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จากใจศิษยาภิบาล 
ในเดือนหน้าคือเดือนพ ฤศจิกายน 2013 ที่เชียงใหม่เราจะมีงาน

ประกาศที่จัดโดยองค์การบิลลี่ เกรแฮม โดยจัดร่วมกันกับคริสตจักรต่าง ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานครั้งนี้ ได้มีการอบรมผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้เชื่อใหม่ 
ซึ่งเป็นพระพรอย่างยิ่ง ในการอบรมครั้ง แรกนั้นได้พูดถึงเรื่องการยึดพระ
วจนะของพระเจ้า ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าจะมีผลต่อชีวิตของเรามากหรือ
น้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวิธีรับรู้คือ ถ้าฟังพระวจนะ พระวจนะจะเข้าไปในสมอง
เราเพียง 10 % ถ้าอ่านจะเข้าไป 25 % ถ้าศึกษาจะเข้าไป 50 % และถ้า
ท่องจ าจะเข้าไปถึง 100 % 

มีพี่น้องคริสเตียนชายหนุ่มท่านหนึ่งได้ยินว่าคุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่
แผนกต้อนรับที่คริสตจักรของเขานั้น สามีเสียชีวิต พี่น้องท่านนี้ รู้สึก        
มีภาระใจและอยากจะไปหนุนใจคุณป้าและพี่น้องชายหนุ่มท่านนี้         
เป็นสมาชิก QT ด้วยจึงอยากจะใช้ข้อพระคัมภีร์ที่ตนเองท่องนั้นไปหนุนใจ
คุณป้า 

ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่บ้านคุณป้า ก็พบว่าคุณป้ายิ้มแย้มแจ่มใส และ
เชิญชายหนุ่มนี้เข้ามาในบ้าน เอาน้ าให้ดื่ม  

ด้วยความผิดคาดชายหนุ่มท่านนี้จึงถามว่า ท าไมคุณป้าไม่โศกเศร้า
ส าหรับการจากไปของคุณลุงหรือ 

คุณป้าได้ตอบว่า “ใช่ ป้าโศกเศร้าที่คุณลุงจากไป แต่ตอนนี้ป้าชื่นชม
เพราะคุณลุงไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว และเมื่อคุณลุงจากไปนั้น ป้าอ่าน     
พระคัมภีร์มากขึ้นและได้พบสดุดี 146 และป้าก็อ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่าหลาย ๆ 
รอบ ป้าก็ได้รับการหนุนใจ ท าให้ป้าชื่นชมได้” 
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ดังนั้นแทนที่ชายหนุ่มจะหนุนใจคุณป้า แต่กลับเป็นว่า คุณป้ าได้
หนุนใจชายหนุ่มท่านนี้  

สดุดี 146.4-5 กล่าวว่า “เมือ่ลมหายใจของเขาพรากไป  เขาก็
กลบัคืนเป็นดิน  ในวนัเดียวกนันัน้ความคิดของเขากพิ็นาศ   คนทีผู่้
อปุถมัภข์องเขาคือพระเจ้าของยาโคบ  กเ็ป็นสขุ  คือผูที้ค่วามหวงั
ของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขา” 

พี่น้องที่รักครับ นี่คือฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้า อย่าให้เราเพียง
คือ ฟังพระวจนะ เพราะจะเข้าไปในสมองเราเพียง 10 % หรือเพียงแต่อ่าน
ที่จะเข้าไป 25 % หรือเพียงศึกษาซึ่งจะเข้าไป 50 % แต่ให้เราท่องจ าซึ่ง
จะเข้าไปถึง 100 % ในทางปฏิบัตินั้น ให้เราอ่านพระวจนะหลาย ๆ รอบ 
คือถ้าวันไหนที่พร ะเจ้าทรงดลจิตดลใจเราส าหรับพระวจนะบางตอนเป็น
พิเศษ ก็ให้เราอ่านพระวจนะบทนั้น ๆ หลาย ๆ รอบจนกระทั่งเราจดจ าได้ 
เพื่อว่า เราจะสามารถใช้พระวจนะตอนนั้นอาจจะส าหรับเราเอง หรือ
ส าหรับพี่น้องของเราก็ได้ที่จะได้รับพระพรจากพระวจนะพระเจ้าที่ดลใจ
เรานั้นด้วย 

ให้เราฝึกฝนใช้ พระวจนะของพระเจ้านะครับ แล้วพี่น้องจะได้รับ     
พระพร และมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะอย่างแน่นอน 
 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตั วทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-3 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :4 “พระองคไ์ด้ทรงให้พระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค์
เป็นทีจ่ดจ า  พระเจ้าทรงมี
พระคณุและทรงพระกรณุา" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 11  
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรคือจุดดี
ของอุรียาห์ ? (ข้อ 11) 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  ดาวิดปล่อยให้
ตนเองถล าลึกลงไปในความบาป
เรื่องบัทเชบา  

[1] ดาวิดละทิ้งเป้าหมายของตน
โดยอยู่บ้านแทนที่จะไปรบ (11:1) 
[2] ดาวิดจดจ่ออยู่ที่ความปรารถนา 
ของตัวเอง (11:3)  
[3] เมื่อเกิดการทดลอง เขาเข้าไป
ส ารวจแทนที่จะหันหนี (11:4)  
[4] ดาวิดจงใจท าบาป (11:4) 
 [5] เขาพยายามปกปิดความบาป
โดยหลอกลวงคนอื่น (11:6-15)  
[6] ในที่สุดความบาปของดาวิดก็
ถูกเปิดเผย (12 :9) และเขาก็ถูก
ลงโทษ (12:10-14)  
[7] บาปของดาวิดส่ง ผลไปไกล  
และกระทบคนอีกมากมาย  (11:7, 
12:11, 14,15) 
 
ข้อ 3,4 เมื่อดาวิดมองจากดาดฟ้า
พระราชวัง เขาเห็นหญิงคนหนึ่ง
ก าลังอาบน้ าอยู่ และเขาก็ถูก
ครอบง าด้วยตัณหา  
 ดาวิดควรจะลงจากดาดฟ้าและ
หนีการทดลอง  แต่เขากลับยินดี
ต้อนรับการทดลองนั้นโดยสืบเรื่อง
ของบัทเชบา ผลคือความพินาศ   
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 วิธีหนีการทดลองคือ  
[1] อธิษฐานอย่างจริงใจให้พระเจ้า
ทรงช่วยเรา 
[2] ออกห่างจากคน สถานที่ และ
เหตุการณ์ที่อาจทดลองเราได้  
[3] จดจ าและใคร่ครวญพระคัมภีร์
บางตอนที่ช่วยเราต่อสู้กับความ
อ่อนแอของตนเอง  การทดลอง
ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการ
หรือความปรารถนาที่พระเจ้าทรง
ตอบสนองได้ แต่เราต้องวางใจใน
ก าหนดเวลาของพระองค์  
[4] หาผู้เชื่ออีกคนหนึ่งซึ่งเราจะคุย
กับเขาถึงการต่อสู้ของเราได้อย่าง
เปิดเผย และขอความช่วยเหลือ
จากเขาเมือ่ การทดลองโจมตีเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 25 
ดาวิดตอบสนองต่อการตายของอุรี
ยาห์อย่างไม่จริงจังและไร้น้ าใจ  
 ดาวิดโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก
เมื่อซาอูลและอับเนอร์คู่แข่งของ
เขาตาย (2ซมอ.1; 3:31-39)   

 แต่ดาวิดกับไม่เสียใจกับการ
ตายของอุรียาห์ซึ่งเป็ นคนดีและมี
จิตวิญญาณที่เข้มแข็ง  
 ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ? ดาวิดเฉย
ชาต่อความบาปของตนเองเสียแล้ว 
ทางเดียวที่จะปกปิดความบาปครั้ง
แรก (การล่วงประเวณี ) ได้คือการ
ท าบาปอีกและไม่ช้าดาวิดก็ไม่รู้สึก
ผิดกับสิ่งที่เขาท าอีกต่อไป  
 ความรู้สึกเป็นแนวทางการ
ตัดสินใจถูกผิดที่เชื่อถือไม่ได้  การ
ท าบาปอย่างจงใจและซ้ าซากท า   
ให้ดาวิดเฉยชาต่อบทบัญญัติของ
พระเจ้าและสิทธิของคนอื่น   
 

ยิ่งเราพยายามปกปิดความบาป
เราก็จะยิ่งเฉยชาต่อความบาปนั้น 
อย่าเฉยชาต่อบาปอย่างดาวิด 
จงสารภาพความผิดของเรา 
ต่อพระเจ้าก่อนที่เราจะลืมว่า 

นั่นคือบาป 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอชีวิตที่เต็มล้น
ด้วยพระวิ ญญาณบริสุทธิ์ เพื่อว่า 
เราจะเป็นคนที่ไวต่อความบาป ไว 
ต่อการสารภาพ และไม่ชินชาต่อ
ความบาป 
 อธิษฐานสารภาพบาปที่เรารู้ ทูล
ขอการช าระโดยโลหิตของพระเยซู
คริสต์เจ้า เพื่อเราจะเป็นคนที่
บริสุทธิ์จ าเพาะพระพักตร์ของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 2 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 12:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :4 “พระองคไ์ด้ทรงให้พระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค์
เป็นทีจ่ดจ า  พระเจ้าทรงมี
พระคณุและทรงพระกรณุา" 

อ่านพระธรรม 2ซามเูอล  
12:1-12 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5,6 
หนึ่งปีผ่านไป ตอนนี้ดาวิดเฉยชา
ต่อบาปของตนเองจนไม่รู้ตัวว่าเขา
คือคนชั่ว   

 เช่นเดียวกัน เรามักกล่าวโทษ
คนอื่นโดยใช้ความบกพร่องในชีวิต
ของเราเองเป็นมาตรฐาน เพื่อน 
ผู้ร่วมงาน หรือ คนในครอบครัวคน
ไหนที่เรามักจะต าหนิและรับไม่ได้ 
แทนที่จะพยายามเปลี่ยนพวกเขา  

จงขอให้พระเจ้าทรงช่วยเรา 
ให้เข้าใจความรู้สึกของพวกเขา

และเห็นความบกพร่องของเราเอง
ชัดยิ่งขึ้น แล้วเราอาจจะพบว่า 

การกล่าวโทษคนอื่นก็คือ 
การกล่าวโทษตัวเราเอง 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในฐานะผู้เผยพระวจนะ นาธันต้อง
จัดการกับบาป แม้บาปนั้นจะเป็น
บาปของกษัตริย์  
 การจะพูดให้ดาวิดตระหนักถึง
ความผิดของ ตนเองนั้นต้องอาศัย
ความกล้าหาญ ความสามารถ และ
ไหวพริบอย่างมาก   
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เมื่อเราต้องบอก 
ข่าวที่ไม่น่าฟังกับใคร  จงอธิษฐาน
ขอความกล้าหาญ ความสามารถ
และไหวพริบ ถ้าเราต้องการให ้
อีกฝ่ายตอบสนองในทางบวก  

จงคิดให้รอบคอบว่าเราจะพูดอะไร   
 วิธีน าเสนอประเด็นของเรามี
ความส าคัญพอๆ  กับประเด็นที่เรา
จะพูด จงใช้สติปัญญาในการพูด 
 ที่ผ่านมา เราเคยมีประสบการณ์
การเตือนคนหรือไม่ และโดย  
เฉพาะถ้าเราเป็นผู้น าแล้ว เราก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเตือน และ
จากพระวจนะตอนนี้ เราได้เรียนรู้
ถึงการเตือนอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ถ้าเราเป็นผู้น าไม่ว่าจะเป็นใน
คริสตจักรหรือในครอบครัว 
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการ เตือน  
เพื่อว่าในการเตือนนั้น จะเป็นเรื่อง 

ที่ถูกต้องตามหลักการ แต่ในขณะ  
เดียวกันก็จะท าให้คนที่ถูกเตือนนั้น 
เติบโตขึ้นด้วยแม้เขาอาจจะมีความ 
รู้สึกไม่พอใจก็ตาม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 3 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 12:13-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-3 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :4 “พระอง คไ์ด้ทรงให้พระ
ราชกิจอศัจรรยข์องพระองค์
เป็นทีจ่ดจ า  พระเจ้าทรงมี
พระคณุและทรงพระกรณุา" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล  
12:13-31 ช้า ๆ  1 รอบ 
อะไรคือลักษณะเด่นที่น่าประทับใจ
ของดาวิดจากพระธรรมตอนนี้ ? 
(ข้อ 13) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี      
ข้อ 14 
ดาวิดสารภาพและกลับใจจากบาป 
(12 :13) แต่พระเจ้าทรงพิพากษา
ให้บุตรของเขาต้องตาย 

 ผลจากบาปของดาวิดยังคงอยู่ 
บางครั้งขอโทษอย่างเดียวก็ไม่พอ  
เมื่อพระเจ้าทรงยกโทษให้เราและ
น าเรากลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับ
พระองค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงก าจัดผล
ทั้งหมดที่เกิดจากความผิดของเรา   
 เราอาจถูกทดลองให้คิดว่า “ถ้า
ท าผิด ฉันก็ขอโทษพระเจ้าได้เสมอ” 
แต่เราต้องจ าไว้ว่าเราอาจสร้างผล
สืบเนื่องที่จะไม่มีวันแก้ไขได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 ขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้    
ดาวิดเขียนสดุดี 51 ซึ่งแสดงให้
เห็นตัวตน ที่แท้จริงของเขาและให้
ความหวังแก่เราด้วย  
 ไม่ว่าเราจะรู้สึกผิดและเสียใจ
มากเพียงใด ไม่ว่าเราจะท าบาป
ร้ายแรงเพียงใด เราก็ยังสามารถ  
เทใจของเราออกต่อหน้าพระเจ้า
และแสวงหาการอภัยโทษจาก
พระองค์ได้เช่นเดียวกับดาวิด พระ-
เจ้าทรงอภัยโทษเมื่อเราท าบาป  



12 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

 ดาวิดเขียนสดุดี 32 ด้วยเพื่อ
แสดงถึงความชื่นชมยินดีหลังจาก
ที่เขาได้รับการให้อภัยโทษ 
 

ข้อ 20-24  ดาวิดไม่ได้ยึดติดอยู่กับ
ความบาป เขากลับมาหาพระเจ้า  
 พระเจ้าทรงยกโทษให้เขาและ
ให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้แต่
ชื่อที่พระเจ้าประทานให้โซโลมอน 
(เยดีดิยาห์ หรือ “ผู้ที่องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงรัก ” 12 :25) ก็เป็นเครื่อง -
เตือนใจถึงพระคุณของพระเจ้า  

เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้า  
ยอมรับการอภัยโทษของพระองค์ 

และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา 
พระองค์ทรงให้ 

การเริ่มต้นใหม่แก่เรา  
 จงสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า
และหันกลับมาหาพระองค์ แล้วเรา
จะได้รับการอภัยโทษเหมือนดาวิ ด 
จากนั้นจงเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
 ให้เราเรียนรู้และเลียนแบบท่าที
ของดาวิดเมื่อท าผิดพลาดไปแล้ว 
ดาวิดได้กลับมาหาพระเจ้า ไม่ได้วิ่ง
ออกจากพระเจ้า ดาวิดได้สารภาพ
บาป ไม่ได้หาเหตุผลมาแก้ตัว  

 ให้เราคิดถึงท่าทีและการกระท า
ของตัวเราเองว่า ที่ผ่านมานั้นเมื่อ
เราผิดพลาดแล้ว เราท าอย่างไร 
และถ้าเราย้อนเวลาได้ ถ้าเราท า
ผิดพลาด เราคิดว่า เราจะท าแบบ
ดาวิดได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ขอบพระคุณส าหรับ
ตัวอย่างที่ดีของดาวิดที่เป็นคนที่
ถ่อมยอมรับความผิดของตัวเอง 
และให้เราอธิษฐานทูลขอพระ เจ้า
ทรงช่วยให้เรามีท่าทีแบบดาวิดที่
จะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อเรา
ท าบาป 
 คิดทบทวนว่า เราท าความผิด
อะไรที่เรายังไม่ได้สารภาพหรือไม่ 
ให้เราใช้เวลานี้สารภาพกับพระเจ้า 
เพื่อเราจะได้ไม่มีก าแพงขวางกั้น
ระหว่างเรากับพระเจ้าและค าอธิษฐาน  
ของเราจะไปถึงพระเจ้าได้โดยไม่มี
อุปสรรค 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 13:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:5 “พระองคป์ระทานอาหาร
ให้ผูที้เ่กรงกลวัพระองคพ์ระองค์
ทรงจดจ าพนัธสญัญาของ
พระองคเ์สมอ" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 13:1-
17 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้ข้อระวังความ
ผิดพล าดในครอบครัวอะไรบ้าง  
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3-5            โยนาดับญาติของ
อัมโนน ยุยงส่งเสริมให้อัมโนนท า
บาปทางเพศ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 เราอาจจะหวั่นไหวไปกับค า - 
แนะน าของญาติพี่น้อ งเพราะเรา
ใกล้ชิดกับพวกเขา  แต่ถึงค า -
แนะน านั้นจะมาจากญาติพี่น้อง
ของเรา เราก็ต้องประเมินทุกอย่าง
ตามมาตรฐานของพระเจ้า 
 

