:20-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 1:20-33 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 20 
พระธรรมสุภาษิตได้ให้ภาพของ
สติปัญญาที่ป่าวร้องอยู่บนท้อง
ถนนนั้นเป็นภาพของบุคคล  
 ซึ่งนี่คือรูปแบบทางวรรณกรรม
อย่างหนึ่งที่ท าให้สิ่งไม่มีชีวิต      
ให้มีอารมณ์ ความรู้สึก  หรือการ
กระท าเหมือนมนุษย์  
 สติปัญญาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็น
ตัวเป็นตน แต่เป็นพระทัยของพระ-
เจ้าที่ทรงเปิดเผยออกมา  

 เราสามารถมองเห็นสติปัญญาที่
แสดงออกมาเป็นรูปธรรมหรือการ
กระท าได้จากพระราชกิจของพระ
เยซูคริสต์บนโลกนี้  
 หากเราอยากรู้ว่าเราจะเป็นคน
ฉลาดหรือมีสติปัญญาได้อย่างไร
เราต้องฟังสิ่งที่สติปัญญาป่าวร้อง
และสั่งสอนเราในพระธรรมสุภาษิต 
(ดูบทที่ 14)  
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 23-28 พระเจ้าทรงเต็มพระทัย
อย่างมากที่จะเปิดเผยพระด าริของ
พระองค์เองแก่เรา แต่เราก็ต้องเต็มใจ 
ที่จะรับฟังค าแนะน าจากพระองค์ด้วย  
 เราต้องไม่ป ล่อยให้ความหยิ่ง
ยโสขวางทางเรา ความหยิ่งยโสคือ
การคิดว่าเรามีสติปัญญามากกว่า
พระเจ้า  
ถ้าเราคิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้าหรือ
รู้สึกว่าไม่จ าเป็นต้องมีการทรงน า

จากพระองค์ เราก็ล้มลง 
ในความหยิ่งยโสที่แสนจะโง่เขลา 

และมีแต่จะเสียหาย 
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 ให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่า 
เราได้เต็ มใจที่จะรับฟังค าแนะน า
ของพระองค์หรือไม่ แน่นอนที่  
พระเจ้าทรงจะให้ค าแนะน ากับเรา
เพื่อให้เราไปจนถึงสุดศักยภาพที่
พระองค์ทรงก าหนดให้กับเรานั้น 
เพียงแต่เราแสวงหาพระองค์ เปิด
ใจให้กับพระองค์ 
 
ข้อ 31-32 พระธรรมสุภาษิตหลาย
ข้อชี้ให้เห็นว่า “ผลแห่งทางของ
เขา” เป็นสิ่งที่คนเราต้องประสบใน
ชีวิตนี้  
 หลายคนตัดสินใจที่จะด าเนิน
ชีวิตตามทางของตัวเองในเวลาที่
ต้องเลือกระหว่างการพึ่งพาสติ -
ปัญญาจากพระเจ้าและการดื้อรั้น 
ปัญหาที่คนแบบนี้สร้างขึ้นจะ
ท าลายตัวเขาเอง  
 อย่าเพิกเฉยต่อค าแนะน าของ
พระเจ้าแม้อาจจะสร้างความ
เจ็บปวดในขณะนี้ เพราะมันจะเป็น
ตัวที่กัน เราไว้จากความเจ็บปวดที่
หนักหนากว่าในอนาคต 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานเปิดหัวใจของเรา
ให้พระเจ้าทรงกระท าการของ
พระองค์ ทูลขอพระองค์ทรงสอน
เราในการด าเนินชีวิต ทูลพระองค์
ว่า เรายินดีที่จะท าตามน้ าพระทัย
ของพระองค์อย่างเต็มที่ 
 อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -
ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 18 กันยายน   
สุภาษิต 2:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 2:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 3-6 
สติปัญญาได้มาสองทางคือ เป็น
ของประทานจากพระเจ้าและเป็น
ผลจากความพากเพียรค้นคว้า  
 จุดเริ่มต้นของปัญญาอยู่ที่พระ
เจ้าและถ้อยค าของพระองค์ ซึ่ง
เป็นแหล่งของ “ความรู้และความ
เข้าใจ” (2:6)   
 ในความหมายนี้สติปัญญาเป็น
ของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงให้เรา  

แต่พระองค์ประทานแก่ผู้ที่ตั้งหน้า
ตั้งตาพากเพียรค้นคว้าเท่านั้น 
ดังนั้นคนดื้อด้านและคนเขลาจึง
ต้องใช้ความพยายามในการค้นหา
และน าไปใช้ เพราะสติปัญญาของ
พระเจ้าถูกซ่อนไว้จากพวกเขา  

หนทางสู่สติปัญญานั้นต้องใช ้
ความพากเพียรอุตสาหะ  
เมื่อเราอยู่ในหนทางนั้น 

จะค้นพบว่าสติปัญญาที่แท้จริง 
เป็นของพระเจ้า และพระองค ์
จะทรงน าเราและประทานรางวัล

ให้กับความจริงใจและ 
การค้นหาอย่างไม่ลดละของเรา 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 11 
“ความเฉลียวฉลาด”   คือความ-
สามารถในการแยกแยะว่าอะไรถูก
อะไรผิด มันท าให้ผู้เชื่อส ารวจ
แรงจูงใจของคนชั่ว (2:12) และ
ของหญิงแพศยา (2:16) ได้ ถ้าเรา
ใช้มันบ่อยๆ มันจะช่วยให้เรา
ประเมินสิ่งต่างๆ ท่ีเราท าลงไปและ
ผลที่ตามมาได้  
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 ส าหรับบางคนสิ่งนี้เป็นของ -
ประทาน แต่ส าหรับคนส่วนใหญ่
มันมักจะได้รับการพัฒนาจากการใช้
พระวจนะของพระเจ้าในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆในแต่ละวัน พระธรรมฮีบรู 
5:14 เน้นว่าเราต้องฝึกฝนตนเองเพื่อ
จะมีความเฉลียวฉลาด 
 เราได้พัฒนาชีวิตโดยการฝึกฝน
จากการใช้พระวจนะของพระเจ้า
ทุก ๆ วันหรือไม่ ในการตัดสินใจ
ในแต่ละวันนั้น เราได้ใช้หลักการ
แห่งพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ 
 ให้เราบันทึกประสบการณ์ที่เรา
ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และ
ประสบความส าเร็จ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระ- 
วจนะของพระองค์ ที่เมื่อเราศึกษา 
ใคร่ครวญ ภาวนาและน ามาใช้ใน
ชีวิตแล้ว ก็ท าให้เราประสบความ -
ส าเร็จตามน้ าพระทัยของพระองค์ 

 ทูลขอพระเจ้าทรงให้การดลจิต
ดลใจกับเราในการที่จะสัตย์ซื่อ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอทุกวั นและทูลขอพระเจ้า
ให้เรามีประสบการณ์กับพระวจนะ
ของพระองค์ทุก ๆ วันด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 19 กันยายน   
สุภาษิต 2:12-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอหน์ 15:1-17 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 2:12-22 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
16,17 และการตอบสนอง 
“หญิงชัว่” คือผู้หญิงที่ยั่วยวนหรือ
โสเภณี  
 บาปสองอย่างที่แก้ได้ยากมาก
ที่สุดคือความหยิ่งยโสและความ
บาปทางเพศ ทั้งสองอย่างนี้ต่าง
ยั่วยวนเรา ความหยิ่งยโสพูดว่า 
“ฉันควร ได้” ตัณหาทางเพศพูดว่า 
“ฉันต้องมี ” เมื่อรวมกันแล้ว ความ
ยั่วยวนของบาปทั้งสองนี้ก็น าไปสู่
ความตาย  

 ซาโลมอนกล่าวว่า เราจะเอาชนะ
พวกมันได้โดยการพึ่งพาก าลังจาก
พระเจ้าเท่านั้น  
ความหยิ่งดึงดูดสมองที่ว่างเปล่า 
ความเย้ายวนทางเพศดึงดูดหัวใจ 
ที่ว่างเปล่า เมื่อเราเพ่งมองที ่

