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จากใจศิษยาภิบาล 
ธันวาคมคือเดือนที่เราคิดถึงเทศกาลคริสตมาสกัน ทั่วโลกต่างเฉลิม

ฉลองถึงวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ด้วยคือการที่พระองค์ได้ส าแดงความรักและพระคุณของพระองค์แก่เรา
ทั้งหลาย 
ความรักคือการที่พระองค์ทรงรักเราผู้เป็นคนบาป แต่พระเจ้าพระบิดาก็

ทรงรักเรา พระองค์ไม่ได้เพียงแต่บอกเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงส าแดง
ความรักของพระองค์โดยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไถ่เราให้พ้นจากความบาป ดังใน
พระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16 ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรกั
โลก  จนได้ทรงประทานพระบตุรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพือ่ทุกคน
ทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรนัดร”์ 
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้นยิ่งใหญ่มาก เพราะพระองค์ทรงรักเรา

ผู้ไม่น่ารัก มนุษย์ที่ไม่มีอะไรเลย ซ้ ายังเป็นคนบาป และมักทรยศต่อ
พระองค์อยู่เรื่อย ๆ ตลอดเวลา แต่พระองค์ก็ยังทรงรักเราอยู่ พระองค์ทรง
เลือกที่จะตายแทนเราที่เป็นคนที่ไม่สมควรได้รับการอภัยและความรักจาก
พระองค์เลย ดังที่พระธรรมโรมบทที่ 5 ข้อ 8 คือ “แต่พระเจ้าทรงส าแดง
ความรกัของพระองคแ์ก่เราทัง้หลาย  คือขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาป
อยู่นัน้  พระคริสตไ์ด้ทรงส้ินพระชนมเ์พือ่เรา” 
พี่น้องที่รักครับ ขอให้เราพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ให้ดี ช้า ๆ 

นะครับ ว่า “ขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยู่นัน้  พระคริสตไ์ด้ทรง
ส้ินพระชนมเ์พือ่เรา ” ไม่ใช่ขณะที่เราเป็นคนดี คนชอบธรรม นะครับ ที่
พระองค์ทรงตายแทนเรา แต่ในขณะที่เราเป็นคนบาปต่างหาก ที่พระองค์
ทรงตายแทนเรา แทนความบาปผิดของเรา 
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สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งใจผมอย่างยิ่ง คือขณะที่ผมท าบาปต่อพระองค์ 
ทรยศพระองค์ ปฏิเสธพระองค์ พระองค์ไม่ได้ถือโทษ แต่พระองค์ทรงช่วย
เรา ไถ่เราให้พ้นจากความบาปผิดนั้นเสีย และยิ่งกว่านั้นอี ก พระองค์ทรง
รักผมด้วย 
พี่น้องคิดว่า มีความรักอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือไม่ ที่ใครคนหนึ่งจะรัก

คนที่แง่ลบกับตน เพราะโดยปรกติเราที่เป็นมนุษย์นั้น เราจะรักคนที่รักเรา 
คนที่ท าดีต่อเรา แต่ส าหรับคนที่ปฏิเสธเรา ท าไม่ดีต่อเรา โดยธรรมชาติ
ของเรา เราก็จะหนีคนนั้นไปให้สุด ๆ แต่ไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าทรงกระท า
ในสิ่งที่ตรงกันข้าม นี่คือพระลักษณะขของพระองค์ 
และเมื่อเรารับความรอด เราเป็นคนชอบธรรมโดยพระองค์แล้ว เราก็จะ

มีพระลักษณะของพระองค์อยู่ในตัวเรา ดังนั้น สาวกของพระคริสต์ทุกคน 
จึงรักคนที่ไม่น่ารักได้ รักได้แม้แต่คนที่แง่ลบ กับเรา คนที่ปฏิเสธเรา คนที่
ท าไม่ดีกับเราก็ตาม  
ที่ผมบอกว่า ผมรู้ว่าคนไหนเป็นสาวกของพระคริสต์ ก็โดยดูพระ

ลักษณะของพระคริสต์ว่าอยู่ในตัวคนนั้นหรือไม่ ซึ่งเราสามารถเห็นได้เป็น
ประจักษ์ และสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสของเรา 
พี่น้องครับ ท่านเป็นสาวกของพระคริสต์ หรือไม่ ผมไม่ได้บอกว่า ท่าน

เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่นะครับ เพราะสาวกของพระคริสต์ไม่ใช่เพียง
เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เขาเป็นผู้ที่มีพระคริสต์ครอบครองเขา
ทั้งหมด ทั้งความคิด ทั้งจิตใจ ทั้งหัวใจ ทั้งวิญญาณ ทั้งค าพูด ทั้งการ
กระท า ทุกอย่างทั้งหมดของเขานั้นเขายอมจ านนต่อพระคริสต์ทั้งหมด 
พี่น้องครับ ผมหวังว่า การที่เราท าการเฝ้าเดี่ยวจากหนังสือ QT  ชุดนี้

มาแล้วครบ 3 ปี จะท าให้เราได้รู้จักพระองค์ และปรารถนาที่จะถวายชีวิต
ทั้งหมดของเราแก่พระองค์มากขึ้นทุกวัน  ๆ  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร 

 นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์  8:22-45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:1 “ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด  
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญ 
พระเจ้าเถิด" 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  
8:22-45 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
 ข้อ 24   โซโลมอนอ้างถึงพระ
สัญญาที่พระเจ้าทรงให้ด าวิดไว้ใน 
พระธรรม 2 ซามูเอล 7:12-15 ที่ว่า
บุตรชายคนหนึ่งของดาวิดจะเป็น
ผู้สร้างพระวิหาร 
 ข้อ 41- 43   พระเจ้าทรงเลือก
อิสราเอลให้เป็นพรแก่คนทั่วโลก
(ปฐก.12:1-3)  

 พระพรนี้เป็นจริงเมื่อพระเยซู   
ซึ่งเป็นเชื้อสายของอับราฮัม  และ
ดาวิด (กท.3:8,9) เสด็จมาเพื่อเป็น
พระมาซี ฮาของทุกคน ทั้งที่เป็น
ชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว  
 ตอนแรกที่ชาวอิสราเอลเข้ามา
ในดินแดนแห่งพันธสัญญาพวกเขา
ได้รับค าสั่งให้กวาดล้างบรรดาชน -
ชาติที่ชั่วร้าย เราจึงได้อ่านเรื่อง
สงครามมากมายหลายครั้งในพันธ-
สัญญาเดิม แต่เราไม่ควรสรุปว่า
การท าสงครามเป็นหน้าที่อันดับ
แรกของอิสราเอล  
 หลังจากปราบชนชาติที่ชั่วร้าย
แล้ว อิสราเอลต้องเป็นความสว่าง
แก่ชนชาติข้างเคียง แต่น่าเศร้าที่
ความบาปและความมืดบอดฝ่าย
วิญญาณของอิสราเอลเองท าให้
พวกเขาไม่สามารถน าความรัก  
ของพระเจ้าไปถึงชนชาติอื่นๆ ได้ 
พระเยซูจึงเสด็จมาเพื่อท าสิ่งที่
อิสราเอลท าไม่ส าเร็จ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 27        ในค าอธิษฐานถวาย   
พระวิหาร โซโลมอนประกาศว่าแม้  
แต่ฟ้าสวรรค์สูงสุดยังไม่อาจรับ
พระเจ้าไว้ได้  
 แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พระเจ้าก็ยัง
ทรงเต็มพระทัยที่จะสถิตในใจคนที่
รักพระองค์ ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆที่
พระเจ้าแห่งจักรวาลท รงอาศัยอยู่
ในประชากรของพระองค์ 
 

ข้อ 33,34  ประชาชนละทิ้งพระเจ้า
อยู่เสมอ  
 หลังจากสมัยของโซโลมอน ทุก
อย่างด า เนินไปตามที่โซโลมอน
บรรยายไว้ใน พระธรรมตอนนี้
จนกระทั่งอ าณาจักรล่มสลาย 
เนื่องจากประชาชน ท าบาป พระ
เจ้าจึงทรงให้ศัตรูมารุกรานพวกเขา
หลายครั้ง  
 แล้วเมื่อสิ้นหวั งประชาชนก็ร้อง
ทูลต่อพระเจ้า ขอการอภัยโทษ 
และพระเจ้าก็ทรงช่วยกู้พวกเขา 

 นี่คือความม่ันใจที่เรามีใน      
พระเจ้า และที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเราคือ ความรักที่พระองค์
ทรงมีต่อเราไม่ว่าเราจะหนีพระองค์
ไป หรือล้มเหลวกับพระองค์ แต่
สายใยความรักแห่งพระคุณของ
พระองค์ก็ยังทรงมีต่อเราอยู่เสมอ  

