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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องที่รักครับ เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก อีก 1 เดือนก็จะส้ินปีแล้ว 

เป็นอย่างไงบ้างครับ ชีวิตของเราทุกคน 
พี่น้องครับ พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ 

หนังสือเล่มหนึ่งที่โด่งดังมาก ยอดขายสูงมาก คือมากกว่า 30 ล้านเล่มทั่ว
โลกคือ ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ เขียนโดย ริค วอร์เรน 

หนังสือเล่มนี้ตั้งค าถามว่า “ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร” 
และหนังสือเล่มนี้ก็ให้ค าตอบว่า วัตถุประสงค์ 5 ประการของฉันคือ 
วัตถุประสงค์ที่ 1. ฉันถูกก าหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัย 
วัตถุประสงค์ที่ 2. ฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้า 
วัตถุประสงค์ที่ 3. ฉันถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 
วัตถุประสงค์ที่ 4. ฉันถูกก าหนดลักษณะเพื่อรับใช้พระเจ้า  
วัตถุประสงค์ที่ 5.  ฉันถูกสร้างมาเพื่อภารกิจอย่างหนึ่ง 
นั้นคือส่ิงที่ถูกต้องแต่ละคนจะมีวัตถุประสงค์ที่ 1-4 เหมือนกัน แต่

วัตถุประสงค์ที่ 5 ไม่เหมือนกัน และเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาน้ า -
พระทัยพระเจ้าว่า อะไรคือภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับเรากระท า 
ตามของประทาน ความสามารถ โอกาส ครอบครัว พื้นภูมิที่แตกต่างกัน 

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผมอยากให้พี่น้องทุกท่านได้พิจารณาว่า เ รารู้
หรือไม่ว่า อะไรคือภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราท าในโลกนี้ 

ถ้าเรายังไม่รู้ ผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลากับพระเจ้า แสวงหาน้ า -
พระทัยของพระองค์อย่างจริง ๆ จัง ๆ ว่า อะไรคือ Destiny ของเรา อะไร
คือภารกิจของเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราท า  
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ถ้าเรารู้แล้ว เราต้องถาม ตัวของเราเองต่อไปว่า เราท าในส่ิงที่เรารู้
แล้วหรือยัง ถ้าหลักชัยนั้นคือ 100  เราไปถึงเท่าไรแล้ว หรือเราก าลัง
เผชิญอุปสรรคขัดขวางอยู่ ที่เราต้องจัดการ หรือเราอาจจะต้องจัดการชีวิต
ของเรา หรือเราต้องวางระบบชีวิตของเราให้เรียบร้อยเพื่อเราจะไปสู่จุดนั้น
ที่พระเจ้าประทานให้กับเราได ้

พี่น้องครับ เม่ือพระเจ้าทรงก าหนดให้เรา 100  พระเจ้าต้องการให้
เราไปถึง 100 สุดศักยภาพที่เรามีนั้น นี่คือน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ที่เรา
ไปไม่ถึง 100 นั้น เพราะอะไร เราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วย  

ผมเชื่อว่า จาก QT ที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจ าทุกวั น อ่านพระ-
วจนะทุกวัน ภาวนาพระวจนะทุกวัน น้ัน จะช่วยให้เราขยับเข้าใกล้สู่ 
Destiny ที่พระเจ้าทรงก าหนดให้กับเรานั้นอย่างแน่นอน  

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นส่ิงที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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ท าการเฝ้าเดี่ยวตามที่แนะน 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 ) 
 การสรรเสริญเป็นการทีเ่ราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช ่
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน   
2 ซามูเอล 23:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล   
23:1-7 ช้า ๆ 2 รอบ 

อะไรคือลักษณะของผู้น าที่ดีจาก
พระธรรมตอนนี้? (ข้อ 3-4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 3 
 ในลักษณะเดียวกับผู้เผยพระวจนะ 
ดาวิดกล่าวถึงผู้ปกครองที่ยุติธรรม
และชอบธรรม ซึ่งจะส าเร็จในพระ
เยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับ  
มาเพื่อปกครองด้วยความยุติธรรม
และสันติภาพอย่างสมบูรณ์แบบ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1  ดาวิดประสบความส าเร็จใน 

ชีวิต เพราะดาวิดได้รับการเจิม  
จากพระเจ้าและ ชีวิตของดาวิด    
ได้ไปจนสุดศักยภาพที่พระเจ้า
ก าหนดให้  
 ความส าเร็ จน้ีไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ความสามารถของดาวิดเอง แต่
เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย และ
พระเจ้าทรงช่วยเหลือดาวิดใน
สถานการณ์ที่ยากล าบาก 
 สิ่งที่ส าคัญที่เป็นกุญแจของดาวิด
คือ การที่ดาวิดแสวงพระพักตร์
ของพระเจ้า สัมพันธ์สนิท และให้
ความส าคัญกับการสามัคคีธรรม
กับพระองค์ 

เช่นเดียวกับดาวิด ถ้าเราต้องการ
ไปจนสุดศักยภาพของเรา  

เราต้องท าแบบที่ดาวิดท าคือ  
ให้ความส าคัญกับ 

การแสวงพระพักตร์ของพระเจ้า 
 สัมพันธ์สนิทและ 

สามัคคีธรรมอย่างสม่ าเสมอ  
 เราได้ท าเช่นนั้นหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 การแสวงพระพักตร์พระเจ้า คือ
การที่เราสรรเสริญพระองค์ ไม่ใช่
ทูลขอต่อพระองค์ ให้เราใช้เวลานี้
นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า โดย
การอธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบท
ที่ 145 ออกเสียงอธิษฐานจากพระ
ธรรมตอนนี้ ขณะที่ออกเสียงนั้น 
ให้ใช้ใจอธิษฐานและตระหนักว่า ที่
เราออกเสียงนั้นเป็นตัวของเร าเอง
ที่อธิษฐานสรรเสริญเช่นนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 2 พฤศจิกายน   
2 ซามูเอล  23:8-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล   
23:8-35 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้เกี่ยวกับเรื่อง
วีรบุรุษของดาวิด? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8-39 พระธรรมตอนนี้กล่าวถึง
ความกล้าหาญของยอดนักรบใน
กองทัพของดาวิด ซึ่งมีสองกลุ่มคือ 
“สามสิบยอดนักรบ” และ “สามยอด
นักรบ” (23:18, 23; 1พศด.11:11-
15)  

 ทหารต้องโดดเด่นทั้งในด้าน
ความกล้าหาญในการต่อสู้รวมทั้ง
ด้านสติปัญญาในฐานะผู้น า เขาจึง
จะเป็นสมาชิกของกลุ่มน้ีได้  
 “สามยอดนักรบ ” เป็นทหารที่
ยอดเยี่ยมที่สุด ส่วนใน “สามสิบ
ยอดนักรบ ” นั้นมีรายชื่อสามสิบ
เจ็ดคน แต่บางคนตายไปแล้ว (เช่น
อุรียาห์ ใน 23:39) สมาชิกใหม่จึง
ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนคนที่ตายใน
สงคราม 
 เราจะเห็นว่าในพระธรรมตอนนี้
ได้พูดถึงความสามารถของเหล่า
ยอดนักรบของดาวิ ด และไม่ได้พูด
ถึงคุณสมบัติในฝ่ายวิญญาณ 
แน่นอน เพราะดาวิดเป็นคนฝ่าย
วิญญาณ เขาคงเลือกวีรบุรุษที่เป็น
คนฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกัน 
แต่การที่จะเป็นผู้น านั้น คุณสมบัติ
ไม่ใช่มีแต่เรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้น 
แต่ต้องมีทักษะความสามารถด้วย 
 ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่
ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมี
หลักการเลือกบุคคลที่เป็นผู้น าโดย 
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ดูจากคุณสมบัติส าคัญตามล าดับ
ดังนี้คือ อันดับ 1 ชีวิต [Character] 
อันดับ 2 นิมิต [Vision] และอันดับ 
3  คือ ทักษะ [Skill] คือต้องมีทั้ง 3 
สิ่ง ตามล าดับดังกล่าว ไม่ใช่เพียง
ประการใดประการหนึ่ง 

ส าหรบัส่วนตัวเรา เม่ือเรามีชีวิตที่
ด าเนินไปกับพระเจ้าอย่างดีแล้ว 

เราต้องมีประการถัดไป  
คือมีนิมิตร่วมกับคริสตจักรและ

ผู้น าที่เราร่วมรับใช้ด้วย  
และยังไม่พอ ต้องพัฒนา
ความสามารถของเราด้วย  
เราจึงจะประสบความส าเร็จ 
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 

 เมื่อเรามีชีวิตฝ่ายวิ ญญาณแล้ว 
เรามีนิมิตร่วมรับใช้กับคริสตจักร
และกับผู้น าของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 เราได้พัฒนาทักษะความสามารถ 
ของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

ข้อ 16 ดาวิดรินน้ าถวายเป็นเครื่อง
บูชาแด่พ ระเจ้า เพราะเขาซาบซึ้ง
ในความเสียสละของคนที่ไปน าน้ า
มาให้  
 เวลาที่ชาวฮีบรูถวายเครื่องบูชา 
พวกเขาจะไม่กินเลือดเพราะเลือด
หมายถึงชีวิต พวกเขาจะเทเลือด
นั้นต่อหน้าพระเจ้า ดาวิดไม่ด่ืมน้ า
ซึ่งหมายถึงชีวิตของทหารของเขา 
ดาวิดถวายน้ านั้นแด่พระเจ้า 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้ าทรงพัฒนาชีวิต
ของเราที่จะไม่หยุดอยู่กับที่  ที่เป็น
เพียงผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 
แต่พัฒนาเราทั้ง 3 ด้านคือ ลักษณะ- 
ชีวิต นิมิต และความสามารถ เพื่อ
เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ให้พระองค์
ทรงใช้การได้ส าหรับอาณาจักรของ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทู ลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 พฤศจิกายน   
2 ซามูเอล 24:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะข องพระเจ้า 
สดุดี 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล 
24:1-17 ช้า ๆ  1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท าไมแค่ดาวิด
นับไพร่พลพระเจ้าถือว่าเป็นความ
บาป ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 พระเจ้าทรงให้ดาวิดท าบาป
หรือ?  
 พระเจ้าไม่ทร งท าให้มนุษย์ท า
บาป แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้ คน
บาปเปิดเผยความบาปในใจออกมา
เป็นการกระท า พระเจ้าทรงให้โอกาส
ดาวิดจัดการกับนิสัยที่จะน าประเทศ-
ชาติไปสู่หายนะได้  พระองค์ทรง
ต้องการให้บาปนั้นปรากฏออกมา  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 พระธรรม 1พงศาวดาร 21 :1 
กล่าวว่าซาตานดลใจให้ดาวิดท า  
ส ามะโนไพร่พล  
 ผู้เขียนชาวฮีบรูนั้นไม่ค่อยแยก -
แยะสาเหตุหลักกับสาเหตุรอง ดังนั้น 
ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตาน
ทดลองดาวิด ส าหรับพวกเขาก็
เหมือนพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ทดลอง 
 
ข้อ 1-3          การนับไพร่พลนั้น   
ผิดอย่างไร? 
 การท าส ามะโนประชากรใน  
พระธรรมกันดารวิถีเป็นการเตรียม
กองทัพเ ข้ายึดดินแดนแห่งพันธ -
สัญญา (กดว.1:2; 26:2) การท าส า
มะโนประชากรก็เท่ากับการเกณฑ์
ทหารหรือระดมพลส าหรับกองทัพ  
 ในเวลานี้ชนชาติสงบ ไม่จ าเป็น  
ต้องเกณฑ์ทหาร อิสราเอลได้ขยาย
พรมแดนและมีอ านาจเป็นที่
ยอมรับ  
 ความบาปของดาวิดคือความ
เย่อหยิ่งและความทะเยอทะยาน 
เขานับไพร่พล เพื่อที่จะอวดว่า   

อาณาจักร และกองทัพนั้นยิ่งใหญ่ 
มีแสนยานุภาพ และสามารถป้อง -
กันตนเองได้  
 เมื่อท าเช่นนี้ก็เท่ากับดาวิด
วางใจในจ านวนคนของกองทัพ
มากกว่าพระเจ้าผู้ทรงคุ้มครอง
พวกเขาได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีกี่คน  
 แม้แต่โยอาบก็รู้ว่าการนับไพร่
พลเป็นสิ่งที่ผิ ด แต่ดาวิดไม่ สนใจ
ฟังค าแนะน าของโยอาบ  
 เราเองก็ท าบาปในลักษณะ
เดียวกันเมื่อเราวางใจในเงินทอง 
ทรัพย์สมบัติ หรือก าลังของ
ประเทศของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองข้อ 12-14 
ทั้งดาวิดและชาวอิสราเอลต่างก็  
ท าบาป (24:1)  
 บาปของดาวิดคือความเย่อหยิ่ง 
แต่พระคัมภี ร์ไม่ได้กล่าวว่ าท าไม
พระเจ้าทรงพระพิโรธชาวอิสราเอล 
อาจเป็นเพราะพวกเขาสนับสนุน 
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การกบฏของอับซาโลม (บทที่ 15-
18) และเชบา (บทที่ 20) 
 หรือพวกเขาอาจจะเป็นเหมือน
ดาวิด คือฝากความม่ันคงปลอดภัย
ไว้กับความก้าวหน้าทางการทหาร
และการเงินแทนที่จะวางใจในพระ
เจ้า พระเจ้าทรงจัดการกับทั้งชน
ชาติ ผ่านทางดาวิดผู้เป็นตัวแทน
ของความเย่อหยิ่งของอิสราเอล  
 พระเจ้าทรงมีข้อเสนอสาม
ประการให้ดาวิดเลือก แต่ละข้อ
เป็นการลงโทษรูปแบบต่างๆ 
ตามที่พระเจ้าเคยบอกประชาชนไว้
ว่าจะเกิดข้ึนถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟัง
บทบัญญัติของพระองค์ (โรคภัยไข้
เจ็บใน ฉธบ.28:20-22; การกันดาร
อาหารใน ฉธบ.28:23,24; สงคราม
ใน ฉธบ.28:25,26)  
 ดาวิดฉลาดที่เลือกการลงโทษ
ที่มาจากพระเจ้าโดยตรง เพราะ
เขารู้ว่ามนุษย์โหดร้ายและหยาบช้า
เพียงใดในสงคราม และเขารู้ว่า
พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่  
 

เมื่อเราท าบาปร้ายแรง  
จงกลับมาหาพระองค์ การยอมรับ
การลงโทษจากพระเจ้าน้ันดีกว่า

ยอมเสี่ยงโดยไม่มีพระเจ้า 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าทรงให้
เราไวต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า 
เพื่อเราจะสามารถตัดสินใจในทุก
สิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ 
ไม่ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ทูลเชิญพระวิญญาณ- 
เสด็จมาและสวมทับเร าให้ชีวิตของ
เราเต็มล้นด้วยพระองค์อยู่เสมอ
ตลอดเวลา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 4 พฤศจิกายน   
2 ซามูเอล 24:18-25 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ซามเูอล  
24:18-25 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
ข้อ 18 
หลายคนเชื่อว่า ลานนวดข้าวที่ดาวิด 
สร้างแท่นบูชานี้เป็นที่ที่ อับราฮัม  
เกือบจะถวายอิสอัคบุตรชายเป็น
เครื่องบูชา (ปฐก.22:1-18)  
 หลังจากดาวิดสิ้นชีวิต โซโ ล-
มอนก็สร้างพระนิเวศที่ลา นนวด
ข้าวนี้ หลายศตวรรษต่อมาพระ -
เยซูจะทรงสอนและเทศนาที่นั่น 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 25 
พระธรรม 2 ซามูเอลบรรยายรัชสมัย 
ของดาวิด ตั้งแต่ชาวอิสราเอลเข้าสู่
ดินแดนแห่งพันธสัญญาภายใต้การ
น าของโยชูวา  
 พวกเขาก็ต่อสู้เพื่ อรวมชาติให้
เป็นหนึ่งและขับไล่ชนชาติที่ชั่วร้าย
ออกไป ในที่สุดกว่า 400 ปีต่อมา
อิสราเอลก็สงบสุข  
 ดาวิดท าสิ่งที่ไม่มีผู้น า ผู้วินิจฉัย  
หรือกษัตริย์คนใดก่อนหน้าเขาท า
ได้ส าเร็จ ดาวิดด าเนินการบริหาร
โดยมีการอุทิศตัวแด่พระเจ้าและ
การอุทิศตัวเพื่อความสุขของ
ประชาชนเป็นพื้นฐาน  
 บางครั้งดาวิดท าบาป แต่ถึงจะ
เป็นเช่นนั้น พระคัมภีร์ก็ยังเรียก  
ดาวิดว่า ผู้ ที่พระเจ้าทรงชอบ
พระทัย (1ซมอ.13:14; กจ.13:22) 
เพราะเมื่อดาวิดท าบาป เขา
ยอมรับและสารภาพบาปของเขา
ต่อพระเจ้า  
 