พระเจ้า เราเติมเต็มสมองของเรา
ได้ด้วยพระปัญญาและเติมเต็ม

หัวใจได้ด้วยความรักของพระองค์  
 อย่าเป็นคนโง่เขลา จงจดจ าไว้
ว่าพระเจ้าให้เราเป็นใครและเรามี
ความหมายอย่างไร จงทูลขอก าลัง
จากพระองค์เพื่อต่อต้านการ
ทดลองเหล่านี้ 
 เราไม่สามารถชนะการทดลอง
สองสิ่งนี้ได้ด้วยก าลังของเราเอง 
เราต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้น และ
วิธีการพึ่งพระเจ้าก็คือการที่เราจะ
มีความเชื่อในพระองค์  
 ดังนั้น เราต้องจัดเวลาที่จะติด
สนิทกับพระองค์ อธิษฐาน (คือการ
พูดคุย )กับพระองค์ ศึกษาพระ
วจนะ(คือการฟังพระสุรเสียง ) ของ
พระองค์อย่างสม่ าเสมอ  เมื่อเรา
ท าเช่นนี้ แน่นอน เราจะมีก าลังใน 
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การชนะความบาปที่ซาตานส่งมา
ล่อลวงเราได้  
 เราได้จัดเวลาในการเข้าเฝ้า  
พระเจ้าตอนเวลาไหน และนาน
เท่าไร?____________________ 
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังและการ   
ดลจิตดลใจจากพระเจ้าส าหรับการ
เฝ้าเดี่ยวของเราทุก ๆ วัน 
 ทูลเชิญพระองค์ทรงเสด็จมาอยู่
กับเราทุกครั้งที่เราเฝ้ าเดี่ยวกับ
พระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อทุกวันอาทิตย์ใน
คริสตจักรของเราที่เรานมัสการนั้น 
ทูลเชิญพระเจ้าโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์เสด็จมาอยู่กับ
เรามารั บค าสรรเสริญ การนมัสาร  
จากพวกเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เ รา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 กันยายน   
สุภาษิต 3:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอหน์ 15:1-17 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 3:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีใน 
และการตอบสนอง 
ข้อ 5,6 “พึง่พา” เป็นภาพของการ
ทิ้งตัวทั้งตัวลงบนบางสิ่งบางอย่าง 
พึ่งพาหรือไว้วางใจบุคคลหรือสิ่ง
นั้นๆ  
 เมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องส าคัญ
เรื่องหนึ่ง บางครั้งเรารู้สึกไม่
สามารถวางใจใครได้แม้แต่พระเจ้า 
แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด
ส าหรับเรา   

 พระองค์ทรงตัดสินได้ดีกว่าเรา
ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ เราต้อง
เชื่อและไว้วางใจพระองค์หมดทั้งใจ
ในทุกการตัดสินใจของเรา  
 เราไม่ควรทิ้งความคิดที่พระเจ้า
ประทานมาให้ แต่เราก็ไม่ควร
ไว้วางใจความคิดของเราเองและ
ปิดหูปิดตาต่อความคิดของผู้อื่น  
 เราต้องไม่ยึดเพียงในสายตา
ของตัวเอง เราควรเปิดใจรับฟัง
และรับการแก้ไขจากพระค าของ
พระเจ้าและที่ปรึกษาอันชาญฉลาด  

จงน าการตัดสินใจของเรามา
อธิษฐานต่อพระเจ้า  

จงใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องน าทาง 
จากนั้นจึงติดตามการทรงน าของ
พระองค์ พระองค์จะทรงกระท า 
ให้หนทางของเราราบเรียบ  

โดยจะทรงน าทางและปกป้องเรา 
 
ข้อ 6 ซาโลมอนกล่าวว่า เราต้อง
ยอมรับพระองค์ในทุกทางของเรา  
 เราจึงจะรู้ว่าพระเจ้าทรงน าเรา
ในหนทางใด นั่นหมายความว่ า 
เราต้องมอบทุกตารางนิ้วของชีวิต 
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แด่พระเจ้า ประมาณพันปีต่อมา
พระเยซูก็ทรงเน้นความจริงข้อนี้
อีกครั้ง (มธ.6:33)  
 จงมองดูค่านิยมและการจัด  
ล าดับความส าคัญของเรา อะไรที่
ส าคัญต่อเรา เรายังไม่ยอมรับ
พระองค์ในด้านใดบ้าง ค าแนะน า
ของพระองค์เป็นอย่างไร  
 เราอาจจะยอมรับพระ เจ้าใน
หลายๆด้านในชีวิตของเรา  แต่มี
อีกกี่ด้านที่เราพยายามจ ากัดไม่ให้
พระองค์เข้าไปมีอิทธิพลและเป็น
ส่วนที่ท าให้เราต้องเศร้าใจ  
 จงให้พระองค์มีส่วนในทุกสิ่งที่เรา
ท า จากนั้นพระองค์จะทรงน าเรา 
เพราะเราก าลังจะท างานเพื่อให้
บรรลุความมุ่งหมายของพระองค์ 
 เรายินดีที่จะพึ่งพาพระองค์อย่าง
เต็มที่และถูกต้องหรือไม่ วันนี้มี
เรื่องอะไรบ้างที่เราต้องพึ่งพา
พระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________  

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบวันนี้ของเราให้กับ
พระองค์ มอบสิ่งที่เราจะท า มอบ
ตัวเรา มอบครอบครัวของเราให้กับ
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงน าทุก
อย่างในชีวิตของเรา และสิ่งอย่าง
รอบ ๆ ตัวเรานั้นเป็นอุปกรณ์ให้
พระองค์ทรงใช้เพื่อให้น้ าพระทัย
ของพระองค์ทรงส าเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 21 กันยายน   
วิวรณ์ 2:12-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอหน์ 15:1-17  

อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 2:12-17 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ ทรงชมคริสตจักรเปอร์ -
กามัมนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต่อว่าคริสตจักร
เปอร์กามัมนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ใน ข้อ 12 เมืองเปอร์กามัมสร้าง
บนเนินเ ขาสูงเหนือหมู่บ้านที่อยู่
ล้อมรอบประมาณ 300 เมตร 
ดังนั้นหมู่บ้านนี้จึงเป็นเหมือนป้อม
ปราการโดยธรรมชาติ  
 

 เมืองเปอร์กามัมเป็นศูนย์กลาง
ของวัฒนธรรมและการศึกษาของ
กรีก มีห้องสมุดซึ่งบรรจุหนังสือ
จ านวน 20 ,000 เล่ม แต่ก็เป็น
ศูนย์กลางของลัทธิสี่ลัทธิด้วยกัน 
 มีการกราบ ไหว้รูปเคารพมาก
พอๆ  กับเอเฟซัส เทพเจ้าองค์
ส าคัญคืออัสคลีปิอัสซึ่งมีสัญลักษณ์
เป็นรูปงู ถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง
การรักษาโรค ผู้คนจากทุกสารทิศ
มาที่เปอร์กามัมเพื่อขอให้เทพเจ้า
องค์นี้รักษาโรค 
 
ข้อ 12 เช่นเดียวกับที่ชาวโรมันใช้
ดาบของเขาแสดงถึงสิทธิอ านาจ
และการพิพากษา  
 ดาบสองคมของพระเยซูก็เป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงสิทธิอ านาจและ
การพิพากษาสูงสุดของพระเจ้า 
และอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการ
แยกผู้เชื่อออกจากผู้ไม่เชื่อซึ่งพระ -
เจ้าจะทรงกระท าในอนาคต  
 ผู้ไม่เชื่อไม่สามารถรับรางวัลอัน
เป็นนิรันดร์คือการด าเนินชีวิตใน
แผ่นดินของพระเจ้า 
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ข้อ 17 “มานาทีซ่่อนอยู่ ” บ่งชี้ถึง
การเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณซึ่งผู้เชื่อที่
ซื่อสัตย์จะได้รับ  
 ขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางมุ่ง   
สู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา พระเจ้า
ประทานมานาจากสวรรค์บ ารุงเลี้ยง
ร่างกายของเขา (อพย.16:13-18)  
 พระเยซูในฐานะที่เป็นอาหาร
แห่งชีวิต (ยน.6:51) ทรงจัดเ ตรียม
การบ ารุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณซึ่งท า
ให้ความหิวโหยในส่วนที่ลึกที่สุด
ของเรากลับเป็นความอิ่มเอมใจ 
 
ข้อ 17 ไม่ชัดเจนว่าหินขาวคืออะไร 
หรือชื่อบนหินแต่ละก้อนคืออะไร 
แต่เพราะเหตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มานาที่ซ่อนอยู่จึงอาจจะเป็น
เครื่องหมายของการบ ารุงเลี้ยงผู้
เชื่อชั่วนิรันดร์ หรือชีวิตนิรันดร์  
 หินเหล่านั้นมีความส าคัญเพราะ
แต่ละก้อนจะจารึกชื่อใหม่ของแต่
ละคนที่เชื่อในพระคริสต์อย่างแท้จริง  
หินเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าบุคคลผู้
นั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้า
และทรงประกาศว่า เขาเป็นผู้สมควร 