ดังนั้น อย่าให้ซาตานหลอกลวงเรา
ท าให้เราออกห่างจากพระเจ้า  

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม  
ให้เรารีบกลับมาหาพระองค์ 

พระองค์ทรงยังรัก 
และรอคอยเราอยู่เสมอ 

 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ความรัก และพระคุณที่พระเจ้าทรง
มีต่อเราเสมอ ไม่ว่าเราจะ ผิดพลาด
มากขนาดไหนก็ตาม พระเจ้าก็ทรง
รอคอยเรา และให้โอกาสเราเสมอ 
ให้เราใช้เวลานี้สรรเสริญพระเจ้าถึง
ความรักและพระคุณนี้ เราอาจจะ
อธิษฐานโดยอ่านจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 139 ก็ได้  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 8:46-66 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:1 “ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด   
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญ 
พระเจ้าเถิด" 
อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  
8:46-66 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 46-53  
เหมือนโซโลมอนจะรู้ว่าในอนาคต
ประชาชนจะตกเป็นเชลย (2พกษ. 
17,25) โซโลมอนขอให้พระเจ้าทรง
เมตตาประชาชนเมื่อพวกเขาร้อง
ทูลต่อพระองค์ ยกโทษพวกเขา 
และน าพวกเขากลับมายังดินแดน
ของพวกเขา  

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



ธันวาคม – 9 

 พระคัมภีร์กล่าวถึงการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาของชาวอิสราเอลใน
พระธรรมเอสรา 1,2 และพระธรรม 
เนหะมีย์1,2 
 

ข้อคิดพระธรรมตอน นี้และ
การตอบสนอง ในข้อ 56-60  
โซโลมอนสรรเสริญพระเจ้าและ
อธิษฐานเพื่อประชาชน ค าอธิษฐาน 
ของเขาเป็นแบบอย่างในการ
อธิษฐานของเรา  
 โซโลมอนมีค าของ่ายๆ 5 ประการ
คือ [1] ขอการสถิตอยู่ของพระเจ้า 
[2] ขอความปรารถนาที่จะท าตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเรื่อง 
(ขอทรงหันใจของเรามาหาพระองค ์
8:58) [3] ขอความช่วยเหลือที่
จ าเป็นในแต่ละวัน (8:58) [4] ขอ
ความปรารถนาและความสามารถ
ที่จะเชื่อฟังกฎหมายและค าบัญชา
ของพระองค์ (8:58) [5] ขอให้
อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไป 
ทั่วโลก (8:60) ค าขอเหล่านี้ยังคงมี
ความส าคัญในปัจจุบัน  

 เมื่อเราอธิฐานเพื่อคริ สตจักร
หรือครอบครัวของเรา เราก็ทูลขอ
สิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าได้เช่นกัน 
 พระธรรมตอนนี้เป็นแบบอย่าง   
ที่ดีส าหรับเราในการอธิษฐาน   
พระเจ้าด้วยเช่นกัน  
 ให้เราพิจารณาพระธรรมตอนนี้
ช้า ๆ อีกครั้งหนึ่ง พยายามจับ
หลัก 5 ประการนี้ให้ได้ และในบาง
วันที่พระเจ้าทรงน า หรือได้ รับการ
ดลจิตดลใจเราอาจจะใช้พระธรรม
ตอนนี้เป็นแบบอย่างในการอธิษ -
ฐานทูลต่อพระเจ้าได้เป็นอย่างดี 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐาน 5 ด้านตาม     
ค าอธิษฐานที่โซโลมอนได้ทูลต่อ   
พระเจ้าจากพระธรรมที่เราได้เฝ้า
เดี่ยวไปในวันนี้คือ [1] ขอการทรง
สถิตของพระเจ้าในชีวิตเรา [2] ขอ
ความป รารถนาที่จะท าตามน้ า -
พระทัย ของพระเจ้าในทุกเรื่อง [3] 
ขอความช่วยเหลือที่จ าเป็นในวันนี้ 
[4]ขอความปรารถนาที่เราจะท า 



10 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

ตามน้ าพระทัยของพระองค์ [5] ขอ
แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไป
ทั่วโลก 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:1 “ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด  
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญ 
พระเจ้าเถิด" 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 9 ช้า ๆ  1 รอบ 
อะไรคือเงือนไขที่พระเจ้าทรงมี    
ต่อโซโลมอนส าหรับพระพรที่จะ
ประทานให้ ?  (ข้อ2-9) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
11-14 
โซโลมอนไม่ยุติธรรมต่อฮีรามหรือ? 
 เราไม่รู้แน่ชัดว่าโซโลมอนยก
เมืองเหล่านี้ให้ฮีราม หรือเมือง
เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องค้ าประกัน
จนกว่าโซโลมอนจะคืนทองที่ยืมมา
ได้  

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



ธันวาคม – 11 

 พระธรรม 2พงศาวดาร 8:1,2 
บอกเป็นนัยว่าโซโลมอนได้รับเมือง
เหล่านี้คืนมา ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด  
ฮีรามคงต้องการดินแดนติดชายฝั่ง
ซึ่งเหมาะส าหรับการค้าขาย
มากกว่า (เขาเรียกเมืองเหล่านี้ว่า 
คาบูล ซึ่งมีเสียงคล้ายค าภาษาฮีบรู
ที่มีความหมายว่าไร้ค่า)  
 ภายหลังฮีรามได้รับผลตอบแทน 
มากกว่าเดิมหลายเท่าจากการ  
เป็นหุ้นส่วนการค้ากับโซโลมอน 
(2พศด.9:10,21)  
 เนื่องจากฟีนิเซียเป็นมิต รกับ
อิสราเอล และต้องพึ่งข้าวและ
น้ ามันจากอิสราเอล ความสัมพันธ์
ของฮีรามกับโซโลมอนจึงมีความ  
ส าคัญเกินกว่าจะบาดหมางกันใน
เรื่องเมืองเหล่านี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 16 
ในเวลานั้นอิสราเอลและอียิปต์เป็น
มหาอ านาจที่ยิ่งใหญ่ในตะวันออก
ใกล้  

 อียิปต์ยังคง ครอบครองเกเซอร์
ได้เป็นเวลาหลายปีแม้เมืองนั้นจะ
อยู่ในเขตแดนอิสราเอล ในสมัย
โซโลมอนฟาโรห์ยกเมืองนี้ให้    
ราชธิดาซึ่งแต่งงานกับโซโลมอน     
เกเซอร์จึงตกเป็นของอิสราเอล  
 การสมรสกันระหว่างราชวงศ์
ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่พระเจ้า
ไม่ทรงเห็นด้วย 
 การที่เราได้รับพระ พรหรือการ
ทรงน าจากพระเจ้าแล้ว ไม่ได้
หมายความว่า เราจะท าตามที่เรา
ต้องการหรือตามที่เราเห็นชอบได้ 
อย่างเช่นกรณีนี้ที่โซโลมอนได้
แต่งงานกับคนต่างชาติ และการที่
มีภรรยามากซึ่งขัดต่อน้ าพระทัย
ของพระเจ้า 
 ดังเช่นใน ฉธบ.17:17 ที่ได้กล่าว 
ไว้ว่า “และอย่าให้ผูนั้น้มีภรรย า
มาก  เกรงว่าจิตใจของเขาจะ
หนัเหไปเสีย  หรืออย่าให้มีเงินมี
ทองเป็นของตนอย่างมากมาย” 
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ดังนั้นให้เราระมัดระวัง 
ที่จะท าตามน้ าพระทัยของพระเจ้า

อย่างไม่ประนีประนอม แม้ว่าพระเจ้า
จะทรงอวยพระพรเรามากมาย  

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผล 
ที่เราจะท าตามใจตัวเอง  

 ขณะนี้ เราได้รับพระพรมากมาย
จากพระเจ้า และทุกสิ่งที่เราก าลัง
ด าเนินอยู่ขณะนี้นั้นเป็นไปตามน้ า-
พระทัยของพระเจ้าทุกเรื่องหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ให้เราชัดเจนในน้ า -
พระทัยของพระเจ้าทุกเรื่อง และ
ทูลขอพระเจ้าทรงตรวจสอบเรา
เสมอว่า  เราอยู่ในน้ าพระทัยของ
พระองค์ทุกเรื่องหรือไม่ และทูลขอ
พระเจ้าประทานการดลจิตดลใจ 
ก าลังกับเราที่จะท าตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ ทั้งในวันนี้และต่อ ๆ 
ไปด้วย 
 