ข้อ 16 พระเจ้าทรงห้ามการข่มขืน
อย่างเด็ดขาด (ฉธบ.22:28,29)  
 ท าไมการไล่ทามาร์จึงเป็นอาชญา- 
กรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการข่มขืน?  
 เมื่ออัมโนนขับไล่ ทามาร์ เขาท า
ราวกับว่าทามาร์เองเป็นคนเสนอ
ตัวให้เขาอย่างน่าอับอาย  ไม่มี
พยานอยู่ฝ่ายเธอเลยเพราะอัมโนน
ไล่บริวารออกไปหมดแล้ว   
 บาปของอัมโนนท าให้ทามาร์ไม่
มีโอกาสแต่งงาน เนื่องจากทามาร์
ไม่ใช่หญิงพรหมจารีอีกต่อไป เธอ
จึงไม่อาจแต่งงานกับใครได้ 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีแล ะ
การตอบสนอง ข้อ 14-15 
ความรักและความใคร่นั้นต่างกัน
มาก   

 หลังจากที่อัมโนนข่มขืนน้องสาว
ต่างมารดาของตนเองแล้ว “ความ
รัก” ของเขาก็เปลี่ยนเป็น ”ความ
เกลียดชัง ” แม้อัมโนนจะอ้างว่า
ก าลังมีความรักแต่แท้จริงแล้วเขา
ถูกครอบง าด้วยความใคร่  
 ความรักนั้นอดทนนาน ความ
ใคร่เรี ยกร้องให้สนองตอบความ
ต้องการทันที ความรักเมตตา 
ความใคร่หยาบคาย  ความรักไม่
เห็นแก่ตัว  ความใคร่เห็นแก่ตัว  
 รักแท้มีคุณสมบัติอย่างไรนั้น
ปรากฎในพระธรรม 1 โครินธ์ 13 
ช่วงแรกๆ ความใคร่อาจจะดูเหมือน 
ความรัก แต่เมื่อความใคร่ได้รับ
การปลดปล่อยทางกายแล้ว ความ
ใคร่จะก่ อให้เกิดความรังเกียจตน -
เองและเกลียดชังอีกฝ่าย ถ้าเรารอ
ไม่ไหว  สิ่งที่เรารู้สึกก็ไม่ใช่รักแท้ 
 จากพระธรรมตอนนี้ เราได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างความใคร่กับ
ความรักที่เราต้องระมัดระวังไม่ให้
ผิดพลาด 
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ดังนั้น เมื่อเราสนใจเพื่อนที่เป็น
เพศตรงกันข้ามของเรา เราต้อง
ถามตัวเองว่า เป็นความรักหรือ
ความใคร่ เพื่อเราจะไม่ผิดพลาด 
ในการดําเนินความสัมพันธ์ต่อไป 
 เราก าลังตกอยู่ในประเด็นแบบนี้
หรือไม่ และเราจะด าเนินต่อไป
อย่างไรจึงจะถูกต้อง? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าช่วยให้
เราไม่ผิด พลาดในเรื่องความ -
สัมพันธ์กับเพื่อน กับเพศตรงข้าม 
เพื่อเราเป็นคนบริสุทธิ์จ าเพาะพระ-
พักตร์ของพระเจ้า และเพื่อเราจะมี
ครอบครัวในอนาคตที่ถูกต้องและ
เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 5 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 13:18-39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วัน นี้ สดุดี  
111:5 “พระองคป์ระทานอาหาร
ให้ผูที้เ่กรงกลวัพระองคพ์ระองค์
ทรงจดจ าพนัธสญัญาของ
พระองคเ์สมอ" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 13:18-
39 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ เราได้เห็น
ผลร้ายการไม่ ให้อภัยและการแก้
แค้นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 20  
อับซาโลมพยายามปลอบโยน     
ทามาร์และแนะน าเธอให้นิ่งเสีย
เพื่อไม่ให้เรื่องอื้อฉาว  

 แต่อับซาโลมเองวางแผนแก้ -
แค้นอัมโนนอย่างลับๆ และอีกสอง
ปีต่อมาเขาก็ท าส าเร็จ (13:23-33)  
 อับซาโลมบอกทามาร์ว่าเรื่องนี้
เป็นเพียงปัญหาในครอบครั ว แต่
มาตรฐานด้านศีลธรรมของพระเจ้า
ไม่มีข้อยกเว้นแม้จะเป็นเรื่องใน
ครอบครัวก็ตาม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 21-24 
ดาวิด โกรธอัมโนนที่ข่มขืนทามาร์ 
แต่ดาวิดไม่ได้ลงโทษอัมโนน ดา -
วิดคงลังเลเพราะ  
[1] เขาไม่ต้องการผิดใจกับอัมโนน
ราชโอรสหัวปีของตน (1พศด.3:1) 
ซึ่งจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป  
[2] ดาวิดเองก็ท าบาปอย่างเดียวกัน
โดยล่วงประเวณีกับบัทเชบา  
 แม้ดาวิดจะเป็นกษัตริย์และ
นักรบที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่เขา
กลับขาดความสามารถและไหว
พริบในฐานะสามีและบิดา 
 นี่คือข้อผิดพลาดของดาวิดที่
ไม่ได้ยืนหยัดและจัดการความบาป- 
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ผิดอย่างจริงจัง เพราะตอนนี้ ดาวิด
เพียงแต่ โกรธ เท่านั้น และไม่ได้
ด าเนินการสั่งสอนลงโทษคนท าผิด 
คืออัมโนน และไม่ได้แก้ไขปัญหา
ของทาร์มาร์เลย 

ประเด็นที่เราต้องระวังคือ  
เราต้องจัดการความบาป 

อย่างตรงไปตรงมา 
อย่างไม่ประนีประนอม  
ในบริบทของความรัก  

เพราะมิฉะนั้นปัญหาก็จะตามมาได ้
 มีสถานการณ์อะไรส่วนตัวของ
เราหรือไม่ ที่เราต้องจัดการความบาป 
หรือความผิดพลาด และในขณะ  
เดียวกันเราก็ต้องท าด้วยความรัก
ด้วย?_______________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญากับเร าที่จะจัดการความ
บาปผิดด้วยความถูกต้อง แต่ในขณะ 
เดียวกับอยู่ในบริบทของความรัก
ด้วย 

 มีสถานการณ์อะไรหรือไม่ที่เรา
ต้องจัดการ ให้เราทูลขอ ก าลัง 
สติปัญญา ความกล้าหาญจาก   
พระเจ้าที่เราจะสามารถแก้ไข
ปัญหานี้อย่างถูกต้อง 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 6 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 14  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-4 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:5 “พระองคป์ระทานอาหาร
ให้ผูที้เ่กรงกลวัพระองคพ์ระองค์
ทรงจดจ าพนัธสญัญาของ
พระองคเ์สมอ" 
อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 14  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ อะไรคือจุดเสีย
ของอับซาโลม? (ข้อ28-30) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ในข้อ 11 
บทบัญญัติมีวิธีแก้แค้นฆาตกร 
พระธรรมกันดารวิถี 35:9-21 
บันทึกไว้ว่าเมืองลี้ภัยจะปกป้องคน  

จากการแก้แค้นได้อย่างไร และ  
คนที่ต้องการแก้แค้นจะติดตาม
ฆาตกรอย่างไร  
 หญิงคนนี้ก าลังขอการคุ้มครอง
จากกษัต ริย์เพื่อจะได้ไม่มีการ     
แก้แค้นอีก 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 30     ตอนนี้เราเริ่มสังเกตเห็น
เชื้อความกบฏในตัวอับซาโลม  
 อับซาโลมเป็นชายหนุ่มที่มีอิสระ
และเหลี่ยมจัด เขาจัดการเรื่อง
ต่างๆ  ด้วยตนเองและฆ่าพี่ชาย
ของตน (13:22-29)  
 เมื่อไม่มีบิดาห รือคนอื่นคอย
ห้ามปราม อับซาโลมก็คงท าอะไร
ตามใจตนเอง  เช่นจุดไฟเผานา
ของโยอาบเพื่อเรียกร้องความ
สนใจ (14:30)   
 ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูปลักษณ์ที่
หล่อเหลาจะท าให้อับซาโลมยิ่งเอา
ตนเองเป็นศูนย์กลาง (14:25)   
 



ตุลาคม – 19 

 เด็กๆ  จ าเป็นต้องได้รับการ      
สั่ง สอน โดยเฉพาะเด็กที่มีความ -
สามารถและความงามตามธรรมชาติ 
มิฉะนั้นเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะ
คิดว่าตนจะท าอะไรเมื่อใดก็ได้
ตามที่พวกเขาต้องการเช่นเดียว  
กับอับซาโลม 
 ในครอบครัวของเรานั้น เราได้
วางแผนสร้างชีวิตของลูกหลาน
ของเราอย่างไร โดยเฉพาะคนที่มี
ความสามารถและมีรูปลักษณ์ดี 
เพื่อเขาจะไม่ได้ผิดพลาดในอนาคต
แบบที่อับซาโลมเป็น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 33 ดาวิดไม่ได้ตักเตือนบุตร
ของเขาอย่างจริงจังเท่าที่ควร  
 เขาไม่ได้ลงโทษอัมโนนที่ท า
บาปต่อทามาร์ และไม่ได้จัดการ
อย่างเด็ดขาดเมื่ออับซาโลมฆ่า   
อัมโ นน  ความไม่เด็ดขาดเช่นนี้   
ท าให้ดาวิดล้มเหลว  

เมื่อเราละเลยความบาป 
และไม่จัดการกับบาปทันที  

เราจะยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิม 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อลูกหลานของเรา   
ที่จะเป็นคนที่เดินไปกับพระเจ้า 
เป็นคนถ่อมใจ และระลึกเสมอถึง
พระคุณและพระกรุณาของพระเจ้า
ที่ให้เขามีความสามารถทักษะ เพื่อ
ว่า เขาจะ ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเขานั้นส าหรับอาณาจักร   
พระเจ้าต่อไป 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราท่ีเป็นผู้ใหญ่
นั้นรักลูกให้ถูกต้อง มีสติปัญญาใน
การเตือนสติ สั่งสอน และลงโทษ
อย่างถูกต้องในทางของพระเจ้า 
และมีสติปัญญาในการสนับสนุน 
หนุนใจเพื่อเขาจะได้ เดินในทาง
ของพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 15:1-12  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :6 “พระองคไ์ด้ทรงส าแดง
ฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของ
พระองคแ์ก่ประชากรของพระองค ์ 
ในการทีป่ระทานมรดกของ
บรรดาประชาชาติแก่เขา" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล  
15:1-12  ช้า ๆ 1 รอบ 
อับซาโลมวางแผนก่อกบฏต่อพ่อ
ของตัวเองคือกษัตริย์ดาวิดโดยวิธี
ไหน ?_____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ2 
ประตูเมืองเป็นเหมือนศาลากลาง
จังหวัดและในขณะเดียวกันก็ เป็น
ศูนย์กลางการค้าด้วย   

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เนื่องจากเยรูซาเล็มเป็นเมือง
หลวงของชนชาติ ทั้งผู้น าท้องถิ่น
และผู้น าระดับชาติจึงมาพบกันที่
นั่นทุกวันเพื่อจัดการงานราชการ
และท าธุรกิจการค้า  
 ประตูเมืองเป็นสถานที่เหมาะ
ส าหรับกิจกรรมเหล่านี้  เพราะการ
ติดต่อราชการและการท าธุรกิจนั้น
ต้องอ าศัยพยานเพื่อให้มีผลทาง
กฎหมาย นอกจากนี้คนเข้าออก
เมืองจะต้องผ่านประตูเมือง พ่อค้า
จึงมาตั้งเต็นท์ค้าขายใกล้ประตู
เมือง ด้วยเหตุผลนี้  อับซาโลมไป
ที่ประตูเมืองก็เพื่อเอาชนะใจผู้น า
อิสราเอล รวมทั้งคนทั่วไปด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 5,6 
 กลยุทธทางการเมืองของอับซา -
โลมคือเอาชนะใจประชาชนด้วย
ความหล่อเหลา  ด้วยการเปิดตัว  
อย่างยิ่งใหญ่  ด้วยการแสดงความ
ห่วงใยในเรื่องความยุติธรรรม  และ
ด้วยการโอบกอดฉันมิตร  

 หลายคนถูกหลอกและหันมา
เข้าข้างอับซาโลม  แต่ภายหลังอับ-
ซาโลมก็กลายเป็นผู้น าที่ชั่วร้าย    
 เราต้องประเมินผู้น าของเราให้ดี
ว่า  พวกเขาไม่ได้สวมความสามารถ 
เป็นหน้ากากปิดบังเล่ห์เหลี่ยม  
การหลอกลวง  หรือความกระหาย
อ านาจ  จงตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
ภายใต้ลีลาและเสน่ห์นั้น  พวกเขา
ชอบธรรมและมีอะไรเคลือบแฝงอยู่
หรือไม่ 
 เราต้องคอยปกป้องคริสตจักร
ของพระเจ้าที่เราเป็นสมาชิกอยู่ นั้น 
ถ้ามีผู้น า หรือทีมผู้น าที่ไม่ดี เรา
ต้องระวังและด าเนินการอย่าง
ถูกต้อง  
 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มี
ปัญหามาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิม 
เช่นกรณีของอับซาโลมนี้ หรือกรณี
ของผู้สอนผิดในพระคัมภีร์ใหม่  
 เราสามารถรู้ได้โดยดูจากชีวิต
ของเขาว่าด าเนินชีวิตไปตามพร ะ-
วจนะของพระเจ้าหรือไม่ ไม่ใช่ที่
ความสามารถ ความน่าประทับใจ 
หรือทักษะของเขา  
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ดังนั้น ตัวเราเองจึงต้องรู้จักและ
เข้าใจพระวจนะอย่างลึกซ้ึงและ

ถ่องแท้ เพราะมิฉะนั้น  
เราก็อาจจะผิดพลาด 

และทําลายผู้รับใช้ที่ดีได ้
 เราได้สร้างชีวิตของเรากับพระ -
เจ้าขนาดไหน และเราได้มี แผน  
การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
อย่างไรบ้าง เพื่อเราจะรู้ทันคนที่
เข้ามาอย่างเคลือบแฝงได้ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
สติปัญญาและรับการสอนจากพระ
วิญญาณในการศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้า เพื่อว่า สิ่งที่เราอ่ าน
และเรียนรู้นั้นจะไม่ใช่เพียงความรู้ 
แต่เป็นชีวิตที่สามารถน ามาใช้ได้ 
และเพื่อสร้างอาณาจักรของพระ
เจ้าในคริสตจักรที่พระเจ้าให้เรา
เป็นสมาชิกนั้น 
 

 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าปกป้อง
คริสตจักรของเราให้พ้นจาก
วิญญาณการแตกแยก และการ
กบฏ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน า  
ให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในคริสตจักรของเราทั้งผู้น าและ
สมาชิก ที่จะช่วยกันรับใช้พระเจ้า
เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 8 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 15:13-37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :6 “พระองคไ์ด้ทรงส าแดง
ฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของ
พระองคแ์ก่ประชากรของ
พระองค ์ ในการทีป่ระทานมรดก
ของบรรดาประชาชาติแก่เขา" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 
15:13-37 ช้า ๆ 1 รอบ 
ดาวิดได้วางแผนอะไรบ้างที่จะ
จัดการปัญหาการกบฏของอับ -  
ซาโลม ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 ท าไมดาวิดไม่บดขยี้กบฏ
พวกนี้เสียเลย  

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

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



24 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

 มีเหตุผลหล ายอย่างที่ท าให้เขา
ตัดสินใจหนี [1] การกบฏขยายตัว
ออกไปเป็นวงกว้าง (15:10-13) 
และปราบปรามได้ยาก [2] ดาวิด
ไม่ต้องการให้กรุงเยรูซาเล็มถูก
ท าลาย [3] ดาวิดยังห่วงใยโอรส
ของเขาและไม่ต้องการท าร้าย    
อับซาโลม  
 เรารู้ว่าดาวิดหวังจะได้กลับเยรู -
ซาเล็มในไม่ช้า  เพราะเขาทิ้ งนาง
สนมสิบคนไว้ดูแลรักษาวัง (15:16) 
 

ข้อ 27-37 ดาวิดต้องการสายสืบ
เพื่อเขาจะได้รู้ความเคลื่อนไหวใน
ราชส านักของอับซาโลม   
 เมื่อหุชัยเข้าไปหาอับซาโลมใน
ฐานะคนที่ทรยศต่อดาวิด  หุชัยก็
สามารถให้ค าแนะน าที่ค้านกับ
ค าแนะน าของอาหิโธเฟลได้ อาหิ -
โธเฟลเป็นที่ปรึกษาของอับ ซาโลม
(และเป็นปู่ของบัทเชบาด้วย) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 17,18    