ได้รับชีวิตนิรันดร์ ชื่อของบุคคลจะ
แส ดงถึงบุคลิกลักษณะของเขา 
พระเจ้าจะประทานชื่อใหม่และใจ
ใหม่แก่เรา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 13-15 
การเป็นคริสเตียนในเมืองเปอร์ -
กามัมไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เชื่อประสบ
กับแรงกดดันอย่างมากคือให้
ประนีประนอมหรือไม่ก็ละทิ้งความ
เชื่อ (ดูเรื่องนิโคเลาส์นิยมเพิ่ มเติม
ได้จากค าอธิบายใน2:6)  
 เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอันทีพาส
นอกจากว่าเขาไม่ยอมประนีประนอม 
เขาซื่อสัตย์และตายเพื่อความเชื่อ 
แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่ามีบาง
คนในคริสตจักรออมชอมกับคนที่
สอนหรือปฏิบัติสิ่งที่พระคริสต์ทรง
ต่อต้าน  
 การประนีประนอมสามารถ
หมายถึง “การผสมผส านสิ่งที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันเข้าด้วยกัน ” 
หรือหมายถึง “การออมชอมใน
หลักการ”  
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เราที่เป็นคริสเตียนนั้น  
ให้เราให้ความร่วมมือกับทุกคน
เท่าที่เราสามารถจะท าได้  

แต่ให้หลีกเลี่ยงการเป็นหุ้นส่วน
และเข้าร่วมกิจการที่น าเรา 
ไปสู่การประพฤติผิดศีลธรรม 

 ในเมืองที่เราอาศัย อยู่ขณะนี้มี
อะไรบ้างที่เป็นเรื่องการประนี -
ประนอมกับความบาป ที่คริสเตียน
มีโอกาสเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเช่นนั้น เราได้ท าอะไรบ้างที่
จะไม่ไปประนีประนอมกับความ
บาปเหล่านี้ ทั้งในแง่ส่วนตัวของเรา 
และในแง่คริ สตจักรที่จะช่วยเหลือ
พี่น้องไม่ให้ไปประนีประนอมกับ
ความบาปนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาและก าลังกับเราในการที่จะ 

ยืนหยัดในความเชื่อไม่ประนี -
ประนอมกับความบาปที่สังคมท า
กันอยู่ขณะนี้ และมีก าลังต่อสู้ กับ
ซาตานที่ใช้เนื้อหนังในการท าบาป
ตามกระแสของโลก 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 22 กันยายน   
วิวรณ์ 2:18-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด  
ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคณุพระเจ้า
ด้วยส้ินสดุใจของข้าพเจ้าในคณะ
ผูเ้ทีย่งธรรม  ในชมุนุมชน” 
อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 2:18-29 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ ชมทรงคริสตจักรธิยา -   
ทิรานี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต่อว่าคริสตจักร  
ธิยาทิรานี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ18     ธิยาทิราป็นเมืองของ
คนงาน มี สมาคมอาชีพหลาย
สมาคมเช่น การทอผ้า การย้อมสี 
การท าเครื่องปั้นดินเผา  

 ลิเดียซึ่งเป็นคนที่เปาโลน ากลับใจ
คนแรกที่เมืองฟิลิปปีก็เป็นคนค้า -
ขายจากเมืองธิยาทิรา (กจ.16:14) 
และเป็นเมืองที่ไม่มุ่งเน้นเรื่องศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม 
 

ข้อ 20   ผู้หญิงคนหนึ่งในคริสตจกัร  
ธิยาทิราสอนว่า การประพฤติผิดศีล-
ธรรมไม่ใช่เรื่องส าคัญส าหรับผู้เชื่อ  
 นางอาจจะชื่อเยเซเบลก็ได้ หรือ
ยอห์นอาจจะใช้ชื่อนี้เป็นสัญลักษณ์
ของความชั่วร้ายที่นางได้ท า    
 เยเซเบลเป็นราชินีของอิสราเอล 
นางไม่นับถือพระเจ้าซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่เคยมี
มา (ดูเรื่องเยเซเบลเพิ่มเติมได้ใน
ประวัติของนางใน 1พกษ.21) 
 
 ข้อ 28 พระคริสต์ ได้ชื่อว่าเป็น
ดาวประจ ารุ่งใน 2:28 และ  22:16 
และ 2 ปต.1:19  
 ดาวประจ ารุ่งปรากฏตอนก่อนรุ่ง
เช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนาวเย็น
ที่สุดและมืดที่สุด เมื่อโลกตกอยู่ใน
ภาวะที่มืดมนที่สุ ด พระคริสต์จะ
ปรากฏพระองค์  และจะน ารางวัลที่
ทรงสัญญาไว้มาด้วย 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 20 ท าไมบาปทางเพศจึง
ร้ายแรง ? 
 เพศสัมพันธ์นอกสมรสท าให้
เจ็บปวดเสมอ  พระเจ้าเองก็ทรง
เจ็บปวดด้วยเพราะเป็นการแสดง
ว่าเราท าตามความต้องการของ
ตนเองมากยิ่งกว่าพระวจนะของ
พระเจ้า   
 หรือไม่ก็ต้องการท าให้ตนเอง
พอใจในเวลานี้แทนที่จะรอคอย
เวลาของพระเจ้า และเป็นการท า
ร้ายคนอื่นเพราะเป็นการละเมิด
พันธะผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง
ในเรื่องของความสัมพันธ์  
 แม้แต่ตัวเราเองก็เจ็บปวดเพราะ
มันมักจะน าโรคร้ายมาสู่ตัวเรา และ
ส่งผลร้ายต่อบุคลิกภาพของเรา  
 บาปทางเพศมีอ านาจร้ายแรงที่
จะท าลาย ครอบครัว คริสตจักร 
และชุมชนเพราะมันท าลายความ
ซื่อสัตย์อันเป็นพื้นฐานของความ -
สัมพันธ์เหล่านี้  
 
 

พระเจ้าทรงต้องการที่จะ 
ปกป้องเราจากการท าให้ตนเอง

และผู้อื่นเจ็บปวด  
ด้วยเหตุนี้เราจึงต้อง 

ไม่มีส่วนในบาปทางเพศถึงแม้วา่
วัฒนธรรมของเราจะยอมรับก็ตาม 
 

ข้อ 20        ในวิหารของคนไม่เชื่อ
พระเจ้า เนื้อจะถูกน ามาถวาย
ให้กับรูปเคารพ แล้วส่วนที่ไม่ได้
เผาก็จะถูกน าไปขายให้กับลูกค้า
ในตลาดของวิหารนั้น ๆ  
 การกินเนื้อที่ถวายบูชาแก่รูป
เคารพแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดในตัว
มันเอง แต่อาจจะละเมิ ดหลักการ
ของพี่น้องคริสเตียนที่อ่อนแอกว่า 
สิ่งนี้อาจไวต่อความรู้สึกของเขา  
(1 คร.8, รม.14:2)  
 เห็นได้ชัดว่าเยเซเบลเห็นแก่
ความเพลิดเพลินและเสรีภาพของ
ตนเองมากกว่าความต้องการและ
ความห่วงใยของผู้เชื่อด้วยกัน 
 

ข้อ 21  เยเซเบลไม่ได้ตั้งใจที่จะ
กลับใจเสียใหม่  
 “กลับ ใจ” หมายถึงการเปลี่ยน
ความคิดและทิศทางของเราจาก  
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การท าตามวิถีทางของเราเองเป็น
ท าตามวิถีทางของพระเจ้า  หัน
ออกจากบาปและผลร้ายที่ติดตาม
มา เข้าหาพระเจ้า และชีวิตนิรันดร์ 
โดยพระเมตตาของพระเจ้า  
 พระองค์ให้เวลาเราตัดสินใจ
ติดตามพระองค์แล้ว เพียงแต่
ความด้ือรั้นของเราเ ท่านั้นที่คอย
ขัดขวางไม่ให้เรากลับใจ 
 เมื่อเราคิดถึงความบาปนั้น เรา
ต้องตั้งใจกลับใจจริง ๆ    เราได้
กลับใจจริง ๆ จากบาปที่เราท า
หรือไม่ และถ้าเรากลับใจจริง ๆ 
แน่นอนที่พระเจ้าจะประทานก าลัง
ให้กับเราในการชนะบาปนั้น 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ตาใจ
ของเราสว่างขึ้ น เห็นถึงความบาป
ผิดในชีวิตของเราที่เราจะสามารถ
สารภาพต่อพระองค์ได้ และ ให้เรา
อธิษฐาน กลับใจอย่างแท้จริง 
เสียใจต่อการท าบาปนั้นอย่าง
แท้จริง และทูลขอพระเจ้าประทาน
ความเชื่อกับเรา ประทานพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อเรา
จะด าเนินชีวิตในความสว่างของ  