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

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



ธันวาคม – 13 

วันที่ 4 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:2  “ข้าพเจ้าจะส รรเสริญ
พระเจ้า  ตราบเท่าทีข้่าพเจ้ามี
ชีวิตอยู่  ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สดดีุถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า  
ขณะทีข้่าพเจ้ายงัเป็นอยู่" 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 10 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
14 เป็นต้นไป 
 เมื่อโซโลมอนทูลขอสติปัญญา 
พระเจ้าไม่เพียงประทานสติปัญญา 

ให้เขา แต่ทรงสัญญาจะประทาน
ทรัพย์สมบัติและเกียรติให้เขาด้วย 
(3:13) พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นว่า
โซโลมอนมั่งมีเพียงใด  
 อิสราเอลไม่ เป็นรองใครอีก
ต่อไป แต่เป็นชนชาติที่มีอ านาจ
และร่ ารวยมาก  
 ความม่ังมีของโซโ ลมอนกลาย  
เป็นต านาน คนใหญ่คนโตจาก ชน-
ชาติต่างๆ เดินทางมาเพื่อฟัง
กษัตริย์ผู้ทรงอ านาจของอิสราเอล 
ในเวลาต่อมาพระเยซูเองทรง
กล่าวถึงโซโลมอนว่า “บริบรูณ์
ด้วยสง่าราศี” (มธ.6:29) 
 

ข้อคิดพระธรรม ตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 23 
ท าไมพระคัมภีร์จึงเน้นมากเรื่อง
ทรัพย์สมบัติของโซโลมอน?  
  ในพันธสัญญาเดิมความม่ังคั่ง
ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระเจ้า
ทรงอวยพร ความเจริญรุ่งเรืองถือ
เป็นเครื่องพิสูจน์การด าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง  
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 พระธรรมปัญญาจารย์และโยบ
ขยายแนวความคิดนี้ ในมุมมองที่
กว้างขึ้น ตามอุดมคติแล้วมนุษย์จะ
เจริญรุ่งเรืองเมื่อ พระเจ้าทรง
ควบคุมชีวิตของเขา แต่ก็ไม่เป็น
เช่นนั้นเสมอไป  
 ความม่ังคั่งไม่ได้พิสูจน์ว่าคน
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อหน้าพระ
เจ้า และความยากจนไม่ได้แสดงว่า
เขาล าบาก หรือท าผิดต่อพระเจ้า 
 จริงๆ แล้วหลักฐาน ที่ดีที่สุดที่
แสดงว่าคนด าเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า
ก็คือ การเผชิญความทุกข์ยากและ
การข่มเหง (มก.10:29-31; 13:13)  
 “ทรัพย์สมบัติ ” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ แต่
เป็นทรัพย์สมบัติในสวรรค์ 
(มธ.6:19-21; 19:2; 1ทธ.6:17-19)  
 ของขวัญที่มีค่าที่สุดนั้นไม่ อาจ
ประเมินค่าเป็นราคาได้ นั่นคือ
ของขวัญแห่งความรอดที่พระเจ้า
ประทานให้เปล่า ๆ 
 เราได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ใน
สวรรค์แล้วหรือยัง  เราได้รับของ- 

ขวัญแห่งความรอดและได้ชื่นชม
ของขวัญแห่งความรอดนี้แล้วหรือ
ยัง ?______________________  

ส าหรับคนที่เดินไปกับพระเจ้านั้น 
เขาจะชื่นชมกับทรัพย์สมบัต ิ

ในสวรรค์ และแน่นอนที่พระเจ้า 
จะประทานทรัพย์สมบัติให้กับเขา
เพื่อเขาจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติ 

แด่พระองค์ในโลกนี้ด้วย 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระ คุณพระเจ้า
ส าหรับของขวัญแห่งความรอดที่
พระเจ้าประทานให้กับเรา และ
ความชื่นชมยินดีในความรอดที่
พระเจ้าประทานให้กับเรา 
 อธิษฐานขอบพระ คุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงจัดเตรียมทรัพย์สมบัติ
ให้กับเราในโลกนี้เพื่อเราจะมีชีวิต
ที่ถวายเกียรติและรับใช้พระองค์ใน
โลกนี้ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์  11:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:2  “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเจ้า  ตราบเท่าทีข้่าพเจ้ามี
ชีวิตอยู่  ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สดดีุถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า  
ขณะทีข้่าพเจ้ายงัเป็นอยู่" 

อ่านพระธรรม 1 พงศก์ษตัริย ์  
11:1-13 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือ
ข้อผิดพลาดของโซโลมอน  และท า
ให้เกิดผลร้ายอะไรบ้าง ? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 5-8         พระอัชโทเรทเป็นเทวี
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสืบพันธุ์
และเป็นมเหสีของพระบาอัล  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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 พระโมเลคเป็นพระประจ าชาติ
ของชาวอัมโมน ที่ถูกเรียกว่า “น่า
ชิงชัง ” เป็นเพราะในการนมัสการ
นั้นมีการบูชายัญเด็กด้วย  
 ส่วนพระเคโมชเป็นพระประจ า
ชาติของชาวโมอับ  
 ชาวอิสราเอลได้รับค าเตือนไม่ให้
กราบไหว้พระอื่นใด โดยเฉพาะพระ
โมเลค (อพย.20:1-6; ลนต.18:21; 
20:1-5) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
และการตอบสนอง 
ข้อ 2 แม้โซโลมอนจะได้รับค าสั่ง   
ที่ชัดเจนจากพระเจ้าไม่ให้แต่งง าน
กับหญิงต่างชาติ แต่เขาจงใจละเลย 
ค าสั่งนั้น  
 โซโลมอนไม่ได้แต่งงานกับหญิง
ต่างชาติเพียงคนเดียว แต่แต่งงาน
กับหญิงต่างชาติหลายคนซึ่งต่อมา
ได้ชักน าเขาออกห่างจากพระเจ้า  
 พระเจ้าทรงรู้ว่าจุดแข็งและจุด -
อ่อนของเราคืออะไร และค าสั่งของ 

พระองค์มักมีไว้เพื่อประโยชน์   
ของเราเอง เมื่อคนละเลยค าสั่งของ
พระเจ้า ผลเสียก็เกิดขึ้นอย่างหลีก-
เลี่ยงไม่ได้  
 การรู้พระวจนะหรือแม้กระทั่ง
การเชื่อพระวจนะของพระเจ้านั้น
ยังไม่เพียงพอ เราต้องท าตามและ
น าพระวจนะนั้นมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและในการตัดสินใจ
ของเราในแต่ละวันด้วย  
 จงจริงจังกับพ ระวจนะของพระ -
เจ้า โซโลมอนซึ่งเป็นคนที่ฉลาด
ที่สุดในโลกไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่
เขาคิด เราเองก็เช่นกัน 
 
ข้อ 3  แม้โซโลมอนจะมีสติปัญญา 
แต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนบางประการ 
โซโลมอนยอมประนีประนอม เขา
ไม่อาจปฏิเสธตัณหาได้  
 ไม่ว่าโซโลมอนจะแต่งงานเพื่อ
สร้างสัมพันธไมตรีทางการ เมือง
หรือเพื่อความสุขส่วนตัว มเหสี
ต่างชาติเหล่านั้นก็น าเขาไปสู่การ
กราบไหว้รูปเคารพ  
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 เราอาจจะมีความเชื่อที่เข้มแข็ง 
แต่เราก็มีจุดอ่อนด้วย และนั้นคือ
จุดท่ีมักจะถูกโจมตีเราได้ในการ
ทดลอง  
 จงเสริมก าลังและปกป้องด้านที่
อ่อนแอของเรา เพราะข้อของโซ่ที่
เปราะบางเพียงข้ อเดียวก็ท าให้โซ่
ที่แข็งแกร่งขาดได้  
 ถ้าโซโลมอนซึ่งเป็นคนที่ฉลาด
ที่สุดยังล้มได้ เราก็ล้มได้เหมือนกัน 

บทเรียนจากชีวิตของโซโลมอนก็คือ
อย่าประนีประนอม 

กับพระวจนะของพระเจ้า อย่าคิดว่า  
พระเจ้าทรงอวยพระพรเรา  

แล้วเราจะท าอะไรก็ได้ไม่เป็นไร  
นี่เป็นอันตรายอย่างยิง่  

 ให้เราขอบพระ คุณ พระเจ้า
ส าหรับพระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้ แต่เราต้องย าเกรงพระเจ้า และ
ด าเนินชีวิตตามพระวจนะและน้ า
พระทัยของพระองค์เสมออย่างไม่
ประนีประนอม 
 ณ เวลานี้ ชีวิตของเรามีอะไรที่
ประนีประนอมกับความบาปโดยไม่ 