ในกองทัพของดาวิดมีคนที่จงรัก - 
ภักดีจ านวนมากที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล  
 ชาวกัทจากเมืองกัทของฟีลิส -
เตียคงเป็นมิตรสหายที่ดาวิดได้มา
ตอนที่เขาหลบหนีซาอูล คนเคเรธี
และคนเปเลทก็มาจากฟีลิสเตียเช่น
เดียวกัน   
 อิสราเอลต้องท าลายศัตรูที่     
ชั่วร้าย  แต่พวกเขาก็ควรต้อนรับ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างเป็นมิตร 
(อพย .23:9; ฉธบ .10:19)  และ
พยายามท าให้ชาวต่างชาติเหล่านี้
เห็นความส าคัญ ของการเชื่อฟัง
พระเจ้า 
 ในคริสตจักรเราก็เช่นเดียวกัน 
เราควรจะสร้างมิตรกับพี่น้ องคริส -
เตียนทุกคน ไม่ว่าเขาจะมีพื้นภูมิ 
นิสัย ความชอบ บุคลิกที่แตกต่าง
กับเรา ขอเพียงให้เขามีความเชื่อ 
รักพระเจ้า มีนิมิตร่วมกันกับเรา  
 เราควรจะสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ทั้งในระดับระหว่างคริสตจักร 
คือระดับเมือง ระดับประเทศ หรือ
ระดับในคริสตจักรของเราเอง 
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เราควรทําเพื่อเห็นแก ่
อาณาจักรพระเจ้า โดยไม่ให้
ความชอบส่วนตัวมาเป็น 

อุปสรรคในการรับใช้พระเจ้า 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียน  
ทั้งในคริสตจักรของเราเอง หรือ 
ระหว่างคริสตจักรที่จะเติบโตขึ้น 
และ มีวิญญาณแห่งความเป็นน้ า -
หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเราจะสามารถ
ถวายเกียรติแ ด่พระเจ้า และเพื่อ
แผ่นดินที่เราอยู่นี้จะเต็มด้วย
ความรู้แห่งพระสิริของพระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่องานฝ่ายวิญญาณ
ระดับเมืองในจังหวัดของเรา เช่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกลุ่ม “อวย-
พรประเทศไทย (เชียงใหม่ )” ขอ
พระเจ้าทรงน า ทรงอวยพร เพื่อให้
กลุ่มเช่นนี้จะเป็นพระพรส าหรับ
คริสตจักรท้องถิ่นและส าหรับเมือง
ให้ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 9 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :6 “พระองคไ์ด้ทรงส าแดง
ฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของ
พระองคแ์ก่ประชากรของพระองค ์ 
ในการทีป่ระทานมรดกของ
บรรดาประชาชาติแก่เขา" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 16  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3 ซาอูลเป็นปู่ของเมฟีโบเชท 
ศิบาคงโกหกโดยหวังจะได้รางวัล
จากดาวิด 

ข้อ 4 ดาวิดเชื่อข้อกล่าวหาของศิบา
โดยมิได้ตรวจสอบหรือสงสัยเลย   
 อย่าเพิ่งหลงเชื่อค าต าหนิใคร  
โดยเฉพาะเมื่อผู้กล่าวหาจะได้รับ
ผลประโยชน์จากความเสียหาย
ของอีกฝ่าย   
 ดาวิดไม่ควรเชื่อค าพูดของศิบา
จนกว่าจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ด้วยตนเองเสียก่อน 
 
ข้อ 23 อาหิโธเฟลเป็ นที่ปรึกษา
ของอับซาโลม  
 ผู้น าส่วนใหญ่มีที่ปรึกษาช่วย
ตัดสินใจเรื่องการปกครองและ
การเมือง   
 ที่ปรึกษาเหล่านี้คงจัดการเรื่อง
การแต่งงานของกษัตริย์ด้วย 
เนื่องจากเป็นการสร้างความ - 
สัมพันธ์ทางการเมือง แต่พระเจ้า
ทรงท าให้ค าแนะน าของอาหิโธเฟล
ดูโง่เขลาตามค าอธิษฐานของดาวิด 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 5-14 
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 ชิเมอีแช่งด่าดาวิดอย่างเผ็ดร้อน  
แม้ค าสาปแช่งของเขาจะไม่มี
เหตุผลเพราะดาวิดไม่ได้มีส่วน    
ในการตายของซาอูล แต่ดาวิด  
และผู้ติดตามก็ทนถูกกล่าวร้าย
อย่างเงียบๆ   
 การพยายามสงบอารมณ์ ขณะ  
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็ น-
ธรรมนั้นเหน็ดเหนื่อยและ ยาก - 
ล าบาก  แต่ถ้าเราหยุดค าติ เตียน
ไม่ได้  ทางออกที่ดีที่สุดก็คือไม่
สนใจค าพูดเหล่านั้น  

จงจําไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่า 
เราต้องทนกับอะไร  

และถ้าเราเป็นฝ่ายถูก  
พระองค์จะทรงแก้ต่างให้เรา 

 เราเคยเจอกับปัญหาแบบดาวิด
ตอนนี้หรือไม่ คือถูกคนวิพา กษ์ -
วิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรม และ
รุนแรง ส าหรับเรา เราตอบสนอง
อย่างไรในครั้งนั้น 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 จากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ และ
จากตัวอย่างของดาวิด อะไรคือ
การตอบสนองที่ถูกต้องที่เราควร
จะกระท า 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสวม
ทับเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อเราจะ มีผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (กท.5:22-23) อย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับ
ตัวเอง เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเ จ้า และเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา
สามารถเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์
ได้อย่างสงบเหมือนที่กษัตริย์ดาวิด
ได้ตอบสนองนั้น  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 10 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพร ะเจ้า 
สดุดี  111:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:7 “พระหตัถกิจของพระองค์
นัน้สจุริตและยติุธรรม  และ
ข้อบงัคบัของพระองคก์ไ็ว้ใจได้" 
อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 17  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
 ข้อ 25 
ทั้งโยอาบและอามาสาต่างก็เป็น
หลานของดาวิดและเป็นญาติของ
อับซาโลม แต่เนื่องจากโยอาบออก
จากเยรูซาเล็มไปพร้อมกับดาวิด 
อามาสาจึงมาแทนที่โยอาบในฐานะ
แม่ทัพของอิสราเอล 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 11 
อับซาโล มฟังหุชัยซึ่งยกยอเขา  
แล้วความหยิ่งยโสของอับซาโลมก็
กลายเป็นกับดัก  
 หุชัยบอกอับซาโลมว่าเขาจะ
ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาน าทั้ง
กองทัพไปต่อสู้กับดาวิดด้วยตัวเอง  
ความทะเยอทะยานของอับซาโลม
นั้นสมกับค าพูดที่ว่า  ”จิตใจทีย่โส
น าหน้าการล้ม” (สุภาษิต 16:18) 
 จากเหตกุารณ์ตอนนี้ เราสามารถ
เห็นการแทรกแซงและการจัดการ
ของพระเจ้าส าหรับคนอธรรม และ 
อีกประการหนึ่งคือ คนอธรรมมี
ประเด็นที่ท าชั่วหลาย ๆ ประเด็น
ด้วยกัน ในกรณีของอับซาโลมที่
เขาไม่เพียงกบฏ แต่เขาหยิ่งยโส
ด้วย   
 ดังนั้น เมื่อเราท าผิดพลาดคือท า
บาปในเรื่องที่หนึ่ง เราก็ต้องร ะวัง
แนวโน้มที่เราจะท าบาปในเรื่องที่
สองด้วยเช่นเดียวกัน  
 

เมื่อซาตานโจมตีเรา  
มันตั้งใจจะคว่ําเราให้ราบคาบ  

มันมีแผนหลายแผนที่จะทําลายเรา 
เมื่อแผนที่ 1 ของมันไม่สําเร็จ  

เราต้องระวังแผนที่ 2  
ที่จะตามมาติด ๆ ได้  

 ให้เราระวังให้ดี เหมือนใน 1ปต.
5:8 ที่กล่าวไว้ว่ า “...ด้วยว่าศตัรู
ของท่านคือมารวนเวียนอยู่
รอบๆ  ดจุสิงหค์ ารามเทีย่วไป
เสาะหาคนทีม่นัจะกดักินได้”  
 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ และเราต่อสู้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานจากสดุดี 139 : 
23-24 ที่กล่าวว่า “ ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค ์ ขอ
ทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่  
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ใดๆ ในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร์” ทูลขอพระเจ้าให้
ตรวจสอบเรา และให้เราเห็นถึง
ข้อผิดพลาดและความบาปของตัว
เราเอง เพื่อเราจะสารภาพต่อ
พระองค์ได้ 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงน า 
และทรงใช้ชีวิตของเราให้เป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และ
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 11 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:7 “พระหตัถกิจของพระองค์
นัน้สจุริตและยติุธรรม  และ
ข้อบงัคบัของพระองคก์ไ็ว้ใจได้" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 18  
 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 33 
ท าไมดาวิดจึงเสียใจนักกับการตาย
ของบุตรชายที่กบฏต่อเขา  
[1] ดาวิดรู้ว่าเขามีส่วนใ นการตาย
ของอับซาโลมด้วย ผู้เผยพระวจนะ
นาธันกล่าวว่า เนื่องจากดาวิดฆ่า 

อุรียาห์  บุตรของดาวิดเองจะกบฎ
ต่อเขา [2] ดาวิดโกรธโยอาบและ
ทหารของเขาที่ท าผิดค าสั่งโดยฆ่า
อับซาโลม [3] ดาวิดรักบุตรชาย
มาก แม้อับซาโลมจะไม่คู่ควรกับ
ความรักของเขา แต่ดาวิดจะรัก 
เมตตาบุตรชายได้ ดีกว่านี้หาก
จัดการกับอับซาโลมและอัตตา   
ของเขาเสียตั้งแต่อายุยังน้อย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 12-14 
ทหารคนนี้จับได้ว่าโยอาบหน้าซื่อ
ใจคด เขารู้ว่าโยอาบจะหักหลังเขา
ถ้ากษัตริย์รู้ว่าใครฆ่าอับซาโลม  
โยอาบเถียงไม่ออกและท าเป็น    
ไม่สนใจ   

คนที่กําลังจะทําชั่วมักจะ 
ไม่ไตรต่รองถึงสิ่งที่ตนกําลังกระทํา 
พวกเขาไม่สนใจว่าการกระทํานั้น

ถูกต้องหรือไม่   
อย่ารีบลงมือทําอะไรโดยไม่คิด  

จงพิจารณาว่าสิ่งที ่
เรากําลังจะทํานั้นถูกต้องหรือไม ่
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 เราอาจจะคิดว่า โยอาบก็ท าดี
แล้วนี่ คือจัดการคนที่กบฏให้ตาย
เสียเพื่อไม่มีปัญหาต่อไป ประเ ด็น
ไม่ได้อยู่ที่ว่าอับซาโลมตาย แต่
ประเด็นอยู่ที่ว่า อับซาโลมตาย
อย่างไรมากกว่า  
 ตอนนี้ที่โยอาบผิดพลาดคือท า
เกินค าสั่ง โยอาบไม่มีสิทธิอ านาจที่
จะฆ่าอับซาโลม แม้อับซาโลมกบฏ 
และสมควรตาย แต่ไม่ใช่หน้าที่ของ
โยอาบที่จะฆ่าเขา แต่เป็นผู้ที่มี
สิทธิอ านาจมากกว่าที่จะท าเช่นนั้น 
 เช่นเดียวกันที่บางครั้งเราเป็น
เดือดเป็นแค้นเมื่อเห็นคนท าผิด 
และเราก็จะก้าวไปจัดการ แต่เรา
ต้องถามตัวเราเองว่า เป็นความ
รับผิดชอบของเราหรือไม่ หรือ เรา
มีความสิทธิอ านาจในกรณีนี้ขนาด
ไหน เราต้องจัดการเขาด้วยตัวเรา
เอง หรือเรามีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับผิด-
ชอบทราบเพื่อไปจัดการเขา  
 เราเคยมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่ 
และเราแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญากับ
พระเจ้าในการจัดการปัญหาที่เรา
เห็น เพื่อเราจะไม่เป็นคนประเภท
ว่าธุระไม่ใช่ อย่าไปยุง่เรื่องชาวบ้าน 
แต่เราต้องรู้บทบาทของเราว่า เรา
ควรจะท าอย่างไร ทูลขอพระเจ้า
ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะท าอย่างไร 
และขณะเดียวกันให้เรามีความกล้า
หาญที่จะกระท าด้วย เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉ พาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 12 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:7 “พระหตัถกิจของพระองค์
นัน้สจุริตและยติุธรรม  และ
ข้อบงัคบัของพระองคก์ไ็ว้ใจได้" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 19   
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากการที่ดาวิดตอบสนองค าเตือน
ของโยอาบนั้น ท่านได้เรียนรู้อะไร
ในฐานะที่เป็นผู้น าบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 13 การที่ดาวิดแต่งตั้งอามาสา  
นับเป็นการกระท าที่หลักแหลม 
ทางการเมือง [1]  อามาสาเป็นแม่ -
ทัพของอับซาโ ลม เมื่อดาวิดแต่ง -
ตั้งอามาสาให้เป็นแม่ทัพของตน 
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กองทัพที่เคยกบฏก็จะหันมาจงรัก -
ภักดีต่อดาวิด [2] เมื่อดาวิดถอด  
โยอาบออกจากต าแหน่งแม่ทัพ ก็
ถือเป็นการลงโทษโยอาบส าหรับ
ความผิดที่เขาท าไปก่อนหน้านี้ 
(3:26-29)  [3] อามาสามีอิทธิพล
มากในหมู่ผู้น ายูดาห์ (19:14) การ
ท าเช่นนี้จึงช่วยรวมชนชาติให้เป็น
หนึ่ง 
 

ข้อ 19,20 ชิเมอีพยายามรักษา
ชีวิตของตนโดยยอมรับผิดและขอ
การอภัยโทษจากดาวิด  
 แผนการของเขาได้ผลเพียง  
ชั่วคราว เพราะนี่เป็นวันเฉลิมฉลอง 
ไม่ใช่วันประหารชีวิต แต่ในพระ -
ธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 2:8,9 ดาวิด
บอกให้โซโลมอนประหารชิเมอี 
 

ข้อ 18 เป็นต้นไป  
ดาวิดแสดงความเมตตาและความ
ใจกว้างอย่างยิ่งเมื่อเขาเดินทาง
กลับสู่เยรูซาเล็ม  
 ดาวิดให้ชีวิตกับชิเมอี ให้เมฟี -
โบเชทกลับคืนสู่ต าแหน่งเดิม แล ะ
ให้รางวัลบารซิลลัยผู้ซื่อสัตย์  

 ความยุติธรรมของดาวิดเป็น
มาตรฐานส าหรับรัฐบาลซึ่งจะ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปกค รอง
อันชอบธรรมของพระคริสต์ ใน
อาณาจักรที่จะมาถึง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 8-10 
 ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอล
ส่วนใหญ่หันไปสนับสนุนอับซาโลม
ผู้น ากบฏ ตอนนี้ประชาชนต้องการ
ดาวิดกลับมาเป็นกษัตริย์ของพวก
เขา  

เนื่องจากฝูงชนเปลี่ยนใจง่าย  
 เราจึงจําเป็นตอ้งยึดถือกฎเกณฑ์

ด้านศีลธรรมที่หนักแน่นกว่า 
ความพอใจของคนส่วนมาก  
การทําตามหลักศีลธรรม 

ที่พระเจ้าประทานไว้ในพระวจนะ
ของพระองค์จะช่วยเรา 

ไม่ให้โอนเอนไปตามความเห็น 
ของคนส่วนใหญ ่
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 เราเคยเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้
หรือไม่ ที่คนส่วนใหญ่ตัดสินโดย
ไม่ได้ยึดพระวจนะของพระเจ้า และ
เราได้แก้สถานการณ์อย่างไร เรา
จะเห็นด้วยกับคนกลุ่มใหญ่หรือจะ
ยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลัก? 
__________________________
__________________________ 
 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ 
เมื่อเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้
อีก เราจะเผชิญอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เราม่ันคงในการตัดสินใจ และขอ
สติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะรู้จัก
คิดว่า หลักการพระวจนะของพระ
เจ้าเป็นอย่างไร และที่ส าคัญคือ 
เรากล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เป็น  
พระวจนะของพระเจ้า แม้ว่าคน  
หมู่มากจะไม่เห็นด้วยก็ตาม  