 ดาวิดถวายชีวิตแด่พระเจ้าและ
จงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดชีวิต
ของเขา พระธรรมสดุดีแสดงความ
รักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง 
 จากชีวิตของดาวิดนั้น ท่าน
ประทับใจดาวิดอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 และท่านได้แบบอย่างอะไร    
จากชีวิตของดาวิดที่ท่านตั้งใจจะ
เลียนแบบ? 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับชีวิตของดาวิดที่ทรงสอน
เราทั้ งเรื่องแง่บวกและแง่ลบ  ทูล
ขอพระเจ้าทรงน าเราเหมือนที่ทรง
น าดาวิด เพื่อเราจะไปจนถึงสุด
ศักยภาพของเรา และเพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้
อย่างเต็มที่ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้ากับคนที่ไม่ยอมท าเช่นนั้น
จะมีชีวิตที่แตกต่างกัน เห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอล
และกษัตริย์ยูดาห์ 
ผู้เขียน : ไม่ปรากฏ อาจเป็น  
เยเรมีย์หรือกลุ่มผู้เผยพระวจนะ 
เบื้องหลัง  : ชนชาติอิสราเอลซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่กลับแตกแยก
กัน พวกเขาไม่เพียงแตกแยกกัน
ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึง
จิตวิญญาณด้วย 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (1พกษ.9:4,5) 
4 และส่วนเจ้า  ถ้าเจ้าด าเนินต่อ
หน้าเราดงั ดาวิด  บิดาของเจ้า
ได้ด าเนินด้วยใจสตัยซื์อ่  และ
ด้วยความเทีย่งธรรม  กระท าทกุ
อย่างตามทีเ่ราได้บญัชาเจ้าไว้  

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

เข้าใจพระธรรม  
1 พงศ์กษัตริย์ 
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 และรกัษากฎเกณฑข์องเรา  
และกฎหมายของเรา 
5 แล้วเราจะสถาปนาราชบลัลงัก์
ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย ์ 
ดงัทีเ่ราได้สญัญากบัดาวิดบิดา
ของเจ้าว่า  "เจ้าจะไม่ขาดชายผู้
หนึง่บนบลัลงักแ์ห่งอิสราเอล" 
 

“ผมไม่สนใจว่า
คนอื่นจะว่าอย่างไร 
ผมจะท า!” เด็กชาย
ตะโกนใส่คุณแม่แล้ว 

ก็ออกจากบ้านไปด้วยความโกรธ 
นี่คือภาพเหตุการณ์ในสังคม

ที่เราคุ้นเคย ค าพูดเปลี่ยนไปแต่
ประเด็นยังคงเดิม ...คนที่ไม่รับฟัง
ค าแนะน าเพราะพวกเขาปิดกั้น
ความคิด เ ขาอาจจะขอค าแนะน า
จากคนอื่น แต่เขาจะใส่ใจฟังก็
ต่อเมื่อค าแนะน านั้นเข้ากันกับสิ่ง  
ที่เขาตัดสินใจไปแล้วหรือเมื่อ
ค าแนะน านั้นชี้ให้เห็นวิธีที่ง่ายกว่า 
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะ

ปฏิเสธความช่วยเหลือและท า
ตามใจตัวเอง 

แต่วิธีการที่ชาญฉลาดก็คือ 
แสวงหา รับฟัง และยอมรับค าแนะน า
ของที่ปรึกษาที่ดี โซโลมอนชายที่
ฉลาดที่สุดในโลกแนะน าไว้เช่นนั้น
ในพระธรรมสุภาษิต (11:14;15:22; 
24:6) แต่น่าประหลาดที่เรโหโบอัม
ซึ่งเป็นราชโอรสและทายาทของ
โซโลมอนกลับฟังค าแนะน าที่โง่
เขลาและน าไปสู่หายนะ เม่ือเรโห -
โบอัมข้ึนครองราชย์ ประชาชน
ขอให้เขาเป็นผู้ปก ครองที่ใจกว้าง
และเมตตา บรรดาผู้อาวุโสก็
แนะน าให้เรโหโบอัม “เป็นผู้รับใช้
ประชาชน ปรนนิบัติเขา และตอบ
ตามที่เขาต้องการ ” (12:7) แต่เร-
โหโบอัมเห็นด้วยกับค าพูดอันโหด -
เหี้ยมของพระสหายซึ่งสนับสนุนให้
เขาแข็งกร้าว ผลก็คือเรโหโบอัมท า
ให้ชนชาติแตกแยก จงเรียนรู้จาก
ความผิ ดพลาดของเรโหโบอัม จง
ตั้งใจแสวงหาและท าตามค าแนะน า
ที่ชาญฉลาด 
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เหตุการณ์ส าคัญในพระธรรม 
1พงศ์กษัตริย์คือการตายของดาวิด 
การปกครองของโซโลมอน การ
แบ่งแยกอาณาจักร และพันธกิจ
ของเอลียาห์ เมื่อโซโลมอนขึ้น
ครองราชย์ ดาวิดก าชับโซโลมอน
ให้เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้า
และด าเนิน  “ในทางของพระองค์ ” 
(2:3) โซโลมอนท าตามนั้นและเมื่อ
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาขอส่ิงที่
เขาต้องการ โซโลมอนก็ขอความ -
คิดฉลาดหลักแหลมด้วยความถ่อม
ตัว ( 3 :9) ผลก็คือรัชสมัยของ
โซโลมอนเริ่มต้นขึ้นด้วยความ -
ส าเร็จอย่างงดงาม และการสร้าง
พระวิหารก็เป็นความส าเร็จที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา แต่น่าเสียดาย
ที่โซโลมอนมีมเหสีและนางสนม
มากมาย ในที่สุดพวกเธอก็โน้ม -
น้าวโซโลมอนให้เอาใจออกห่าง
จากพระเจ้าไปติดตามพระจอม -
ปลอมต่างๆ 

 

เรโหโบอัมครองราชย์ต่อจาก
โซโลมอน เรโหโบอัมสามารถเป็น
กษัตริย์ที่ฉลาด เมตตากรุณา และ
ยุติธรรมได้ แต่เขากลับฟังค าแนะ -
น าแย่ๆ ของพระสหายหนุ่มๆ และ
พยายามปกครองประชนชนด้วย
ความรุนแรง ประชาชนกบฏต่อ
เรโหโบอัมและอาณาจักรก็แตก -
แยก สิบเผ่าทางเหนือ (อิสราเอล ) 
ปกครองโดย     เยโรโบอัม เหลือ
แต่เผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามิน
เท่านั้นที่ยังคงอยู่กับเรโหโบอัม ทั้ง
สองอาณาจักรตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของกษั ตริย์ที่ชั่วร้ายและ
กราบไหว้รูปเคารพ ในขณะ - 
เดียวกันผู้เผยพระวจนะก็ยังคง
ตักเตือนและเรียกประชาชนให้
กลับมาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่าเอลียาห์เป็นหนึ่ง
ในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด บทที่ 17- 22 เน้นให้เห็น
ความขัดแย้งของเอลียาห์กับอาหับ
และเยเซเบลที่ ชั่วร้ายในอิสราเอล 
เหตุการณ์ที่เอลียาห์พิชิตผู้ท านาย
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ของพระบาอัลที่ภูเขาคารเมลนั้น
เป็นหนึ่งในการเผชิญหน้าที่น่า
ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้จะ
เผชิญกับการต่อต้านที่หนักหน่วง 
แต่เอลียาห์ก็ยืนหยัดเพื่อพระเจ้า
และพิสูจน์ให้เห็นว่าคนคนหนึ่งกับ
พระเจ้านั้นเท่ากับเป็นคนส่วนใหญ่ 
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราก็ไม่มีใคร
ต่อต้านเราได้ (รม.8:31) 

โซโลมอนเป็นนักพฤกษศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ สถาปนิก กวี และนัก
ปรัชญา เขาเป็นกษัตริย์ที่มีสติ -
ปัญญาล้ าเลิศที่สุดในประวัติศาสตร์
อิสราเอล แต่บรรดามเหสีของ
โซโลมอนน าพระจอมปลอมและ
การนมัสการจอมปล อมเข้ามาใน
อิสราเอล การมีสติปัญญาเป็นส่ิงที่
ดี แต่เท่านั้นยังไม่พอ เป้าหมาย
สูงสุดของชีวิตคือการเชื่อฟังพระ
เจ้า การเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความ
อดทนควรเป็นลักษณะเด่นในชีวิต
ของเรา 

 

กษัตริย์ที่ชั่วร้ายปกครอง
อาณาจักรเหนือคืออิสราเอล พระ -
เจ้าจึงทรงให้มีผู้เผยพระวจนะมา
ประกาศพระด ารัสของพระองค์  

เอลียาห์เพียงคนเดียวท้าทาย 
พวกผู้ท านายของพระบาอัลและ
ก าจัดพวกเขาทั้งหมดไปในวัน
เดียว พระเจ้าทรงจัดการกับความ
บาปของประชาชนอย่างเข้มงวด
ผ่านการแบ่งแยกอาณาจักรและ
ผ่านเอลียาห์ พระเจ้าทรงอภัยให้
ความบาปในชีวิตของเราด้วยพระ -
เมตตา อย่างไรก็ต ามพระองค์จะ
ทรงจัดการอย่างรุนแรงกับความ
บาปของคนที่ไม่กลับใจ เราต้องละ
ทิ้งบาปและหันไปหาพระเจ้าเพื่อ
เราจะรอดจากการพิพากษา 
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วันที่ 5 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย ์1:1-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์
1:1-27 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือ
ข้อผิดพลาดของดาวิดในครอบครัว
ของตนเอง (ข้อ 6) และท าให้
เกิดผลร้ายอะไรบ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5 อาโดนียาห์เป็นราชโอรสองค์
ที่ 4 ของดาวิดและเป็นคนที่น่าจะ
ได้สืบทอดบัลลังก์  
 อัมโนนราชโอรสองค์แรกของ   
ดาวิดถูกอับซาโลมฆ่าเพราะข่มขืน
น้องสาวของตน (2ซมอ.13:20-33)  

 ดาเนียลราชโอรสองค์ที่ 2     
ถูกกล่าวถึงในล าดับวงศ์ตระกูลใน 
พระธรรม 1พงศาวดาร 3:1 เท่านั้น
และตอนนี้คงตายไปแล้ว  
 ส่วนอับซาโลมราชโอรสองค์ที่ 3 
ของดาวิดก็ตายในการกบฏก่อน
หน้านี้ (2ซมอ.18:1-18)  
 หลายคนคงคิดว่าอาโดนียาห์จะ
ได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป (2:13-
25) แต่ดาวิด (และพระเจ้า) มีแผน- 
การอื่น (1.29,30) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6 พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่ย าเกรง
พระองค์อย่างดาวิดและซามูเอล
เป็นผู้น าชนชาติ แต่คนเหล่านี้ก็     
มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว  
 ผู้น าที่ย าเกรงพระเจ้าไม่อาจ
มั่นใจได้ว่าลูกๆ ของพวกเขาจะมี
สภาพจิตวิญญาณที่ดี  
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 พวกผู้น าคุ้นเคยกับการที่คนอื่น
ท าตามค าสั่ง แต่ผู้น าไม่สามารถส่ัง
ให้ลูกๆ ของตนให้มีความเชื่อได้  

การสร้างลักษณะนิสัย 
ด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

ต้องใช้เวลานานนับปี  
ทั้งยังต้องการ 

การเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ 
และการฝึกฝนอย่างอดทน 

 ดาวิดรับใช้พระเจ้าอย่างดีใน
ฐานะกษัตริย์ แต่ในฐานะพ่อ ดาวิด
มักจะท าให้ทั้งพระ เจ้าและลูกๆ 
ของเขาผิดหวัง แม้เราจะเป็นผู้น า 
แต่ก็อย่าใช้เวลาและพลังงานไปกับ
การรับใช้พระเจ้าจนละเลยหน้าที่
อื่นๆ ที่พระเจ้าประทานให้เรา 
 
ข้อ 6       ดาวิดไม่เคยแทรกแซง
โดยคัดค้านหรือซักถามราชโอรส
ของเขา  
 อาโดนียาห์จึงไม่เข้าใจการอยู่ใน
ขอบเขต ผลก็คืออาโดนียาห์มั กท า
ตามใจตนเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะส่งผล
ต่อคนอื่นอย่างไร อาโดนียาห์ท าสิ่ง 

ที่เขาต้องการและไม่สนใจพระ
ประสงค์ของพระเจ้า  
 เด็กที่เอาแต่ใจอาจจะดูน่ารัก
ส าหรับพ่อแม่ของเขา แต่ผู้ใหญ่ที่
เอาแต่ใจนั้นท าลายทั้งตัวเองและ
คนอื่น เม่ือเราก าหนดขอบเขตให้
ลูกของเรา พวกเขาก็จะพัฒ นาการ
ควบคุมตัวเอง ซึ่งจ าเป็นส าหรับ
พวกเขาในอนาคต  
 จงสั่งสอนลูกๆ ของเราอย่าง
ระมัดระวังตั้งแต่พวกเขายังเด็ก 
เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีวินัยในตัวเอง 
 นี่คือข้อผิดพลาดของดาวิดที่
ไม่ได้จัดการปัญหาที่ลูกของตนเอง
ท าผิด นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่เป็นปัญหา 
ครั้ งแรกกรณีที่อัมโนนข่มขืน
น้องสาวของตนเอง ตอนนั้นดาวิด
เพียงแต่โกรธเท่านั้นและไม่ได้
จัดการอะไร และตอนน้ี อาโดนี
ยาห์ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ ดาวิดก็
ไม่ได้ห้ามปราม 
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เมื่อมกีารท าความผิดเกิดขึ้น  
เราที่เป็นพ่อแม่หรือผู้น า 

ต้องจัดการ เพราะถ้าเราไม่จัดการ 
ลูกของเรา หรือ คนที่ 

อยู่ใต้การดูแลเราก็จะคิดว่า  
สิ่งที่เขาท าน้ันถูกต้องแล้ว  
ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง  

 เมื่อมีการท าผิดเกิดข้ึนใน
ครอบครัว หรือที่ท างาน หรือใน
คริสตจักรเราได้ห้ามปรามหรือไม่  
และผลเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารัก
ลูกของเรา คนที่อยู่ใต้การดูแลเรา
อย่างถูกต้อง คือ กล้าที่จะว่า กล่าว
ตักเตือนและเตือนสติ และทูลขอ
พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับ
เราที่จะตักเตือนอย่างถูกต้องด้วยที่
จะไม่ใช่อารมณ์หรือความรุนแรง 
แต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่คนที่
ถูกตักเตือนนั้นจะสามารถรับได้ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 6 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 1:28-53  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์
1:28-53 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 49-51   ทั้งอาโดนียาห์และ   
แม่ทัพโยอาบต่างคิดว่าพวกเขาจะ
ปลอดภัยถ้ายึดเชิงงอนของแท่น
บูชาศักดิ์สิทธิ์ในลานพลับพลาไว้ 
พวกเขาหวังพึ่งการปกป้องของ
พระเจ้า  
 โซโลมอนลดโทษให้อาโด - 
นียาห์ แต่เขาสั่งฆ่าโยอาบที่แท่น
บูชานั้นในเวลาต่อมา (2:28-34)  
 

การลงโทษนี้ยุติธรรมแ ล้วส าหรับ
ฆาตกรเลือดเย็นอย่างโยอาบ 
(อพย.21:14) 
 

ข้อ 52,53 ขณะที่อาโดนียาห์กลัว
ว่าจะต้องตายและคิดว่าจะถูกลง - 
โทษอย่างรุนแรง โซโลมอนกลับยก
โทษให้พี่ชายและส่งเขากลับบ้าน  
 ในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่โซโล -
มอนสามารถฆ่าคู่แข่งของเขาได้ 
อาโดนียาห์เองก็คงฆ่าโซโลมอนถ้า
เขากบฏส าเร็จ แต่โซโลมอนแสดง
ให้เห็นว่าเขาไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์
อะไร การกระท าเช่นนี้แสดงถึง
สิทธิและอ านาจของโซโลมอน  
 บางครั้งการยกโทษให้คนที่
โจมตีเราก็แสดงอ านาจได้ดีกว่า
การลงมือแก้แค้น  การพยายาม
พิสูจน์สิทธิและอ านาจของคนคน
หนึ่งนั้นมีแต่จะบ่งบอกถึงความ
กลัวและความสงสัยในตนเอง  
 โซโลมอนจ าเป็นต้องฆ่าอาโดนี
ยาห์ก็ตอนที่อาโดนียาห์พยายาม
ยึดอ านาจในราชส านักอีกครั้งหนึ่ง 
(2:13-25) 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  
ในข้อ 49,50 
บางครั้งคนเราต้องรอให้ถูกจับได้
เสียก่อนจึงจะยอมล้มเลิกแผนการ
ชั่วร้ายของตน  
 เมื่ออาโดนียาห์รู้ว่า แผ นการ
ของตนจะล้มเหลว เขาหนีไปที่
แท่นบูชาด้วยความตกใจ แท่นบูชา
นั้นแสดงถึงพระเมตตาและการ
อภัยโทษของพระเจ้า แต่อาโดนี -
ยาห์ไปที่นั่นหลังจากที่แผนการ
กบฏของเขาถูกเปิดเผย  
 ถ้าอาโดนียาห์พิจารณาถึงพระ -
ประสงค์ของพระเจ้าก่อนเขาอาจจะ
ไม่เจอปัญหานี้  

อย่ารอจนกระทั่ง 
เราท าชีวิตสับสนวุ่นวาย 
แล้วค่อยวิ่งไปหาพระเจ้า  

จงแสวงหาการทรงน าของพระเจ้า
ก่อนเราจะท าอะไร 

 คนที่ยอมสารภาพบาปเพราะถูก
จับได้นั้นหมายความว่าอะไร ? 
 