ระวังตัวหรือไม่ แล้วเราจะแก้ปัญหา 
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระพร และการจัดเตรียม
ของพระองค์ในชีวิตของเราทุก
อย่าง ให้เราสรรเสริญพระองค์ที่
พระองค์ทรงเป็นเยโฮวาห์ยีเรห์ 
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม และเยโฮ -
วาห์โรอี พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเราดุจ
เลี้ยงแกะ เราไม่ต้องขัดสนสิ่งใด 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้
เราเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ย าเกรงพระเจ้า 
และมีหัวใจที่จะมีชีวิตที่พอพระทัย
ของพระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 6 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 11:14-43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:2  “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระเจ้า  ตราบเท่าทีข้่าพเจ้ามี
ชีวิตอยู่  ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สดดีุถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า  
ขณะทีข้่าพเจ้ายงัเป็นอยู่" 

อ่านพระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
11:14-43 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 29-39 
ผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ท านายว่า
อิสราเอลจะแตกแยกหลังการตาย
ของโซโลมอน  
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 อิสราเอล 10 เผ่าจากทั้งหมด 
12 เผ่าจะติดต ามเยโรโบอัม อีก 2 
เผ่าคือยูดาห์และเบนยามินส่วน
หนึ่งอยู่ที่รอบกรุงเยรูซาเล็มจะ
ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของ    
ดาวิด  
 ยูดาห์ซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและ
เบนยามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดมัก
ถูกเรียกรวมกันเป็นเผ่าเดียวเพราะ
มีพรมแดนติดกัน ทั้งเยโรโบอัม
และอาหิยาห์ต่างก็มาจากเอฟราอิม
ซึ่งเป็นเผ่าที่โดดเด่นที่สุดในบรรดา 
10 เผ่าที่กบฏ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ในข้อ 
41-43 
อาณาจักรที่ทรงอ านาจและรุ่งเรือง
ของโซโลมอนอาจได้รับการอวยพร
ตลอดไป แต่อาณาจักรนี้กลับมุ่ง
หน้าไปสู่จุดจบ  
 โซโลมอนได้รับพระสัญญา การ
ทรงน า  และ การตอบค าอธิษฐาน
จากพระเจ้า แต่โซโลมอนปล่อยให้ 

ความบาปเข้าครอบง าและกัด -
กร่อนชีวิตจนในที่สุดเขาไม่สนใจ
พระเจ้าอีก  
 พระธรรมสดุดี 127 ซึ่งเขียนโดย
โซโลมอนกล่าวว่า “ถ้าพระเจ้า
มิได้ทรงสร้างบา้น  บรรดาผูที้ ่
สร้างกเ็หนือ่ยเปล่า ” โซโลมอน
ได้เริ่มต้นโดยวางรากฐานกับพระ -
เจ้า แต่เขาไม่ได้สร้างสานต่อจน
ส าเร็จในบั้นปลายชีวิต ผลก็คือ
โซโลมอนสูญเสียทุกสิ่ง  

การเริ่มต้นสร้างชีวิตสมรส  
อาชีพการงาน หรือคริสตจักร 
อย่างถูกต้องตามหลักการ 
ของพระเจ้านั้นยังไม่เพียงพอ  
เราต้องซื่อสัตย์กับพระเจ้า 
จนถึงที่สุด (มก.13:13)  

พระเจ้าต้องครอบครองชีวิตของเรา
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

 ดังนั้น เราจึงได้บทเรียนว่า แม้
เราจะมีความสามารถ สติปัญญา และ 
แม้ว่าจะมีการเจิมจากพระเจ้าก็ตาม 
แต่ถ้าเราไม่ด าเนินชีวิตกับพระเจ้า
และติดตามพระองค์ตลอดไป เราก็ 
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จะพบกับจุดจบที่น่าสงสารแบบนี้  
 เหตุผลไม่ใช่พระเจ้าทรงละทิ้ง
เรา แต่เพราะเ ราละทิ้งพระองค์
ต่างหาก  
 เราต้องจ าไว้ว่า พระสัญญาของ
พระเจ้านั้นมีเง่ือนไขเสมอ ตราบใด
ที่เราอยู่ตามเง่ือนไขนั้น เราก็จะ
ได้รับตามพระสัญญานั้นด้วย เรา
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษา
ชีวิตของเรากับพระเจ้า ติดสนิทกับ
พระองค์เสมอ 
 ด้วยเหตุนี้ การที่เราเฝ้าเดี่ยว
แสวง พระพักตร์พระเจ้าและติด -
สนิทกับพระองค์ทุกวัน จึงเป็น
กุญแจส าคัญส าหรับชีวิตที่ประสบ
ความส าเร็จ  
 ค าถามที่ผมเพียรถามพี่น้อง
เสมอก็คือว่า เราได้จัดระบบชีวิต
ของเราที่จะติดสนิทกับพระองค์
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามพระธรรมสดุดี 
139:23-24 ที่กล่าวว่า “ ข้าแต่พระ-
เจ้า  ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆ ในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา
นิรนัดร”์ ให้พระเจ้าทรงตรวจสอบ
เราเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในบาป ไม่
พ่ายแพ้การทดลองของซาตาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้าส าหรับชีวิตของเราในวันนี้
ให้อยู่ในน้ าพระทัยของพระองค์
เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

วันที่ 7 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :3 “อย่าวางใจในเจ้านาย  
ในบตุรของมนุษย ์ ซึง่ไม่มี
ความช่วยเหลืออยู่ในตวัเขา" 

อ่านพระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
12:1-24  ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
เรื่องการตัดสินใจและขบวนการ
ตัดสินใจอย่างไรบ้างที่ จะไม่
ผิดพลาด ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20  
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยก
อาณาจักร  ซึ่งยาวนานหลาย
ศตวรรษ  
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 อิสราเอล 10 เผ่าจากทั้งหมด 
12 เผ่าหันไปตามเยโรโบอัมและ
เรียกอาณาจักรใหม่ของพวกเขาว่า
อิสราเอล (อาณาจักรเหนือ ) ส่วน
อีก 2 เผ่ายังคงจงรักภักดีต่อเรโห -
โบอัมและเรียกอาณาจักรของพวก
เขาว่า ยูดาห์ (อาณาจักรใต้)  
 ชนชาตินี้ไม่ได้แตกแยกกันชั่ว -
ข้ามคืน แต่ความอิจฉาระหว่างเผ่า
ท าให้พวกเขาเริ่มแตกแยกกัน
ตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัย โดยเฉพาะ
ระหว่างเอฟราอิมซึ่งมีอิทธิพลที่สุด
ทางเหนือและยูดาห์ซึ่งเป็นผู้น า
ของเผ่าทางใต้ 
 ก่อนสมัยของซาอูลและดาวิด 
ศูนย์กลางทางศาสนาของอิสราเอล
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตแดนของเผ่า
เอฟราอิม เมื่อโซโลมอนสร้าง 
พระวิหาร เขาก็ย้ายศูนย์กลางทาง
ศาสนาของอิสราเอลมาที่เยรูซา -
เล็ม การท าเช่นนี้ท าให้การชิงดีชิง
เด่นระหว่างเผ่ามาถึงจุดแตกหัก 
 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6-14 เรโหโบอัมขอค าแนะน า 
แต่เขาไม่ได้ประเมินสิ่งที่คนอื่น
บอก ถ้าเรโหโบอัมรอบคอบกว่านี้ 
เขาจะพบว่าค าแนะน าที่พวก ผู้
อาวุโสให้มานั้นฉลาดกว่าค าแนะน า
ของพวกสหายคนหนุ่มของตน  
 เมื่อประเมินค าแนะน า จงตั้ง
ค าถาม ว่าค าแนะน านั้นเป็นไปได้
จริง ท าได้จริง และสอดคล้องกับ
หลักการในพระคัมภีร์หรือไม่?  
 จงดูว่าการท าตามค าแนะน านั้น
ส่งผลที่ยุติธรรม ก่อให้เกิดการ
พัฒนา และเป็นทางออกหรือ
ทิศทางที่ดีหรือไม่  