 ถ้าเรามีสถานการณ์ที่เราก าลัง
เผชิญแบบนี้พอดี ก็ให้เราทูลขอ
พระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงส าหรับ
สถานการณ์นั้น ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 13 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:8 “สถาปนาอยู่เป็นนิจกาล  
และประกอบความสตัยส์จุริต
กบัความเทีย่งธรรม" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 20  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านคิดอย่างไรบ้างที่โยอาบ แม่ -
ทัพในกองทัพของดาวิดที่มักไม่
เชื่อฟังดาวิด และท าในสิ่งที่ดาวิด
ไม่ได้อนุญาต เช่น ฆ่าอามาสา ฆ่า
อับเนอร์ ฆ่าอับซาโลม แม้ว่าคนที่
โยอาบฆ่านั้นจะไม่ถูกต้องก็ตาม? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  1 แม้อิสราเอลจะเป็นอาณา -
จักรเดียว แต่ก็ยังประกอบด้วยสิบ
สองเผ่า  แต่ละเผ่ามักมีความเห็น
ไม่ลงรอยกันในเรื่องเป้าหมายของ
ทั้งชนชาติ   
 ความอิจฉาระหว่างเผ่าเป็น
ปัญหาที่ท าให้อิสราเอลไม่สามารถ
พิชิตดินแดนแห่งพันธสัญญาได้ 
และตอนนี้ความอิจฉาระหว่างเผ่า  
ก็ก าลังคุกคามความม่ันคงใ น
รัชกาลของดาวิดเมื่อเชบากบฏ 
(20:1 เป็นต้นไป) 
 
ข้อ  23 เบไนยาห์เป็นผู้บัญชาการ
กองทหารรักษาพระองค์ของดาวิด
และเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในกลุ่ม 
“สามสิบยอดนักรบ” (23:24) 
 เบไนยาห์ยังคงซื่อสัตย์ต่อดาวิด
ช่วงที่อับซาโลมกบฏต่อมาเขาช่วย
สถาปนาโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ 
(1พกษ.1:32-40; 2:28-34) และใน
ที่สุดเขาได้เป็นแม่ทัพของอิสราเอล
แทนโยอาบ (1พกษ.2:35) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 7-10 
โยอาบไม่ได้ถูกลงโทษที่ฆ่าอามาสา 
และไม่ได้ถูกลงโทษที่ฆ่าอับเนอร์ 
(3:26,27) แต่ในที่สุดความยุติธรรม
ก็ตามมาทัน (1พกษ.2:28-35)  
 อาจจะดูเหมือนว่าบาปและ    
การทรยศไม่ถูกลงโทษ แต่ความ
ยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้มีเพียง
รางวัลในชีวิตนี้เท่านั้น แม้โยอาบ
จะมีอายุ ยืนยาว แต่เขาก็ยังต้อง
เผชิญกับวันพิพากษา 
 ประเด็นส าคัญคือ การที่เราต้อง
ท าตามหลักการพระวจนะของพระ-
เจ้าที่ถูกต้อง และเชื่อฟังผู้มีสิทธิ
อ านาจ แต่โยอาบมักจะตัดสินใจ
เองเสมอ ซึ่งไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ของตนเอง  
 แม้ว่า คนที่โยอาบฆ่านั้นจะกบฏ
เช่นอับซาโลมก็ตาม หรืออยู่ฝา ย
ตรงกันข้าม เช่นอามาสาก็ตาม 
เพราะพระเจ้าจะมีวิธีการของ
พระองค์ที่จะจัดการคนชั่ว ซึ่งเรา
ไม่ควรจะกระท าถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ 

เรากระท า หรือถ้าเราไม่มีสิทธิ
อ านาจที่จะท า 
 ให้เรากลับมาดูสถานการณ์   
ของเรา เช่น เมื่อเราเห็นคนท าผิด 
และเราอยากไปจัดการ หรือไป
ตักเตือนเขา เราต้องถามตัวเราเอง
ว่า เรามีสิทธิอ านาจที่จะท าเช่นนั้น
หรือไม่ หรือนั้นเป็นความรับผิด -
ชอบของเราที่จะเตือนหรือไม่  
 เราเคยมีสถานการณ์เช่นนี้
หรือไม่ และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญา     
จากพร ะเจ้าที่เราจะรู้ว่าในแต่ละ
สถานการณ์ ในแต่ละปัญหานั้น 
เรามีบทบาทที่จะต้องท าอะไรและ
อย่างไร เพื่อเราจะสามารถท าตัว
ให้ถูกต้องได้ และถ้าเราก าลัง
เผชิญปัญหาคล้าย ๆ กันแบบนี้ ให้
ทูลขอจากพระเจ้าโดยตรงที่เราจะ
ตอบสนองอย่างถูกต้องด้วย 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:8 “สถาปนาอยู่เป็นนิจกาล  
และประกอบความสตัยส์จุริต
กบัความเทีย่งธรรม" 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 21   
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1  
พืชผลการเกษตรนั้นต้องอาศัย    
ฝนฤดูใบไม้ผลิและในฤดูใบไม้ร่วง 
ถ้าไม่มีฝนหรือฝนตกผิดเวลา หรือ  
ถูกแมลงรบกวน ปีต่อมาก็จะขาด -
แคลนอาหารอย่างรุนแรง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ในสมัยนั้นเกษตรกรรมขึ้นอยู่
กับธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ไม่มี
ระบบชลประทาน ระบบรดน้ า ปุ๋ ย 
หรือยาฆ่าแมลง ปริมาณฝนที่
แปรปรวนหรือแมลงลงเพียงเล็ก -
น้อยก็ท าลายพืชผลทั้งหมดได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 1-14 
แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้บันทึกเรื่องที่
ซาอูลสังหารชาวกิเบโอน แต่ก็เห็น
ได้ชัดว่าซาอูลท าผิดอย่างร้ายแรง
และต้องรับผิดชอบเลือดเนื้อชาว
กิเบโอน แต่ท าไมลูกหลานของซา
อูลต้องถูกฆ่าเพราะการฆาตกรรม
ที่ซาอูลเป็นคนท า  
 หลายชนชาติในตะวันออกใกล้
รวมทั้งอิสราเอลถือว่า ทั้งครอบ -
ครัวเป็นหน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้ ซา-
อูลผิดค าสาบานที่ชาวอิสราเอลให้
ไว้กับชาวกิเบโอน (ยชว .9:16-20)  
ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของพ ระเจ้าอย่างร้ายแรง (กดว .
30:1,2) ดาวิดคงท าตามธรรมเนียม 

ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นหน่วย
เดียวกัน นั่นคือลูกหลานของซาอูล
มีความผิดโทษฐานที่ช่วยซาอูลฆ่า
ชาวกิเบโอน 
 จากเหตุการณ์ตอนนี้ เราจึงได้
เรียนรู้ว่า ไม่มีความบาปผิดที่เป็น
เรื่องส่วนตัว ความบาปผิดที่กระท า
โดยผู้น าใ นครอบครัวนั้นจะส่งผล
ต่อลูกหลาน แต่ในท านองเดียวกัน 
การเชื่อฟังผู้น าในครอบครัวนั้นก็
จะส่งผลให้เกิดพระพรต่อลูกหลาน
ด้วย  

ดังนั้น ก่อนที่เรา 
จะทําความบาปผิดอะไร  

เราควรจะคิดพิจารณาอย่างอดทน 
และตระหนักว่า สิ่งที่เราทํา 
ในขณะนี้ไม่ว่าแง่บวกหรือลบ 

จะสามารถส่งผลต่อลกูหลานได ้
 เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว เราคิด
ว่า เราจะตัดสินใจท าอะไรในขณะนี้
เพื่อพระพรที่เรากระท านั้นจะส่งผล
ต่อลูกหลานของเราในอนาคต? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงใส่พระทัยของ
พระองค์เข้ามาในหัวใจของเรา 
เพื่อว่า เราจะมีการดลจิตดลใจและ
รับใช้พระองค์ด้วยความรักที่มีต่อ
พระองค์ เพื่อว่าการรับใช้พระ -
เจ้าของเรานั้นจะเป็นพระพรต่อทั้ง
อาณาจักรพระเจ้า และต่อลูกหลาน
ของเราในอนาคตด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:8 “สถาปนาอยู่เป็นนิ จกาล  
และประกอบความสตัยส์จุริต
กบัความเทีย่งธรรม" 

อ่าน พระธรรม 2 ซามเูอล 22   
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
ดาวิดเป็นนักดนตรีที่มีความ -
สามารถและเป็นนักเล่นพิณของ  
ซาอูล (1ซมอ.16:23)  
 ดาวิดเป็นค นเริ่มน าดนตรีมาใช้
นมัสการในพระนิเวศ (1พศด .25) 
และเขียนบทสดุดีในพระธรรมสดุดี
มากกว่าคนอื่นๆ  การประพันธ์บท
เพลงเป็นเรื่องปกติส าหรับดาวิด บท
เพลงสรรเสริญในพระธรรมตอน นี้
เกือบจะเหมือนกันกับ สดุดี 18 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  ใน
ข้อ 22-24  
 ดาวิดไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่เคย
ท าบาปเลย สดุดี 51 แสดงถึง
ความทุกข์แสนสาหัสที่เขาท าบาป
ต่ออุรียาห์และบัทเชบา  
 แต่ดาวิดเข้าใจความซื่อสัตย์  
ของพระเจ้า และเขียนบทเพลง
นมัสการนี้จากมุมมองของพระเจ้า  
 ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงช าระเขา
อีกครั้งหนึ่งให้ “ขาวยิง่กว่าหิมะ” 

(สดด .51 :7) และให้มี “จิตใจที่
บริสุทธิ”์ (สดด.51:10)  
 เราเองก็ได้รับการช าระให้สะอาด
และท าให้สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน
โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืน-
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์  
พระเจ้าทรงแทนที่ความบาปของ
เราด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ 

และพระองค์ไม่ทรงเห็น 
ความบาปของเราอีกเลย 

อธิษฐานและการตอบสนอง 
พระธรรมวันนี้ 
 พระธรรมวันนี้ เป็นค าสรรเสริญ
ที่กษัตริย์ดาวิดได้เทหัวใจของท่าน
เองสรรเสริญพระเจ้า 
 เช่นเดียวกันในวันนี้ เราจะเทใจ
สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน โดยที่เรา
จะไม่อ่านเพื่อศึกษา แต่ให้เราอ่าน
ค าสรรเสริญทั้งหมด 51 ข้อ ให้
เสมือนว่าเป็นค าสรรเสริญจากชีวิต
ของเราแด่พระเจ้ า อ่านเป็นค า
อธิษฐาน ให้เราใช้ความคิด และ
อ่านออกเสียงให้เป็นค าอธิษฐาน
ของเราที่มีต่อพระเจ้าทั้ง 51 ข้อนี้ 
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วันที่ 16 ตุลาคม   
สุภาษิต 3:9-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:9 “พระองคท์รงใช้การไถ่ให้
มายงัประชากรของพระองค์
พระองคท์รงบญัชาพนัธสญัญา
ของพระองคเ์ป็นนิตย ์ พระนาม
ของพระองคศ์กัดิสิ์ทธิแ์ละน่า
คร้ามกลวัจริงๆ" 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 3:9-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรร มตอนนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
ของปัญญา? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 9,10 ผลแรกเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การถวาย  

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เราต้องถวายส่วนแรกสุดและดี
ที่สุดจากการเก็บเกี่ยวแด่พระเจ้า 
(ฉธบ.26:9-11)  
 หลายคนถวายของเหลือ แด่  
พระเจ้าหรือน าสิ่งที่บริจาคได้มาให้ 
คนเหล่านี้อาจจะจริงใจและเต็มใจ
ถวาย แต่ท่าทีของพวกเขาใช้ไม่ได้   
 จะดีกว่ามากหากเราถวายส่วน
แรกจากรายได้ของเราแด่พระเจ้า
ก่อน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราไม่ใช่
ทรัพย์สมบัติ และแสดงให้เห็นว่า
ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของพระองค์ 
(เราเป็นเพียงผู้จัดการทรัพย์สิน
ของพระเจ้าเท่านั้น)  

การถวายแด่พระเจ้าก่อน 
ช่วยให้เราเอาชนะความโลภได้ 
ช่วยให้เราบริหารทรัพยากร 

ของพระเจ้าได้อย่างดี   
และเปิดชีวิตเราเพื่อรับ 

พระพรพิเศษจากพระเจ้าได ้
 เรื่องการถวายผลแรกควรเป็น
หลักการส าหรับเราที่เป็นคริสเตียน
ทุกคน  

 หมายความว่า เงินเดือนเดือน
แรกที่เราได้รับ เราควรถวายแด่
พระเจ้า และการที่เราจะถวายอย่าง
นี้ได้นั้น เราควรเตรียมตัวก่อนคือ 
เริ่มเก็บสะสมเงินไว้ส าหรับค่าใช้ -
จ่ายประจ าของเราส าหรับทั้งเดือน  
ที่ 1 และเดือนที่ 2  ไว้  
 ผมได้ฟังค าพยานขอ งพี่น้อง
จ านวนมาก ที่เขาสัตย์ซื่อกับ    
พระเจ้าในการถวายผลแรกแล้ว
พระเจ้าทรงอวยพระพรด้านการ -
เงินของเขา  
 ดังนั้น ส าหรับคนที่จะจบการ -
ศึกษา ควรจะเก็บสะสมเงินส าหรับ
ค่าใช้จ่ายเดือนที่ 1-2 ไว้ เพื่อเราจะ
สามารถท าตามพระวจนะของ   
พระเจ้าตอนนี้ได้ 
 
ข้อ 11,12 เป็นเรื่องย ากที่จะบอก
ว่าพระเจ้าทรงตีสั่งสอนหรือสร้าง
วินัยให้เราเมื่อใด   
 แน่นอนว่าไม่ใช่เคราะห์หาม  
ยามร้ายทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับเราจะ
มาจากพระเจ้า  แต่ถ้าเราดื้อรั้นกับ
พระเจ้าและไม่ยอมกลับตัวกลับใจ 
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เมื่อพระองค์ท าให้เราเห็นบาป
บางอย่างในชีวิตของเรา พระองค์
อาจใช้ความรู้สึ กผิด  วิกฤติชีวิต  
หรือประสบการณ์ที่เลวร้ายเพื่อน า
เรากลับไปหาพระองค์  
 แต่บางครั้งการตกทุกข์ได้ยากก็
ไม่ได้เกิดจากบาปเสมอไป   
 การตอบสนองของเราคือต้อง
อดทน ซื่อสัตย์ มั่นคง  และเชื่อมั่น
ว่าพระเจ้าจะเปิดเผยว่าเราควรท า
อะไรต่อไป 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานมอบชีวิตของเ รา
ให้กับพระเจ้า ทูลขอให้พระเจ้าทรง
สวมใส่ปัญญาที่ได้กล่าวไว้ในพระ -
ธรรมตอนนี้เข้ามาให้ชีวิตของเรา 
 ให้เราใช้เวลานี้อ่านพระธรรม
ของพระเจ้าตอนนี้คือในข้อ 13-20 
อีกครั้ง อ่านด้วยท่าทีของการ
อธิษฐาน อ่านหลาย ๆ รอบ  จน 
กระทั่งเราซึมซับเอาความจริง   
แห่งพระวจนะตอนนี้เข้ าไปใน
ความคิดจิตใจของเรา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 17 ตุลาคม   
สุภาษิต 3:21-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:9 “พระองคท์รงใช้การไถ่ให้
มายงัประชากรของพระองค์
พระองคท์รงบญัชาพนัธสญัญา
ของพระองคเ์ป็นนิตย ์ พระนาม
ของพระองคศ์กัดิสิ์ทธิแ์ละน่า
คร้ามกลวัจริงๆ" 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 3:21-35 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน ข้อ 21  อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างดุลยพินิจที่ดีและความสุขุม
รอบคอบ ? 