พระองค์ และมี ชีวิตที่ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 23 กันยายน   
วิวรณ์ 3:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด  
ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคณุพระเจ้า
ด้วยส้ินสดุใจของข้าพเจ้าในคณะ
ผูเ้ทีย่งธรรม  ในชมุนุมชน” 

อ่านพระธรรม วิวรณ์  3:1-6 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ทรงชมคริสตจักรซาร์ดิส
นี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต่อว่าคริสตจักร  
ซาดิสนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เมืองซาร์ดิสนั้นตั้งอยู่ในสอง
ท าเล  
 

 นั่นคือตัวเมืองเก่าตั้งอยู่บนภูเขา
แต่เมื่อประชากรเพิ่มจ านวนขึ้น ก็
ขยายลงมาอยู่ในเขตเมืองใหม่ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นในหุบเขาเบื้องล่าง 
 วิญญาณทั้งเจ็ด แห่งพระเจ้า
เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ ดาวทั้งเจ็ดคือผู้ส่งข่าวหรือ
ผู้น าของคริสตจักร 
 ปัญหาของคริสตจักรซาร์ดิส
ไม่ใช่ค าสอน เท็จแต่เป็นความตาย
ฝ่ายจิตวิญญาณ แม้จะได้ชื่อว่า
ขยันขันแข็งแต่ซาร์ดิสถูกรุมเร้า
ด้วยบาป การกระท าของเขาล้วน
ชั่วร้ายและเครื่องแต่งกายก็แปด
เปื้อน พระวิญญาณไม่มีค าชมเชย
ส าหรับคริสตจักรนี้ที่ภายนอกดูดี
แต่ภายในเสื่อมทราม 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 3 
คริสตจักรซาร์ดิสถูกเร่งเร้าให้เชื่อ
ฟังหลักความจริงของคริสเตียนที่
เขาเคยได้ยินเมื่อมาเชื่อในพระ -
คริสต์ใหม่ๆ คือให้กลับไปสู่พื้นฐาน
ของความเชื่อ  
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 การเติบโตขึ้นในความรู้ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า การศึกษาอย่างถ้วน
ถี่เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งนั้นเป็น
เรื่องส าคัญ แต่ไ ม่ว่าเราจะเรียนรู้
มากเท่าใดเราจะต้องไม่ละเลย
ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับพระเยซู  
 พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าเสมอ  และการเสียสละ
พระองค์เพื่อความบาปของเราก็
เป็นเรื่องถาวร  ไม่มีความจริงใหม่
ข้อใดจากพระเจ้าจะมาขัดแย้งกับ
ค าสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ 
 ส าหรับตัวเราเอง เราได้เข้าใจ
เรื่องพื้นฐานความจริงการเป็นคริส-
เตียนแล้วหรือไม่ ไม่เพียงแต่เข้าใจ 
เราได้มีชีวิตตามนั้นหรือเปล่า  

สิ่งที่จะบอกเราว่าเราได้รับ 
พระวจนะของพระเจ้าแล้วคือ 
การที่เราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
อย่าคิดเพียงแต่ว่า เรารับเชื่อแล้ว
เท่านั้น แต่ความเชื่อนั้นต้องส่งผล
ใหช้ีวิตของเราเกิดการปลี่ยนแปลง  

จนคนรอบข้างเรารับรู้ถึง 
การเปลี่ยนแปลงนั้น  

 

 เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ทบทวนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเราว่า ความเชื่อในพระเยซู
คริสต์ของเรานั้ นได้ท าให้ชีวิตของ
เราเปลี่ยนแปลงเป็นเกลือและแสง
สว่างหรือไม่ ให้เราทูลขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดท างาน  
ในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะ
เป็นแสงสว่างของพระคริสต์ และ   
น าความรอดไปยังคนรอบ ๆ เราได้ 
 อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักร
ทุกคนที่จะรับพระวจนะของพระ
เจ้า ให้เข้า ไปในความคิด ในหัวใจ
ของเราทุกคน เพื่อเราจะด าเนิน
ชีวิตตามนั้นและมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 24 กันยายน   
วิวรณ์ 3:7-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด  
ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคณุพระเจ้า
ด้วยส้ินสดุใจของข้าพเจ้าในคณะ
ผูเ้ทีย่งธรรม  ในชมุนุมชน” 

อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 3:7-13  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ทรงชมคริสตจักรฟิลา -
เดลเฟียนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต่อว่าคริสตจักร  
ฟิลาเดลเฟียนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 7       กุญแจของดาวิดเป็น
สัญลักษณ์ที่หมายถึงสิทธิอ านาจ 
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ของพระคริสต์ในการปิดประตูแห่ง
การเชื้อเชิญคนเข้าสู่อาณาจักรของ
พระองค์ในอนาคต   
 เมื่อเปิดแล้วไม่มีผู้ใดปิดได้แสดง
ว่าความรอดเป็นสิ่งแน่นอน เมื่อ
ปิดแล้วไม่มีใครเปิด แสดงว่าการ
พิพากษานั้นก็แน่นอน 
 

ข้อ 10 ข้อความที่ว่า “เราจะป้องกนั
เจ้าให้พ้นจากการลองใจ”   
 บางคนเชื่อว่าหมายถึงการทน
ทุกข์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่ผู้เชื่อจะไม่ต้องเผชิญ  
 บ้างก็ตีความหมายว่าคริสตจักร
จะต้องผ่านช่วงการทนทุกข์  แต่
พระเจ้าจะให้ก าลังเข้มแข็งท่ามกลาง
ความทุกข์ยากนั้น  
 ส่วนอีกมุมหนึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เกี่ยว
โยงกับ “วาระแห่งความทุกข์ครั้ง
ใหญ่ ” ที่มีทั่วไป เป็นการทนทุกข์
ของคริสตจักรตลอดทุกยุคสมัย  
 ไม่ว่าจะตีความแบบใด จุดเน้นของ
พระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือการเชื่อฟัง
พระเจ้าอย่างอดทนแม้เราจะ
ประสบกับภาวะเช่นใดก็ตาม 
 

ข้อ 12 เยรูซาเล็มใหม่จะเป็นที่อยู่
ในอนาคตของคนของพระเจ้า (21:2)  
 ในอนาคตเราจะได้รับสภาพใหม่
ในการเป็นพลเมืองของอาณาจักร
ของพระเจ้าซึ่งทุกสิ่งจะใหม่ บริสุทธิ์
และมั่นคง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 11   
คริสเตียนมีของประทาน ความ -
สามารถ ประสบการณ์ และก าร
เติบโตที่แตกต่างกัน  
 พระเจ้ามิได้ทรงคาดหวังให้เรา
ทุกคนเป็นหรือท าเหมือนกัน แต่
พระองค์ทรงคาดหวังให้เรา “ยึด
มั่น” ในสิ่งที่มี และให้เราพากเพียร
ใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อพระองค์  
 ชาวฟีลาเดลเฟียได้รับค ายกย่อง
ส าหรับความพยายามที่จะเชื่อฟัง 
(3:8) และได้รับการหนุนใจใหย้ึดมั่น
ไว้ตามก าลังที่มี เราอาจจะเป็นผู้เชื่อ
ใหม่ และรู้สึกว่ามีความเชื่อ  ก าลัง
ฝ่ายจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อย  
 จงใช้สิ่งที่เรามีในการด าเนินชีวิต
เพื่อพระคริสต์ และพระเจ้าจะยก -
ย่องชมเชยเรา 
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 ให้เราพิจารณาตัวเราเองขณะนี้
ว่า เรามีความสามารถ ของประทาน 
โอกาส ทักษะ ทรพัย์สมบัติอะไรบ้าง 
ไม่ว่ามากหรือน้อย และไม่ว่าอะไรก็
ตาม เราก็สามารถน ามารับใช้พระ -
เจ้าได?้_____________________ 
__________________________
__________________________ 

จงเป็นเหมือนคริสตจักร 
เมืองฟิลาเดลเฟียที่ให้สิ่งที่ตัวเองมี
แด่พระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรง

สามารถใช้ตามน้ าพระทัย 
ของพระองค์ และนี่จะเป็นสิ่งที ่
ท าให้พระองค์ทรงพอพระทัย 

 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความสามารถ ของประทานและทุก
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา เรา
ขอมอบทุกสิ่งนี้กลับให้พระองค์ 
เพื่อพระองค์จะทรงใช้ตามน้ า
พระทัยของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานย กย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 กันยายน   
วิวรณ์ 3:14-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111 :2 “บรรดาพระราชกิจของ
พระเจ้าใหญ่ยิง่  เป็นทีค้่นคว้า
ของทุกคนทีพ่อใจ" 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 3:14- 22 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ทรงชมคริสตจักรเลา -
ดีเซียนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
และพระเจ้าได้ทรงต่อว่าคริสตจักร
เลาดีเซียนี้อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 14 เลาดีเซียเป็นเมืองที่มั่งคั่ง
ที่สุดในเจ็ดเมืองที่กล่าวถึง   