จงขอค าแนะน าจากผู้ที่ชาญฉลาด
และมีประสบการณ์ ค าแนะน า 

จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับ
มาตรฐานของพระเจ้า 

ข้อ 15-19 ทั้งเยโรโบอัมและเรโห
โบอัมต่างก็ท าสิ่งที่ดีส าหรับตนเอง 
ไม่ใช่สิ่งที่ดีส าหรับประชาชน  
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 เรโหโบอัมโหดเหี้ยมและไม่ฟัง
เสียงประชาชน ส่วนเยโรโบอัมตั้ง
สถานนมัสการใหม่ขึ้น เพื่อไม่ให้
ประชาชนเดินทางไปกรุงเยรูซา -
เล็มซึ่งเป็นเมืองหลวง ของเรโหโบ
อัม การกระท าของทั้งสองให้ผล
ตรงข้ามกับที่พวกเขาคาดไว้  
 การกระท าของเรโหโบอัมท าให้
อาณาจักรแตกแยก และการกระท า 
ของเยโรโบอัมท าให้ประชาชนละ
ทิ้งพระเจ้า 
 ผู้น าที่ดีเห็นแก่ประโยชน์สูงสุด
ของ “ผู้ตาม ” มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน การตัดสินใจเพื่อตัวเองนั้น
จะให้ผลตรงกั นข้ามและเราจะ
สูญเสียมากกว่าตอนที่เราคิดถึง  
สวัสดิภาพของคนอื่น 
 การตัดสินใจของผู้น านั้นส าคัญ
อย่างยิ่งและบางครั้งเป็นเรื่องของ
ความเป็นและความตายด้วย 
ส าหรับคนที่เป็นผู้น านั้นเป็นการดี
และรอบคอบที่มีที่ปรึกษาแต่
สุดท้ายผู้น าต้องตัดสินใจว่าจะ
เลือกฟังฝ่ายไหน  

หลักการตัดสินใจคือ ข้อมูล 
หลักการจากพระวจนะของพระเจ้า 
และการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น  
ผู้น าที่มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า 

จึงไม่ค่อยผิดพลาด  
 ซึ่งเราสามารถดูได้จากดาวิดที่
ได้ปรึกษาพระเจ้า และก็ได้รับ
ค าตอบที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความ
เป็นน้ าหนึ่ง ใจเดียวกันของคนใน
ชาติและความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติด้วย 
 ส าหรับเรา เราได้รู้จักพระสุรเสียง 
ของพระเจ้าหรือไม่ และเรามี
ประสบการณ์การฟังพระสุรเสียง
ของพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
______________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ทรง
สอนเรา ในการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ในทุกๆ  เรื่อง ส าหรับช่วงนี ้ 
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 เรามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้อง
ตัดสินใจ ให้เราทูลขอการทรงน า
จากพระเจ้า ให้เหตุการณ์เรื่องที่
เราทูลขอนี้เป็นบทเรียนส าหรับเรา
ที่จะรู้จักและคุ้นเคยกับการฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอ บพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 12:25-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจ นะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :3 “อย่าวางใจในเจ้านาย  
ในบตุรของมนุษย ์ ซึง่ไม่มี
ความช่วยเหลืออยู่ในตวัเขา" 

อ่านพระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์ 
12:25-33 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือ
ข้อผิดพลาดของเยโรโบอัมในการ
วางรากฐานของประเทศชาติ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28,29  ลูกวัวเป็นรูปเคารพซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์และพละก าลัง บรรดาเทพ
เจ้าของชาวคานาอันมักจะเป็นรูป
ลูกวัวหรือวัวผู้ในท่ายืน  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
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 เยโรโบอัมฉลาดมากที่ตั้งลูกวัว
ทองค าไว้ที่เบธเอลและดานซึ่งเป็น
ท าเลยุทธศาสตร์ เบธเอลอยู่ห่างจาก 
เยรูซาเลมขึ้นไปทางเหนือเพียง
ประมาณ 16 กิโลเมตร บนถนน
สายหลัก ประชาชนในอาณาจักร
เหนือจึงถูกลวงให้หยุดอยู่ที่นั่นแทน 
ที่จะเดินทางต่อไปจนถึงเยรูซาเล็ม  
 ส่วนดานเป็นเมืองเหนือสุดของ
อิสราเอล ดังนั้นประชาช นซึ่งอยู่
ทางเหนือห่างไกลจากเยรูซาเล็มจึง
ถูกจูงใจด้วยความสะดวกสบาย  
 ในฐานะผู้น าของอาณาจักรเหนือ 
เยโรโบอัมต้องการตั้งศูนย์กลาง
การนมัสการของตนเองขึ้น มิฉะ - 
นั้นประชาชนของเขาจะเดินทางไป
เยรูซาเล็มเป็นประจ าและสิทธิ -
อ านาจของเขาจะลดน้อยลง ไม่ช้า
ศาสนาใหม่นี้ก็แตกต่ างจากความ
เชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าอย่างชัดเจน 
 

ข้อ 32,33 สมัยบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง
อิสราเอล ยาโคบถวายตัวแด่พระ
เจ้าที่เบธเอล (ปฐก.28:16-22)  

 เมืองนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการ
อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้า แต่เยโรโบ -
อัมเปลี่ยนเบธเอลเป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาของอิสราเอลเพื่อแข่ง
กับเยรูซาเล็ม  
 ศาสนาในเบธเอลมีรูปเคารพ
เป็นศูนย์กลางและท าให้อิสราเอล
ล่มสลายในที่สุด  
 เบธเอล  กลายเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงว่าชั่วร้ายและกราบไหว้รูป
เคารพ ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาและ
อาโมสเห็นความบาปของเบธเอล  
และกล่าวโทษเมืองนี้เพราะวิถีชีวิต
ที่ปราศจากพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง ข้อ 28    
ผู้ชายชาวยิวทุกคนต้องเดินทางไป
ที่พระวิหารปีละ 3 ครั้ง (ฉธบ.16:16) 
แต่เยโรโบอัมตั้งศูนย์กลางการ
นมัสการของตนเองขึ้นมา และ
บอกประชาชนว่าการเดินทางไปถึง
กรุงเยรูซาเล็มนั้นล าบากเกินไป 
คนที่เชื่อฟังเยโรโบอัมก็ไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า 
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 แม้ความคิดบางอย่างจะมี
ประโยชน์ในทางปฏิบัติแต่ก็น า   
เราออกห่างจากพระเจ้าได้  
 อย่าให้ใครชั กจูงเราให้เลิกท า  
สิ่งที่ถูกต้อง  อย่าคิดว่าการท าสิ่งที่
ถูกต้องตามศีลธรรมนั้นไม่คุ้มค่า
กับความยากล าบาก  

จงท าสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค ์
ไม่ว่าจะต้องใช้เวลา ก าลัง ชื่อเสียง 

และทรัพยากรมากเพียงใด 
 

 ในชีวิตของเรามีเรื่องที่ต้องเลือก
อยู่เสมอ และจากตัวอย่างของ      
เยโรโบอัมนี้ที่พยายามดึงคนอิสรา -
เอลออกจากความผูกพันที่มีกับ  
เรโหโบอัม และพยายามอ านวย
ความสะดวกให้กับคนยิว แต่กลับ
เป็นการดึงคนออกจากทางของ
พระเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาด
อย่างร้ายกาจและส่งผลน าไปสู่
หายนะของประเทศชาติอย่างไม่มี
ข้อสงสัย 
 เช่นเดียวกันส าหรับเราที่ต้อง
เลือก เช่นเรื่องการท างาน เรื่องเพื่อน 

เรื่องที่เรียนหนังสือ เรื่องคู่ครองที่
เราต้องให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง
เสมอ อย่าเลือกสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม
กับพระเจ้า เพราะจะท าให้ เราพบ
กับภัยพิบัติแบบที่โยโรโบอัมพบได้ 
 ขณะนี้มีอะไรที่เราต้องเลือกบ้าง 
และเรามีหลักการในการเลือก
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่
เราจะเลือก ให้เรารู้ถึงแผนการขอ ง
พระเจ้าส าหรับชีวิตของเราที่เราจะ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ตลอด
ชีวิตของเรา และของครอบครัวของ
เราด้วย 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษา
ความคิด จิตใจ ชีวิตของเราให้อยู่
ภายใต้การทรงน าของพระองค์
เสมอ เพื่อชีวิตนี้ของเราจะได้ไม่
ผิดพลาดไปจากน้ าพระทัยของ
พระองค์ตลอดไป 
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 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-2  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :3 “อย่าวางใจในเจ้านาย  
ในบตุรของมนุษย ์ ซึง่ไม่มี
ความช่วยเหลืออยู่ในตวัเขา" 

อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 13  ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านเรียนรู้
อะไรบ้างจากข้อผิดพลาดของผู้เผย
พระวจนะหนุ่มที่ไปฟังค าของผู้เผย
พระวจนะแก่ แต่กลับเป็นพระวจนะ
เท็จและตัวเองก็ต้องเสียชีวิตไป? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24,25    สิงโตถูกกล่าวถึง
บ่อยครั้งในพันธสัญญาเดิม  