 ความสุขุมรอบคอบคือความ -
สามารถในการคิดและการตัดสินใจ
อย่างถูกต้องที่พระเจ้าประทานให้  
แต่พระเจ้าประทานดุลยพินิจที่ดีให้
เฉพาะผู้ที่ติดตามพระองค์เท่านั้น   
 ดุลยพินิจที่ดีประกอบด้วยความ -
สุขุมรอบคอบ  แต่ดุลยพินิจที่ดี
ไม่ได้มีเพียงความสุขุมรอบคอบ
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมความรู ้
ที่ได้รับมาจากการสั่งสอน  มุมมอง
หรือความเข้าใจอันลึกซึ้งที่ได้มา
จากการรู้จักและประยุกต์ใช้พระ -
วจนะของพระเจ้า นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการฝึกฝนและระเบียบวินัย
ด้วย 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 27,28 การผัดผ่อนที่จะท าดีนั้น
เป็นท่าทีของการไม่นึกถึงคนอื่น  
และท่า ทีของความอยุติธรรม  ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายคืนเงินกู้  
คืนเครื่องมือ เครื่องใช้  หรือการท า
ตามค าสัญญาก็ตาม   
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 การหน่วงเหนี่ยวเอาไว้  จะท าลาย
ความไว้วางใจ  และสร้างความไม่ -
สะดวกกายสบายใจ อย่างมากมาย  
จงกระตือรือร้นที่จะท าดีอย่างที่เรา
อยากให้คนอื่นท าดีกับเรา 

การที่เราผัดผ่อนหรือ 
การผัดวันประกันพรุ่งนั้น เราต้อง
ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงอย่างมาก 

ที่เราต้องให้ความสําคัญ  
เพราะมีหลาย ๆ คนที่ผัดผ่อนหรือ
ผัดวันประกันพรุ่งจนกลายเป็นนิสัย 

และในที่สุดคนนั้นต้องรับผล 
ของการที่ไม่รับผิดชอบนั้น 

 ขณะนี้เรามีงานอะไรที่ต้องท าที่
เราไม่ได้ท าหรือไม่ ? บางอย่าง
อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การ
ท าความสะอาดห้องนอน หรือการ
เก็บของในห้องท างานของเรา หรือ
การที่เรายืมของคนอื่นมาใช้และยัง
ไม่ได้คืน หรือการเฝ้าเดี่ยว หรือ
เรามีอะไรที่เราสัญญากับพระเจ้า 
และเราไม่ได้ท าหรือ เราควรจะ
เริ่มท าตั้งแต่ตอนนี้และวันนี้ด้วย 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงตรวจสอบเรา และให้
เรารู้ถึงความผิดพลาดของเรา เพื่อ
เราจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และให้
เราอธิษฐานขอ ก าลังจากพระเจ้าที่
เราจะมีก าลัง และมีการดลจิตดลใจ
ที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
ตามที่พระวิญญาณตรัสกับเราด้วย 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า และ กระทบชีวิตคนรอบ
ข้างท าให้เขามารู้จักกับพระองค์ได้ 
 อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -
ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 18 ตุลาคม   
สุภาษิต 4:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111:9 “พระองคท์รงใช้การไถ่ให้
มายงัประชากรของพระองค์
พระองคท์รงบญัชาพนัธสญัญา
ของพระองคเ์ป็นนิตย ์ พระนาม
ของพระองคศ์กัดิสิ์ท ธิแ์ละน่า
คร้ามกลวัจริงๆ" 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 4:1-12 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราถึงวิธีท่ี
จะได้ปัญญาอย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
3,4 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดอย่างหนึ่งของพ่อแม่  คือการ 



48 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

สนับสนุนให้ลูกๆ เป็นคนที่มีสติ -
ปัญญา  
 ในพระธรรมตอนนี้โซโลมอน   
ได้เล่าว่าดาวิดซึ่งเป็นราชบิดาได้
สนับสนุนให้ท่านแสวงหาสติ -
ปัญญาอย่ างไรบ้างเมื่อตอนที่อายุ
ยังน้อย (ยังอ่อนเยาว์ )   (1  พกษ.
2:1-9 และ1พศด.28, 29 เมื่อดาวิด
แนะน าลูกของท่าน )  นี่อาจจะเป็น
สิ่งที่ท าให้โซโลมอนทู ลขอใจที่มี
วิจารณญาณจากพระเจ้า (1 พกษ.
3:9)   
 สติปัญญาสามารถถ่ายทอดจาก
พ่อแม่สู่ลูกๆ  หรือจากรุ่นสู่รุ่นได้  
และแน่นอนว่าสติปัญญาทุกอย่าง
มาจากพระเจ้า พ่อแม่เพียงแต่
กระตุ้นให้ลูกๆหันมาหาพระองค์   
 ถ้าพ่อแม่ของเราไม่เคยสอนเรา
เช่นนี้  พระค าของพระเจ้าสามารถ
ท าหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่รักและเมตตา
เอ็นดูเราได้  เราสามารถเรียนรู้
จากพระคัมภีร์  และสร้างมรดก
ฝ่ายสติปัญญา เมื่อเราสอนลูก ๆ 
ของเราเอง 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5-7 ถ้าเราอยากได้สติปั ญญา 
เราต้องตัดสินใจที่จะแสวงหา ซึ่ง
ต้องใช้ความแน่วแน่   
 คือเมื่อเราได้เริ่มต้นตามหาแล้ว 
เราจะไม่เลิกราไม่ว่าหนทางจะ
ยากล าบากเพียงใดก็ตาม  
 นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้น
แล้วจบเพียงครั้งเดียว  แต่เป็น
กระบวนการที่ต้องท าทุกวัน   
 เราต้องเลือกระหว่างทางที่ชั่ว
ร้าย (4:14-17,19) กับทางที่ชอบ
ธรรม (4:18) ไม่มีสิ่งอื่นใดอี กที่
ส าคัญหรือมีค่ามากกว่านี้ 
 
ข้อ 7 ดาวิดสอนโซโลมอนในตอน
ที่อายุยังน้อยว่าโซโลมอนควรเลือก
สิ่งที่ส าคัญที่สุด  คือการแสวงหา
สติปัญญาของพระเจ้า   
 โซโลมอนเรียนรู้บทเรียนนี้ดี 
เมื่อพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโล -
มอนตอนขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่  
เพื่อที่พระองค์จะประทานสิ่งใดก็ได้
ตามที่โซโลมอนทูลขอ   
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 โซโลมอนเลือกที่จะทูลขอสติ -
ปัญญาเหนือสิ่งอื่นใด  เช่นเดียวกัน
เราควรเลือกสติปัญญาของพระเจ้า
ก่อนเสมอ   

เราไม่ต้องรอ 
ให้พระเจ้ามาปรากฏแก่เรา   

เราสามารถอธิษฐานขอสติปัญญา
จากพระองค์ได้ในวันนี้   

พระธรรมยากอบ 1:5 ตอกย้ํา
ความมั่นใจแก่เราว่าพระเจ้า 
จะประทานให้ตามที่เราทูลขอ 

 กลับมามองดูชีวิตของเราว่า เรา
พอใจกับความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตขณะนี้แล้วหรือยัง? 
  ความส าเร็จนี้เป็นความส าเร็จที่
ถูกต้องตามความจริงในพระวจนะ
ของพระเจ้า ซึ่งหมายถึงความ -
ส าเร็จของชีวิตเรากับพระเจ้า กับ
การท างาน การครอบครัว กั บ
เพื่อน กับการรับใช้  
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 และเราด าเนินชีวิตให้ส าเร็จโดย
ใช้ปัญญามากน้อยขนาดไหน ?  
เพราะเมื่อเราใช้ปัญญานั้น เราจะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่าง
ถูกต้องอย่างแน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงตรวจสอบ
ความคิดของเราว่า เรามีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความ -
ส าเร็จในการด าเนินชีวิตหรือไม่ 
และทูลขอพระเจ้าให้เราเข้าใจเรื่อง
ความส าเร็จ และทูลขอพระเจ้าให้
เรารู้ถึงการยึดปัญญาไว้ในชีวิต 
และ มีปัญญาในการด าเนินชีวิต
เพื่อความส าเร็จตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้าส าหรับชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 19 ตุลาคม   
สุภาษิต 4:13-27  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :10 “ความย าเกรงพระเจ้า
เป็นทีเ่ริม่ต้นของสติปัญญา
บรรดาผูที้ป่ฏิบติัตามกไ็ด้ความ
เข้าใจดี  การสรรเสริญพระเจ้า  
ด ารงอยู่เป็นนิตย"์ 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 4:13-27  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของใจ? (ข้อ
23-27)____________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13-17 แม้แต่เพื่อนก็สามารถ
ท าให้เราล้มลงได้   

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 เป็นเรื่องยากที่คนเราจะยอมรับ
ความจริงที่ว่า ญาติสนิทมิตรสหาย
อาจล่อลวงให้พวกเขาท าผิด   
 คนหนุ่มสาวต้องการการยอมรับ  
ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าเผชิญหน้า
หรือวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนที่ท าหรือ
คิดแผนการผิดๆ   
 มีอีกหลายคนที่มองไม่ออกว่าการ
กระท าของเพื่อนสร้างปัญหาอย่างไร  
ขณะที่เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 
เราก็จ าเป็นต้องอ่านพฤติกรรม
มนุษย์ออกด้วย   

เมื่อเรารู้สึกว่าตนเองกําลัง 
ถูกกดดันอย่างหนัก   

จงก้าวต่อไปด้วยความระมัดระวัง 
อย่าปล่อยให้เพื่อนของเรา 

เป็นต้นเหตุที่ทําให้เรา 
ล้มลงในความบาป 

 ลองทบทวนดูว่าเพื่ อนของเรา
คนไหนบ้างที่หนุนและเสริมเราให้
เข้มแข็งขึ้น 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 23-27  ใจของเราซึ่งเป็นแหล่ง
ของความรักและความปรารถนา
เป็นตัวก าหนดขอบเขตการด าเนิน
ชีวิตของเรา  เพราะเรามักจะหา
เวลาท าสิ่งที่เราชอบ   
 โซโลมอนบอกให้เราระแวดระวัง
ใจของเรามากกว่าสิ่งใด  เราต้อง
มั่นใจว่าความปรารถนาต่างๆ ท่ี
เราก าลังจดจ่ออยู่นั้นจะปกป้อง
รักษาเราให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง   
 แน่ใจหรือไม่ว่าความคิดความ -
รู้สึกก าลังผลักดันเราไปในทางที่ถูก  
 จงตีกรอบความปรารถนาของ
เรา อย่าไขว่คว้าทุกสิ่งที่เราเห็น จง
มองตรงไปข้างหน้า  จับตาอยู่ที่
เป้าหมายของเรา  และอย่าแวะข้าง
ทางหรือเดินวนเวียนอยู่บน
เส้นทางที่น าไปสู่ความบาป 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
รักษาใจของเรา และปกป้องใจของ
เราให้พ้นจากการชั่วร้าย  การ
ทดลอง การหลอกลวงที่จะท าให้ใจ 
ของเราผิดพลาดไปได้ 
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 อธิษฐานเผื่อเพื่อนและคนที่อยู่
รอบ ๆ เราที่จะเปิดใจให้กับพระ -
กิตติคุณ ให้เรามีโอกาสประกาศ
ข่าวประเสริฐให้เขา เพื่อเขาจะพบ
กับความรอด และจะเป็นบุคคลที่   
มีอิทธิพลในมุมบวกส าหรับคน  
รอบ ๆ ข้างได้ 
 ทูลเชิญพระองค์ทรงเสด็จมาอยู่
กับเราทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยวกับ
พระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อทุกวันอาทิตย์ใน
คริสตจักรของเราที่เรานมัสการนั้น 
ทูลเชิญพระเจ้าโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์เสด็จมาอยู่กับ
เรามารับค าสรรเสริญ การนมัสการ
จากพวกเราไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 ตุลาคม   
สุภาษิต 5:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี  111:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :10 “ความย าเกรงพระเจ้า
เป็นทีเ่ริม่ต้นของสติปัญญา
บรรดาผูที้ป่ฏิบติัตามกไ็ด้ความ
เข้าใจดี  การสรรเสริญพระเจ้า  
ด ารงอยู่เป็นนิตย"์ 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 5:1-14  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้สอนเกี่ยวกับ
บาปเรื่องเพศอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 “หญิงชัว่” ในที่นี้คือโสเภณี  

 พระค าหลายตอนในพระธรรม
สุภาษิตได้เตือนเราไม่ให้ท าผิดใน
เรื่องเพศด้วยเหตุผลหลายประการ   
 ประการแรก คือเสน่ห์ของ
โสเภณีถูกน ามายกเป็นตัวอย่าง
ของการทดลองต่างๆ  ที่ท าให้ท า
ผิดหรือละทิ้งการเสาะหาสติปัญญา   
 ประการที่สองคือการผิดศีลธรรม
ทางเพศทุกแบบมีอันตรายร้ายแรง
ที่สุดเพราะมันท าลายชีวิตครอบ -
ครัว  มันกัดกร่อนประสิทธิภาพใน
การรัก  ลดคุณค่าความเป็นคนและ
มองคนเป็นเพี ยงวัตถุสิ่งของ  มัน
อาจท าให้เกิดโรคติดต่อและส่งผล
ต่อเด็กที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่   
 ประการที่สามคือการผิดศีลธรรม
ทางเพศขัดกับพระบัญญัติของ  
พระเจ้า 
 
ข้อ 11-13   เมื่อชีวิตของเราสิ้นสุดลง
ก็สายเกินไปแล้วที่จะขอค าแนะน า   
 เมื่อความปรารถนาถูกกระตุ้น
อย่างเต็มที่แล้ว  คนเราก็ไม่ต้องการ
ค าแนะน าอีก  แต่ต้องการความ  
พึงพอใจเท่านั้น   
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 เวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ถึง
อันตรายและความโง่เขลาในการวิ่ง
ไล่ตามเพศสัมพันธ์ต้องห้าม (หรือ
สิ่งอื่นๆ ที่อันตราย ) คือก่อนที่การ
ทดลองจะมาถึง   

ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่า 
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมัน   

การยืนหยัดต่อสู้ก็ง่ายขึ้น   
อย่าคอยให้มันเกิดขึ้น   

จงเตรียมรับมือกับการทดลอง 
ด้วยการตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่า 

เราจะทําอย่างไร 
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมัน 

 การล่อลวงทางเพศเป็นเรื่องที่
ท าลายคนมามากต่อมาก จากพระ
ธรรมตอนนี้ เราได้ข้อคิดที่จะต่อสู้
กับความบาปเช่นนี้อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังและสติ -
ปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะสามารถ
ต่อสู้เนื้อหนัง และความบาปเรื่อง
เพศได้อย่างมีชัยชนะ 

 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา ให้เราเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อ
เราจะมีก า ลังในการเผชิญการ
ทดลองได้อย่างมีชัยชนะ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 21 ตุลาคม   
วิวรณ์ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  111:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
111 :10 “ความย าเกรงพระเจ้า
เป็นทีเ่ริม่ต้นของสติปัญญา
บรรดาผูที้ป่ฏิบติัตามกไ็ด้ความ
เข้าใจดี  การสรรเสริญพระเจ้า  
ด ารงอยู่เป็นนิตย"์ 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 8 ช้า ๆ    
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1,2      เมื่อแกะตราดวงที่เจ็ด 
การพิพากษาแตรเจ็ดคันก็ได้รับ
การเปิดเผย  

 ในวิถีทางเดียวกันแตรคันที่เจ็ด
จะประกาศเรื่องราวการพิพากษา
ขันเจ็ดใบใน 11:15 และ 16:1-21  
 การพิพากษาของแตรก็เหมือน  
กับการพิพากษาของตราทั้งเจ็ด 
เป็นการพิพากษาเพียงบางส่วน  
ยังไม่ถึงเวลาของการพิพากษาครั้ง
สุดท้าย และครบถ้วนของพระเจ้า 
 
ข้อ 6 การเป่าแตรมีจุดประสงค์  
สามประการคือ [1] เตือนให้รู้ว่า
การพิพากษาเป็นสิ่งที่แน่นอน  
[2] เรียกกองก าลังของพระเจ้าและ
ความชั่วร้ายเข้าสู่สงคราม และ  
[3] ประกาศการกลับมาของกษัตริย์ 
คือองค์พระมาซีฮา  
 การเตือนเหล่านี้เร่งเร้าให้เราท า
ทุกสิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าความเชื่อของ
เรามั่นคงในพระเยซูคริสต์ 
 
ข้อ 7-12 เพราะเหตุที่โลกเพียง
หนึ่งในสามเท่านั้นที่ถูกท าลายด้วย
การพิพากษาของแตร  
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 แสดงว่าเป็นเพียงการพิพากษา
บางส่วนของพระเจ้า พระพิโรธอย่าง
เต็มที่ยังจะถูกปลดปล่อยออกมา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองข้อ 13 
ใน 6:10 ผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อร้อง
ต่อพระ เจ้าว่า "ข้าแต่องคพ์ระผู้
เป็นเจ้าผูบ้ริสทุธิแ์ละสตัยจ์ริง  
อีกนานเท่าใดพระองคจ์ึงจะทรง
พิพากษา  และตอบสนองต่อคน
ทัง้หลายทีอ่ยู่ในโลก" 
 เมื่อเราเห็นความชั่วร้ายในโลก  
เราเองก็อาจร้องต่อพระเจ้า
เช่นเดียวกันว่า “อีกนานเท่าใด” ใน
บทต่อจากนี้ไปการพิพากษาจะ
มาถึงในที่สุด   

เราอาจจะทุกข์ใจ 
และหมดความอดทน แต่พระเจ้า
ทรงมีแผนการและเวลาของพระองค์   
เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจพระองค ์ 

เพราะทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด   
 
 