 เป็นไปได้หรือไม่ ที่เขาไม่ได้
กลับใจจริง ๆ เขาสารภาพเพราะ
ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร หรือเพราะ
ถูกหลักฐานบังคับให้สารภาพ ซึ่ง
เป็นการสะท้อนว่าไม่ได้กลับใจ  
จริง ๆ และถ้าไม่ได้กลับใจจริง ๆ 
คน ๆ นั้นก็จะกลับไปท าบาปอีก
เมื่อมีโอกาส 
 ให้เรากลับมาดูที่ตัวเราเองว่า มี
บาปอะไรบ้างที่เราท าแล้วสารภาพ 
แต่ก็ กลับไปท า อีกแล้วก็สารภาพ
อีก วนเวียนอย่างนี้  ลองถามตัว
เราเองว่า เรากลับใจจริง ๆ หรือไม่  
 จริงอยู่เราอาจจะไม่ถูกจับได้ แต่
เพราะเราไม่ได้มองว่าบาปคือบาป 
แต่เราอาจจะชอบหรือรักความบาป
นั้นอยู่ ถ้าเป็นเช่นนี้ เราต้อง
กลับมาหาพระเจ้า และทูลขอพระ -
เจ้าเติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณ
ของพระองค์ ให้พระลักษณะของ
พระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อ
เราจัดการความบาป แล ะเนื้อหนัง
ในชีวิตของเราด้วยฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา 
ให้พระองค์ทรงครอบครองชีวิต
ของเรา ให้เราเต็มล้นด้วยพระองค์ 
และพระทัยของพระองค์เป็นหัวใจ
ของเรา เพื่อเราจะมีชีวิ ตที่ถูกต้อง
และบริสุทธิ์เพื่อถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 7 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 2:1-12  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

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

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ3,4   ดาวิดเน้นย้ ากับโซโลมอน
ว่า เขาจ าเป็นต้องให้พระเจ้าและ
บทบัญญัติของพระองค์เป็นศูนย์ -
กลางทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการ
ปกครอง เพื่อเขาจะรักษาอาณา -
จักรไว้ตามที่พระเจ้าทรงสัญญา  
(2ซมอ.7)  

 พระสัญญาของพระเจ้านี้มีสอง
ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งขึ้นอยู่
กับการกระท าของบรรดากษัตริย์ที่
เป็นลูกหลานของเขาและอีกส่วน
หนึ่งไม่มีเงื่อนไข  
 พระสัญญาส่วนที่เป็นเงื่อนไข  
คือ ดาวิดและพงศ์พันธุ์ของเขา    
จะยังคงเป็นกษัตริย์ก็ต่อเมื่อพวก
เขาให้เกียรติและเชื่อฟังพระเจ้า 
เมื่อพงศ์พันธุ์ของดาวิด ไม่ได้ท า
ตามนั้น พวกเขาก็สูญเสียบัลลังก์  
(2พกษ.25)  
 พระสัญญาของพระเจ้าส่วนที่  
ไม่มีเงื่อนไขคือ วงศ์วานของดาวิด
จะด ารงอยู่ตลอดไป พระสัญญานี้
ส าเร็จในการประสูติของพระเยซู
คริสต์ ซึ่งเป็นวงศ์วานคนหนึ่งของ
ดาวิดและยังเป็นพระบุ ตรนิรันดร์
ของพระเจ้าด้วย (รม.1:3, 4)  
 ดาวิดซึ่งด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง 
ในการเชื่อฟังได้ให้ค าแนะน าจาก
ประสบการณ์อันยาวนานแก่ราช -
โอรสของเขาซึ่งจะเป็นกษัตริย์องค์
ต่อไป แต่ก็ข้ึนอยู่กับโซโลมอนว่า
จะท าตามหรือไม่ 
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ข้อ 5-9     ดาวิดแนะน าโซโลมอน
ให้จัดการกับศัตรูของเขาอย่าง
เด็ดขาด  
 ค าแนะน านี้หมายจะช่วยกษัตริย์
หนุ่มให้สถาปนาและรักษาบัลลังก์
ของเขาให้มั่นคง และเป็นค าแนะน า 
ที่เจาะจงเฉพาะศัตรูที่ร้ายกาจ
เท่านั้น คือบรรดาคนที่ต่อต้าน  
พระเจ้าโดยต่อต้านกษัตริย์ที่พระ -
เจ้าทรงเจิมตั้งไว้  
 ในทางกฎหมายดาวิดขอให้
โซโลมอนลงโทษศัตรูของเขาตาม
สมควร การที่ชิเมอีแช่งด่ากษัตริย์
นั้นผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและ
ผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าด้วย 
(อพย.22:28) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนองในข้อ 5-7 
โยอาบเป็นตัวแทนของคนที่มุ่งแต่
จะท าให้เป้าหมายของตนส าเร็จ
โดยไม่มีความเมตตาปรานีใดๆ  
 หลักเกณฑ์เพียงข้อเดียวของ  
เขาคือพละก าลังและกฎเกณฑ์เพียง 

ข้อเดียวของเขาคือการเอาชนะการ
ต่อสู้ โยอาบต้องการอ านาจเพื่อตัว
ของเขาเองและปกป้องอ านาจนั้น  
 ในทางตรงกันข้ามบารซิลลัย
เป็นตัวแทนของคนที่ซื่อสัตย์      
ต่อพระเจ้าและด าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของพระองค์  
 ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนยกย่องให้
เกียรติบารซิลลัย เขาก็ยกเกียรติ
นั้นใหบุ้ตรชายของเขาอย่างไม่เห็น
แก่ตัว  
 เราเป็นผู้น าเพื่อรับใช้ตนเอง
หรือเพื่อรับใช้พระเจ้า? 
 โยอาบเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่
รับใช้พระเจ้า แต่แรงจูงใจและท่าที
ผิด คือท าด้วยความคิดของตนเอง 
โดยไม่สนใจว่าความถูกต้องคือ
อะไร และโดยไม่สนใจว่าหลักการ
ของพระเจ้า หรือ พระวจนะ ของ
พระเจ้าว่าอย่างไร  
 เช่นที่โยอาบฆ่าคนโดยไม่สนใจ
ดาวิดว่า ดาวิดสั่งไว้ว่าอย่างไร ถ้า
ตนเองคิดว่าถูก ก็จะท า โดยไม่
ยอมฟังสิทธิอ านาจของดาวิด 
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 ให้เรากลับมาดูตัวเราเองว่า บาง
สิ่งที่เราท านั้นอาจจะถูกต้องใน
เนื้อหา แต่เราต้องถามต่อไปว่า 
ท่าทีและหลักการถูกต้องหรือไม่  
 ปัญหาในปัจจุบันคือ ท าตาม
ความคิดตัวเอง เช่นเราอยากรับใช้
พระเจ้าโดยเปิดสถานเลี้ยงเด็ก
ก าพร้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่คริสตจักร
เรายังไม่พร้อมที่จะท า ทีมผู้น าบอก
ว่า ยังไม่พร้อม แต่เราก็ไม่สนใจ    

ดังนั้น ให้เราพิจารณา หลักการ 
ท่าที วิธีการของเราที่รับใช้พระเจ้า

ว่าถูกต้องทุกอย่างหรือไม่  
เพราะถ้าไม่ใช่พระเจ้าทรงน าแล้ว 
แม้เป็นงานที่ดีก็ไม่เป็นพระพรเลย 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้สอน
เรา ให้เรารู้จักน้ าพระทัยของ
พระองค์ในทุก ๆ เรื่อง  และรู้
ขอบเขตที่เราจะกระท าว่ามากน้อย
แค่ไหน รู้เรื่องที่เราจะต้องอยู่ใต้
สิทธิอ านาจที่ เราต้องเชื่อฟัง ด้วย
ความเต็มใจ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 8 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 2:13-46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์
2:13-46 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านคิดว่า ท าไม อาโดนียาห์จึง
อยากได้นางอาบีชาก สนมของ    
ดาวิดมาเป็นภรรยาของตน? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 มหาปุโรหิตอาบียาธาร์และ
แม่ทัพโยอาบเป็นคนส าคัญใน
รัชกาลของดาวิด แต่เมื่อพวกเขา
คิดร้ายต่อโซโลมอน ศาโดกและ 
เบไนยาห์ก็เข้ามารับต าแหน่งแทน  
 ศาโดกสืบเชื้อสายจากอาโรน 
เป็นปุโรหิตที่โดดเด่นระหว่าง
รัชกาลของดาวิด เขายังจง รักภักดี
ต่อโซโลมอนหลังจากที่ดาวิดตาย  

 ศาโดกมีหน้าที่รับผิดชอบหีบ
พันธสัญญา (2ซมอ.15:24 เป็นต้น
ไป) วงศ์วานของเขาดูแลพระวิหาร
จนกระทั่งพระวิหารถูกท าลาย  
 เบไนยาห์เคยเป็นหนึ่งในบรรดา
ยอดนักรบของดาวิด (2ซมอ .
23:20-23) และเป็นผู้ดูแลทหาร
รักษาพระองค์ของดาวิดด้วย 
 
ข้อ 46 โซโลมอนส่ังฆ่าอาโดนียาห์ 
โยอาบ และชิเมอี ถอดอาบียาธาร์
ออกจากต าแหน่งปุโรหิต จากนั้นก็
แต่งตั้งคนใหม่ข้ึนมาแทนที่คน
เหล่านี้  
 โซโลมอนท าสิ่งเหล่านี้อย่าง
รวดเร็วเพื่อให้การปกครองของเขา
มั่นคง แทนที่จะสนับสนุนการนอง
เลือดโซโลมอนส่งเสริมสันติภาพ
โดยใช้ความยุติธรร มและสะสาง
ปัญหาเก่าซึ่งอาจกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของแผ่นดินใน
อนาคต  
 โซโลมอนเป็นบุรุษแห่งสันติภาพ
ในสองกรณีคือ เขาไม่ได้ท าสงคราม 
และเขาจัดการปราบกบฏภายใน
จนหมดส้ิน 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองข้อ 15-22    
อาโดนียาห์อาจจะวางแผนให้บัท -
เชบาเชื่อว่านี่เป็นค วามรักที่ถูก
ขัดขวาง แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
เช่นนั้น แม้อาบีชากจะเป็นสาว
พรหมจารี แต่ก็ถือว่าเธอเป็นนาง
สนมคนหนึ่งของดาวิด  
 อาโดนียาห์ต้องการอาบีชาก
เพราะการได้ครอบครองนางสนม
ของกษัตริย์ก็เท่ากับการอ้างสิทธิ์
เหนือบัลลังก์ อับซาโลมท าแบบ
เดียวกันตอนที่เขากบฏต่อดาวิด  
(2ซมอ.16:20-23) โซโลมอนรู้ดีว่า
อาโดนียาห์พยายามจะท าอะไร 
 มีบางเรื่องที่ไม่ได้ตรงไปตรงมา
อย่างเช่นกรณีที่อาโดนียาห์อยาก
ได้อาบีชากสนมของดาวิดมาเป็น
ภรรยาของตน ซึ่งเราอาจจะดูแล้ว
ไม่มีอะไร และแม้แต่บัทเชบาก็คิด
อย่างนั้น  
 แต่โซโลมอนมีสติปัญญาและ      
รู้ว่า การที่ อาโดนียาห์ท าเช่นนี้มี
ควา มหมายว่าจะอ้างสิทธิเหนือ
บัลลังก์ 

เช่นเดียวกันกับในปัจจุบัน  
ในเวลาที่เราจะท าอะไร 
เราต้องคิดให้รอบคอบ  
หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
อาจจะไม่ตรงไปตรงมา  
และสื่อถึงบางอย่างได้  

 เช่น คริสเตียนบางคนที่อ้างว่า 
ห่วงใยเพื่อนที่กินเหล้าอยากให้เขา
ได้รับความรอด และก็ไปร่วมอยู่ใน
วงเหล้ากบัเขา และบอกว่าตนเองไม่
กิน ทั้งๆ ท่ีจิตวิญญาณของตนเอง
ไม่เข้มแข็ง และยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ 
พูดเช่นนี้ดูเหมือนดี แต่เบื้องหลัง
อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ ซึ่งอาจจะ
ท าให้พี่น้องคริสเตียนคนนี้หลงไป
จากทางของพระเจ้าได้ เป็นต้น 
 มีสถานกา รณ์อะไรที่เรายืนอยู่
ในที่ลื่นที่จะผิดพลาดมีหรือไม่ และ
เราจะแก้ไขอย่างไร?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะรู้ถึงกล- 
อุบายของมารซาตานที่จะมาล่อเรา
ให้หลงไปจากทางของพระเจ้าได้ 
ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถแก้  
ปัญหา และตอบโต้ได้อย่างถูกต้อง 
และมีก าลังที่เราจะยืนหยัดเพื่อ
อาณาจักรของพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจ าะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 9 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์
3:1-15 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3 
บทบัญญัติของพระเจ้าก าหนดไว้
ว่า ชาวอิสราเอลต้องถวายเครื่อง
เผาบูชาเฉพาะในสถานที่ที่ก าหนด
ไว้เท่านั้น (ฉธบ.12:13,14)  
 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน
ก าหนดวิธีการนมัสการข้ึนเองและ
เปิดโอกาสให้พิธีกรรมของคน
ต่างชาติแทรกซึมเข้ามาได้  

 แต่คนอิสราเอลจ านวนมาก
รวมทั้งโซโลมอนถวายเครื่องบูชา
บนภูเขารอบๆ   
 โซโลมอนรักพระเจ้าแต่การท า
เช่นนี้เป็นบาป  
 ปุโรหิตและผู้รับใช้ที่จงรักภักดี
ต่อพระเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ดูแลการ
ถวายเครื่องบูชาและเปิดทางให้ค า
สอนเท็จเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 พระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอน
เพื่อประทานสติปัญญาแก่เขา แต่
พระองค์ทรงปรากฏแก่เขาตอน
กลางคืน ไม่ใช่ตอนที่ถวายเครื่อง
บูชา พระเจ้าทรงเห็นแก่ค าอธิษฐาน
ของโซโลมอน แต่พระองค์ไม่
ยอมรับการถวายเครื่องบูชา 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
ข้อ 1 ในสมัยโบราณการอภิเษก
สมรสระหว่างราชวงศ์เพื่อให้เกิด
สันติภาพนั้นเป็นเรื่องปกติที่ท ากัน
ในแถบตะวันใกล้  
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 แม้การอภิเษกของโซโลมอนจะ
สร้างสัมพันธ์ไมตรีกับชนชาติ
ข้างเคียง แต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้น
ของหายนะด้วย  
 ความสัมพันธ์เหล่านี้เปิดทางให้
ความคิดและพิธีกรรมของคนที่    
ไม่เชื่อพระเจ้า มเหสีต่างชาติของ
โซโลมอนน าพระของพวกเธอ    
เข้ามาในเยรูซาเล็มและล่อลวง
โซโลมอนให้หันไปกราบไหว้รูป
เคารพในที่สุด (11:1-6)  
 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความ
แตกต่างทางศาสนามักจะถูกลด
ความส าคัญลง  แต่ความเมตตาที่ดู
เหมือนเล็กน้อยสามารถส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ได้อย่าง
รุนแรง  