บันทึกสิ่งทีเ่ราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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 สิงโตเหล่านี้มีจ านวนมากพอจะ
คุกคามประชาชนและฝูงสัตว์ของ
พวกเขา ทั้งแซมสัน (วนฉ.14:5,6) 
ดาวิด (1ซมอ.17:34-37) และเบไน - 
ยาห์ (2ซมอ.23:20) ต่างเคยเผชิญ
กับสิงโตที่ดุร้าย  
 การที่สิงโตและลายืนอยู่ข้างศพ
ผู้เผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่านี่
เป็นการพิพากษาจากพระเจ้า 
เพราะ ปกติแล้วสิงโตจะจู่โจมทั้ง   
ลาและคน 
 
ข้อ 33,34       พระเจ้าทรงก าหนด  
ให้ ปุโรหิตมาจากเผ่าเลวีเท่านั้น 
มิฉะนั้นจะมีโทษถึงตาย (กดว.3:10)  
 ชาวเลวีจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด
ชีวิตจากสิบลด ดังนั้นพวกเขาจึง
ไม่ต้องเสียเวลาท านา ไม่ต้องกังวล
เรื่องผลประโยชน์ของเผ่า และไม่
ต้องกลัวจะมีปัญหาการเงินใน
อนาคต  
 บรรดาปุโรหิตของเยโรโบอัม
ได้รับเงินจากกษัตริย์และค่าธรรม -
เนียม พวกเขาต้องท าหน้าที่ทั้งใน 

ฐานะปุโรหิตและพลเรือน และไม่
นานก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
เนื่องจากอาชีพปุโรหิตไม่มั่นคง 
พวกเขาจึงทุจริตเพราะสินบนอย่าง
ง่ายดาย  
 และการไม่เชื่อฟังของเยโรโบอัม
ท าให้ศาสนาที่แท้จริงในอาณาจักร
เหนือล่มสลาย 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 7-32 
ผู้เผยพระวจนะคนนี้ได้รับค าสั่งที่
เคร่งครัดจากพระเจ้าไม่ให้กินหรือ
ดื่มสิ่งใดขณะปฏิบัติหน้าที่ (13:9)  
 เขาตายเพราะเขาฟังคนที่อ้างว่า
ได้รับพระด ารัสจากพระเจ้า แทนที่
จะฟังพระเจ้าเอง ผู้เผยพระวจนะ
คนนี้ควรท าตามพระวจนะของพระ-
เจ้าไม่ใช่ตามค าบอกเล่าของคนอื่น  
 จงวางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอก
เรา ไม่ใช่วางใจในสิ่งที่คนอื่นอ้าง
ว่าเป็นความจริง และอย่าสนใจสิ่ง
ที่คนอื่นอ้างว่าเป็นพระด ารัสของ
พระเจ้า ถ้าถ้อยค าเหล่านั้ นขัดแย้ง
กับพระคัมภีร์ 
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 พระคัมภีร์ได้บอกให้เราเชื่อฟัง
ผู้น า แต่การเชื่อฟังนั้นต้องอยู่ใน
กรอบพระวจนะพระเจ้า  และจาก
ตัวอย่างนี้ เราได้เห็นข้อผิดพลาดที่
ผู้เผยพระวจนะหนุ่มไปฟังผู้เผย
พระวจนะแก่ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้ว่า
พระเจ้าตรัสอย่างไร  
 เราจะป้องกันไม่ให้มีปัญ หานี้ได้ 
คือเราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้า 
และไม่ว่าใครจะบอกเรา แม้ผู้นั้น
เป็นผู้น าก็ตาม เราก็ต้องตรวจสอบ
กับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ  
 ค าถามก็คือว่า เรารู้พระวจนะ
ของพระเจ้าหรือไม่ เรารู้และมั่นใจ
การทรงน าของพระเจ้าหรือไม่ และ
เราได้จัดระบบชีวิตของเราใน
การศึกษาพระวจ นะของพระเจ้า
อย่างไรบ้าง เราได้ใช้เวลาเฝ้าเดี่ยว
เพื่อพัฒนาความเข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 

ข้อ 11-14      โซโลมอนทูลขอ
สติปัญญา (ความฉลาดหลักแหลม) 
ไม่ได้ขอความร่ ารวย แต่พระเจ้า
ประทานความร่ ารวยและ ชีวิตอัน
ยืนยาวให้แก่เขาด้วย  
 แม้พระเจ้าจะไม่ได้ทรงสัญญาว่าผู้
ที่ติดตามพระองค์จะร่ ารวย แต่พระ-
องค์ประทานทุกสิ่งที่จ าเป็นแก่เรา  
 ถ้าเราให้ความส าคัญกับอาณา -
จักรของพระองค์ ความต้องการ
ของพระองค์ และหลักการของ
พระองค์เป็นอันดับแรก (มธ.6:31-
33) เราจะไม่พึงพอใจถ้าจั บจ้องแต่
ที่ความร่ ารวย เพราะแม้เราจะ
ร่ ารวยสมปรารถนา เราก็จะยัง
ต้องการสิ่งอื่นอีก  
แต่ถ้าเราให้พระเจ้าและพระราชกิจ
ของพระองค์มาเป็นอันดับแรก  

พระเจ้าจะทรงเติมเต็ม 
ความปรารถนาที่ลึกที่สุด 

ในใจของเรา 

 
 
 

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

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

………………………………………………..………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
ได้รับการดลจิตดลใจในการเ ฝ้า
เดี่ยวการศึกษาพระวจนะสม่ าเสมอ
ทุกวันตลอดไป 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา      
รู้และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า   
รู้การทรงน าของพระองค์ และรู้น้ า
พระทัยของพระองค์ เพื่อเราจะไม่
ผิดพลาดและถูกหลอกได้ 
 ถ้าเรามีสถานการณ์ที่ต้องการ
ความเข้าใจเรื่องน้ าพระทัยของพระ
เจ้าที่เร าต้องตัดสินใจ อธิษฐาน   
ทูลขอพระวิญญาณทรงน าให้เรา
ระลึกถึงพระวจนะและรู้ถึงการจะ
ประยุกต์พระวจนะนั้นมาใช้กับ
สถานการณ์ของเรานั้นได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

วันที่ 10 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :4 “เมือ่ลมหายใจของเขา
พรากไป  เขากก็ลบัคืนเป็นดิน  
ในวนัเดียวกนันัน้ความคิดของ
เขากพิ็นาศ" 
อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 14 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกท่านถึง
อะไรคือผลของการละทิ้งพระเจ้า  ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 15 “อาเชริม”  หมายถึงการ
กราบไหว้รูปเคารพ  
 มีการสร้างรูปเคารพขึ้นจากไม้
เพื่อใช้ในการนมัสการเจ้าแม่อา -
เชราห์ซึ่งเป็นเทวีของชาวคานาอัน 
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ข้อ 23  “เสาศกัดิสิ์ทธิ ์ ” เป็นเสา
หินที่ตั้งอยู่ข้างแท่นบูชาของพระ
ต่างชาติ เสาเหล่านี้เป็นตัวแทน
ของเทพเจ้า 
 

ข้อ 25  เมื่อเรโหโบอัมขึ้นมามี
อ านาจ อาณาจักรที่แข็ งแกร่งตก
ทอดมาถึงเขา 
 เขาได้รับทุกอย่างที่ต้องการ แต่
เรโหโบอัมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขามีอยู่
นั้นมากมายมหาศาลและได้มา
อย่างยากล าบาก  
 พระเจ้าทรงอนุญาตให้ชิชักแห่ง
อียีปต์รุกรานยูดาห์และอิสราเอล 
เพื่อสั่งสอนเรโหโบอัม  
 ตอนนี้อียิปต์ไม่ได้เป็นมหาอ านาจ
ของโลกอย่างในอดีตอีกต่อไป  
 ชิชักคงไม่พอใจกับความส าเร็จ
อันยิ่งใหญ่ของโซโลมอนและตั้งใจ
จะมาท าลายยูดาห์และอิสราเอล  
 กองทัพของ ชิชักไม่เข้มแข็ง
พอจะท าเช่นนั้น แต่ก็ท าให้ยูดาห์
และอิสราเอลอ่อนแอลงจนไม่อาจ
ฟื้นคืนสภาพเดิมได้อีก 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10,11 หายนะเหล่านี้ จะเกิดขึ้น
จริงกับอิสราเอลตามที่ระบุไว้ใน
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ (ดู 
ฉธบ.28:15-19, 36-68, 30:15-20)  
 อาหิยาห์ก าลังพยากรณ์ถึงการ
ล่มสลายของอิสราเอลเพราะพวก
เขาละเมิดค าสั่งของพระเจ้าอย่าง
โจ่งแจ้ง 
 