 ให้แน่ใจได้ว่าการพิพากษาก าลัง
จะมา  จงขอบพระคุณพระเจ้าที่
ประทานโอกาสให้เรามีเวลาที่จะ
หันเสียจากบาป และใช้เวลาที่มี อยู่
ท างานเพื่อช่วยคนอื่นให้หันมาหา
พระเจ้าด้วย 
 ในขณะนี้ เราได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์เรื่องการไว้วางใจ  
พระเจ้าอะไรบ้าง จนถึงบัดนี้ ความ
วางใจพระเจ้าในตัวเรานั้นเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่ อะไรที่ท าให้
เราคิดเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปกป้อง
เราในเวลาแห่งความยากล าบาก 
ทรงน าเราเมื่อเราสับสน หนุนใจเรา
เมื่อเราท้อแท้ และแม้มีการข่มเหง 
พระเจ้าก็จะเป็นผู้แก้แค้นแทนเรา 
 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราไว้
ให้พ้นจากการทดลองและการล่อ -
ลวงที่จะท าให้เราถดถอยลง 
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และทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามีก าลัง
ที่จะเผชิญการทดลองและการล่อ -
ลวงในยุดสุดท้ายนี้ได้อย่างมีชัยชนะ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 ตุลาคม   
วิวรณ์ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 9 ช้า ๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1  เราไม่ทราบว่า “ดาว” ที่ตก
จากฟ้าเป็นใคร เป็นซาตาน ทูต -
สวรรค์ที่ล้มลงในบาป  พระคริสต์ 
หรือทูตสวรรค์ที่ดี  
 เป็นไปได้มากที่สุดก็คือทูตสวรรค์
ที่ดีเพราะได้รับกุญแจไขขุมนรก 
(นรกขุมลึก) พระคริสต์เป็นผู้ถือไว้ 
(1:17,18) แต่ได้ให้แก่ผู้มาจากสวรรค์ 
ผู้นี้เป็นการชั่วคราว (20:1)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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 ไม่ว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นใครก็ตาม
เขาก็ยังอยู่ในการควบคุมและสิทธิ 
อ านาจของพระเจ้า   
 ขุมนรกเป็นสถานที่ส าหรับผีและ
ซาตานซึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของพวกผี 
(9:11) ดูพระธรรมลูกา 8:31 ในการ
อ้างถึงขุมนรก 
 
ข้อ 3 เป็นต้นไป      ตั๊กแตนน่าจะ
คือผีซึ่งก็คือวิญญาณชั่วใต้การ
ปกครองของซาตานผู้คอยยั่วยุคน
ให้ท าบาป  
 ซาตานไม่ได้สร้างผีเหล่านี้ขึ้น
เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง  
แต่เป็นทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป 
ผู้เข้าร่วมกับซาตานในการกบฏ
ของมัน สิ่งที่ผีเ หล่านี้ท าได้อยู่ใน
ขอบเขตที่พระเจ้าวางไว้ หากพระ
เจ้าไม่อนุญาตมันก็ท าอะไรไม่ได้   
 จุดประสงค์หลักของพวกมันใน
โลกนี้ก็คือเพื่อกีดกันบิดเบือนหรือ
ท าลายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
พระเจ้า  
 เนื่องจากพวกมันเสื่อมทราม
และชั่วร้าย การปรากฎของพวก- 

มันจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิญญ าณ
แห่งการบิดเบือน  
 นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะตระหนัก
ถึงกิจการอันชั่วร้ายของพวกมัน
เพื่อเราจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่
เราต้องหลีกเลี่ยงการอยากรู้อยาก
เห็นเรื่องของมันและการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับอ านาจผีหรือเวทมนตร์
ไสยศาสตร์ 
 
ข้อ 14 ค าว่า “ทูตสวรรค์” ในที่นี้
หมายถึงทู ตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป
หรือผีร้าย   
 ทูตสวรรค์ทั้งสี่ที่ไม่ได้บอกชัดว่า
เป็นใครนั้นแสนจะชั่วร้ายและเป็น
เจ้าแห่งการท าลาย  แต่โปรด
สังเกตว่ามันไม่มีอ านาจที่จะ
ปลดปล่อยตนเองและท าการชั่วใน
โลกนี้  แต่พระเจ้าทรงยับยั้งมันไว้
จนถึงเวลาก าหนด มันจะท าได้แต่
สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ท าเท่านั้น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 20,21   
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คนเหล่านี้ใจแข็งกระด้างมากเสีย
จนแม้แต่วิบัติต่างๆ  ที่เกิดขึ้นยัง
ผลักดันให้เขาหันมาหาพระเจ้า
ไม่ได้   
 ปกติคนเราไม่จมอยู่กับความ  
ผิดบาปความชั่วร้ายทันที  แต่ค่อย  ๆ
ถล าตัวไปทีละนิดโดยไม่ได้ตระหนกั
ว่าเกิดอะไรขึ้น  จนในที่สุดก็จมอยู่
ในความชั่วร้ายเสียจนกู่ไม่กลับ   

ใครก็ตามที่ปล่อยให้ 
ความบาปหยั่งรากลงในชีวิต 

โดยการเล่นกับการทดลองในวันนี้
จะกลายเป็นบาปในวันรุ่งขึ้น  

จากนั้นจะกลายเป็นนิสัยในวันถัดไป  
แล้วก็จะตายและแยกขาด 

จากพระเจ้าตลอดไป (ยก.1:15)  
 การคิดว่าเราไม่มีทางที่จะเลวได้
ถึงขนาดนั้นนับเป็นก้าวแรกไปสู่
การมีจิตใจแข็งกระด้าง เราจ าต้อง
ยอมรับต่อพระพักตร์พระเจ้าว่าเรา
จ าเป็นต้องสารภาพบาปของเรา 
 เราต้องทบทวนชีวิตของเราอยู่
เสมอ เราต้องระวังระไวที่จะไม่
คล้อยตามความคิดของโลก ซึ่งจะ
น าเราไปสู่ภัยพิบัติได้อย่างไม่รู้ตัว  

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเรา 
เราต้องรีบกลับใจทันท ี

อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะความบาป
เปรียบเหมือนมะเร็งที่คืบคลาน 
เข้ามาในชีวิตเราอย่างไม่รู้ตัว  

และฆ่าเราในที่สุด 
 เรามีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่ 
และเรามีความบาป หรือแนวโน้ม
ความบาปอะไรที่ต้องจัดการ
หรือไม่? ถ้ามี ให้เราทูลขอพระเจ้า
ทรงช่วยเรา 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตาม พระธรรมสดุดี 
139:23-24 ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระ
เจ้า  ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง  
ทราบความคิดของข้าพระองค์   
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆ ในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปใน
มรรคานิรนัดร”์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าสวมทับ
เราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เรา
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่อเราจะมีก าลังที่มาจากพระองค์
ในการต่อสู้กับทั้งวันที่ชั่ วร้าย และ 
กับเนื้อหนัง การล่อลวง การทดลอง
ที่ซาตานมากระท าต่อเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

วันที่ 23 ตุลาคม   
วิวรณ์ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 10 ช้า ๆ 
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-6  จุดประสงค์ของทูตสวรรค์
ทรงฤทธิ์นั้นชัดเจน  คือเพื่อป่าว -
ประกาศการพิพากษาโลกครั้งสุดท้าย   
 เท้าขวาของเขายืนอยู่บนทะเล
และเท้าซ้ายเหยียบบนแผ่นดิน 
(10:2) บ่งบอกว่าค าพูดของเขา
เกี่ยวข้องกับสิ่งทรงสร้างทั้งหมด  
ไม่ใช่จ ากัดส่วนเหมือนตรากับแตร
แห่งการพิพากษา   
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 แตรคัน ที่เจ็ด (11:5) จะน าการ
พิพากษาขันทั้งเจ็ดเข้ามาซึ่งจะน า
โลกปัจจุบันไปถึงจุดสิ้นสุด  เมื่อ
การพิพากษาสากลมาถึง ความจริง
ของพระเจ้าจะมีชัย 
 

ข้อ 9,10 ในนิมิตที่ผู้เผยพระวจนะ
เอเสเคียลได้รับเขาก็ได้รับค าสั่งให้
กลืนหนังสือม้วนที่เต็มไปด้วยการ
พิพากษาชนชาติอิสราเอล (อสค.
3:1) เมื่ออยู่ในปากเขาก็มีรสหวาน 
แต่เนื้อหาในหนังสือม้วนเต็มไปด้วย
การท าลายซึ่งก็เหมือนกับหนังสือ
ม้วนที่ยอห์นได้รับค าสั่งให้กิน   
 พระวจนะพระเจ้ามีรสหวาน
ส าหรับเราผู้เชื่อเพราะว่าหนุนใจ
เรา  แต่มีรสขมส าหรับท้องของเรา
เนื่องจากต้องบอกกล่าวเรื่องการ
พิพากษาที่ก า ลังมาถึงให้กับผู้ -    
ไม่เชื่อได้ทราบ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 4 
ตลอดประวัติศาสตร์ผู้คนต่าง
ต้องการทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน 

อนาคตและพระเจ้าทรงเปิดเผย
บางอย่างให้ทราบในพระธรรม
วิวรณ์  แต่ยอห์นถูกห้ามไม่ให้
เปิดเผยนิมิตบางส่วนของเขา  
 ทูตสวรรค์ก็บอกผู้เผยพระวจนะ
ดาเนียลด้วยเช่นกันว่าบางสิ่งที่
ดาเนียลเห็นยังไม่เป็นที่เปิดเผยแก่
ทุกคน (ดนล .12:9) และพระเยซู
ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
เวลาสุดปลายนั้นไม่มีใครทราบ 
พระเจ้าผู้เดียวทรงทราบ (มก .
13:32,33)  
 พระเจ้าทรงเปิดเผยทุกอย่างที่
เราจ าเป็นต้องทราบเพื่อจะได้ ใช้
ชีวิตเพื่อพระองค์ในปัจจุบันนี้  
 

ในขณะที่เราปรารถนาจะ 
เตรียมพร้อมสําหรับวันสุดท้ายนั้น  

เราต้องไม่เน้นการคาดคะเน
เกี่ยวกับวาระสุดท้ายมากกว่า 

การใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า 
ในขณะที่เรารอคอยพระองค ์
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 ในปัจจุบันนี้จะมีข่าวคราวว่า
พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในวันนั้น
และวั นนี้ ซึ่งก็ไม่เคยเป็นจริงสัก
ครั้ง เพราะว่า นี่ไม่ถูกต้อง  
 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเลยว่า 
พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร หรือ
บางครั้งที่มีเรื่องเหลือเชื่อที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่งเราต้องระวังอย่างมาก 
หรือบางครั้งเราอยากรู้บางเรื่อง 
แต่เราต้องเข้าใจว่าจากพระเจ้าทรง
เปิดเผยในสิ่ งที่จ าเป็นที่เราต้องรู้
เพื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเท่านั้น  
 มีข้อระมัดระวังอะไรบ้างที่เรา
ต้องระวังการรับรู้ข้อมูลลึกลับที่จะ
ท าให้ความเชื่อเราสับสน? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้อง
เราและพี่น้องในคริสตจัก รให้พ้น
จากความสงสัยในเรื่องพระเจ้า 
หรือ ความคิดลึกลับ หรือ การ
อัศจรรย์ที่ผิด ๆ ท่ีท าให้เราไขว้เขว
ในเรื่องของพระเจ้าได้ 

 อธิษฐานให้เราและพี่น้องใน
คริสตจักรทุกคน รักพระวจนะ 
ศึกษาและภาวนาพระวจนะเพื่อเรา 
จะมั่นคงในความเชื่อได้ไม่สับสน
กับข้อมูลที่เราได้รับที่ซาต าน
หลอกลวงเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 24 ตุลาคม   
วิวรณ์ 11:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 11:1-14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  พระวิหารน่าจะ
เป็นสญัลักษณ์ของคริสตจักร (ผู้เชื่อ
แท้ทุกคน ) เพราะจะไม่มีพระวิหาร
ในนครเยรูซาเล็มใหม่ (21:22)  
 ยอห์นวัดพระวิหารเพื่อแสดงว่า
พระเจ้าก าลังสร้างก าแพงป้องกัน
ล้อมรอบประชากรของพระองค์  
เพื่อปกป้องพวกเขาจ ากอันตราย
ฝ่ายจิตวิญญาณ  และจะมีสถานที่ 
 

ที่สงวนไว้ส าหรับผู้เชื่อทุก คนที่
ยังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้า 
 
ข้อ 2 คนที่นมัสการภายในพระ -
วิหารจะได้รับการคุ้มครองฝ่ายจิต
วิญญาณ แต่คนที่อยู่ภายนอกจะ
เผชิญความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่  
 นี่หมายความว่าผู้เชื่อแท้จะ
ได้รับการปกป้องตลอดการกดขี่ - 
ข่มเหง แต่คนที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อ
จะถูกท าลาย 
 

ข้อ 3      พยานทั้งสองมีความ
คล้ายคลึงกับโมเสสและเอลียาห์ซึ่ง
เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่มี
ฤทธิ์อ านาจมาก  
 โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า
โมเสสเรียกภัยพิบัติลงมาเหนือชน-
ชาติอียิปต์ (อพย.8:11) เอลียาห์ท า
ให้ผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล
พ่ายแพ้ (1พกษ .18)  ทั้งสองคน
ปรากฎพร้อมพระเยซูคริ สต์เมื่อ
ครั้งที่พระองค์ทรงจ าแลงพระกาย 
(ดู มธ.17:1-7) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 10   
เมื่อผู้เผยพระวจนะทั้งสองตายไป 
ประชาชนทั้งโลกจะดีใจเพราะเขา 
ทั้งสองสร้างปัญหาโดยพูดสิ่งที่
ผู้คนไม่อยากจะได้ยิน  
 คือพูดถึงความบาปของพวกเขา 
ความจ าเป็นที่พวกเขาจ ะต้องกลับ
ใจใหม่และการลงโทษที่ก าลังมาถึง  
 คนบาปเกลียดคนที่เรียกร้องให้
เขาสนใจในบาปของเขาและคนที่
เร่งเร้าให้เขากลับใจ เขาเกลียดชัง
พระคริสต์และเหล่าสาวกของ
พระองค์ (1ยน.3:13)  
 เมื่อเราเชื่อฟังพระคริสต์และ
ต่อต้านความบาปก็จงเตรียมตัวรับ
ความเกลียดชังของโลก  แต่โป รด
ระลึกไว้เสมอว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่ที่
คอยเราอยู่ในสวรรค์ยิ่งใหญ่กว่า
ความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 
 

ดังนั้น เราจงยืนหยัดที่จะยืนอยู ่
ในความจริงของพระเจ้า และ

ดําเนินชีวิตอย่างไม่ประนีประนอม
กับความบาป แต่ให้เรามีสติปัญญา

ในการอยู่ในโลกนี้ด้วย  
เพื่อเราจะสามารถนําความรอด 

ไปยังคนรอบข้างเราได้  

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังและสติ -
ปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะสามารถ
ยืนหยัดในโลกที่เกลียดชังความ
จริง และยังสามารถมีชีวิตที่เป็น
พระพรกับคนรอบข้าง และมีชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิ งวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 25 ตุลาคม   
วิวรณ์ 11:15-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 11:15-19 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 15 
แตรคันที่เจ็ดถูกเป่าและประกาศ
การเสด็จมาขององค์กษัตริย์ บัดนี้
ไม่มีการหันกลับแล้ว   
 การพิพากษาที่ก าลังมาถึงนั้น 
ไม่ใช่เป็นเพียงบางส่วนอีกต่อไป
แต่จะเกิดการท าลายอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์   

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 พระเจ้าทรงควบคุมสารพัด    
ทุกสิ่งและพระองค์ทรงปลดปล่อย 
พระ พิโรธอย่างเต็มที่ต่อโลกอัน   
ชั่วร้ายที่ไม่ยอมหันมาหาพระองค์ 
(9:20,21) เมื่อพระพิโรธเริ่มต้น
แล้วจะไม่สามารถหลีกหนีได้เลย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 18 
ในพระคัมภีร์ พระเจ้าประทาน
รางวัลแก่ประชากรของพระองค์
ตามที่เขาสมควรจะได้รับ   
 ตลอดพันธสัญญาเดิมการเชื่อฟัง
มักจะได้รับรางวัลในชีวิตนี้ (ฉธบ.28) 
แต่การเชื่อฟังไม่ได้เชื่อม โยงกับ  
การได้รับรางวัลในขณะนี้เสมอไป
เพราะมิฉะนั้นแล้วคนดีก็จะร่ ารวย
และการทนทุกข์ก็จะเป็นเครื่อง -
หมายของบาปเสมอไป  
 ถ้าเราได้รับรางวัลส าหรับการ
กระท าที่ซื่อสัตย์ทุกครั้งในไม่ช้าเรา
ก็จะคิดว่าเราก็เป็นคนดี ไม่ช้าไม่
นานเราก็จะท าดีเพราะเหตุผลที่
เห็นแก่ตัวเอง   

 เป็นความจริงว่าพระเจ้าจะประทาน 
บ าเหน็จส าหรับการกระท าของเรา
ในโลก (20:12) แต่รางวัลอันยิ่งใหญ่
ที่สุดของเรานั้นคือชีวิตนิรันดร์กับ
พระองค์ 