 เป็นที่รู้จักในด้านการธนาคาร  
การผลิตขน สัตว์และสถาบันการ  
แพทย์ที่ผลิตยาป้ายตา  แต่เมือง นี้
มักจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ า  
 มีการสร้างท่อล าเลียงน้ าจากบ่อ
น้ าพุร้อน  เมื่อน้ าไหลลงมาถึงใน
เมือง น้ าก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นด้วย  
เพียงแต่อุ่นๆ เท่านั้น  คริสตจักรก็
เป็นเช่นเดียวกับน้ าอุ่นที่ไหลลงมาสู่
เมืองนั่นเอง 
 

ข้อ 18 เลาดีเซียเป็นที่รู้กันว่ามั่งคั่ง
แต่พระคริสต์บอกชาวเลาดีเซียให้
ซื้อทองค าจากพระองค์ (ทรัพย์
สมบัติที่แท้จริงของฝ่ายวิญญาณ)  
 เมืองนี้ภูมิใจในอุตสาหกรรมการ
ทอผ้าและการย้อมผ้าของเขา  แต่
พระคริสต์บอกให้เขาซื้อผ้าสีขาว
จากพระองค์ (ความชอบธรรมของ
พระองค์)  
 เลาดีเซียภาคภูมิใจในยาป้ายตา
อันมีค่าซึ่งรักษาโรคตาได้หลาย
ชนิด แต่พระคริสต์บอกให้เขาซื้อ
ยามาทาตาเพื่อรักษาตาของตนเพื่อ
เขาจะได้เห็นความจริง (ยน.9:39)  
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 พระคริสต์ก าลังแสดงให้ชาวเลา-
ดีเซียเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้
อยู่ที่จ านวนวัตถุในครอบครอง แต่
อยู่ที่ความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระ
เจ้า ทรัพย์สมบัติและความส าเร็จ
ของเขาไร้ค่าเมื่อเทียบกับอนาคต
ชั่วนิรันดร์ของอาณาจักรพระคริสต์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15  เมืองเลาดีเซีย มีน้ าอุ่นๆ ที่
ไม่น่าดื่ม  
 คริสตจักรเลาดีเซียกลายเป็น
อุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็นจึงไม่น่าพ อใจ
และน่ารังเกียจ ผู้เชื่อที่เลาดีเซียไม่
ยืนหยัดเพื่ออะไรเลย   
 การละเลยไม่ท าอะไรเพื่อพระ
คริสต์นั้นท าให้คริสตจักรมีใจแข็ง
กระด้างและพอใจในตนเองซึ่งเป็น
การท าลายตัวเอง ไม่มีสิ่งใดที่น่า
รังเกียจเท่ากับการมีหัวใจเพียงครึ่ง
เดียวหรือการเป็นคริสเตียนแต่ชื่อ
ซึ่งเป็นการพอใจในตนเอง  
 

อย่าปักหลักกับการ 
ติดตามพระเจ้าเพียงครึ่งทาง  
จงให้พระคริสต์จุดไฟแห่ง 

ความเชื่อของเราและช่วยให้เรา 
ลงมือปฏิบัติตามพระองค ์

ข้อ 20 พระเยซูทรงเคาะที่ประตูใจ
ของเราทุกครั้งที่เราส านึกว่าควรจะ
หันไปหาพระองค์  
 พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมี
สามัคคีธรรมกั บเราและพระองค์
ทรงประสงค์ให้เราเปิดใจรับพระองค์   
 พระองค์ทรงอดทนและยืนหยัด
มั่นคงในการติดต่อกับเรา มิใช่โดย
การพังประตูแล้วทรงเข้ามาแต่ทรง
เคาะเรียก พระองค์ทรงปล่อยให้
เราตั ดสินใจว่าจะเปิดชีวิตของเรา
รับพระองค์หรือไม่  เราตั้งใจที่จะ
ให้การทรงสถิตและฤทธิ์อ านาจ
ของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตอยู่ด้านนอกประตูหรือไม่ 
 ส าหรับตัวของเราเองนั้น เราได้
เปิดหัวใจของเราให้กับพระเยซู
คริสต์แล้วหรือยัง เรายอมให้
พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
เรามากน้อยขนาดไหน?________ 
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์
เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา ให้
พระองค์ทรงตรวจสอบ และ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะไปจนสุดศักยภาพที่พระเจ้าทรง
ก าหนดให้กับเรานั้น และเพื่อเราจะ
มีชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 กันยายน   
วิวรณ์ บทที่ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111 :2 “บรรดาพระราชกิจของ
พระเจ้ าใหญ่ยิง่  เป็นทีค้่นคว้า
ของทุกคนทีพ่อใจ" 
อ่านพระธรรม วิวรณ์  4  ช้า ๆ  
1 รอบ 
บทที่ 4 และบทที่ 5 เผยให้เห็นสง่า
ราศีของพระคริสต์ ในที่นี้เราได้เห็น
ภาพสะท้อนท้องพระโรงในสวรรค์ 
พระเจ้าประทับบนพระที่นั่งและ
ทรงจัดล าดับเหตุการณ์ทุกอย่างที่
ยอห์นบันทึก  
 โลกยังคงหมุ นและอยู่ในการ
ควบคุมตามปกติ  พระเจ้าผู้ทรง
เนรมิตสร้างจะด าเนินตามแผนการ
ของพระองค์ ขณะที่พระคริสต์ทรง
เริ่มสงครามครั้งสุดท้ายกับพลัง
แห่งความชั่วร้าย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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 ยอห์นแสดงให้เราเห็นสวรรค์
ก่อนที่จะแสดงให้เห็นเรื่องราวใน
โลกเพื่อเราจะได้ไม่ตกใจกลัว
เหตุการณ์ในอนาคต 
 ท่านได้เห็ นภาพการนมัสการ
สวรรค์จากพระธรรมตอนนี้
อะไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4 ใครคือผู้อาวุโสทั้ง 24 คนนี้ ? 
 เนื่องจากเผ่าต่าง  ๆของอิสราเอล 
ในพันธสัญญาเดิมมี 12 เผ่า และมี
อัครทูต 12 คนในพันธสัญญาใหม่ 
ผู้อาวุโสทั้ง 24 คนในนิมิตนี้อาจจะ
หมายถึงคนที่ได้รับการไถ่ทั้งหมด
ของพระเจ้าจากทุกยุคทุกสมัย (คือ
ทั้งก่อนและหลังการสิ้นพระชนม์
และคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ) 
เป็นสัญลักษณ์ของคนที่บัดนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้าทั้ง
ที่เป็นคนยิวและคนต่างชาติ  
 
 ผู้อาวุโสทั้ง 24 แสดงให้ เรา   
เห็นว่าผู้ที่ทรงไถ่ไว้ทั้งปวงก าลัง
นมัสการพระองค์ 

ข้อ 5     “วิญญาณทัง้เจด็ของ
พระเจ้า” เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ ดูพระธรรมเศคา -
ริยาห์ 4:2-6 ด้วยซึ่งตะเกียงทั้งเจ็ด
ดวงก็คือพระวิญญาณองค์เดียว
นั่นเอง 
 

ข้อ 6,7  เช่นเดียวกับที่พระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์มีสัญลักษณ์เป็นตะเกียงที่
จุดไว้เจ็ดดวง สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็เปรียบ 
ได้กับคุณสมบัติและพระลักษณะ
ของพระเจ้า  
 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์จริงๆ
แต่เป็นเหมือนเครูป (เป็นทูตสวรรค์
ที่มีต าแหน่งสูงที่สุด ) พวกเขาท า
หน้าที่พิทักษ์พระบัลลัง ก์ ของ     
พระเจ้า น าคนอื่น ในการนมัสการ
และป่าวประกาศความบริสุทธิ์    
ของพระองค ์ 
 พระลักษณะของพระเจ้าซึ่ง
สิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์เหล่านี้เป็น
สัญลักษณ์ก็คือ  พระบารมีและ
ฤทธิ์อ านาจ (สิงโต ) ความซื่อสัตย์ 
(วัว ) สติปัญญา (คน ) และการ
ครอบครอง (นกอินทรี)  
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 ในพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระวจนะ
เอเสเคียลก็เ ห็นสิ่งมีชีวิตสี่อย่างใน
นิมิตตอนหนึ่งของเขาซึ่งคล้ายคลึง
กับในตอนนี้ (อสค.1:5-10) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 11 
 สาระของบทนี้สรุปอยู่ในข้อนี้คือ  
สิ่งมีชีวิตทุกอย่างทั้งในสวรรค์และ
แผ่นดินโลกถวายสรรเสริญและ
ถวายพระเกียรติแต่พระเจ้าเพราะ
พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้ างและผู้
ผดุงรักษาทุกสิ่งไว้ 
นี่คืองานของเราเมื่อเราได้ไปอยู่ที่