ข้อ 25,26     หลังจากโซโลมอน
ตายไปเพียง 5 ปี พระวิหารและ
พระราชวังก็ถูกชาวต่างชาติรุกราน
และปล้นทรัพย์สมบัติไป  
 สง่าราศี อ านาจ และทรัพย์สิน
สูญสิ้นไปได้อย่างรวดเร็วจริงๆ เมื่อ 
ประชาชนเสื่อมถอยลงในด้าน จิต-
วิญญาณและขาดศีลธรรม (14:24)  
 พวกเขาก็สูญเสียทุกสิ่งไปใน   
ไม่ช้า ความม่ังมี การกราบไหว้รูป
เคารพ และการผิดศีลธรรม  กลาย 
เป็ นสิ่งที่ส าคัญส าหรับพวกเขา
มากกว่าพระเจ้า  
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เมื่อเราไม่มีพระเจ้าในชีวิต  
ทุกสิ่งไม่ว่าจะมีค่าเพียงใด 

ก็ไม่มีประโยชน ์
 นี่คือตัวอย่างของคนที่ทิ้งพระ -
เจ้าที่เราสามารถเห็นและเรียนรู้ได้ 
ดังนั้นมันไม่คุ้มค่าเลยที่จะท าตาม
เนื้อหนังของตัวเองและทิ้งพระเจ้า 
และมันไม่คุ้ มค่าเลยที่จะพึ่งพาเงิน
ทอง ความม่ันคงของตนเอง และ
ทิ้งพระเจ้า จงให้เหตุการณ์นี้เป็น
แบบอย่างกับเราเพื่อเราจะไม่
ล้มเหลวได้ 
 ดังนั้น เราได้จัดระบบอะไรใน
ชีวิตของเรา และในครอบครัวของ
เราหรือไม่ที่จะไม่ละทิ้งพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
139:23-24 ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระ
เจ้า  ขอทรงค้นดขู้าพระองคแ์ละ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรง 

ทราบความคิดของข้าพระองค์  
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา
นิรนัดร์” อธิษฐานให้พระเจ้าทรง
ตรวจสอบชีวิตเสมอเพื่อเราจะไม่
ห่างไปจากพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 11 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 15-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-3  
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :4 “เมือ่ลมหายใจของเขา
พรากไป  เขากก็ลบัคืนเป็นดิน  
ในวนัเดียวกนันัน้ความคิดของ
เขากพิ็นาศ" 
อ่า นพระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 15-16 ให้ได้เน้ือความ 1รอบ 
ท่านได้เรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้
เรื่องการที่อิสราเอลมีกษัตริย์ที่ไม่
ประสบความส าเร็จในการปกครอง
ประเทศว่ามาจากสาเหตุอะไร ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทท่ี 16 ข้อ 21,22    อมรีขึ้น
ครองราชย์ขณะที่ความขัดแย้งทาง
การเมืองก่อตัวขึ้นในอิสราเอล  

 หลังจากศิมรีฆ่าตัวตาย กองทัพ
อิสราเอลเลือกอมรีซึ่งเป็นแม่ทัพ
ของพวกเขาขึ้นมาเป็นผู้น าคนต่อ  
ไป ทิบนีคู่แข่งคนส าคัญของอมรี
ถูกฆ่าตาย จากนั้นอมรีก็เริ่มต้น
รัชกาลที่ชั่วช้า 
 ตลอดเวลา 12 ปีที่อมรีปกครอง
อิสราเอลนั้นเขาเป็นผู้น าที่ชาญ
ฉลาดและมีความสามารถ เขาสร้าง
กรุงสะมาเรียเป็นเมืองหลวงแห่ง
ใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างอาณาจักร
ให้เข้มแข็งทั้งในทางการเมืองและ
การทหาร  
 แต่อมรีไม่สนใจสภาพจิตวิญญาณ
ของชนชาติ (มคา.6:16) และเขาจง
ใจน าอิสราเอลออกห่างจากพระเจ้า
เพื่อให้ตนเองมีอ านาจมากยิ่งขึ้น 
 

บทท่ี 16 ข้อ 24 สะมาเรียซึ่งเป็น
เมืองหลวงใหม่ของอมรี ท าให้เขา
ได้รับผลประโยชน์ทางการเมือง  
 เมืองนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของ  
อมรี ดังนั้นเขาจึงมีอ านาจปกครอง
เด็ดขาด นอกจากนี้สะมาเรียยังตั้ง 
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อยู่บนภูเขาซึ่งท าให้ป้องกันเมือง
ได้ง่าย  
 อมรีตายก่อนจะสร้างเมืองเสร็จ 
ดังนั้นอาหับโอรสของเขาจึงสานต่อ
จนเสร็จสมบูรณ์ อาหับยังสร้างพระ- 
ราชวังงาช้างที่สวยงาม (1พกษ . 
22:39; อมส.3:13-15) รวมทั้งพระ -
วิหารของพระบาอัลด้วย  
 สะมาเรียยังคงเป็นเมืองหลวง
ของอิสราเอลจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อ
ชาวอัสซีเรียในปี 722 ก่อน ค .ศ 
(1พกษ.17:5) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
บทท่ี 15 ข้อ 30 เชื้อสายของเยโร -
โบอัม ทั้งหมดถูกประหารเพราะ 
เยโรโบอัมน าอิสราเอลให้ท าบาป  
 ความบาปถูกพิพากษาอย่าง
รุนแรงเสมอ แต่คนบาปที่ชั่วร้าย
ที่สุดคือคนที่ชักน าคนอื่นให้ท าบาป
ด้วย พระเยซูตรัสว่าให้เ อาหินโม่
ผูกคอคนเช่นนี้และโยนเขาลงไป  
ในทะเลก็ยังดีกว่า (มก.9:42)  

ถ้าเรามีหน้าที่ต้องน าคนอื่น 
จงระลึกถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

หากเราชักน าพวกเขาให้หลงไป  
การสอนความจริงเป็นหน้าที่ที่มา

ควบคู่กับสิทธิพิเศษของการเป็นผู้น า 
 

บทท่ี 16 ข้อ 1-7  พระเจ้าทรง
ท าลายวงศ์วาน ของเย โรโบอัม
เพราะความบาปที่โจ่งแจ้งของพวก
เขา แต่บาอาชาก็ยังท าผิดแบบ
เดียวกัน เขาไม่ได้เรียนรู้จาก
ตัวอย่างของคนที่เดินน าหน้าเขา  
บาอาชา ไม่ได้คิดเลยว่าความบาป
ของเขาจะต้องถูกลงโทษ  
 จงเรียนรู้จากอดีตของเรา เรียน -
รู้จากประสบการณ์ของคนอื่นและ
เรียนรู้จากเรื่องราวชีวิต ของคนใน
พระคัมภีร์ อย่าท าผิดซ้ าสอง 
 บุคคลที่เป็นผู้น านั้นมีสิทธิ -
อ านาจ และสิทธิพิเศษหลาย ๆ 
อย่าง ที่บางครั้งผู้ตามก็อยากได้บ้าง 
แต่เราต้องตระหนักว่า สิทธิอ านาจ
มาพร้อมกับความรับผิดชอบ และ
ผู้น าต้องรับผิดชอบในการน าทั้งต่อ 
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พระเจ้าและต่อผู้ตามด้วย  
 เราได้ส าแดงตัว เองว่า เรารับ -
ผิดชอบอย่างไรบ้าง คือ ลูกของเรา 
คนในครอบครัวของเรา หรือสมาชิก
ที่เราดูแลนั้น ได้ด าเนินชีวิตกับ  
พระเจ้ าหรือเติบโตขึ้นในทางของ
พระเจ้า หรือไม่ ขนาดไหนแล้ว ? 
_________________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าและ
ความเข้าใจจากพระเจ้าส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของเราที่จะติดตามพระ
เจ้าเสมอ การตัดสินใจทุกประการ
ที่จะอยู่ในน้ าพระทัยของพระองค์
เสมอ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของครอบครัวของเรา ผู้ที่อยู่
ภายใต้การดูแลของเราที่จะเติบโต
ขึ้นกับพระเจ้า และมีชีวิต อยู่เพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 12 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-3  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :4 “เมือ่ลมหายใจของเขา
พรากไป  เขากก็ลบัคืนเป็นดิน  
ในวนัเดียวกนันัน้ความคิดของ
เขากพิ็นาศ" 

อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 17  ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
คนที่กราบไหว้พระบาอัลเชื่อว่า
พระบาอัลน ามาซึ่งฝนและการเก็บ
เกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์  