ดังนั้น แม้เราจะเจอกับ 
ความยากลําบาก ความไม่เป็นธรรม 
ในโลกนี้ โดยเฉพาะเมื่อเราเป็น 
คริสเตียน เราก็ไม่ต้องท้อแท้ใจ 
เพราะพระเจ้าเตรียมรางวัล 

ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรา 
บนแผ่นดินสวรรค์แล้ว 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า    
ที่พระองค์ทรงสนใจเรา เห็นใจ เรา 
แม้เราจะต้องเผชิญกับความ อยุติ-
ธรรม การข่มเหง แต่ พระองค์ก็    
ไม่ทอดทิ้งเรา แต่อยู่เคียงข้างเรา
เสมอ สรรเสริญพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 ตุลาคม   
วิวรณ์ 12:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 12:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
บทท่ี 12:1-14:20 เมื่อเป่าแตรคัน
ที่เจ็ดแล้ว (11:15) ขันแห่งการ
พิพากษาก็เข้ามา (15:1-16:21)  
 แต่ในบทที่คั่นอยู่นี้ (บทที ่ 12-14) 
ยอห์นเห็นความขัดแย้งระหว่าง
พระเจ้ากับซาตาน เขาเห็นที่มา
ของบาป  ความชั่วร้ายการกดขี่ข่ม
เหง และการทนทุกข์ทุกอย่า งใน
โลกแล้วก็เข้าใจว่าเหตุใดสงคราม 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างกองทัพของ  
พระเจ้ากับซาตานจะต้องเกิดขึ้น  
ในไม่ช้า  
 ในบทนี้ธรรมชาติของความชั่ว -
ร้าย ได้ถูกเปิดโปงรวมทั้งซาตานก็
ถูกเปิดโปงให้เห็นความชั่วช้าทั้ง
มวลของมันด้วย 
 
ข้อ 1-6 หญิงผู้นั้นคือประชากรที่
ซื่อสัตย์ของพร ะเจ้าผู้ซึ่งเฝ้าการ
เสด็จมาของพระมาซีฮา  
 ดาวสิบสองดวงบนศีรษะเป็น
เครื่องหมายแทนอิสราเอลสิบสอง
เผ่า พระเจ้าทรงแยกชาวยิวไว้เพื่อ
พระองค์เอง (รม .9:4,5) และชาติ
นั้นให้ก าเนิดพระมาซีฮา (12:5) 
คือพระเยซูผู้ซึ่งถือก าเนิดจาก
ชาวยิวผู้อุทิศตัวเพื่อพระเจ้าคือนาง
มารีย์ (ลก.1:26-33)  
 กษัตริย์เฮโรดผู้ชัว่ร้ายพยายามจะ
ท าลายพระเยซูเมื่อครั้งเป็นทารก  
(มธ .2:13-20) ซาต าน (พญานาค
ใหญ่สีแดง ) เป็นผู้ชัก จูงให้กษัตริย์
เฮโรดมีความปรารถนา  ที่จะฆ่า  

กษัตริย์ผู้เพิ่งบังเกิดมาใหม่องค์นี้
ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นผู้คุกคามราช -
บัลลังก์ของพระองค์เพราะซาตา น
ต้องการจะสังหารพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก  
 ฉากในสวรรค์ของพระธรรม
วิวรณ์ 12 แสดงให้เห็นว่าการ
ก าเนิดอย่างเงียบๆของพระคริสต์   
ที่เมืองเบธเลเฮมมีความส าคัญต่อ
จักรวาลเป็นอย่างยิ่ง 
 
ข้อ 3,4 พญานาคใหญ่สีแดงหรือ
ซาตานมีเจ็ดหัว สิบเขาและเจ็ด
มงกุฎแสด งถึงอ านาจและอาณา -
จักรของโลกที่มาปกครองอยู่ 
 ตามธรรมเนียมของฮีบรูเชื่อกัน
โดยทั่วไปว่าดวงดาวที่ตกลงมาสู่
โลกพร้อมกับซาตานเป็นหนึ่งใน
สามของทูตสวรรค์ที่ล้มลงด้วยกัน
กับซาตาน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 6 
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 ถิ่นทุรกันดารเป็นสัญลักษณ์ของ
ที่หลบภัยฝ่ายวิญญาณและการ
คุ้มครองจากซาตาน  
 การที่พร ะเจ้าช่วยให้ผู้หญิงหนี
เข้าไปในถิ่นกันดารท าให้เราม่ันใจ
ได้ว่าพระเจ้าประทานความม่ันคง
ปลอดภัยแก่ผู้เชื่อแท้ทุกคน  
 ซาตานโจมตีประชากรของพระ -
เจ้าเสมอแต่พระเจ้าทรงรักษาพวก
เขาให้ปลอดภัยฝ่ายจิตวิญญาณ  
 บางคนอาจประสบภัยอันตราย
ฝ่ายร่างกายแต่ทุกคนจะได้รับ   
การปกป้องจาก อันตรายฝ่ายจิต -
วิญญาณ พระเจ้าจะไม่ยอมให้
ซาตานช่วงชิงดวงวิญญาณของ    
ผู้เชื่อแท้ของพระองค์ 
 นี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณที่
ซาตานมีต่อเราที่เป็นคริสเตียน ผู้
เป็นลูกของพระเจ้า และเราได้เห็น
ถึงการที่ซาตานพยายามโจมตี  
พระเจ้า โจมตีพระราชกิจของ
พระองค์ทุกอย่าง รวมทั้งเรา และ 
ผู้เชื่อใหม่ด้วย  
 

 แต่เราไม่ต้องกลัวมันเลย เพราะ
พระเจ้าทรงปกป้องเรา และให้เรามี
ชัยชนะเสมอ  

สิ่งที่เราควรทําตอนนี้ ไม่ใช่ทูลขอ 
แต่เป็นการสรรเสริญพระเจ้า

สําหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
และชัยชนะที่พระองค์ทรงมี  

และที่พระองค์ประทานให้กับเรา 
ดังนั้น เราจึงควรจะพัฒนา 
ชีวิตการนมัสการสรรเสริญ 

ในชีวิตของเรา  
 เราได้พัฒนาชีวิตการนมัสการ
พระเจ้าของเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้นจาก
มารซาตาน และประทานชัยชนะ
กับเรา เราจึงไม่ต้ องกลัวมาร
ซาตาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ ซึ่งเราอาจจะอธิษฐานโดย 
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การอ่านหรือท่องพระธรรมสดุดี 
145  อ่านด้วยท่าทีของการอธิษฐาน  
และนมัสการ อ่านจนกระทั่งจิต
วิญญาณของเราได้เทลงให้กับ
พระองค์อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 ตุลาคม   
วิวรณ์ 12:9-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 12:9-17  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9 ซาตานไม่ได้เป็นสัญลักษณ์
หรือต านาน มันมีตัวตนจริงๆ  
 แต่เดิมนั้นซาตานเป็นทูตสวรรค์
ของพระเจ้า แต่ว่า มันหยิ่งยโสจึง
เสื่อมทรามไป ซาตานเป็นศัตรูของ
พระเจ้า พยายามขวางกั้นพระราช
กิจของพระเจ้า แต่ฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้าจ ากัดขอบเขตซาตาน มัน
สามารถท าได้เพียงแต่สิ่งที่พระเจ้า
อนุญาตเท่านั้น (โยบ 1:6-2:8)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ชื่อซาตานหมายความว่า ”ผู้
กล่าวโทษ ” (12:10) ซาตานคอย
มองหาคนที่มันจ ะโจมตีได้ (1ปต .
5:8-9) ชอบเสาะหาผู้เชื่อที่ความ
เชื่อไม่มั่นคง และจิตวิญญาณ
อ่อนแอ หรือคนที่ปลีกตัวออกจาก
ผู้เชื่ออื่นๆ  
 ถึงแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้
ซาตานท างานของมันในโลกนี้แต่
พระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่และพระ
เยซูยังทรงมีอ านาจอย่างสมบูรณ์
เหนือซาตาน พระองค์ทรงพิชิต
ซาต านเมื่อทรงสิ้นพระชนม์แล้ว 
คืนพระชนม์ไถ่บาปของมนุษยชาติ  
 วันหนึ่งซาตานจะถูกผูกมัดชั่ว   
นิรันดร์ ไม่มีโอกาสท ากิจการอัน  
ชั่วช้าของมันอีกต่อไป 
 
ข้อ 11 ซาตานถูกโจมตีให้พ่ายแพ้
เมื่อพระเมษโปดกคือพระเยซูคริสต์
ทรงหลั่งโลหิตเพื่อบาปของเรา  
 ชัยชนะเหนือซาตานได้มาโดย
การเสียสละคือการสิ้นพระชนม์
ของพระคริสต์เพื่อรับโทษแทนเรา 

เพราะบาปของเรา และที่เราเสีย -
สละก็เพราะความเชื่อในพระองค์  

ขณะที่เราเผชิญสงครามกับซาตาน 
เราไม่ควรกลัวหรือพยายาม 

หนีจากมัน แต่เราควรปรนนิบัติ
พระคริสต์ด้วยความจงรักภักดี 

พระองค์เพียงผู้เดียว 
ที่ทรงนําชัยชนะมา 

  
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12 มารเร่งกดขี่ข่มเหงเพราะรู้
ว่า “เวลาของมันมีน้อย”  
 เราอยู่ในยุคสุดท้ายและกิจการ
ของมารก็ยิ่งเข้มข้น ถึงแม้ว่ามาร
จะมีฤทธิ์มากดังจะได้เห็นจาก
สภาพของโลกนี้  แต่มันอยู่ภายใต้
การควบคุมของพระเจ้าเสมอ  
 เหตุผลหนึ่งที่พ ระเจ้าทรงยอม
ให้ซาตานท าการชั่วและน าการ
ทดลองเข้ามาก็เพื่อจะขจัดคนที่
แกล้งท าเป็นสาวกของพระคริสต์
ออกไปจากท่ามกลางผู้เชื่อแท้  



72 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

 ซาตานรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้ง
ใหญ่ครั้งสุดท้ายกับพระคริสต์ใกล้
เข้ามาแล้ว มันพยายามอย่าง
สุดก าลังที่จะรวบรวมก าลังฝ่าย
ศัตรูของพระเจ้าส าหรับ การ
สงครามครั้งสุดท้ายนี้ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
ข้อ 17 อัครทูตเปาโลบอกเราว่าเรา
อยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ (อฟ .
6:10-12)  
 ยอห์นกล่าวว่าสงครามยังต้อง
ด าเนินต่อไปแต่ผลของสงครามนั้น
ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว ซาตานและ
พรรคพวกของมันจะพ่ายแพ้และ
ถูกท าลาย  
 แต่อย่างไรก็ ตามซาตานท า
สงครามอยู่ทุกวันเพื่อให้คนเข้ามา
เป็นพวกมากขึ้น และรักษาคนของ
มันไว้ไม่ให้หันกลับมาหาพระเจ้า  
 ส่วนคนเหล่านั้นที่เป็นของพระ -
คริสต์เข้าสู่สงครามในฝ่ายพระเจ้า
และพระองค์ทรงรับรองในชัยชนะ
ของพวกเขา  

 พระเจ้าจะไม่พ่ายแพ้สงครามแต่
เราต้องท าให้เกิดความแน่นอนว่ า
เราจะไม่พ่ายแพ้สงคราม  เพื่อจิต -
วิญญาณของเราเอง อย่ารวนเรใน
การอุทิศชีวิตเพื่อพระคริสต์  
 สงครามฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่
ก าลังสู้รบกันอยู่และไม่มีเวลา
ส าหรับการลังเลไม่ตัดสินใจ 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ต้องกลัว 
ทั้งซาตาน และไม่ต้องกลัวว่า 

จะพ่ายแพ้ สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้
คือ ไว้วางใจพระเจ้า  

เชื่อในพระองค์ มีชีวิตที่สัมพันธ ์
กับพระองค์แหล่งแห่งชีวิต 

และชัยชนะนั้น  
 เราได้จัดชีวิตและเวลาของเราที่
จะสัมพันธ์ สามัคคีธรรม ใกล้ชิด
กับพระองค์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่พระเจ้า ที่ซาตานไม่สามารถ 
ท าอะไรเราได้  
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการรับใช้
พระองค์ ในการน าความรอ ดไปยัง
ประชาชาติ และในการท าให้ผู้เชื่อ
เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นสาวกของพระ
คริสต์ แม้ว่า ซาตานจะต่อต้าน แต่
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง
ปกปักรักษาเราไว้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 ตุลาคม   
วิวรณ์ 13:1-10  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 13:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 ตอนต้นสัตว์ร้ายนี้หมายถึง
โรมัน 
 เพราะจักรวรรดิโรมันในสมัยแรก 
สนับสนุนวิถีชีวิตอันชั่วร้าย กดขี่
ข่มเหงผู้เชื่อ และต่อต้านพระเจ้า
กับสาวกของพระองค์ แต่สัตว์ร้าย
ก็เป็นสัญลักษณ์ของปฏิปักษ์พระ -
คริสต์ด้วย ซึ่งปฏิปักษ์พระคริสต์นี้
ไม่ใช่ซาตานแต่อยู่ใต้อ านาจและ
การควบคุมของซาตาน  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ปฏิปักษ์พระคริสต์ดูเหมือนจะ
เป็นการรวมกันของสัตว์ร้ายทั้งสี่
ซึ่งดาเนียลเห็นในนิมิตเม่ือหลาย
ศตวรรษก่อน (ดนล.7)  
 ขณะที่พญานาคต่อต้านพระเจ้า 
สัตว์ร้ายจากทะเลก็ต่อต้านพระ -
คริสต์และอาจมองได้ว่ามันเป็น
พระมาซีฮาเทียมเท็จของซาตาน  
 จักรวรรดิโรมันสมัยแรกมีอ านาจ
และต่อต้านพระคริสต์ (หรือต่อต้าน
มาตรฐานของพระคริสต)์ ผู้มีอ านาจ
หลายคนในประวัติศาสตร์ต่อต้าน
พระคริสต์  
 คริสเตียนหลายคนเชื่อว่าความ
ชั่วร้ายของซาตานจะร้ายแรงที่สุด
ในตัวปฏิปักษ์พระคริสต์คนสุดท้าย
ผู้ซึ่งจะทุ่มเทอ านาจแห่งความชั่ว
ทั้งหมดเพื่อต่อต้านพระเยซูคริ สต์
และสาวกของพระองค์ 
 

ข้อ 3 เป็นต้นไป เนื่องจากสัตว์ -
ร้ายที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์เป็น
พระมาซีฮาเทียมเท็จและจะเป็น
พระคริสต์เทียมเท็จด้วยมันจะ  

ปลอมแปลงการเป็นขึ้นมาจากตาย
ด้วย (13:14)  
 ผู้คนจะติดตามและกราบไหว้
ปฏิปักษ์พระคริสต์เพราะรู้สึกเกรง
กลัวในอ านาจและการอัศจรรย์ของ
มัน(13:3-4) มันจะรวมโลกไว้เป็น
หนึ่งเดียวภายใต้การน าของมัน 
(13:7-8) และมันจะควบคุมเศรษฐ -
กิจของโลก (13:16-17)  
 ผู้คนจะประทับใจในอ านาจและ
จะติดตามผู้ที่ส าแดงอ านาจอย่างมี
พลัง  
 แต่คนที่ติดตามสัตว์ร้ายนั้น 
พวกเขาจะหลอกตัวเองเพราะ
ปฏิปักษ์พระคริสต์จะใช้อ าน าจ
ควบคุม เพื่อให้คนอื่นสนใจตัวมันเอง 
และเพื่อส่งเสริมแผนการชั่วร้าย  
 แต่ตรงกันข้ามพระเจ้าทรงใช้
ฤทธิ์อ านาจอันยิ่งใหญ่ ไม่จ ากัด
เพื่อจะรักและเสริมสร้าง 
 อย่ายอมให้ใครชักจูงไปผิดๆ 
โดยอ้างการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่หรือ
การคืนชีพจากตายหรือการกลับมา
เกิดใหม่ เมื่อพระเยซูกลบัมาพระองค์
จะส าแดงพระองค์เองแก่ทุกคน  



ตุลาคม – 75 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10   ในช่วงเวลาของการกดขี่
ข่มเหงการแสดงความซื่อสั ตย์ต่อ
พระเจ้าท าให้บางคนถูกจั บเข้าคุก
หรือแม้แต่ประหารชีวิต  
 ผู้เชื่อบางคนจะถูกท าร้ายหรือ
ถูกฆ่า แต่สัตว์ร้ายและสาวกของ
มันจะท าร้ายผู้เ ชื่อได้เฉพาะเพียง
ร่างกายเท่านั้น จะไม่มีการท าร้าย
ฝ่ายจิตวิญญาณเกิดขึ้นกับผู้เชื่อใน
พระเจ้าอย่างจริงใจ ผู้เชื่อทุกคนจะ
เข้าอยู่ในการสถิตของพระเจ้า  
 พระโลหิตของพระเมษโปดก 
(7:9-17) ท าให้พวกเขาเป็นคนดี
เพียบพร้อมและช าระให้บริสุทธิ์ 
 