พระเจ้าทรงมีมาตรฐาน 
ให้เราท าตามในทุกความสัมพันธ์ 
รวมทั้งในการแต่งงานด้วย ถ้าเรา
ท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
เราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไป 
จากเป้าหมายที่แท้จริงของเรา 

 

 ดังนั้น เราจึงไมค่วรประนีประนอม
กับหลักการพระวจนะของพระเจ้า 
อย่างเช่นกรณีของโซโลมอน ที่
ประนีประนอมหลักการเรื่องการ
เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ และใน
ที่สุดโซโลมอนก็ก้าวสู่ความพินาศ 
 เราต้องแยกแยะระหว่างหลัก -
การที่เราประนีประนอมไม่ได้ และ
การยึดหยุ่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ
หลักการแต่ เป็นเรื่องของการ
ประยุกต์ใช้ให้เข้า กับบริบท ที่เรา
ต้องเข้าใจโดยการศึกษาพระวจนะ
อย่างถ่องแท้ หรือสอบถามกับศิษ
ยาภิบาลหรือผู้น าของเรา  
 เรื่องหลักการที่ห้ามประนีประนอม 
คือการที่คริสเตียนต้องไม่เทียม -
แอกกับคนที่ไม่เชื่อ เรามีหลักการ
เรื่องอื่นอีกหรือไม่ ที่เราไม่สามารถ
ประนีประนอมได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 11-14         โซโลมอนทูลขอ
สติปัญญา (ความฉลาดหลักแหลม) 
ไม่ได้ขอความร่ ารวย แต่พระเจ้า
ประทานความร่ ารวยแล ะชีวิตอัน
ยืนยาวให้แก่เขาด้วย  

แม้พระเจ้าจะไม่ได้ทรงสัญญาว่า 
ผู้ที่ติดตามพระองค์จะร่ ารวย  

แต่พระองค์ประทานทุกสิ่งที่จ าเป็น 
แก่เรา ถ้าเราให้ความส าคัญกับ

อาณาจักรของพระองค์  
ความต้องการของพระองค์ และ

หลักการของพระองค์ 
เป็นอันดับแรก (มธ.6:31-33)  

 เราจะไม่พึงพอใจถ้าจับจ้องแต่ที่
ความร่ ารวย เพราะแม้เราจะร่ ารวย
สมปรารถนา เราก็จะยังต้องการสิ่ง
อื่นอีก  
 แต่ถ้าเราให้พระเจ้าและพระ -
ราชกิจของพระองค์มาเป็นอันดับ
แรก พระเจ้าจะทรงเติมเต็มความ
ปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจของเรา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เข้าใจและรู้อย่างชัดเจนว่า อะไรคือ
หลักการที่ห้ามประนีประนอม และ
อะไรคือการที่เราจะประยุกต์ให้เข้า
กับบริบทที่เป็นเรื่องการยึดหยุ่น 
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและ
ความเข้าใจให้กับเรา เพื่อเราจะ
สามารถตัดสินใจได้และเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 3:16-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์ 
3:16-28 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้  ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 16-28 
เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างอันยอด -
เยี่ยม ที่แสดงถึงสติปัญญาของ
โซโลมอน  
 การปกครองอันชาญฉลาดเป็น
เครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้าทร งตอบค า
อธิฐานของโซโลมอน และประทาน
จิตใจอันฉลาดหลักแหลมแก่เขา  
 เมื่อเราอธิฐานและทูลขอ เราก็
ได้รับสติปัญญาของพระเจ้าเช่นกัน 
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แต่เราต้องน าสติปัญญานั้นไป
ปฏิบัติเช่นเดียวกับโซโลมอนด้วย  

การน าสติปัญญาไปใช้ในชีวิต 
เป็นการพิสูจน์ 

ความฉลาดหลักแหลมของเรา 
 ถ้าเราเจอเหตุก ารณ์แบบ
โซโลมอน เราจะตัดสินใจอย่างไร 
และมีเรื่องอะไรของเราที่คล้าย ๆ 
แบบนี้ที่พระเจ้าช่วยเราท าให้เรา
ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และท าให้
เรารู้ว่า ไม่ใช่เราเองที่สามารถท า
ได้เช่นนี้ แต่เป็นพระเจ้าที่ประทาน
ให้กับเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาและความเข้าใจ
จากพระเจ้าในแต่ละวันที่เราด าเนิน
ไปนั้น แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่
ก็ขอพระเจ้าทรงน าเรา และประทาน 
สติปัญญาให้เราสามารถเผชิญได้
ด้วยความมั่นใจและด้วยชัยชนะ 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉ พาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 11 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์  4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  4  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
โซโลมอนจัดการบริหารอย่างมี
ระบบ  
 โดยมีข้าราชการคนส าคัญสิบ
เอ็ดคนรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ มี
ข้าหลวงประจ าเขตสิบสองคน และ
เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนดูแลข้าหลวง
เหล่านี้ แต่ละคนมีความรับผิดชอบ
เฉพาะเจาะจง หรือมีพื้นที่ที่ต้อง
บริหาร  

 ระบบบริหารนี้จ าเป็นต่อการ
รักษาประสิทธิภาพของรัฐบาล 
เป็นระบบที่ด าเนินการอย่างชาญ -
ฉลาดโดยคนที่ชาญฉลาด  
การบริหารที่ดีคือการจัดการที่ดี 

การบริหารที่ดีน้ันช่วยให้ 
คนท างานด้วยกันได้อย่าง 
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

และยังรับประกันว่าจะส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 20-25       ขณะที่โซโลมอน
ครองราชย ์ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้สติ-
ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อ  
เมื่อเขาแสวงหาพระเจ้า ผลก็คือ
อาณาจักรสงบสุข มั่นคง และเจริญ- 
รุ่งเรือง  
 สมัยของโซโลมอนมักถูกมอง   
ว่าเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่ทุก
ประเทศไปถึงได้เมื่อร่วมกันวางใจ
และเชื่อฟังพระเจ้า 
 จากการที่ เราเห็นชีวิตของดาวิด 
และ ต่อมาเราก็จะได้เห็นชีวิตของ 
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โซโลมอนนั้น เราจะพบเคล็ ดลับ
ส าคัญก็คือ การที่พระเจ้าทรง
สนับสนุน และอยู่เบื้องหลังแห่ง
ความส าเร็จของพวกเขา  
 ชีวิตของผู้น าที่ติดสนิทกับพระ -
เจ้า และแสวงพระพักตร์ของพระเจ้า
เป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จ  
ทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าเราอยากประสบ
ความส าเร็จ ให้เราติดสนิทพระเจ้า 
และแสวงพระพักตร์ของพระเจ้า 
 เราได้จัดเวลาของเราในการเฝ้า
เดี่ยวเพื่อแสวงพระพักตร์พระเจ้า
และติดสนิทกับพระเจ้าอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ
จากพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยว เพื่อว่า 
เราจะเป็นคนที่ติ ดตามพระทัยของ
พระบิดา และวิถีชีวิตของเราจะเป็น
วิถีชีวิตแห่งการติดสนิทกับพระเจ้า
และแสวงพระพักตร์พระเจ้า 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานตามพระธรรม
สดุดีบทที่ 145 อ่านออกเสียงด้วย
ท่าทีแห่งการสรรเสริญพระเจ้า 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 12 พฤศจิกายน   
1พงศ์กษัตริย์  5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์ 5  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านเรียนรู้อะไรบ้าง จากการที่
โซโลมอนสร้างพระวิหารถวายแด่
พระเจ้าจากพระธรรมตอนน้ี? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 2,3 
 เมื่อดาวิดคิดจะสร้างพระวิหาร 
พระเจ้าทรงปฏิเสธเขาผ่านทางผู้
เผยพร ะวจนะนาธัน (2ซมอ .7:1-
17 ) พระเจ้าต้องการให้ผู้ที่สร้าง
สันติสร้างนิเวศแห่งการอธิฐานของ
พระองค์ไ ม่ใช่นักรบเป็นผู้สร้าง 
(1พศด.28:2,3) 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 13,14 
โซโลมอนเกณฑ์แรงงานมากกว่าที่
จ าเป็นถึงสามเท่าส าหรับการสร้าง
พระวิหาร และจัดตารางเวลาท างาน 
เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องจากบ้าน
นานเกินไป  
 การท าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
โซโลมอนห่วงใย สวัสดิภาพของ
แรงงานเหล่านี้และเห็นความส าคัญ
ของชีวิตครอบครัว  
 ความแข็งแกร่งของชนชาตินั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแกร่ง
ของครอบครัว โซโลมอนเห็นการณ ์
ไกลว่าครอบครัวควรมีความส าคั ญ
เป็นอันดับหนึ่งเสมอ  

เมื่อเราวางแผนงานของเราเอง
หรือจัดตารางเวลาของคนอื่น  

จงดูให้ดีว่าแผนงานของเราจะส่ง 
ผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร 
 ถ้าเราเป็นผู้น าไม่ว่าจะในคริสต -
จักร ที่โรงงาน ที่ส านักงาน หรือที่
บ้าน เราต้องเป็นห่วงสวัสดิภาพของ 
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ผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเรา และเรา
ต้องเป็นห่วงถึงครอบครัวของเขา
ด้วยเช่นกัน  
 เช่นในคริสตจักร เราหนุนใจให้
สมาชิกร่วมกันรับใช้ ประกาศ น าคน
มารู้จักพระเจ้า และสร้างสาวกให้เขา
โตขึ้น แต่เราที่เป็นผู้น านั้น เราต้อง
ประเมินว่าเมื่อเขารับใช้นั้น เขาไหว
หรือไม่ มีผลลบต่อการเรียน การ
ท างานและครอบครวัหรือไม่ เพราะ
มิฉะนั้นแล้ว การรับใช้นั้นจะไม่เป็น
พระพร แต่กลับสร้างปัญหา ความ
ขมขื่นส าหรับตัวสมาชิกและส่งผล
ถึงครอบครัวเขาด้วย 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทีมงานในคริสตจักรของเรา
ที่ร่วมชีวิตกันรับใช้พระเจ้า ด้วยท่า
ที่ที่เป็นห่วงเป็นใยกัน 
 อธิษฐานเผื่ อทีมงานของเราใน
คริสตจักรในการรับใช้พระเจ้า ทูล
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเขา 
และประทานส่ิงที่เขาจ าเป็นในชีวิต
และในครอบครัวตลอดไป 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 13 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์6 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าทรงสัญญาอะไรบ้างกับ
โซโลมอน และอะไรคือเงื่อนไขของ
พระสัญญานี้? (ข้อ11-13) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 14 
โซโลมอนวาดภาพพระวิหารเหมือน 
พระราชวังของพระเจ้ามากกว่าจะ
เป็นสถานที่นมัสการ และ เมื่อพระ
วิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าก็
ควรจะหรูหรางดงาม ข้างในมี
ขนาดเล็กเพราะผู้นมัสการส่วน
ใหญ่ชุมนุมกันอยู่ด้านนอก 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7 พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแก่  
พระเจ้าโดยไม่มีเสียงค้อนหรือ
เครื่องมืออื่นๆ ในบริเวณอาคาร 
 หมายความว่าหินถูก “สกัด ” 
(ตัดและแต่ง ) จากเหมืองหินที่ไกล
ออกไป ประชาชนสร้างพระวิหาร
แห่งการนมัสการขึ้นโดยให้เกียรติ
และเคารพพระเจ้าในทุกๆ ด้าน  

รายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้บันทึกไว้
เพื่อสอนเราว่าควรสร้างคริสต-
จักรอย่างไร แต่เพื่อแสดงให้เรา
เห็นถึงความส าคัญของการใส่ใจ 
การเป็นห่วง การให้เกียรติ และ

การเคารพพระเจ้าและ 
พระวิหารของพระองค ์

 

ข้อ 13    พระธรรมตอนนี้สรุป
จุดประสงค์หลักของพระวิหาร 
 พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะ
ทรงสถิตอยู่และจะไม่ละทิ้งพระวิหาร
ตราบใดที่ชาวอิสราเอลท าตามเงื่อนไข  
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ข้อหนึ่ง นั่นคือพวก เขาต้อ งเชื่อฟัง
บทบัญญัติของพระเจ้า  
 เราอาจจะคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขที่
ยาก เม่ือค านึงถึงบทบัญญัติที่ต้อง
ท าตาม แต่สถานการณ์ของชาว
อิสราเอลก็ไม่ต่างจากของเราใน
ปัจจุบันเท่าใดนัก พวกเขาไม่ได้ถูก
ตัดขาดจากพระเจ้าเพียงเพราะ
ละเมิดบทบัญญัติข้อเล็กๆ  
 การอภัยโทษนั้นเพียงพอส าหรบั
บาปทั้งหมด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่  
 เมื่อเราอ่านพงศาวดารของเหล่า
กษัตริย์ เราจะเห็นว่าการละเมิด
บทบัญญัติเกิดจากการออกห่าง
จากพระเจ้า  ใจของบรรดากษัตริย์
ละทิ้งพระเจ้าก่อน พวกเขาจึงไม่ได้
รักษาบทบัญญัติของพระองค์  
 เมื่อใจเราปิดกั้นพระเจ้า ฤทธิ์
เดชและการสถิตอยู่ข องพระองค์ก็
จะจากเราไปในไม่ช้า 
 พระสัญญานี้ก็มีไว้ส าหรับเรา
ด้วยเช่นกัน ที่เราจะไม่ออกห่างจาก
พระเจ้า ดังนั้น เราควรจัดระบบชีวิต
ของเราที่จะติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ 

เสมอ เราได้จัดระบบชีวิตของเรา
และของครอบครัวเราอย่างไรบ้างที่
จะติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราในทุก ๆ วัน ให้พระ
วิญญาณทรงน าความคิดของเราที่
จะคิด หรือตัดสินในแต่ละเรื่องนั้น
ให้เป็นไปตามน้ าพระทัยของ
พระองค์  
 อธิษฐานทูล ขอพระเจ้าที่เราจะ
ชัดเจนในการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ที่จะทรงน าเราในแต่ละ
เรื่อง และทูลขอพระเจ้าให้เรามี
ก าลังและมีหัวใจที่จะเชื่อฟังพระ -   
สุรเสียงของพระองค์ด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 



42 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 

 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์  7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์ 7  
ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน  
ข้อ 1  การที่โซโลมอนใช้เวลาสร้าง
พระราชวังของตนเองนานกว่าสร้าง
พระวิหารนั้นไม่ได้หมายความว่าเขา
จัดล าดับความ ส าคัญผิด  
 พระราชวังของโซโลมอนใช้เวลา
ก่อสร้างนานกว่าเพราะเป็นส่วน
หนึ่งของอาคารขนาดใหญ่ส าหรับ
คนจ านวนมากรวมทั้งกองทหาร
และฮาเล็มด้วย 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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ข้อ 3    “ขันสาคร” คืออ่างใส่น้ า
ขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้
ปุโรหิตใช้ล้างช าระตามระเบียบพิธี  
 ขันสาครนี้ตั้งอยู่ ในลานพระ -
วิหารใกล้กับแท่นบูชา ปุโรหิตจะ
ล้างช าระที่นั่นก่อนจะถวายเครื่อง
บูชาหรือเข้าไปในพระวิหาร (อพย.
30:17-21) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14         หุรามเป็นช่างฝีมือที่
เชี่ยวชาญ โซโลมอนเลือกแต่คนที่
เก่งที่สุดเท่านั้น 
 
ข้อ 40-47 เครื่องใช้ทองสั มฤทธิ์
ของหุรามอาจจะดูแปลกส าหรับ
คริสตจักรในปัจจุบัน  
 แต่เราก็ใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการ
นมัสการหน้าต่างกระจกสี ไม้กางเขน 
ธรรมาสน์ หนังสือเพลง และโต๊ะ
มหาสนิทล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยในการ
นมัสการ  
 