สวรรค์ คือนมัสการพระเจ้า  
ผู้เป็นที่รักของเรา  ซึ่งจะเป็นงาน
ที่มีความสุขและความอิ่มเอมใจ
อย่างย่ิง เป็นงานที่ไม่รู้จัก 

เหน็ดเหนื่อย ไม่มีความเบื่อหน่าย  
 ส าหรับเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าบาง
คนขณะนี้ ก็มีประสบการณ์เช่นนี้
แล้วด้วยคือ นมัสการพระเจ้า
อาจจะเป็นที่คริสตจักรหรืออาจจะ
เป็นการส่วนตัวที่เราสัมผัสการทรง
สถิตของพระเจ้า และรู้สึกซาบซึ้ง
กับพระเจ้าจนไม่อยากจะหยุด 

 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ เมื่อไร? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเราไม่เคยประสบให้เราแสวง -
หาพระเจ้า แสวงพระพักตร์ของพระ-
เจ้า  ซึ่งแน่นอนเมื่อเราแสวงหาแล้ว
เราจะพบอย่างแน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงให้เรามีสิทธิพิเศษที่จะ
นมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก อธิษฐาน
ทูลเชิญพระองค์เสด็ จมาสถิตอยู่  
กับเราเมื่อเรานมัสการพระองค์ 
และเฝ้าเดี่ยว ให้เรามีประสบการณ์
สัมผัสการทรงสถิตของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 27 กันยายน   
วิวรณ์ บทที่ 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1  
ท่องจ า  ข้อพระคั มภีร์วันนี้ สดุดี 
111 :2 “บรรดาพระราชกิจของ
พระเจ้าใหญ่ยิง่  เป็นทีค้่นคว้า
ของทุกคนทีพ่อใจ" 

อ่านพระธรรม วิวรณ์บทท่ี 5   
ช้า ๆ 1 รอบ 
บทที่ 5 แสดงภาพของสวรรค์
ต่อไปจากที่ได้เริ่มต้นไว้ในบทที่ 4 
ท่านได้เห็นภาพการนมัสการ
สวรรค์จากพระธรรมตอนนี้
เพิ่มเติมมากขึ้นอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5 สิงห์คือพระเยซู ผู้ซึ่งพิสูจน์
พระองค์เองแล้วว่าสมควรเป็นผู้
แกะดวงตราและเปิดหนังสือม้วน   

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เพราะพระองค์ด ารงพระชนม์
ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน  เพื่อความบาปของโลก
และทรงเป็นขึ้นจากตายที่แสดงให้
เห็นฤทธิ์อ านาจและสิทธิอ านาจ
เหนือความชั่วร้ายและความตาย  
 พระคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวที่มีชัย
ชนะเหนือความบาป  ความตาย 
นรก และซาตานเอง  พระองค์
เท่านั้นที่เราสามารถให้ความ
ไว้วางใจในเรื่องอนาคตของโลกได้  
 “เชื้อสายขอ งดาวิด ” (ทายาท
ของดาวิด) หมายถึงการที่พระเยซู
ถือก าเนิดจากเชื้อสายของดาวิดซึ่ง
ท าให้พระสัญญาเรื่องพระมาซีฮา 
ในพันธสัญญาเดิมส าเร็จ 
 
ข้อ 11 ทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่าย
วิญญาณที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น 
 เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในโลกนี้  
ทูตสวรรค์น าข่าวสาร (ลก .1:26-
28) ปกป้องคุ้มครองคนของพระ -
เจ้า (ดนล.6:22) ให้ก าลังใจ (ปฐก.
16:7) ชี้แนะแนวทาง (อพย.14:19) 

น าการลงโทษมา (2ซมอ .24:16) 
ตรวจตราแผ่นดินโลก (อสค .1:9-
14) และต่อสู้พลังแห่งความชั่วร้าย 
(2พกษ.6:16-18;  วิวรณ์ 20:1)  
 มีทูตสวรรค์ทั้งดีและชั่ว (12:7) 
แต่เพราะทูตสวรรค์ที่ ชั่วร้ายได้เข้า
เป็นพรรคพวกของซาตาน  พวก
เขาจึงมีฤทธิ์เดชและสิทธิอ านาจ
น้อยกว่า ในที่สุดบทบาทหลักของ
ทูตสวรรค์ที่ดีคือถวายสรรเสริญแด่
พระเจ้าอย่างไม่สิ้นสุด 
 

ข้อ 14 ฉากในบทที่ 5 แสดงให้เรา
เห็นว่ามีเพียงพระเมษโปดก  พระ -
เยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงสมควรที่จะ
เปิดหนังสื อม้วน (เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์)   
 พระองค์เป็นผู้ก าอนาคตไม่ใช่
ซาตาน พระเยซูคริสต์ทรงควบคุมอยู่ 
และพระองค์ผู้เดียวสมควรที่จะเป็น
ผู้ท าให้เหตุการณ์ต่างๆ  ในยุคสุด-
ท้ายของประวัติศาสตร์ด าเนินไป 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 5-6 
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พระเยซูคริสต์ปรากฏในภาพข อง
ทั้งสิงห์ (เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิ
อ านาจและฤทธิ์เดชของพระองค์ ) 
และลูกแกะ (เป็นสัญลักษณ์ของ
การยอมจ านนต่อพระประสงค์ของ
พระเจ้า)  
 ผู้อาวุโสคนหนึ่งชี้ให้ยอห์นดูสิงห์ 
แต่เมื่อยอห์นมองดูเขาเห็นพระ
เมษโปดก  พระคริสต์ผู้เป็นพระ
เมษโปดกเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
ของมนุษยชาติ อันสมบูรณ์  ฉะนั้น
พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถ
ช่วยเราให้รอดจากเหตุการณ์อันน่า
กลัวที่หนังสือม้วนเปิดเผยให้เห็น  
 พระคริสต์องค์พระเมษโปดก
ทรงมีชัยชนะในสงครามอันยิ่งใหญ่
ทีสุด คือเอาชนะพลังแห่งความชั่ว
ร้ายโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน  
 บทบาทหน้าที่ของพระคริส ต์ใน
รูปสิงห์มีชัยชนะก็เพราะสิ่งที่พระ
คริสต์องค์พระเมษโปดกได้ทรง
กระท าส าเร็จ เราจะมีส่วนในชัยชนะ
นี้ด้วยซึ่งไม่ใช่เพราะความพยายาม 

และความดีของเรา แต่ เป็นเพราะ
ทรงสัญญาไว้ว่า  จะทรงมอบชีวิต     
นิรันดร์ให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ 
 เช่นเดียวกันกับในโลกปัจจุบัน
และชีวิ ต ณ เวลานี้ของเรา พระ
เยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงเป็นค าตอบ
ของเราในทุกสิ่ง  
เรามีปัญหาอะไรหรือไม่ ให้เราทูล
กับพระเจ้า มีความเชื่อในพระเยซู-
คริสต์ มั่นใจในพระองค์ แน่นอนที่
พระเจ้าจะทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเรา และช่วยเหลือเราเสมอ 
และจะให้เราพบกับชัยชนะด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า ที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัย
ชนะ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงช่วยกู้เรา เมื่อเราอธิษฐานต่อ
พระองค์นั้น พระองค์จะช่วยให้เรา
พบกับชัยชนะเสมอ เพียงแต่ให้เรา
เชื่อไว้วางใจในพระองค์เท่านั้น 
 อธิษฐานมอบปัญหาของเรากับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเรา 
ในปัญหาที่เรามีนั้น และให้เรามี
ความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์จะ
ทรงตอบเรา และที่พระองค์ทรง
ตอบเรานั้น ไม่ใช่เพราะความดี
หรือความสามารถของเรา แต่เพราะ
พระคุณของพระองค์ต่างหาก 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 28 กันยายน   
วิวรณ์ บทที่ 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111 :3 “พระราชกิจของพระองค์
สงูส่งและมีเกียรติ  และความ -
ชอบธรรมของพระองคด์ ารงอยู่
เป็นนิตย"์ 