ข้อ 10 ช่วงเวลาแห่งการกดขี่ข่ ม
เหงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งยอห์นเห็นนี้จะ
เป็นโอกาสให้ผู้เชื่อฝึกความอดทน
และความซื่อสัตย์  
 ช่วงเวลาอันยากล าบากที่เรา
เผชิญในขณะนี้ก็เป็นโอกาสส าหรับ
การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วย 

  อย่าติดกับดักของซาตานและ
หันเหจากพระเจ้าเมื่อเวลาแห่ง
ความยากล าบากมาถึง แต่ให้ใช้
ช่วงเวลาที่ทุกข์ยากนี้เป็นโอกาสที่
จะเติบโต 

ดังนั้น เราอย่ากลัว 
ความยากลําบากและความข่มเหง 
เพราะซาตานทําอะไรเราไม่ได้  

จงมั่นคงไว้ และตระหนักว่า ช่วงนี้
จะเป็นช่วงที่ทําให้เราเติบโตขึ้น

เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต ์

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถยืน
หยัดท่ามกลางความยากล าบากนี้ 
และอธิษฐานทูลขอสติปัญญาที่มา
จากพระเจ้าในการเผชิญปัญหา
ต่าง ๆท่ีเข้ามากระทบชีวิตของเรา 
และให้เรารู้ถึงกลอุบายของมาร
ซาตาน และ วิธีท่ีจะต่อสู้กับกล
อุบายที่ซาตานล่อลวงเราด้วย 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า ที่
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะ
และเราก็เป็นลูกแห่งชัยชนะด้วย
เช่นกัน 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 ตุลาคม   
วิวรณ์  13:11-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 13:11-18 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11 เป็นต้นไป สัตว์ร้ายตัวแรก
มาจากทะเล (13:1) แต่สัตว์ร้ายตัว
นี้ขึ้นมาจากแผ่นดิน ต่อมาแสดงตัว
เป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ (16:13, 
19:20)  
 มันปลอมเป็นพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ดูเหมือนว่ามันจะท าดีแต่
จุดมุ่งหมายของการอัศจรรย์ที่ท า
นั้นก็เพื่อหลอกลวง 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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ข้อ 14 ในพระคัมภีร์ตลอดเล่ม เรา
เห็นการส าแดงการอัศจรรย์เป็น
เหมือนข้อพิสูจน์ให้เห็นฤทธิ์เดช 
ความรักและสิทธิอ านาจของพระเจ้า  
 แต่ในที่นี้เราเห็นการอัศจรรย์
ปลอมที่ท าเพื่อหลอกลวง  ซึ่งชวน
ให้คิดถึงนักมายากลของฟาโรห์ที่
ลอกเลียนหมายส าคัญของโมเสส
ในอียิปต์  

หมายสําคัญและการอัศจรรย ์
ที่แท้จริงนี้นําไปสู่พระเยซูคริสต์ 
แต่การอัศจรรรย์อย่างเดียว 

อาจเป็นการล่อลวง ด้วยเหตุนี ้
เมื่อมีการอัศจรรย์เราต้องถามด้วย

ว่า “สิ่งนี้สอดคล้องกับคําตรัส 
ของพระเจ้าในพระคัมภีร์หรือไม”่  
 สัตว์ร้ายตัวที่สองนี้สร้างอิทธิพล
โดยท าหมายส าคัญและการอัศจรรย์
ที่มันสามารถท าแทนสัตว์ร้ายตัว
แรก สัตว์ร้ายตัวที่สองสั่งให้ผู้คน
กราบไหว้รูปจ าลองเพื่อเป็นเกียรติ
แก่สัตว์ตัวแรกซึ่งเป็นการหมิ่น
ประมาทพระบัญญัติข้อที่สอง
โดยตรง (อพย.20:4-6)  

 การให้พระคัมภีร์เป็นเครื่องชี้น า
ความเชื่อและการปฏิบัติจะช่วยให้
เราไม่ถูกหมายส าคัญเท็จ ล่อลวง 
ไม่ว่าจะดูน่าเชื่อถือเพียงใดก็ตาม 
ค าสอนใดๆ ที่ขัดแย้งกับพระวจนะ 
พระเจ้าเป็นค าสอนเท็จ 
 

ข้อ 16-18  เครื่องหมายของสัตว์
ร้ายออกแบบขึ้นเพื่อล้อเลียนตรา  
ที่พระเจ้าประทับไว้บนสาวกของ
พระองค์ (7:2-3)  
 เช่นเดียวกับการที่พระเจ้า
ประทับตราประชากรของพระองค์
เพื่อช่ วยเขาให้รอด สัตว์ร้ายของ
ซาตานก็ประทับตราคนของมันเพื่อ
ช่วยให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงที่
มารจะท าร้ายผู้ที่จะติดตามพระเจ้า  
 การบ่งบอกลักษณะของเครื่อง -
หมายอันเจาะจงนี้ไม่ส าคัญเท่ากับ
การบ่งบอกของจุดประสงค์ของ
เครื่องหมาย  
 คนที่ยอมรับเครื่องหมายนั้น
แสดงว่ายอมสวามิภั กดิ์ต่อซาตาน 
เต็มใจจะด าเนินการภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจที่มันส่งเสริมและการ
กบฏต่อต้านพระเจ้า  
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 การปฏิเสธเครื่องหมายหมายถึง
การอุทิศชีวิตแด่พระเจ้าอย่าง
สิ้นเชิง ยินดีเลือกความตาย แต่ไม่
ยอมประนีประนอมความเชื่อใน
พระคริสต์ 
 

ข้อ 18  ความหมายของตัวเลขนี้
ถูกน ามาอภิปรายมาก ยิ่งกว่าพระ -
ธรรมวิวรณ์ตอนใด ๆ  
 เลขหกสามตัวถูกกล่าวว่าเป็น
สัญลักษณ์ของหลายอย่าง รวมทั้ง
ที่กล่าวว่าเป็นหมายเลขของมนุษย์ 
หรือสามบุคคลอันไม่บริสุทธิ์ของ
ซาตาน สัตว์ร้าย และผู้เผยพระ
วจนะเท็จ (16:13)  
 ถ้าถือว่าเลขเจ็ดเป็นเลขสมบูรณ์
ในพระคัมภีร์ และถ้าเลขเจ็ดสาม
ตัวหมายถึงความสมบูรณ์ครบถ้วน
แล้ว ก็ต้องถือว่า 666 เป็นความไม่
สมบูรณ์แบบ  
 ผู้อ่านพระธรรมวิวรณ์กลุ่มแรก
อาจจะประยุกต์หมายเลขนี้ว่า
หมายถึงจักรพรรดิเนโรผู้เป็น
สัญลักษณ์ของความชั่วทั้งมวลของ 
จักรวรรดิโรมัน (ตัวอักษรกรีกที่เป็น 
ชื่อของเนโรแทนได้ด้วยตัวเลข 666) 

 ไม่ว่ าตัวเลขนี้จะน าไปประยุกต์  
ใช้ อย่างเจาะจงกับอะไรก็ตาม 
ตัวเลขนี้เป็นสัญลักษณ์ของการ
ครอบครองทั่วโลก และความชั่ว
ร้ายอย่างสมบูรณ์ของสามบุคคล
อันไม่บริสุทธิ์ของมารซาตานที่มุ่ง
หมายจะท าลายพระราชกิจของ
พระคริสต์และโค่นล้มพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 16,17 
คริสเตียนทุกชั่วอายุคนจะต้องมี
ทัศนคติที่แคลงใจเกี่ยวกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและสินจ้าง
รางวัลของสังคมว่าเป็นสิ่งที่ดี
ถูกต้องหรือไม่  
 ในโครงสร้างการศึกษา เศรษฐกิจ 
และบ้านเมือง ล้วนแต่มีการกระตุ้น
ส่งเสริมและการให้รางวัล คริส -
เตียนควรร่วมมือเฉพาะแต่เมื่อ
สนับสนุนสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมเสมอ  
 เราจะต้องยืนหยัดต่อสู้ความบาป
ในบางกรณี เช่นในกรณีของระบบ
ของซาตานที่บรรยายถึงใน ที่นี้นั้น 
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ทั้งระบบและโครงสร้างเป็นสิ่งที่
แสนชั่วร้าย จนเราจะต้องไม่ให้
ความร่วมมือใด ๆ เลย 
 ปัจจุบันมีระบบอะไรบ้างส าหรับ  
คริสเตียนที่ต้ องระวั งและไม่ควร
เข้าไปเกี่ยวข้อง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
ครอบครองอยู่เหนือสถานการณ์
ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ พระองค์
ทรงรักเราและปกป้องเราอยู่เสมอ  
 ให้เราใช้เวลานี้ยกย่ องและ
สรรเสริญพระองค์โดยใช้พระธรรม
สดุดีบทที่ 91 เป็นค าอธิษฐานของ
เรา อธิษฐานออกเสียงเพื่อเราจะ
สามารถประกาศในฝ่ายวิญญาณ
และในขณะเดียวกันเป็นการพูดให้
เราได้ยินถึงการปกป้องที่มาจาก
พระเจ้าด้วย 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะ เจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 30 ตุลาคม   
วิวรณ์ 14:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม วิวร ณ์ 14:1-13 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป        
บทที่ 13 บรรยายว่าการรุกโจมตีของ 
ความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อซาตาน
และผู้ช่วยของมันควบคุมโลก  
 บทที่ 14 ฉายภาพนิรันดร์กาล
ให้ผู้เชื่อดูว่ามีอะไรที่รอคอยเขาอยู่
หากพวกเขาอดทน พระเมษโปดก
คือพระมาซีฮา  
 ภูเขาศิโยน ( เป็นอีกชื่อหนึ่ง  
ของกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของ
อิสราเอล ) แตกต่างจากจักรวรรดิ
ฝ่ายโลกนี้  

 คนจ านวน 144,000 คน หมายถึง 
ผู้เชื่อทั้งหมดที่อดทนต่อกา รกดขี่
ข่มเหงในโลกนี้ และบัดนี้พร้อม    
ที่จะได้รับผลก าไร และพระพรชั่ว   
นิรันดร์ของชีวิตกับพระเจ้า  
 ทูตสวรรค์สามองค์แสดงให้เห็น
ข้อแตกต่างระหว่างบั้นปลายของ   
ผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ 
 
ข้อ 4 คนที่เป็นผู้เชื่อแท้เหล่านี้เป็น
ผู้ซึ่งเสื้อคลุมของเขาได้รับการ
ช าระให้ขาว สะอาดแล้วโดยพระ
โลหิตของพระคริสต์ (7:14) ผ่าน
ทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ 
(ทรงไถ่ไว้จากมวลมนุษย์)  
 ในพันธสัญญาเดิมการกราบไหว้
รูปเคารพมักจะเป็นภาพของการ
ล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณ (ดู
พระธรรมโฮเชยา)  
 ความบริสุทธิ์ของพวกเขาเป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจอย่าง
ชัดเจนได้ ว่า หมายถึงการเป็นไท
จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบของโลก  
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 ผู้เชื่อเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ฝ่าย
จิตวิญญาณ พวกเขาคงความ
ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์และติดตาม
พระองค์ผู้เดียว พวกเขาได้รับ
รางวัลจากพระเจ้าส าหรับการที่
พวกเขาอุทิศชีวิตให้กับพระองค์  
 “ผลแรก ” หมายถึงกา รมอบ
ถวายส่วนแรกของการเก็บเกี่ยวอัน
บริสุทธิ์ให้กับพระเจ้า 
 

ข้อ 8 บาบิโลนเป็นทั้งเมืองที่ชั่ว
ร้าย และจักรวรรดิแห่งการผิด
ศีลธรรม เป็นศูนย์กลางการกราบ
ไหว้รูปเคารพของโลกแห่งหนึ่ง  
 บาบิโลนเข้าปล้นเยรูซาเล็มและ
จับผู้คนของอาณาจักรยูดาห์ไป
เป็นเชลย (ดู 2พกษ .24 และ 2
พศด .36) เช่นเดียวกับที่บาบิโลน
เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของยิว 
จักรวรรดิโรมันก็เป็นศัตรูที่ร้ายกาจ
ที่สุดของคริสเตียนยุคแรก  
 บางทียอห์นอาจไม่กล้าพูดต่อต้าน
อาณาจักรโรมันอย่างเปิดเผยจึงได้
ประยุกต์ชื่อ “บาบิโลน ” แทนศัตรู
ของประชากรของพระเจ้า (คือโรม)  
และครอบคลุ มไปถึงศัตรูของพระ -
เจ้าในทุกยุคสมัย 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 9-11 
คนเหล่านั้นที่กราบไหว้บูชาสัตว์ -
ร้ายยอมรับเครื่องหมายของมันบน
หน้าผากและด าเนินการตามระบบ
เศรษฐกิจของสัตว์ร้ายซึ่งจะต้อง
เผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้า
ในที่สุด  
 โลกของเราให้คุณค่าแก่เ งิน 
อ านาจ และความสนุกสนานเหนือ
การเป็นผู้น าของพระเจ้า หลายคน
ยอมปฏิเสธพระเจ้าและละเมิด
หลักการของคริสเตียนเพื่อให้ได้สิ่ง
ซึ่งโลกนี้ให้คุณค่า ด้วยเหตุนี้คน
เหล่านี้จึงต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระ
พิโรธของพระเจ้า 

ดังนั้น เราต้องกลับมา 
ถามตัวของเราเองว่า  

เราให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุด  
วัตถุนิยม หรือพระเจ้า  

เพราะมิฉะนั้น เราก็อาจจะ 
ถูกซาตานหลอกลวงได ้
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ปกป้องความคิดเราให้พ้นจาก
ความคิดของโลก และของซาตาน
ที่ใส่เข้ามาในระบบของโลก เพื่อ
เราจะไม่ไหลไปตามกระแสของ
โลกได้ 
 อธิษฐ านมอบชีวิตของเราให้
พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา 
ให้เต็มล้นด้วยพระองค์ ให้ความคิด 
จิตใจของเราอยู่กับพระองค์ แต่
เต็มไปด้วยพระทัยของพระองค์ 
เพื่อเราจะมีก าลังต่อสู้กับวันแห่ง
ความชั่วร้ายนี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพา ะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 31 ตุลาคม   
วิวรณ์ 14:14-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม วิวรณ์ 14:14-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 19 บ่อย่ าองุ่นเป็นภาชนะหรือ
อ่างขนาดใหญ่ซึ่งใส่ผลองุ่นที่เก็บ
รวบรวมไว้แล้วบีบให้แตก น้ าองุ่น
จะไหลออกทางท่อลงสู่ภาชนะใบ
ใหญ่อีกใบหนึ่ง  

 พระคัมภีร์มักใช้บ่อย่ าองุ่นเป็น
สัญลักษณ์ของพระพิโรธของ    
พระเจ้า และการพิพากษาบาป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-16   
 นี่เป็นภาพของการพิพากษา 
พระคริสต์ทรงแยกคนที่ซื่อสัตย์
ออกจากคนที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนดัง
ชาวนาเก็บเกี่ยวพืชผลของตน  
 นี่เป็นเวลาร่าเริงยินดีส าหรับ  
คริสเตียนที่ถูกกดขี่ข่มเหงและพลี
ชีพเพราะความเชื่อ บัดนี้เขาจะ
ได้รับรางวัลที่รอคอยมานาน 
 คริสเตียนไม่ควรจะกลัวการ
พิพากษาครั้งสุดท้าย พระเยซูตรัส
ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทัง้หลายว่า  ถ้าผูใ้ดฟังค าของเรา
และวางใจในพระองคผ์ูท้รงใช้เรา
มา  ผูนั้น้กมี็ชีวิตนิรนัดร ์ และไม่
ถกูพิพากษา  แต่ได้ผา่นพ้นความ
ตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยน.5:24) 
 นี่เป็นควา มหวังของเรา เป็น
ภาพแห่งความยินดี  
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เมื่อเราอยู่ในโลก เราอาจจะพบกับ
ความยากลําบาก ปัญหา   

ความเข้าใจผิด และการข่มเหง 
แต่ในที่สุด เราจะได้รับรางวัล และ
ความยินดีเต็มเปี่ยมที่คุ้มค่าที่สุด  
 ถ้าเราทราบเช่นนี้แล้ว เราจะ
กลัวที่จะยืนหยัดกับพระเยซูคริสต์
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า 
ส าหรับความรัก ความยุตติธรรมที่
พระองค์ทรงมีต่อเรา ขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับความหวังในการ
จัดเตรียมของพระองค์ที่ทรงมีต่อ
เรานั้น เป็นความหวังที่ชื่นชนยินดี
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และมี คุณค่า
มากกว่าความยากล าบากที่เราต้อง
เผชิญเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ _________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