 อุปกรณ์ในการนมัสการอาจจะ
เปลี่ยนไป แต่จุดประสงค์ของการ
นมัสการไม่เปลี่ยนแป ลง นั่นคือ
ถวายเกียรติและค าสรรเสริญแด่
พระเจ้า 

เมื่อเราจะท าอะไรให้กับพระเจ้า 
ท่าทีเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง 

อย่างเช่นการท าดีที่สุดถวายแด่
พระเจ้า และการที่เรานมัสการนั้น 
เราก็ต้องท าด้วยท่าทีที่ดีที่สุดด้วย

คือถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 และนี่เป็นค่านิยมประการหนึ่ง
ของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่
ผมดูแลอยู่นั้น คือทุกสิ่งที่เราท าแด่
พระเจ้านั้น เราจะท าอย่างดีที่สุดใน
ทุกสิ่งที่เราท า เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สมควรจะ
รับสิง่ที่ดีที่สุดจากเรา 
 เราได้ท าทุกอย่างดีที่สุดแด่    
พระเจ้าในวันนี้หรือไม่ อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่
เรามีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งเพื่อรับใช้
พระองค์ และวันนี้ เราจะท าทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ และ
ขอพระเจ้าทรงน าเราให้มีโอกาส
แบ่งปันความรักของพระเจ้าให้
เพื่อนเราหรือญาติพี่น้องของเรา
อย่างน้อย 1 คนเพราะพระองค์ไม่
ต้องการให้คนใด คนหนึ่งพินาศ
เลย แต่มีพระประสงค์ให้เขาได้รับ
ความรอด 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะ จงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 15 พฤศจิกายน   
1 พงศ์กษัตริย์ 8:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์ 
8:1-21  ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
1 เป็นต้นไป  
พลับพลากับพระวิหารแตกต่างกัน
อย่างไร และท าไมชาวอิสราเอลจึง
เปลี่ยนจากพลับพลาไปเป็นพระ -
วิหาร? 
 พลับพลาเป็นเต็นท์ เป็นสถาน
นมัสการที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งออก -
แบบขึ้นขณะที่ประชาชนเดินทางไป
ยังดินแดนแห่งพันธสัญญา  
 

 ส่วนพระวิหารเป็นสถานที่ ถาวร
เพื่อนมัสการพระเจ้าหลังจากที่ชาว
อิสราเอลได้อยู่ในดินแดนของพวก
เขาอย่างสงบสุข  
 การน าหีบพันธสัญญาของ     
พระ เจ้ามาที่พระวิหารแสดงให้   
เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่น
อย่างแท้จริง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองในข้อ 15-21 
 ตั้งแต่ชาวอิสราเอลอพยพออก
จากอียิปต์เมื่อ 480 ปีที่แล้ว พระ -
เจ้าไม่ได้ทรงขอให้พวกเขาสร้าง
พระวิหารเพื่อพระองค์  
 แต่พระเจ้าทรงเน้นว่าสิ่งส าคัญ
คือพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลาง
ประชาชนและพวกเขาจ าเป็นต้องมี
ผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณ  
 เรามักจะคิดว่าอาคารเป็นศูนย์
รวมการสถิตอยู่และฤทธิ์เดชของ
พระเจ้า แต่พระ เจ้าทรงเลือกและ
ใช้ประชากรเพื่อท าราชกิจของ
พระองค์  
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 พระองค์ทรงใช้เราได้มากกว่าใช้
อาคารไม้หรือหิน การสร้างหรือ
การขยายสถานนมัสการอาจเป็น
สิ่งจ าเป็น แต่ก็ไม่ส าคัญเท่าการ
พัฒนาผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณ 
 เมื่อพระเจ้าทรงท างาน พระองค์
ทรงใช้คน ไม่ใช่วิธีการ เม่ือมีคนที่
ยอมพระ เจ้า พระเจ้าจะประทาน
วิธีการให้คน และงานก็จะส าเร็จ 
อาคาร สถานที่ก็เป็นอุปกรณ์ที่
สนับสนุนคนที่พระเจ้าใช้เพื่อให้
งานส าเร็จ คนจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญใน
สายพระ เนตรของพระเจ้า ดังนั้น   
จงให้เราเห็นคุณค่าของคน เหมือน
ที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่า  

ให้เราเห็นคุณค่าของพี่น้องของเรา
ในคริสตจักร ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 
มีความสามารถขนาดไหนก็ตาม 
อายุเท่าไรก็ตาม ต าแหน่งอะไร 
ก็ตาม เราต้องเห็นคุณค่าของเขา

แบบที่พระเจ้าทรงมองเขา  
 ดังนั้น ในวันอาทิตย์นี้ ให้เรา
แสดงการขอบคุณผู้น าในคริสตจักร
ของเราสัก 1 อย่างอาจจะพูดหนุนใจ 

ในส่ิงที่เขาท าหรือเขียนค าขอบคุณ
ให้กับเขา ไม่เพียงแต่ผู้น าแต่ส าหรับ 
พี่น้องของเรา เพื่อนของเราด้วย 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์
ทรงรักเรา และทรงให้เราได้มี
โอกาสรับใช้พระองค์ทั้งในคริสต -
จักร ในครอบครัว กับพี่น้อง และ
กับเพื่อน ๆ  
 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจนใน
ของประทานที่พระเจ้าปร ะทาน
ให้กับเรา เพื่อเราจะสามารถใช้ของ
ประทานนั้นในการปรนนิบัติพี่น้อง
ของเราในคริสตจักร เพื่อพระเจ้า
จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 5:15-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 5:15-23 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าตรัส
อะไรกับท่านบ้างในเรื่องเกี่ยวกับ
ชีวิตสมรส? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 15 
“จงดืม่น ้ าจากถงัเกบ็น ้ าของเจ้า” 
เป็นภาพความซ่ือสัตย์ในชีวิตสมรส 
หมายถึงให้เราชื่นชมกับคู่รักที่   
พระเจ้าประทานให้  
 น้ าเป็นส่ิงล้ าค่าในทะเลทรายและ
บ่อเก็บน้ าเป็นส่ิงส าคัญที่สุดของ
ครอบครัวในยุคพันธสัญญาเดิม  

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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 การขโมยน้ าจากบ่อน้ าของคน
อื่นถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง
เท่ากับการผิดประเวณีกับภรรยา
ผู้อื่น คนที่ลงมือท าทั้งสองกรณีนี้
ก าลังท าร้ายทั้งตนเองและความ
มั่นคงในครอบครัว 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ในข้อ 
15-21 
พระธรรมตอนนี้เตือนให้คู่สมรสอยู่
อย่างสุขกายสบายใจกับคู่ของตน
และอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิต
ซึ่งเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับส่ิงที่เราได้
อ่าน ได้เห็น และได้ยินมากมายใน
ปัจจุบัน  
 การทดลองหลายอย่างได้ล่อลวง
สามีหรือภรรยาให้ละทิ้งอีกฝ่าย
หนึ่ง เพื่อไปหาความตื่นเต้นและ
ความส าเริงส าราญใจจากที่อื่น   
 แต่พระเจ้าทรงวางกรอบการ
แต่งงานไว้และทรงช าระให้บริสุทธิ์ 
เราจะได้สัมผัสความรักแท้และการ
เติมเต็มได้จากความสัมพันธ์ที่อยู่ 

ในพันธสัญญาหรืออยู่ในกรอบของ
พระเจ้าเท่านั้น  
 อยา่ปล่อยให้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้า
มอบไว้ให้เราหลุดมือไป เพราะภาพ
ทุ่งหญ้าอื่นที่ดูเขียวสดกว่าเป็นเพียง 
แค่ภาพลวงตาเท่านั้น แทนที่จะเป็น
อย่างนั้น เมื่อเรามอบชีวิตให้พระเจ้า
และให้กันและกันแล้ว จงชื่นชมยินดี
กับคู่สมรสของเราตลอดไป 

สถาบันครอบครัว 
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับลูก 
และส าหรับพ่อแม่ด้วย เราจะมี
ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดชีวิต 

เพราะเราได้รับ 
พระพรจากครอบครัว  

 ซาตานมันจึงพยายามที่จะท าลาย
ครอบค รัว และวิธีที่มันท ามาโดย
ตลอดคือเอาเรื่องเนื้อหนัง เรื่องราคะ 
ตัณหา เรื่องเพศเข้ามาท าลาย และ
เมื่อใครที่พ่ายแพ้ ครอบครัวก็พงั  
 ซึ่งไม่เพียงแต่ตัวเขาที่ถูกท าลาย
เท่านั้น แต่ผู้ที่ต้องรับผลกระทบคือ
คู่ครองและลูกหลานของเขา ซึ่งเป็น
สิง่ที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่ง 
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 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะเตรียมตัว
เพื่อระวังปัญหานี้ส าหรับชีวิตของ
เราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
ตระหนักถึงความรุนแรงของความ
บาปเรื่องเพศ ทูลขอพระเจ้าประทาน 
ก าลังให้กับเราที่จะชนะเนื้อหนัง 
และมีก าลังในการจะด าเนินชีวิตที่
บริสุทธิ์กับพระเจ้า อันจะไม่เป็นการ
เปิดประตูบาปให้ซาตานท างานใน
ชีวิตของเราได ้
 อธิษฐานขอการปกป้อ งส าหรับ
ครอบครัวของเรา พี่น้องใน
คริสตจักรของเราให้พ้นจากการ
ทดลองเรื่องเพศ และมีก าลังโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะต่อสู้กับ
ความบาปเหล่านี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 17 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 6:1-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 6:1-19 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้พูดถึงเ รื่อง
ส าคัญ 2 เรื่องอะไรบ้าง? (ข้อ1,6) 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1-5  พระธรรมตอนนี้ไม่ได้
สนับสนุนให้เป็นคนใจแคบ แต่เป็น
การเตือนเรื่องการใช้จ่ายเกินตัว
และใช้อย่างขาดความรับผิดชอบ
ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความยากจน  
 เป็นเรื่องส าคัญที่จะรักษาความ
สมดุลระหว่างการให้ด้วยใจกว้าง -
ขวางและการเป็นผู้อารักขาที่ดี  
 

พระเจ้าทรงต้องการให้ 
เราช่วยเพื่อนของเราและคนขัดสน 

แต่พระองค์ไม่ได้สัญญาว่า 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ที่เราไปสัญญาแบบไร้สติ   

 ดังนั้นเราจึงควรคิดก่อนจ่ายและ
จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อ
ครอบครัวของเราจะไม่ต้องมาร่วม
ล าบากด้วยจากการตัดสินใจที่ผิด
ของเรานั้น 
 
ข้อ 6-11  ชั่วขณะก่อนตื่นช่างเป็น
เวลาที่แสนสบาย เราไม่อยากลุกจาก
ที่นอนเพราะไม่อยากเริ่มท างาน  
 แต่พระธรรมสุภาษิตเตือนเรา
ไม่ให้ตกอยู่ในการทดลองเรื่องความ
เกียจคร้าน หรือการนอนแทนที่จะ
ท างาน  
 แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควร 
พักผ่อน พระเจ้าประทานวันสะบา -
โตแก่ชาวยิวเป็นวันพักผ่อนและ
ฟื้นฟูชีวิตประจ าสัปดาห์ แต่เราไม่
ควรพักในเวลาที่เราควรท างาน  
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 มดเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมันใช้
พลังงานและทรัพยากรของมัน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ถ้าความเกียจคร้าน 
ท าให้เราขาดความรับผิดชอบ  

ในไม่ช้าความยากจน 
อาจเป็นตัวที่ขวางเรา 

จากการพักผ่อนที่เราควรได้พัก 
 2 สิ่งที่โซโ ลมอนได้เตือนเราใน
การเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ การเป็นนาย -
ประกันโดยเฉพาะเรื่องการใช้
จ่ายเงิน และเรื่องความข้ีเกียจซึ่ง
ทั้งสองสิ่ งนี้เป็นเรื่องที่เราต้อง
ระมัดระวังและประมาทไม่ได้  
 มีข้อเตือนใจอะไรเราบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้า ให้เรามี
จิตใจม่ันคงหนักแน่นในการใช้เงิน  
และมีสติปัญญาในการอารักขาเงิน
ที่เราจะใช้ส า หรับตัวเราและที่เรา
จะมีใจกว้างขวางในการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

 อธิษฐานขับไล่ความขี้เกียจออก
จากชีวิตของเราในทุกรูปแบบ เช่น
ในรูปแบบของการผลัดวันประกัน -
พรุ่ง เป็นต้น ทูลขอพระเจ้าในเรามี
การดลจิตดลใจที่จะรับใช้พระเจ้า 
และรักษาชีวิตของเราอย่างขยัน
ขันแข็งตลอดไป 
 อธิษฐานย กย่อง-ขอบพระคุณ -
ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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วันที่ 18 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 6:20-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพ ระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 6:20-35 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้ย้ าอีกครั้งถึง
อันตรายของความบาปเรื่องเพศ
อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 20-23 เป็นเรื่องปกติและเป็น
เรื่องที่ดีที่เด็กจะเป็นอิสระจากพ่อ
แม่มากขึ้นเม่ือพวกเขาโตขึ้น  
 แต่เรื่องที่วัยรุ่นต้องระวังคือ การ
ท าหูทวนลมต่อพ่อแม่หรือไม่ฟัง
ค าแนะน าในช่วงที่จ าเป็นมากที่สุด  

ถ้าเรารู้สึกตัดสินใจล าบาก 
ในบางเรื่องหรือต้องการ 
ความเข้าใจในเรื่องใด  

จงตรวจสอบกับพ่อแม่ของเรา 
หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่รู้จักเรา 

ประสบการณ์ที่พวกเขาผ่านร้อน
ผ่านหนาวมาอาจจะเป็นค าตอบ
ของสติปัญญาที่เราก าลังค้นหา 

 
 ในยุคปัจจุบันท่ีการศึกษาก้าว -
หน้าไปอย่างมาก ซึ่งบางครอบครัว
ที่ลูกเรียนหนังสือไปไกลกว่าพ่อแม่  
และเป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่ลูก  ๆ
เหล่านี้ไม่เข้าใจถึงพระพรและ
ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อตัวเอง 
และดูถูกพ่อแม่ ไม่ยอมรับค าเตือน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องระวังอย่างยิ่ง  
 เพราะแม้พ่อ แม่จะมีความรู้น้อย
กว่าเรา แต่พระเจ้าก็ได้ก าชับให้เรา
ฟังค าตักเตือนของพ่อแ ม่อยู่ดี 
ดังนั้น เราจึงต้องให้ความสนใจ 
และฟังค าสั่งสอนของท่านอย่างมี
สติปัญญา และด้วยท่าทีแห่งความ
เคารพเสมอ 



พฤศจิกายน – 53 

 ท่านมีปัญหา ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ค าตักเตือนของพ่อ-แมห่รือไม่?   
พระเจ้าได้ตรัสอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ และเราจะแก้ปัญหาอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 25-35        บางคนโต้แย้งว่า 
พระบัญญัติของพระเจ้าเรื่องความ
บาปทางเพศเป็นสิ่งที่ละเมิดได้
หากไม่ได้ท าให้ใครเดือนร้อน  
 แต่ในความเป็นจริงเมื่อท าบาป
เรื่องเพศนั้นจะมีคนถู กกระทบและ
เจ็บปวดเสมอ ชีวิตคู่ถูกท าลาย 
ลูกๆ ตกอยู่ในความกลัว แม้แต่คน
ที่นอกใจเองก็จะกลายเป็นคนที่ไม่
รักษาสัญญา เย็นชาเมื่อมีเพศ -
สัมพันธ์ ไว้ใจไม่ได้ และไม่สามารถ
เปิดเผยตัวเองต่ออีกคนหนึ่งได้ 
ถึงแม้ว่าเขาหรือเธอจะสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อหรือ
การตั้งครรภ์ได้ก็ตาม  

พระบัญญัติของพระเจ้า 
ไม่ได้ก าหนดขึ้นตามอ าเภอใจ และ
ไม่ได้กีดก้ันเราจากสิ่งที่ดีหรือความ
รื่นรมย์ในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ 
แต่เตือนเราไม่ให้ท าลายตัวเอง
ด้วยการกระท าที่ไม่ฉลาดหรือ 