อ่านพระธรรม วิวรณ์   6   ช้า ๆ 
1 รอบ 
นี่เป็นการพิพากษาชุดแรก  จาก
ทั้งหมดสามชุด แต่ละชุดมีเจ็ด
อย่าง โดยอีกสองชุดคือแตร (บทที่ 
8,9) และขัน (บทที่ 16)  
 ขณะที่ตราแต่ละดวงถูกเปิดออก 
พระคริสต์ผู้เป็นพระเมษโปดกก็
เคลื่อนเหตุการณ์ซึ่งจะน าไปสู่บั้น
ปลายของประวัติศาสตร์มนุษย์   
 หนังสือม้วนนี้จะยังเปิดไม่ครบ -
ถ้วนจนกว่าจะแกะตราดวงที่เจ็ด (8:1)  
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 เนื้อหาสาระในหนังสือม้วนเผย
ให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของ
มนุษย์  และแสดงให้เห็นสิทธิอ านาจ
ของพระเจ้า เหนือเหตุการณ์แห่ง
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 
 จากพระธรรมตอนนี้เมื่อท่านได้
เห็นภาพของการพิพากษาใน
อนาคตแล้ว ท่านได้รับการดลจิต
ดลใจอย่างไรบ้างส าหรับชีวิตใน
ปัจจุบันนี้ ? ________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2 เป็นต้นไป เมื่อแกะตราสี่
ดวงแรก  ม้าสี่ตัวก็ปรากฏขึ้น ม้า
เหล่านี้หมายถึงการพิพากษาของ
พระเจ้าต่อบาปและการกบฎของ
ประชาชน  
 พระเจ้าเป็นผู้น าทิศทางประวัติ -
ศาสตร์มนุษย์  ทรงใช้แม้กระทั่ง
ศัตรูของพระองค์ท าให้พระประสงค์
ส าเร็จ   
 ม้าสี่ตัว เป็นการชิมรางของการ
พิพากษาขั้นสุดท้ายที่จะมาถึงบาง
คนบนภูเขามะกอกเทศ (มธ.24) 

  ภาพของม้าสี่ตัวพบในพระธรรม 
เศคาริยาห์ 6:1-8 ด้วย 
 
ข้อ 8 คนขี่ม้าทั้งสี่ได้รับฤทธิ์อ านาจ
ให้ควบคุมอยู่เหนือหนึ่งในสี่ของ
แผ่นดินโลกซึ่งชี้ ให้เห็นว่าพระเจ้า
ยังจ ากัดขอบเขต การพิพากษาของ
พระองค์ยังไม่ครอบคลุมทั่วโลก  
 ยังมีเวลาให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อหันมา
หาพระคริสต์ละทิ้งความบาปของ
ตน ในกรณีนี้การพิพากษาไม่เพียง
แสดงให้เห็นถึงพระพิโรธของพระ
เจ้าที่มีต่อบาป แต่แสดงให้เห็นพระ
กรุณาธิคุณและความรักที่ให้โอกาส
แก่ผู้คนอีกครั้งหนึ่งให้หันมาหา
พระองค์ก่อน ที่พระองค์จะน าการ
พิพากษาครั้งสุดท้ายมา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 9-11 ผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อ
ต้องการให้พระเจ้าน าความยุติธรรม
มาสู่โลก แต่เขาได้รับค าบอกกล่าว
ให้รอคอย  
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 พระเจ้าไม่ได้ทรงรอคอยให้ถึง
จ านวนที่แน่นอนจ านวนหนึ่ง แต่
พระองค์ทรงสัญญาว่าคนที่ทนทุกข์
และตายเพื่อความเชื่อจะไม่ถูกลืม  
พระเจ้าจะให้เกียรติยศแก่เขาเป็น
รายบุคคล   
 เราอาจจะอยากได้รับความ
ยุติธรรมทันทีเช่นเดียวกับผู้พลีชีพ
เพื่อความเชื่อเหล่านี้  แต่เราต้อง
อดทน  พระเจ้าทรงกระท าสิ่งต่างๆ  
ตามเวลาของพระองค์และพระองค์
ทรงสัญญาว่าจะให้ความยุติธร รม 
การทนทุกข์เพื่ออาณาจักรของพระ
เจ้าจะไม่เสียเปล่า 

ดังนั้นให้เราม ี
ความเชื่อในพระเจ้าเสมอ 
ไว้วางใจในพระองค์ แม้ว่า  

เราจะต้องเผชิญกับการทดลอง 
ความยากล าบากก็ตาม 

ข้อ 15- 17 เมื่อได้เห็นพระเจ้า
ประทับเหนือพระที่นั่ง มนุษย์ทุก
คนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพากันตกใจ
กลัว ต่างร้องให้ภูเขาพังลงมาทับ
ตน เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญการ
พิพากษาของพระเมษโปดก  

 ภาพอันแจ่มชัดนี้มิได้มุ่งให้ผู้เชื่อ
ตกใจ  เพราะส าหรับผู้เชื่อ พระเมษ-
โปดกคือพระผู้ช่วยผู้อ่อนสุภาพ   
 แต่ส าหรับบรรดาขุนพล  เหล่า
จักรพรรดิ์ หรือกษัตริย์ซึ่งแต่ก่อน
ไม่ย าเกรงพระเจ้าและหยิ่งผยองไม่
เชื่อในพระเจ้าจะพบว่าตนผิด  และ
ในวันนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับ
พระพิโรธของพระองค์   
ไม่มีใครที่ปฏิเสธพระเจ้าจะอยู่รอด
ในวันแห่งพระพิโรธ  แต่ผู้ที่เป็น
ของพระคริสต์จะได้รับรางวัล 
แทนการลงโทษ เราเป็นของ 
พระคริสต์หรือไม่ ถ้าเป็นเราก ็
ไม่จ าเป็นต้องกลัววาระสุดท้ายนี ้

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน า    
จากพระเจ้า และก าลังจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถ   
ยืนหยัดในยุคที่มีการข่มเหงนี้ได้ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาที่มา
จากพระเจ้าในการเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบชีวิตของเรา 
เพื่อเราจะสามารถแก้ไขความยาก- 
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ล าบากเหล่ านี้ได้อย่างชาญฉลาด 
และเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 กันยายน   
วิวรณ์ 7:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:3 “พระราชกิจของพระองค์
สงูส่งและมีเกียรติ  และความ -
ชอบธรรมของพระองคด์ ารงอยู่
เป็นนิตย"์ 
อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 7:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า ใคร
คือผู้ที่ได้รับการประทับตรา? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป ตราดวงที่หกแกะ
ออกแล้ว และผู้คนในโลกต่างพา
กันพยายามหลบซ่อนจากพระเจ้า  
และพูดกันว่า “ ใครเล่าจะทน ” 
(6:12-17)   

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เมื่อทุกอย่างดูหมดหวังทูต -
สวรรค์สี่องค์ก็ยับยั้งลมทั้งสี่แห่ง
การพิพากษาจนประชากรของพระ
เจ้าจะได้รับการประทับตราว่าเป็น
ของพระองค์ เมื่อนั้นแ หละพระเจ้า
จะแกะตราดวงที่เจ็ด (8:1) 
 

ข้อ 3  ตราที่พระเจ้าทรงประทับบน
หน้าผากของผู้รับใช้ของพระองค์  
ตรงกันข้ามกับเ ครื่องหมายของ
สัตว์ร้ายที่อธิบายไว้ใน 13:16  
 ตราทั้งสองนี้แบ่งคนออกเป็น
สองประเภทอย่างเด่นชัด  คือคนที่
เป็นของพระเจ้ากับคนที่เป็นของ
ซาตาน 
 

ข้อ 4-8       เลข 144,000 คือ 
12x12x1,000 เป็นสัญลักษณ์ของ
ความครบบริบูรณ์ 
 หมายความว่าพระเจ้าจะทรงน า
สาวกของพระองค์ทุกคนใ ห้มาถึง
พระองค์อย่างปลอดภัย  จะไม่ทรง
มองข้ามหรือหลงลืมแม้แต่คนเดียว   
 พระเจ้าทรงประทับตราผู้เชื่อ
เหล่านี้ โดยการรับพวกเขาไปเสีย
จากโลก (ซึ่งเรียกว่าการรับขึ้นไป) 

หรือโดยการประทานก าลังพิเศษ
และความกล้าหาญเพื่อให้เขา
สามารถฟันฝ่าช่วงเวลาแห่งการกด
ขี่ข่มเหงใหญ่ไปได้  
 แม้ว่าผู้เชื่อจ านวนมากต้องผ่าน
ช่วงเวลาของการข่มเหง  ตรา
ประทับก็ไม่ได้รับรองการคุ้มครอง
จากอันตรายฝ่ายกายเสมอไป 
หลายคนจะตาย (6:11)แต่พระเจ้า
ทรงปกป้องพวกเขาจากอันตราย
ฝ่ายจิตวิญญาณ   
 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้รับ
บ าเหน็จแห่งชีวิตนิรันดร์ จุดหมาย
ปลายทางของ เขาจะมั่นคงแน่นอน  
ผู้เชื่อเหล่านี้จะไม่พรากจากพระ -
เจ้าแม้การกดขี่ข่มเหงจะรุนแรง    
แค่ไหนก็ตาม   
 นี่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคน
ในจ านวน 144,000 คนจะได้รับ
การประทับตราก่อนการกดขี่ข่มเหง
จะมา แต่หมายความว่าเมื่อเริ่มมี
การกดขี่ข่มเหง เราก็รู้ได้ว่าผู้ซื่อ -
สัตย์ได้รับการประทับตราไว้แล้ว 
(โดยพระเจ้า )  และพวกเขาจะคง
ความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตราบจน
วาระสุดท้าย 
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ข้อ 4-8  นี่เป็นรายการที่แตกต่าง
จากรายการสิบสองเผ่าที่มีในพันธ
สัญญาเดิม เพราะนี่เป็นรายการที่
เป็นสัญลักษณ์ของสาวกแท้จริง
ของพระเจ้า  
[1] ยูดาห์เป็นเผ่าแรกที่เอ่ยถึง
เพราะเป็นเผ่าของดาวิดและพระ -
เยซู องค์พระมาซีฮา (ปฐก .49:8-
12; มธ.1:1)  
[2] เผ่าเลวีไม่ได้รับเขตแดนในอดีต
เพราะชาวเลวีปรนนิบัติพระเจ้าใน
พระวิหาร (ฉธบ .18:1)  แต่ในที่นี้
เผ่าเลวีได้รับเขตแดนเป็นรางวัล
ส าหรับความซื่อสัตย์ด้วย  
[3] รายการนี้ไม่ได้กล่าวถึงดาน 
เพราะเป็ นที่รู้กันว่าพวกเขากบฎ
และกราบไหว้รูปเคารพซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ที่ผู้ติดตามพระเจ้าไม่
ยอมรับ (ปฐก.49:17)  
[4] สองเผ่าที่เป็นตัวแทนของโย -
เซฟ (คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ 
ตามชื่อลูกของโยเซฟ ) ในรายการ
นี้เรียกโยเซฟและมนัสเสห์ เพราะ
การกบฎของเอฟราอิม 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีแล ะ
การตอบสนองข้อ 2 
ตราบนหนังสือม้วนหรือเอกสารจะ
บ่งบอกว่าเอกสารนั้นคืออะไรและ
ปกป้องเนื้อหาของเอกสารนั้นไว้   
 พระเจ้าประทับตราอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์บนสาวกของพระองค์ 
เพื่อบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นของ
พระองค์  และรับรองว่าพระองค์จะ
ปกป้องคุ้มครองจิตวิญญาณของ
เขา  นี่แสดงใ ห้เห็นว่าเรามีค่า
เพียงใดส าหรับพระองค์   
 ร่างกายของเราอาจจะถูกทุบตี  
ท าร้ายจนทุพพลภาพ หรือถูก
ท าลายเสีย  แต่ไม่มีอะไรสามารถ
ท าอันตรายจิตวิญญาณของเราได้  
พวกเราได้รับการประทับตราจาก
พระเจ้าแล้ว 
 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราก็สามารถ
ที่จะมั่นใจได้ว่า พระเจ้าอยู่เคีย ง
ข้างเราและปกป้องเราเสมอ ดังนั้น 
สิ่งที่เราต้องท าคือ  
เราต้องด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ 
เชื่อในการปกป้องจากพระเจ้า 
และเชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้า

ทรงมีต่อเรานั้น  
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงปกป้องเรา และ
ส าหรับพระสัญญาของพระองค์ว่า 
ไม่มีใครจะท าอั นตรายจิตวิญญาณ
ของเราได้ เพราะเราได้รับการ
ประทับตราจากพระองค์แล้ว 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 กันยายน   
วิวรณ์ 7:9-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:3 “พระราชกิจของพระองค์
สงูส่งและมีเกียรติ  และความ -
ชอบธรรมของพระองคด์ ารงอยู่
เป็นนิตย"์ 
อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 7:9-17  
ช้า ๆ  2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้ย้ าให้เรารู้
ถึงแหล่งที่มาของความรอดคือมา
จากที่ไหน ? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9 คนมากมายนับไม่ถ้วน
เหล่านี้คือผู้ใด  
 บางคนตีความหมายว่าเป็นผู้พลี
ชีพเพื่อความเชื่อที่กล่าวถึงใน 6:9  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
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อาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับ 
144,000 คนที่เพิ่งกล่าวถึง (7:4-8)  
 คน 144,000 คนได้รับการประทับ 
ตราโดยพระเจ้าก่อนถึงการกดขี่  
ข่มเหงใหญ่ คนมากมายนับไม่ถ้วน
ได้รับชีวิตนิรันดร์ตามที่พระเจ้า
ทรงสัญญา  เมื่อก่อนเขาได้รับการ
เตรียม  บัดนี้เขาได้ชัยชนะ ฝู งชน
เหล่านี้ในสวรรค์ประกอบด้วยคนที่
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดทุกชั่วอายุ   

ผู้เชื่อที่แท้จริงไม่ต้องวิตกกังวลว่า
เขาจะเข้าร่วมในกลุ่มใด  พระเจ้า
ได้รวมเราเข้ามาและปกป้อง 

เราแต่ละคนและมีสถานที่ที่ทรง
จัดเตรียมให้เราอยู่ร่วมกับพระองค์

อย่างแน่นอน 
 
ข้อ 17 ในข้อ 1-8 เราเห็นผู้เชื่อ
ได้รับการประทับตราเพื่อรับการ
ปกป้องในช่วงเวลาทุกข์ล าเค็ญครั้ง
ใหญ่ในข้อ 9-17  เราเห็นผู้เชื่อได้
อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์  
 ในที่สุดทุกคนที่ซื่อสัตย์ตลอด
ทุกยุคสมัยจะร้องเพลงอยู่หน้า  
พระที่นั่งของพระเจ้า   

 ความทุกข์เวทนาและความโศก -
เศร้าของพวกเขาจบสิ้นลงแล้ว  ไม่
มีน้ าตาที่หลั่งเพราะความบาปอีก  
เนื่องจากความบาปได้รับการอภัย
ทั้งสิ้นแล้ว ไม่มีน้ าตาส าหรับการ
ทนทุกข์เพราะการทนทุกข์จบสิ้น
แล้ว  ไม่มีน้ าตาส าหรับความตาย  
เพราะพระเจ้าทรงให้ผู้เชื่อทุกคน
เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจะไม่
ตายอีกเลย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10 ผู้คนพยายามขจัดความ -
รู้สึกผิดเนื่องจากบาปด้วยหลายวิธี
เช่นการท าดี  การใช้สติปัญญา
ค้นคว้า  แม้กระทั่งการโทษผู้อื่น   
 แต่ฝูงชนในสวรรค์สรรเสริญ  
พระเจ้าว่าความรอดมาจากพระองค์
และมาจากพระเมษโปดก  เรารอด
พ้นจากการถูกลงโทษเพราะ
ความผิดบาปโดยทางพร ะเยซู
คริสต์เท่านั้น   
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 เราได้รอดพ้นจากความรู้สึกผิด
เนื่องจากบาปโดยทางเดียวที่
เป็นไปได้แล้วหรือยัง?_________ 
__________________________ 
 

ข้อ 14      เป็นการยากที่จะ
จินตนาการว่าเลือดท าให้ผ้าขาวได้
อย่างไร 
 แต่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์
เป็นสิ่งที่ใช้ช าระให้บริสุทธิ์ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเพราะสามารถ
ขจัดรอยเป้ือนของบาป   
 สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการ
สมบูรณ์แบบปราศจากบาปหรือ
ความบริสุทธิ์ซึ่งคนสามารถได้รับ
โดยการสิ้นพระชนม์แทนมนุษย์
ของพระเมษโปดกของพระเจ้าที่
ปราศจากบาป นี้คือภาพที่แสดงให้
เห็นว่าเรารอดผ่านความเชื่อได้
อย่างไร 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรอดที่พระเจ้า ได้
ประทานให้กับเรานั้นที่มาจาก   

พระเจ้า เป็นพระคุณของพระองค์ 
ไม่ใช่มาจากความสามารถหรือ
ความพยายามของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

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