รีบวิ่งไปก่อนหน้าเวลาของพระเจ้า 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพ่อ
แมท่ี่รักเราและเตือนสติเราอยู่เสมอ 
แม้บางครั้งท่านอาจจะเป็นห่วงเรา
มากเกินไป จนคล้ายกับบ่น แต่ให้
เราทูลขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน
ให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
 อีกครั้งที่เราต้องทูลพระเจ้า
ปกป้องเราให้พ้นจากการทดลอง
เรื่องเพศที่ซาตานน ามาโจมตีเรา 
และขอพระเจ้าประทานก าลั งให้กับ
เราที่เราจะน าร่างกายทั้งหมดของ
เราให้อยู่ภายใต้พระคริสต์ เพื่อ
ชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ได ้
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 7  
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 7  ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราว่าจะ
หลีกหนีจากการทดลองเรื่องเพศ
ได้อย่างไรบ้าง? (ข้อ 1-5) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 25-27 
เราสามารถหลีกเลี่ยงบาปทางเพศ
ได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
1.) รักษาความคิดจิตใจของเรา 
อย่าอ่านหนังสือ ดูภาพ หรือสร้าง
จินตนาการที่กระตุ้นความปรารถนา
ผิดๆ  
2.) หลีกหนีให้ไกลจากสภาพ -
แวดล้อม สถานการณ์ หรือกลุ่ม  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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เพื่อนที่พยายามชวนเราให้ท าบาป  
3.) อย่ามองอะไรเพียงสั้นๆ แต่ให้
คิดถึงอนาคต ความซาบซ่านใน
วันนี้อาจกลายเป็นความพินาศใน
วันถัดไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ใน 
และการตอบสนอง 
ข้อ 6-23    แม้พระธรรมตอนนี้  
เป็นค าแนะน าส าหรับชายหนุ่ม แต่
หญิงสาวก็ควรน ามาปฏิบัติเช่นกัน  
 คนอ่อนต่อโลกเป็นคนที่ไม่มี
เป้าหมายในชีวิต (7:7) ชีวิตที่ขาด
เป้าหมายหรือทิศทางเป็นชีวิตที่ไม่
มั่นคงและเปราะบางเมื่อเจอการ
ทดลอง  
 แม้ว่าชายหนุ่มในพระคัมภีร์
ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาก าลังจะไปที่ไหน 
แต่หญิงแพศยารู้ว่าจะเอาเขามาได้
อย่างไร  
 จงสังเกตวิธีการของเธอ เธอ
แต่งตัวยั่วยวนผู้ชาย (7:10) เธอโผ
เข้าหาอย่างไม่หวั่นสิ่งใด (7:13) 
เธอเชื้อเชิญเขาไปที่บ้านของเธอ 

(7:16-18 ) เธอให้ค าตอบหักล้าง
ค าพูดของเขาได้อย่างหลักแหลม 
(7:19-20) เธอชักชวนเขาด้วยค า
หวานหู (7:21) เธอหลอกให้เขามา
ติดกับ (7:23)  

เราจะต่อสู้การทดลองได้ก็ต่อเมื่อ
ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมด้วยพระค า
และสติปัญญาของพระเจ้า (7:4) 
จงรู้เท่าทันยุทธวิธีของการทดลอง 

และวิ่งหนีมันให้เร็วที่สุด 
เท่าที่จะท าได้ 

 
ข้อ 5 การที่จะชนะบาปเรื่องเพศ
นั้น ก็โดยการท าตามพระบัญชา
ของพระเจ้า นั่นก็คือ การ ท าตาม
พระวจนะของพระเจ้านั้นเอง ไม่ใช่
วิธีอื่น  
 ดังนั้น ถ้าเราอยากจะชนะบาป
เรื่องเพศ ให้มุ่งไปที่การที่เราจะให้
พระวจนะของพระเจ้าครอบครองเรา   
 เราได้จัดเตรียมชีวิตของเราให้
รับพระวจนะของพระเจ้าขนาดไหน
และอย่างไร เราได้จัดเวลาของเรา  
เฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระวจนะ ใคร่ครวญ  
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พระวจนะ และภาวนาพระวจนะ
มากน้อยเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอหัวใจที่รักพระ -
วจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต  
ของเรา เพื่อชีวิตของเราจะเต็มอิ่ม
ด้วยพระธรรมของพระองค์ และ
ได้รับการปกป้องด้วยพระวจนะ
ของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 8  
อธิษฐานสั้น ๆ  ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 8  ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า พระเจ้า
ได้สร้างปัญญาเมื่อไหร่ (ข้อ 22-
30)?_______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน ข้อ 
1 เป็นต้นไป 
พระธรรมตอนนี้เป็นเสียงเรียกของ
สติปัญญา ซึ่งตรงกันข้ามกับเสียง
เรียกของหญิงแพศยาในบทท่ี 7  
 สติปัญญาถูกเปรียบเหมือนหญิง
สาวที่น าทางเรา (8:1-13) และท าให้
เราประสบความส าเร็จ (8:14-21) 
 สติปัญญามีอยู่ตั้งแต่สร้างโลก
และท างานร่วมกับพระผู้สร้าง (8: 
22-31) พระเจ้าทรงยอมรับผู้ที่ฟัง 

ค าแนะน าของสติปัญญา (8:32-35) 
คนที่เกลียดชังสติปัญญาก็รักความ
ตาย (8:36)  
 สติปัญญาควรส่งผลต่อชี วิตทุก
ด้านของเราตั้งแต่เริ่มจนจบ เรา
มั่นใจหรือไม่ว่าเราได้เปิดทุกแง่ทุก
มุมในชีวิตของเราต่อพระเจ้าและ
ทิศทางและการน าของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 13 
ยิ่งคนคนหนึ่งย าเกรงและเคารพ  
ยกย่องพระเจ้ามากเท่าใด เขาก็จะยิ่ง 
เกลียดชังความชั่วร้ายมากเท่านั้น  

ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อ 
ความบาปไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
เมื่อเราก าลังบ่มความบาปเอาไว้

หมายความว่าเราก าลัง 
ยอมให้ความช่ัวมีอ านาจในตัวเรา  
จงเลิกท าบาปอย่าเด็ดขาดและ
อุทิศทั้งชีวิตของเราแด่พระเจ้า 
 ถ้าเราพยายามหยุดท าบาป นั้น
คือท่าทีที่ดีและน่าประทั บใจ แต่วัน
หนึ่งเราก็จะแพ้  แต่ถ้าเราเกลียด 
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ความบาปแล้ว แน่นอน เราก็จะ
หยุดท าบาปเอง โดยไม่ยากล าบาก 
และเราจะเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องรับ
พระลักษณะของพระเจ้าเข้ามาใน
ชีวิตของเรา 
 เราได้มีพระลักษณะของพระเจ้า
ในชีวิตเรามากน้อยเพียงไร และ
เราได้จัดระบบชีวิตของเราที่จะ
แสวงพระเจ้า เพื่อเราจะได้ทูลเชิญ
พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา
ได้อย่างเต็มขนาด? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอทูลเชิญพระเจ้า
เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา ครอบ -
ครองในชีวิตของเรา และให้พระ -
ลักษณะของพระเจ้าอยู่เต็มชีวิตของ
เรา เพื่อเราจะคิด พูด และกระท าทุก
สิ่งตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 21 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 15 ช้า ๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
ภัยพิบัติเจ็ดประการสุดท้ายเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าการพิพากษาจาก
ขันทั้งเจ็ด  
 การพิพากษานี้เริ่มต้นข้ึนจริงๆ 
ในบทที่ 16 สิ่งที่ต่างจากภัยพิบัติ
ครั้งก่อนๆ อยู่ที่ภัยพิบัติคราวนี้
เกิดขึ้นทั่วโลกและจบลงด้วยการ
ก าจัดความชั่วร้ายทั้งหมด (“พระ
พิโรธของพระเจ้าส้ินสดุลงด้วย
ภยัพิบติัเหล่าน้ี”) แล้วโลกก็จบส้ิน 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3,4 บทเพลงของโมเสสเฉลิม
ฉลองการที่ชาวอิสราเอลหลุดพ้น
จากการเป็นทาสในอียิปต์ (อพย.15)  
 บทเพลงของพระเมษโปดกเฉลิม-
ฉลองการปลดปล่อยประชากรของ
พระเจ้าจากอ านาจของซาตานอย่าง
สิ้นเชิง 
 

ข้อ 8 การครอบครองร่วมกับพระ
คริสต์ชั่วนิรันดร์ของเราจะยังไม่
เริ่มต้นจนกว่าความชั่วร้ายทั้งมวล
จะถูกท าลายโดยการพิพากษาของ
พระองค์  
 ผู้ที่ซื่อสัตย์จะต้องรอคอยให้    
พระเจ้าเปิดเผยก าหนดเวลาของ
พระองค ์
ปัจจุบันน้ี เราอาจจะต้องต่อสู้กับ
ความบาป กับเนื้อหนัง และ

บางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้ แต่
ข่าวดีก็คือในที่สุดเราจะพบกับ 
ชัยชนะเหมือนที่บทเพลง 
ของพระเมษโปดกบทนี้ 

ที่เหล่าทูตสวรรค์ได้ขับร้อง  



60 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 

 แต่แม้กระนั้นก็ตาม ขณะที่เรา
ก าลังโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
เรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์
ทรงครอบครองแล้ว และแน่นอนที่
พระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะในโลกนี้
ด้วย  
 เราได้มอบชีวิตของเราให้กับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง
มากขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง    
ชัยชนะ เยโฮวาห์นิสสี พระเจ้า   
ทรงเป็ นธงชัยของเรา เราอยู่ฝ่าย
ชัยชนะ ชัยชนะต่อซาตาน ชัยชนะ
ต่อเนื้อหนัง ชัยชนะต่อความบาป 
อาเมน 
 ทูลเชิญพระองค์ทรงประทับอยู่
ในเรา เพื่อเราจะได้เป็นแสงสว่าง
ของพระองค์ และส าแดงชัยชนะ
ของพระองค์ให้กับคนทั้งหลาย 

เพื่อคนเหล่านี้จะได้กลับใจและ    
มาเชื่อในพระองค์ 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
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วันที่ 22 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 16 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมวิวรณ์บทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ13,14   
วิญญาณชั่วที่ท าหมายส าคัญอัน
อัศจรรย์เป็นวิญญาณที่ออกมาจาก
ปากสามบุคคลอันไม่บริสุทธิ์ของ
มารซาตาน มันได้รวมผู้ปกครอง
ของโลกนี้เข้าด้วยกันเพื่อท า
สงครามต่อสู้พระเจ้า  
 ภาพของวิญญาณชั่วที่ออกมา
จากปากของผู้ปกครองที่ชั่วร้ายทั้ง
สามแสดงถึงค าพูดที่ชักน าให้หลง 

และการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งชักจูง
หลายคนให้ร่วมงานอันชั่วร้ ายของ
มัน 
ข้อคิดพระธรรม ตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9-21  เรารู้ว่า ผู้คนต่างตระหนัก
ว่าการพิพากษาเหล่านี้มาจากพระ-
เจ้าเพราะพวกเขาพากันสาปแช่ง
พระองค์ที่ส่งการพิพากษาลงมา  
 แต่พวกเขายังคงปฏิเสธไม่ยอม
รับรู้สิทธิอ านาจของพระเจ้า ไม่
ยอมส านึกผิดกลับใจจากบาป  
 คริสเตียนไม่ควรประหลาดใจที่ผู้
ไม่เชื่อตั้งตนเป็นศัตรูและมีจิตใจ
แข็งกระด้าง แม้ว่าฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้าจะถูกส าแดงอย่างสมบูรณ์ 
คนจ านวนมากก็ยังคงปฏิเสธที่จะ
กลับใจใหม่  

ถ้าเราพบว่าตนเองเพิกเฉย 
ต่อพระเจ้า เราต้องรีบกลับมาหา
พระองค์เสียแต่บัดนี้ก่อนที่จิตใจ
ของเราจะแข็งกระด้างเสียจน 
ไม่อาจจะส านึกผิดและกลับใจได้ 
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 ขณะนี้เรามีความบาปอะไรบ้าง
ที่เราต้องกลับใจ และสารภาพ ให้
เรารีบท า และรักษาใจ ชีวิตของเรา
ให้ บริสุทธิ์กับพระเจ้า เพื่อจิตใจ
ของเราจะไม่แข็งกระด้างและกลับ  
มาหาพระเจ้ายาก? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 16      คนบาปรวมตัวกันต่อสู้   
พระเจ้าอันเป็นการกบฏครั้งสุดท้าย  
 หลายคนได้รวมตัวกันต่อต้าน
พระคริสต์และประชากรของ
พระองค์ คือบรรดาผู้ที่ยืนหยัดเพื่อ
ความจริง สันติสุข ความยุติธรรม 
และศีลธรรม  
 การต่อสู้กับความชั่วร้ายในชีวิต
ส่วนตัวของเราเล็งถึงภาพสงคราม
ใหญ่น้ีที่พระเจ้าจะประจัญหน้ากับ
ความชั่วร้ายและท าลายให้สิ้นซาก
ในคราวเดียว  

จงเข้มแข็งและกล้าหาญขณะที่ต่อสู้ 
กับความผิดบาปและความช่ัวร้าย 
เราก าลังต่อสู้โดยอยู่ฝ่ายชนะ 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานตามแบบอย่ าง
ของพระเยซูในพระธรรมมัทธิว 
6:9-13 ข้าแต่พระบิดาแห่งข้า
พระองค์ทัง้หลาย  ผูท้รงสถิตใน
สวรรค ์ ขอให้พระนามของ
พระองคเ์ป็นทีเ่คารพสกัการะ  
ขอให้แผน่ดินของพระองคม์า
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทยั
ของพระองค ์ ในสวรรคเ์ป็น
อย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ใน
แผน่ดินโลก  ขอทรงโปรด
ประทานอาหารประจ าวนั  แก่ข้า
พระองคท์ัง้หลายในกาลวนัน้ีและ
ขอทรงโปรด  ยกบาปผิดของข้า
พระองค ์ เหมือนข้าพระองคย์ก
โทษผูที้ท่ าผิดต่อข้าพระองคนั์น้  
และขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไป
ในการทดลอง  แต่ขอให้พ้นจาก
ซึง่ชัว่ร้าย  เหตวุ่าราชอ านาจ  
และฤทธิเ์ดช  และพระสิริเป็น
ของพระองคสื์บๆไปเป็นนิตย ์ 
อาเมน   
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อธิษฐานออกเสียงหลาย ๆ รอบ 
จนกระทั่งเราสัมผัสในจิตวิญญาณ
ของเราว่า ที่เราอธิษฐานนี้เป็นตัว
เราที่อธิษฐานออกมาจากหัวใจเรา
จริง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ค ากล่าวที่
ออกมาจากปากเราเท่านั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 17:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 17:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่ านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  ข้อพระคัมภีร์
ตอนนี้ขยายความเรื่องความพินาศ
ของกรุงบาบิโลนที่กล่าวถึงใน 
16:17-21  
 “หญิงแพศยาคนส าคญั”  
ชื่อว่าบาบิโลน เป็นตัวแทนของ
จักรวรรดิโรมันสมัยแรกซึ่งมีเทพ
เจ้ามากมายและมีเลือดของผู้พลี
ชีพเพื่อความเชื่อติดอยู่ที่มือ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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 น้ ามากหลายหมายถึงการค้า
ทางทะเลหรือไม่ก็หมายถึงเมืองที่
มีน้ าชุ่มฉ่ า (พระเจ้าประทานความ
อุดมสมบูรณ์ให้)  
 “หญิงแพศยาคนส าคญั”  เป็น
ตัวแทนแห่งความเย้ายวนของระบบ
การปกครองที่ใช้วิธีผิดศีลธรรม
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนุกสนาน 
ความมั่งคั่ง และผลประโยชน์  
 ตรงกันข้ามกับ “หญิงแพศยา ” 
นั่นคือเจ้าสาวของพระคริสต์ 
(คริสตจักร ) ที่บริสุทธิ์และเชื่อฟัง 
(19:6-9)  
 นครบาบิโลนที่ชั่วร้ายตรงกัน
ข้ามกับนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ 
(21 :10- 22 :5) ผู้อ่านยุคแรกอาจ
ระบุได้อย่างง่ายดายว่าบาบิโลน
หมายถึงกรุงโรม แต่บาบิโลนก็เป็น
สัญลักษณ์ของระบบใดๆ ที่เป็น
ปฏิปักษ์กับพระเจ้าด้วย 
 
ข้อ 8 ในบทที่ 12 เราพบพญานาค 
(ซาตาน ) ในบทที่ 13 เราเห็นสัตว์
ร้ายที่มาจากทะเลและฤทธิ์เดชที่  

มันได้รับจากซาตาน ในบทที่ 14-
16 เรา เห็นการพิพากษาอันใหญ่
หลวงของพระเจ้า  
 ในบทนี้สัตว์ร้ายสีแดงเข้มที่
คล้ายกับสัตว์จากทะเลและ
พญานาคปรากฏตัวเป็นแนวร่วม
ของ“หญิงแพศยาคนส าคญั”   
 ข้อความที่กล่าวว่า “ซึง่ได้เป็น  
อยู่ในกาลก่อน  แต่บดัน้ีมิได้เป็น  
และก าลงัจะเป็น” หมายความว่า  
สัตว์ร้ายเคยมีชีวิตอยู่แ ล้วตายและ
กลับคืนชีวิตอีก  
 การคืนชีพของสัตว์ร้ายหมายถึง
การไม่ยอมลดราวาศอกของความ
ชั่วร้าย การกลับคืนมาใหม่ของ
อ านาจความชั่วนี้จะท าให้หลายคน
เชื่อมั่นเข้าร่วมก าลังกับสัตว์ร้าย 
แต่คนที่เลือกฝ่ายความชั่วตัดสิน
โทษตนเองให้รับชะตากรรม
เดียวกับซาตานคือการทนทุกข์
ทรมานชัว่นิรันดร์ 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 6 
ตลอดประวัติศาสตร์ผู้คนถูกฆ่า
เพราะความเชื่อของเขา  
 ตลอดศตวรรษสุดท้ายนี้คนนับ
ล้านๆ ถูกรัฐบาลที่กดข่ีข่มเหง เข่น
ฆ่า และในบรรดาเหยื่อเหล่านั้นมี   
คริสเตียนอยู่เป็นจ านวนมาก  
 ความเมามายของหญิงแพศยา
แสดงถึงความสุนกสนานในความ - 
ส าเร็จอัน ชั่วร้าย  และความรู้สึก
จอมปลอมว่าตนเองมีชัยชนะเหนือ
คริสตจักร  
 แต่คนที่พลีชีพเพื่อความเชื่อทุก
คนที่ล้มลงภายใต้คมดาบของนาง
ล้วนแต่เป็นเครื่องเสริมก าลังความ
เชื่อของคริสตจักร 
 ดังนั้นในปัจจุบันนี้ เมื่อเจอการ
ต่อต้านเพราะเหตุความชอบธรรม
หรือเพราะพระนามของพระเจ้านั้น 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน เราก็ไม่
ต้องกลัว เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา 
และทุกอย่างพระเจ้าทรงอนุญาต
ให้เกิดขึ้น  
 

ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่า
ท าไมผลถึงเป็นเช่นน้ัน แต่ทุกสิ่ง
ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น  

หน้าที่ของเราคือ ไว้วางใจพระเจ้า 
ติดสนิทและแสวงหาพระองค์  

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
ส าหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่
พระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่งทุก
อย่างทั้งในประวัติศาสตร์และทุก
สถานการณ์ในโลกนี้ 
 อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอ
พระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเราใน
ยุคสุดท้ายนี้ เพื่อเราจะสามารถยื น
หยัดด้วยสติปัญญาและด้วยการ
ทรงน าของพระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_____________________ 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 17:9-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 17:9-18 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9-11  ในที่น้ียอห์นอ้างถึงกรุง
โรมซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเป็น
ดินแดนของเนินเขาเจ็ดยอด  
 หลายคนกล่าวว่าเมืองนี้เป็น
สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายทั้งหมด
ในโลกด้วย หมายถึงกลุ่มบุคคล 
ศาสนา กลุ่มรัฐบ าลหรือโครงสร้าง
ใดๆ ที่ต่อต้านพระคริสต์  

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 ไม่ว่าทรรศนะเกี่ยวกับเนินเขา
เจ็ดยอดและกษัตริย์เจ็ดองค์จะ เป็น
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ตอนนี้บ่ง
บอกถึงจุดสุดยอดของการที่ซาตาน
ต่อสู้กับพระเจ้า อ านาจของความชั่ว
ร้ายนั้นมีจ ากัดและจะถูกท าลาย
อย่างราบคาบในไม่ช้า 
 

ข้อ 16 เหตุก ารณ์ได้พลิกผันไป 
แนวร่วมของหญิงแพศยาได้หัน
กลับมาเป็นศัตรูและท าลายนางเสีย 
นี่เป็นวิธีที่วิญญาณชั่วท างาน  
 การท าลายเป็นธรรมชาติของ
มันแม้แต่ผู้ที่ติดตามมันเองก็ตาม
หากไม่สนองตามจุดประสงค์ของ
มันก็จะถูกสลัดทิ้ง แนวร่วมที่ไม่
บริสุทธิ์เป็นแนวร่วมที่ไม่ง่ายเลย
เพราะแ ต่ละฝ่ายต่างถือเอา
ประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 17  
 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราต้อง
ไว้วางใจว่าพระเจ้ายังคงควบคุมอยู่ 

เหนือแผนการและอุบายของผู้ชั่ว
ร้าย  

แผนการของพระองค์จะ 
ส าเร็จผลตามที่พระองค์ตรัสไว้ 
พระเจ้าทรงใช้แม้กระทั่งคนที่ 

ต่อต้านพระองค์ เป็นเคร่ืองมือท า
ให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จ 
 ถึงแม้ว่าพระองค์ยอมให้ความ
ชั่วร้ายแทรกซึมในโลกปัจจุบันแต่
โลกใหม่จะไม่รู้จักความบาปเลย 
 ในพระธรรมวิวรณ์จะหนุนใจ
และให้ความมั่นใจเราอยู่เสมอ
แม้ว่าสถานการณ์จะแย่ขนาดไหน 
หรือแม้คริสเตียนจะต้ องประสบภัย
พิบัติขนาดไหนก็ตาม พระเจ้าก็จะ
ทรงครอบครองอยู่  
 และแม้ว่าอาจจะต้องถึงความตาย 
แต่ความตายนั้นก็จะกลับกลายเป็น
สิ่งที่ดีต่ออาณาจักรพระเจ้า และ
พระองค์ก็จะทรงตอบแทนโลหิตคน
ชอบธรรมที่ต้องหลั่งออกนั้นด้วย  
 ดังนั้น จงให้เรามีก าลังใจและ
เข้มแข็งอยู่เสมอ 
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 ส่วนที่เราจะต้องท าคือ ติดสนิท
กับพระเจ้า แสวงพระพักตร์ของ
พระองค์ ดังนั้น เราได้ จัดเวลาของ
เราในแต่ละวันติดสนิทกับพระเจ้า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ทรงพระองค์ยังครอบครองอยู่และ
คุ้มครองเราเสมอ แ ม้ว่า บางครั้ง
เราจะไม่เข้าใจ และเราก็จะ
สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์
เสมอ และเราขอประกาศความ
ไว้วางใจและความเชื่อในพระองค์
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 18:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม  วิวรณ์  18 :1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้ าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
บทน้ีแสดงให้เห็นการท าลายบาบิ -
โลนอย่างสิ้นเชิง  
 ยอห์นใช้ “บาบิโลน ” ในที่น้ี
เปรียบเทียบกับมหาอ านาจที่ ชั่ว
ร้ายของโลกและทุกอย่างที่มันเป็น
ตัวแทน ทุกสิ่งที่พยายามขัดขวาง
พระประสงค์ของพระเจ้าจะพบจุด
จบที่ร้ายแรง 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,3        นักธุรกิจในจักรวรรดิ
โรมันร่ ารวยยิ่งๆ ข้ึนจากการหา
ผลประโยชน์จากสังคมที่รักความ
สนุกสนานที่ผิดบาป  
 นักธุรกิจจ านวนมากในปัจจุบันก็
ท าเช่นเดียวกัน ธุรกิจและการ
ปกครองมักจะตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความละโมบ เงินทอง และ
อ านาจ  
 คนที่ฉลาดหลักแหลมจ านวน
มากถูกทดลองให้ฉวยโอกาสตัก
ตวงผลประโยชน์จากระบบที่ชั่ว
ร้ายเพื่อให้ร่ ารวยมากขึ้น  

คริสเตียนได้รับค าเตือน 
ให้รักษาตัวเป็นอิสระจาก 

การล่อลวงของเงินทอง สถานภาพ
และชีวิตที่สะดวกสบาย เราต้อง 
มีชีวิตตามค่านิยมที่พระคริสต์ 
ทรงวางแบบอย่างไว้คือ 

การรับใช้ การให้ การเสียสละ  
การเช่ือฟัง และความจริง 
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 เรามีค่านิยมชีวิตของเราตาม
หลักการของพระคัมภีร์หรือไม่ 
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 4-8 ชาวบาบิโลนมีชีวิตฟุ้งเฟ้อ
และสนุกสนาน นางโอ้อวดว่า “เรา
ด ารงอยู่ในต าแหน่งราชินี.... เราจะ
ไม่ประสบความระทมทกุขเ์ลย”   
 คนที่มีอ านาจและมั่งคั่งของโลก
นี้มักจะมีท่าทีเช่นเดียวกันนี้ คนที่มี
ฐานะทางการเงินดีมักจะรู้สึกมั่นคง 
ไม่หวั่น ไหว และรู้สึกว่าควบคุม
อะไรๆ ได้ ไม่รู้สึกต้องการพระเจ้า
หรือคนอื่น ท่าทีแบบน้ีเป็นการท้า
ทายพระเจ้าและพระองค์จะพิพาก -
ษาอย่างรุนแรง  
 พระเจา้ทรงบอกเราให้หลีกเลี่ยง
จากบาปผิดของบาบิโลน ถ้าเรามี
ฐานะทางการเงินม่ันคง อย่ามัว    
อิ่มใจและถูกล่อลวงให้เชื่อในส่ิงที่     
ไม่จริงเรื่องการพึ่งตนเองได้โดย   
ไม่ต้องพึ่งใคร  

จงใช้ทรัพย์สินของเรา 
ช่วยเหลือผู้อื่นและ 

ขยายอาณาจักรพระเจ้า 
 เราได้ใช้ความสามารถ ทรัพย์ -
สินเงินทองของเรา เพื่อตัวเราเอง
หรือเพื่ออาณาจักรพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความสามารถ ทรัพย์สมบัติ 
เงินทอง ครอบครัว และทุกสิ่งทุก
อย่างที่พระเจ้าประทานให้เรา 
อธิษฐานมอบทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้น
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงใช้
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และ
เพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
 อธิษฐานส าหรับตัวของเราเองที่
จะมี สายตาฝ่ายวิญญาณที่เราจะ
คิด ฝัน วางแผนงาน และกระท า
ทุกอย่างตามค่านิยมที่พระคริสต์
ทรงวางไว้ส าหรับชีวิตของเรานั้น 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 18:9-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 18 :9-24 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ข้อ 
9-19 
คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ระบบเศรษฐกิจด้านต่างๆ จะร่ าไห้
ที่บาบิโลนล่มสลาย  
 พวกผู้น าทางการเมืองจะอาลัย
เพราะเขาเป็นคนปกครองดูแล
ทรัพย์สินของบาบิโลน และอยู่ใน
ต าแหน่งที่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัว
ได้มาก  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 พวกพ่อค้าจะโศกเศร้าเพราะ    
บาบิโลนซึ่งเป็นลูกค้าคนส าคัญ
ที่สุดได้ล่มจมแล้ว พวกกัปตันเรือ
ไม่อาจน าสินค้ามาขายเพราะบรรดา
พ่อค้าไม่มีตลาดที่จะท าการค้า  
 การล่มสลายของระบบโลกอัน
ชั่วร้ายจะมีผลต่อทุกคนที่ชื่นชม
และพึ่งพาในระบบนี้  ไม่มีแม้แต่คน
เดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ล่มสลายของบาบิโลน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11-13       รายการของสินค้า 
ต่าง ๆ ที่ยกมาแสดงให้เห็นถึง
สังคมที่นิยมวัตถุเป็นอย่างยิ่ง มี
สินค้าเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นสิ่งของ
จ าเป็นส่วนใหญ่เป็นของฟุ่มเฟือย  
 สังคมปล่อย ตัวเองตามความ
พอใจ ผู้คนเต็มใจที่จะใช้วิธีการชั่ว
ร้ายเพื่อเติมเต็มความต้องการของ
ตน แม้แต่มนุษย์ก็กลายเป็นสินค้า 
“ร่างกายและจิตวิญญาณของ
มนุษย์ ” ถูกขายให้เป็นทาสบาบิ -
โลน 

ข้อ 11-19   ประชากรของพระเจ้า  
ไม่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อเงินเพราะว่า
เงินไม่มีคุณค่าใดๆ ในนิรันดร์กาล  
 เราควรระมัดระวังมิให้เกิดความ
โลภซึ่งเป็นบาปที่พร้อมเสมอที่จะ
เข้ายึดกุมชีวิตของเรา 
 ปัญหาหลักของมนุษย์คือการให้
ตัวเองเป็นหลัก และตอบสนองความ
ต้องการของตัวเอง ตามความชอบ
และความพึงพอใจ ซึ่งเป็นส่ิงที่
ซาตานได้ใช้เป็นกับดักมนุษย์มา
โดยตลอดและมันก็ประสบควา ม-
ส าเร็จด้วย  
 เมื่อเราตั้งใจจะด าเนินชีวิตไปกับ
พระเจ้า เราต้องระมัดระวังกล
อุบายของซาตานอันนี้  

ให้เรากลับมามองตัวของเราเองว่า 
ณ เวลานี้เราตอบสนองใคร  

และตอบสนองอะไร  
เราตอบสนองน้ าพระทัยพระเจ้า  
หรือตอบสนองความต้องการของเรา  
เราตอบสนองความพึงพอใจของเรา 

หรือเราตอบสนอง 
อาณาจักรพระเจ้า 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอแผ่นดินของพระ -
เจ้ามาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 
ตามค าอธิษฐานพระเยซูทรงสอน
เราไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 
นั้น ทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับ
แผ่นดินของพระองค์ว่าเราต้อง
ตอบสนองอย่างไรบ้าง ให้ พระองค์
ทรงเปิดเผยกับเรา เพื่อเราจะ
สามารถรับใช้พระองค์ตามน้ า -
พระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ตามใจ
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



74 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 

วันที่ 27 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 19:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 19 :1-10  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องการสรรเสริญ
พระเจ้าอย่างไรบ้าง จากพระธรรม
ตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-8  ผู้คนเป็นอันมากในสวรรค์
เริ่มร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่
พระเจ้าส าหรับชัยชนะของพระองค์ 
(19:1-3)  
 จากนั้นผู้อาวุโส 24 คน (คน
เหล่านี้เป็นใครกล่าวไว้ในค าอธิบาย 
4:4) ร่วมร้องเพลงด้วย (19:4)  
 ในที่สุดนักร้องคณะใหญ่แห่ง
สวรรค์ร้องสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้ง 

หนึ่ง นั่นคืองานเลี้ยงฉลองการสมรส
ของพระเมษโปดกมาถึงแล้ว  ซึ่งเรา
ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม 
 
ข้อ 7-8          นี่เป็นจุดสุดยอด  
ของประวัติศาสตร์มนุษย์คือการ
พิพากษาคนชั่วและงานเลี้ยงฉลอง
สมรสของพระเมษโปดกและ
เจ้าสาวคือคริสตจักร  
 คริสตจักรประกอบด้วยผู้เชื่อ      
ที่ซื่อสัตย์จากทุกยุคสมัย ความ -
บริสุทธิ์ของเจ้าสาวแตกต่างกันอย่าง
มากกับเค รื่องแต่งกายอันหรูหรา
ฟู่ฟ่าของหญิงแพศยาใน 17:4 และ 
18:16  
 เครื่องแต่งกายของเจ้าสาวคือ
ความชอบธรรมของประชากรของ
พระเจ้า  
 การประพฤติอันชอบธรรมเหล่า-
นี้ไม่ใช่การปฏิบัติตามพิธีกรรม
ศาสนาของผู้เชื่อเพื่อบุญกุศล แต่
เป็นการสะท้อนถึงพระราชกิจของ
พระเยซูคริสต์ที่ทรงช่ว ยเราให้รอด 
(7.9,14)  
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป ค าสรรเสริญเป็น
การตอบสนองต่อพระเจ้าด้วย
ความรู้สึกจากใจ  
 ยิ่งเรารู้จักพระองค์ดีข้ึนและ
ประจักษ์ในสิ่งที่พระองค์ทรง
กระท ามากข้ึน เราก็ยิ่งจะตอบ -
สนองด้วยการสรรเสริญมากยิ่งขึ้น  

การสรรเสริญเป็นหัวใจ 
ของการนมัสการที่แท้จริง  

จงให้การสรรเสริญพระเจ้าของเรา
หลั่งไหลออกมาจากการที่เรา
ประจักษ์ว่าพระองค์เป็นผู้ใด 
และทรงรักเรามากเพียงใด 

 ทุกครั้งที่เราอยู่ที่คริสตจักรและ
นมัสการสรรเสริญพระเจ้ากับพี่
น้อง เรามีท่าทีการนมัสการอย่างไร
บ้าง และจากการที่เราเฝ้าเดี่ ยวใน
วันนี้ การนมัสการของเรานั้นมี
อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 10   ทูตสวรรค์ไม่ได้ยอมรับ
การหมอบกราบและนมัสการของ
ยอห์นเพราะว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียว
สมควรได้รับการนมัสการ  
 เราทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกับ
ยอห์นที่รู้สึกเต็มตื้นไปกับการเผย 
พระวจนะด้วยภาพอันยิ่งใหญ่
เหล่านี้ แต่พระเยซูคริสต์คือศูนย์ -
กลางของการส าแดงของพระเจ้าและ
แผนการไถ่บาปของพระองค์ (ตาม
การป่าวประกาศของผู้เผยพระ
วจนะ)  
 ขณะที่เราอ่านพระธรรมวิวรณ์
อย่าจมปลักกับรายละเอียดของ
นิมิตอันน่าครั่นคร้าม โปรดจ าไว้ว่า
ชัยชนะสูงสุดของพระเยซูคริสต์
เหนือความชั่วร้ายทั้งมวลคือหัวใจ
ของนิมิตทั้งหลาย 
 
อธิษฐาน 
 วันนี้ ให้เราอธิษฐานนมัสการ
สรรเสริญพระเจ้า จากพระธรรม
สดุดี 145 อ่านออกเสียงด้วยท่าที
อธิษฐาน  
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 และถ้าเราท่องสดุดี 145 ได้ให้
เราภาวนาอธิษฐานโดยใช้ความคิด
ใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้า และจะท าให้เรานมัสการพระ
เจ้าได้อย่างเต็มที่ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 19:11-21  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 19:11-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ความรู้สึกของท่านเป็นอย่างไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ที่ได้เห็นถึงพระ
เยซูคริสต์พระเจ้าแห่งชัยชนะเหนือ
ซาตานที่เคยข่มเหงและท าลายคริส-
เตียนมาตลอดประวัติศาสตร์ ?  
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11-21 นิมิตของยอห์นเปลี่ยน
ฉากอีกครั้งหนึ่ง ฟ้าสวรรค์เปิดออก
และพระเยซูทรงปรากฏครั้งนี้มิใช่
ในฐานะพ ระเมษโปดกแต่ในฐานะ
นักรบบนม้าขาว (สัญลักษณ์ของ
ชัยชนะ)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกในฐานะ
พระเมษโปดกเพือ่ถวายบูชาไถ่บาป 
แต่พระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะ 
ผู้พิชิตและกษัตริย์ผู้พิพากษาลง -
โทษ (2 ธส.1:7-10)  
 การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู
ทรงน ามาซึ่งการอภัยบาป ครั้งที่
สองจะทรงน าการพิพากษามา แนว
รบระหว่างพระเจ้ากับความชั่วร้าย
ก าหนดข้ึนแล้ว และโลกก าลังรอคอย
จอมกษัตริย์ยาตราเข้าสู่สนามรบ 
 
ข้อ 19-21 แนวรบก าหนดข้ึนแล้ว 
การเผชิญหน้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์มนุษย์ก าลังจะเริ่มข้ึน 
 สัตว์ร้าย (ปฏิปักษ์พระคริสต)์ และ 
ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้รวบรวม
บรรดานักปกครองและกองทหาร
ของโลกที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของมันเข้ามา กองทัพของศัตรูเชื่อ
ว่าพวกเขาพากันมาด้วยเจตจ านง
ของตนเอง แต่ในความเป็นจริงพระ
เจ้าทรงเป็นผู้เรียกให้เข้าสู่สงคราม
เพื่อจะพิชิตพวกเขา  

 การที่พวกเขาถือสิทธิ์เข้าต่อสู้กับ
พระเจ้าเช่ นนี้แสดงให้เห็นว่าการ
กบฏได้บิดเบือนความคิดของพวก
เขาให้ท าในสิ่งที่ผิด  
 อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วไม่มี
การต่อสู้ใดๆ เพราะพระเยซูได้รับ
ชัยชนะแล้วเมื่อทรงสิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขน และทรงเป็นขึ้นจาก
ตาย ด้วยเหตุนี้พวกผู้น าที่ชั่วร้าย
จึงถูกจับกุมทันทีและถูกส่งไปรับ
โทษ และอ านาจของความชั่วช้าก็
ถูกท าลายล้างจนสิ้นซาก 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ในข้อ 16 
 ชื่อนี้แสดงเอกสิทธิ์ของพระเจ้า 
โลกส่วนใหญ่ก าลังบูชากราบไหว้
สัตว์ร้าย ผู้เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ 
ผู้ที่เขาเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชและมีสิทธิ
อ านาจเหนือทุกสิ่ง แล้วทันใดน้ัน
พระคริสต์และกองทัพทูตสวรรค์
ของพระองค์ทรงม้าออกมา  
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 พระองค์ทรงเป็น “จอมกษตัริย์
และจอมเจ้านาย ” การเสด็จมา
ของพระองค์เป็นสัญญาณแสดงถึง
จุดจบของอ านาจเทียมเท็จ 
 ในพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วม
สมัย ได้แปลไว้ว่า “กษตัริยเ์หนือ
กษตัริยท์ัง้หลาย เจ้านายเหนือ
เจ้านายทัง้หลาย”  
 ผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อนี้ได้มีเพียงผู้
เดียวในโลกและในจักรวาลนี้คือ 
พระเยซูคริสต์ เท่านั้น  
 พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์
และจอมเจ้านายของเราหรือไม่ 
และอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเป็นพ ระเจ้าแห่งชัยชนะ  และ
ให้เรามอบถวายชีวิตของเราแด่
พระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงเป็น
จอมกษัตริย์และจอมเจ้านายใน
ชีวิตของเราตลอดไป 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 29 พฤศจิกายน   
วิวรณ์  20:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 20:1-6  
ช้า ๆ  2 รอบ 
ท่านได้เห็นชัยชนะที่พระเจ้า
ประทานให้กั บผู้เชื่อจากพระธรรม
ตอนนี้อะไรบ้าง ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2-4  คนมักจะเรียกพันปีนี้ว่า 
“สหัสวรรษ” (“มิลเลนเนียม ” ซึ่งมา
จากค าว่า “หนึ่งพัน” ในภาษาลาติน)  
 นักวิชาการคริสเตียนมีความเห็น 
แตกต่างกันในเรื่อ งที่ว่าพันปีจะ
เกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร มี
แนวความคิดหลักๆ สามประการ
คือ ทรรศนะหลังยุคพันปี (Post-
millennialism) ทรรศนะก่อนยุคพันปี 

(Premillennialism) และทรรศนะ     
ไม่มียุคพันปี (Amillennialism)  

 ทรรศนะหลังยุคพันปี เชื่อ
ตามตัวอักษรว่ามีช่วงเวลาพันปี
จริงๆ เป็ นพันปีแห่งสันติสุขบน
โลกซึ่งคริสตจักรน าเข้ามา เมื่อ
สิ้นพันปีซาตานก็จะถูกปลดปล่อย
อีกครั้งและพระคริสต์จะเสด็จ
กลับมาพิชิตซาตานและครอบ -
ครองเป็นนิตย์ การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระคริสต์จะเกิดข้ึน
หลังช่วงพันปี 
 ทรรศนะก่อนยุคพันปี  เชื่อ
ตามตัวอักษรเช่นกันว่าเป็น
ช่วงเว ลาพันปีจริงๆ แต่เชื่อว่า
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระ -
คริสต์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ครอบครองพันปีของพระองค์ 
และการครอบครองนี้จะเกิดขึ้น
ก่อนการก าจัดซาตานในครั้ง
สุดท้าย 
 ทรรศนะไม่มียุคพันปี เข้าใจ
ว่ายุคพันปีเป็นเพียงสัญลักษณ์
ของช่วงเวลาระหว่างการเสด็จสู่ 
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สวรรค์ข องพระคริสต์กับการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ พันปี
นี้เป็นการครอบครองของพระ -
คริสต์ในใจของผู้ที่เชื่อและ
คริสตจักรของพระองค์ ด้วยเหตุ
นี้ยุคพันปีจึงเป็นอีกค ากล่าว
หนึ่งที่หมายถึงยุคของคริสตจักร 
ยุคนี้จะสิ้นสุดลงในเวลาที่พระ -
คริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง 

 ทรรศนะที่แตกต่างกั นเกี่ยวกับ
ยุคพันปีไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรือแตกแยกในคริสต-
จักร เพราะแนวคิดทั้งสามต่างยอมรับ
ว่าพระคริสต์จะกลับมาพิชิตซาตาน
และครอบครองตลอดไป ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของคริสต์ศาสนา  
 ไม่ว่ายุคพันปีจะเป็นอย่างไรและ
จะเกิดข้ึนเมื่อไร พระเยซูก็จะรวมผู้
เชื่อเข้าเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นเราจึง
ไม่ควรให้ประเด็นของเรื่องนี้ท าให้
เราแตกแยก 
 
ข้อ 5,6 คริสเตียนมีทรรศนะสอง
แบบเกี่ยวกับการเป็นข้ึนจากตาย
ครั้งแรก  

1.) บางคนเชื่อว่าการเป็นข้ึนมา
ครั้งแรกเป็นเรื่องจิตวิญญาณ (เกิด 
ขึ้นในโลกของเราเมื่อรับความรอด ) 
และยุคพันปีเป็นกา รที่เราร่วม
ครอบครองกับพระคริสต์ฝ่ายจิต -
วิญญาณ ระหว่างการเสด็จมาครั้ง
แรกกับครั้งที่สองของพระองค์ 
ระหว่างช่วงเวลานี้เราเป็นปุโรหิต
ของพระเจ้าเพราะพระคริสต์  
ครอบครองในจิตใจเรา ในทรรศนะ
นี้การเป็นขึ้นจากตาย ครั้งที่สองจะ
เป็นการที่กายของคน ทั้งปวงคืน
ชีพเพื่อรับการพพิากษา  
2.) บางคนเชื่อว่าการเป็นข้ึนจาก
ตายครั้งแรกเกิดขึ้นภายหลังจาก
ซาตานถูกกันออกไปแล้ว เป็นการ
เป็นขึ้นจากตายฝ่ายร่างกายของผู้
เชื่อ ผู้ซึ่งต่อมาได้ครอบครองโลกนี้
ร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี
ตามตัวอักษร การเป็นข้ึนจากตาย
ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อพันปีสิ้นสุด ลง
เพื่อจะพิพากษาคนไม่เชื่อที่ตายไป
แล้ว 
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ข้อ 6 การตายครั้งที่สองเป็นการ
ตายจากจิตวิญญาณ เป็นการแยก
จากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองข้อ 3 
ยอห์นไม่ได้กล่าวว่าเหตุใดพระเจ้า
จึงทรงปลดปล่อยซาตานอีกครั้ง
หนึ่ง แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการพิพากษาโลก  
 บางทีอาจจะเพื่อเปิดโปงคนที่
กบฏต่อพระเจ้าอยู่ในใจ และเพื่อ
ยืนยันว่าใครซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
จริงๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดผล
ของการปล่อยซาตานก็คือความชั่ว
ร้ายถูกท าลายลงอย่างสิ้นเชิง 
(20:12-15) 
 เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าจริง ๆ 
หรือไม่ จากพระธรรมตอนน้ีท าให้
เราเห็นถึงปลายทางของคนที่หน้า
ไหว้หลังหลอก ดังนั้นเราจึงต้อง
ด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง  
 
 

แต่ถ้าเราผิดพลาด  
เราก็มีพระเยซูคริสต์ทรงช่วยช าระ
เราให้พ้นจากบาปได้โดยพระโลหิต
ของพระองค์เมื่อเรากลับใจและ

สารภาพบาปต่อพระองค์  
และเรายังมีพระวจนะและ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเรา 
ให้มีชัยชนะต่อเน้ือหนังได้ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และขอบ -
พระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง
ปกป้องเราให้พ้นจากอ านาจของมาร
ซาตาน ซึ่งในที่สุดมันไม่สามารถ
ชนะเราได ้
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจ งที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 30 พฤศจิกายน   
วิวรณ์ 20:7-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 20:7-15 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า ผลสุดท้ายของซาตานคืออะไร 
(ข้อ 10) ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-9     โกกและมาโกกเป็น
สัญลักษณ์ของกองก าลังของความ
ชั่วร้ายที่รวมพลเข้าต่อสู่พระเจ้า  
 ยาเฟทบุตรของโนอาห์มีบุตรคน
หนึ่งชื่อมาโกก (ปฐก.10:2) เอเส-
เคียลพูดถึงโกกว่าเป็นผู้น าของ
กองก าลังที่ต่อสู้อิสราเอล (อสค .
38,39) 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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ข้อ 10          อ านาจของซาตานไม่
จีรังยั่งยืน มันจะพบความพินาศ  
 มันเริ่มงานที่ชั่วร้ายในมนุษย์
ตั้งแต่แรกเริ่ม (ปฐก.3:1-6) และ
ยังคงท า งานของมันเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน แต่ซาตานจะถูกท าลาย
เมื่อถูกโยนลงในบึงไฟก ามะถัน 
ซาตานถูกปล่อยจากขุมนรก (“คุก
ที่ขังมัน” 20:7) แต่มันจะไม่มีวัน
รอดจากบึงไฟและไม่อาจคุกคาม
ใครได้อีก 
 

ข้อ 12-15 ขณะที่มีการพิพากษา 
หนังสือเล่มต่างๆ จะเปิดออก  
 หนังสือเหล่านี้เป็นตัวแทนก าร
พิพากษาของพระเจ้าและในหนังสือ
เหล่านี้จะบันทึกการกระท าอัน
เด่นชัดของผู้เชื่อที่มีความสัมพันธ์
อันแท้จริงกับพระเจ้า หนังสือแห่ง
ชีวิตจะบรรจุชื่อของผู้ที่ไว้วางใจ ให้
พระคริสต์ช่วยเขาให้รอด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองในข้อ 14 

 ความตายและแดนมรณาถูกทิ้ง
ลงไปใน บึงไฟแล้วการพิพากษา
ของพระเจ้าก็จบส้ิน บึงไฟเป็น
จุดหมายปลายทางสุดท้ายของสิ่งที่
ชั่วร้ายได้แก่ ซาตาน สัตว์ร้าย ผู้
เผยพระวจนะเท็จ วิญญาณชั่ว 
ความตาย แดนมรณา และคนที่ไม่
มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตเพราะเขา
ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์  

การพิพากษาของพระเจ้าในนิมิต
ของยอห์นไม่มีส่วนที่เป็นสีเทาๆ 

หากเราไม่แสดงตัวว่า 
เราเช่ือในพระคริสต์  

ยอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้า  
เราก็จะไม่มีความหวัง  

ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สอง  
และไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ได้เลย 
 เราอยู่ฝ่ายไหน  ถ้าเราอยู่ฝ่าย
พระเจ้า เราก็มีชัยชนะ เรามั่นใจ
หรือไม่ว่า เราอยู่ฝ่ายพ ระเจ้าและ
อยู่ฝ่ายชัยชนะ อะไรที่ท าให้เราคิด
เช่นนั้น (อฟ.2.8-9) 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรอดที่พระเจ้า
ประทานให้กับเราเป็นพระคุณ 
เพราะความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง   
ช่วยให้เราเติบโตขึ้นในทางของ
พระองค์ ให้รู้จักพระองค์มากข้ึน 
รักพระองค์มากขึ้นและมีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้นทุกๆ วัน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับชัยชนะที่พระเจ้าประทาน
ให้ กับเรา ส าหรับการจัดเตรียมทุก
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราใน
การด าเนิ นชีวิตในชัยชนะจาก
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

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