 ดังนั้นเมื่อเอลียาห์เดินเข้าไปหา
กษัตริย์ที่นมัสการพระบาอัลและ
ทูลว่าจะไม่มีฝนเป็นเวลาหลายปี 
อาหับก็ตกใจมาก  
 อาหับเสริมก าลังทหารจนเข้ม -
แข็ง แต่กองทัพต่อสู้กับการกันดาร
อาหารไม่ได้ อาหับมีปุโรหิตของ
พระบาอัลหลายคน แต่พวกเขาไม่
สามารถ เรียกฝนได้  
 เอลียาห์เผชิ ญหน้ากับอาหับ
อย่างกล้าหาญและต่อว่าอาหับที่  
น าประชาชนไปในทางชั่ว เอลียาห์
ยังประกาศถึงอ านาจที่เหนือกว่า
ของ พระใดๆ นั่นคือพระเจ้าของ
อิสราเอล  
 เมื่อการกบฏและค าสอนเท็จ
เฟื่องฟูขึ้นในอิสรา เอล พระเจ้าไม่
เพียงตอบสนองด้วยถ้อยค าเท่านั้น 
แต่ทรงลงมือจัดการด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10 เป็นต้นไป การที่พระเจ้า
ทรงใช้นกกา (นกที่เป็นมลทิน) 
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และหญิงม่าย (คนต่างชาติจากดิน -
แดนบ้านเกิดของเยเซเบล) เพื่อเลี้ยง 
ดูเอลียาห์นั้นดูขัดแย้งกับความ จริง
ที่ว่าเขาอยู่ในชนชาติที่มีกฎหมาย  
ก าหนดให้เลี้ยงดูผู้เผยพระวจนะ  

พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา 
ยามที่เราไม่ได้คาดฝัน  

พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เรา 
ด้วยวิธีที่เกินความจ ากัดและ 

ความคาดหวังอันคับแคบของเรา  
 ไม่ว่าการทดลองจะรุนแรง
เพียงใดหรือสถานการณ์จะสิ้นหวัง
เพียงใด เราควรพึ่งพาพระเจ้าที่จะ
ทรงดูแล เราอาจจะพบการจัดเตรียม
ของพระองค์ในที่ที่เราคาดไม่ถึง 
 ขณะนี้เรามีเรื่องอะไรที่เรา   
ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
ให้เราเชื่อพระเจ้าว่าพระองค์จะทรง
กระท าการของพระองค์ ที่ส าคัญคือ 
เราต้องติดสนิทกับพระองค์จน  
กระทั่งเรารู้น้ าพระทัยของพระองค์ 
แล้วเราก็จะมั่นใจการทรงน าของ
พระองค์ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือ
ค าตอบอย่างไรก็ตาม 

ข้อ 17 แม้พระเจ้าจะทรงท าการ
อัศจรรย์ ในชีวิตเรา แต่ปัญหาของ
เราอาจจะยังไม่หมดไป  
 การกันดารอาหารเป็นประสบ -
การณ์ที่ร้ายแรง แต่ยังมีชีวิตที่เลวร้าย 
กว่านั้นอีก การจัดเตรียมของพระ -
เจ้าไม่ได้มีไว้ให้เรานิ่งนอนใจ เรา
จ าเป็นต้องพึ่งพาพระองค์ทุกครั้งที่
เราเผชิญกับการทดลองใหม่ๆ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบปัญหาที่เรามีอยู่
นั้นให้กับพระเจ้า ให้ทูลถามพระเจ้า
ว่า ในปัญหานี้พระเจ้าจะสอนอะไร
กับเรา เพื่อเราจะเติบโตกับพระองค์
ได้ และจากค าตอบที่พระเจ้าให้กับ
เรานั้น ก็ให้เราอธิษฐานต่อไปตามที่
พระเจ้าทรงน าเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่ อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ__________________ 
__________________________ 
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วันที่ 13 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี  146:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :5 “คนทีผู่อ้ปุถมัภข์องเขา
คือพระเจ้าของยาโคบ  กเ็ป็นสขุ  
คือผูที้ค่วามหวงัของเขาอยู่ใน
พระเจ้าของเขา" 
อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 18 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 31 
การใช้หิน 12 ก้อนสร้างแท่นบูชา
นั้นต้องอาศัยความกล้าหาญ บาง
คนอาจไม่พอใจเพราะการท าเช่นนี้
ย้ าเตือนให้พวกเขาระลึกถึงความ
แตกแยกระหว่างเผ่าต่างๆ 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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  แต่เดิมนั้นอิราเอลเป็นชื่อของ
ทั้ง 12 เผ่า แต่ตอนนี้ 10 เผ่าทาง
เหนือ เท่านั้นที่เรียกตนเองว่า
อิสราเอล 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 29 แม้ผู้ท านายของพระบาอัล
จะส่งเสียงดังตลอดบ่ายแต่ก็ไม่มี
ใครตอบ พระจอมปลอมของพวก
เขานิ่งเงียบ  
 เราอาจจะถูกล่อลวงให้ติดตาม
พระต่างๆ ท่ีไม่ใช่รูปเคารพไม้หรือ
หิน แต่ก็ ยังเป็นพระที่จอมปลอม
และอันตรายพอๆ กัน เพราะสิ่ง
เหล่านี้ท าให้เราพึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่
พระเจ้า  
 เมื่อเราอุทิศชีวิตให้อ านาจ ฐานะ 
รูปโฉม และทรัพย์สมบัติ สิ่งเหล่านี้
ก็กลายเป็นเทพเจ้าของเราได้ แต่
เมื่อเราเผชิญวิกฤตและร้องหาพระ
เหล่านี้กลับมีแต่ความเงียบ สิ่ง
เหล่านี้ไม่มีค าตอบที่แท้จริงให้เรา 
ไม่มีการชี้น าและไม่มีสติปัญญา 

ข้อ 36-38 พระเจ้าทรงส่งไฟจาก
สวรรค์มาให้เอลียาห์ และพระองค์
จะทรงช่วยเราท าสิ่งที่พระองค์ทรง
สั่งให้เราท าจนส าเร็จ 
 ในชีวิตของเรา บทพิสูจน์ความ
จริงข้อนี้อาจไม่ชัดเจนเท่าในชีวิต
ของเอลียาห์ แต่พระเจ้าทร ง
สร้างสรรและจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ท่ี
จ าเป็นไว้ให้เราเพื่อให้พระประสงค์
ของพระองค์ส าเร็จ  
 พระองค์จะทรงให้เรามีสติ -
ปัญญาในการสร้างครอบครัว ให้
เรามีความกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อ
ความจริง หรือให้มีทางช่วยเหลือผู้
ที่ขัดสน เราเชื่อได้เช่นเดียวกับ 
เอลียาห์ว่า ไม่ว่าพระเจ้ าจะทรงสั่ง
ให้เราท าอะไร พระองค์จะทรงจัด -
เตรียมสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้เราท า
ตามนั้นได้ส าเร็จ 
 พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ทรง
เต็มไปด้วยความรัก และความชอบ- 
ธรรม พร้อมเสมอที่จะทรงช่วยเรา
เมื่อเราทูลขอต่อพระองค์ และสิ่งที่ 
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ส าคัญคือ เราจะต้องมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพระองค์  
 พระเจ้าทรงช่วยเราอย่างถูกต้อง 
พระองค์ไม่ได้ตามใจเรา ดังนั้นเรา
ต้องรู้ว่าน้ าพระทัยของพระองค์คือ
อะไร ซึ่งเราสามารถรู้ได้จากพระ
วจนะของพระองค์   

อะไรคือความต้องการของเรา  
ให้เราแสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์ 
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และทูลต่อ
พระองค์ให้พระองค์ช่วยเหมอืนที ่
เอลียาห์ได้ร้องขอต่อพระองค์นั้น 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารู้
และเข้าใจถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า
ในสิ่งที่เป็นปัญหาและความต้อง -
การของเรา และให้เราอธิษฐานใน
สิ่งที่ถูกต้องที่เราเข้าใจนั้น ๆ ให้
เราได้รับค าตอบตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ด้วย และอธิษฐานทูล
ขอพระเจ้าทรงสอนเราในเรื่องที่เรา
จะมีหลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหานี้อีก 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
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วันที่ 14 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :5 “คนทีผู่อ้ปุถมัภข์องเขา
คือพระเจ้าของยาโคบ  กเ็ป็นสขุ  
คือผูที้ค่วาม หวงัของเขาอยู่ใน
พระเจ้าของเขา" 

อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 19  ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
เมื่อเอลียาห์ท้อใจอย่างมากจนถึง
ขนาดอยากจะตายนั้น พระเจ้าได้
ทรงช่วยเอลียาห์อย่างไร (ข้อ 5-8) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 3 
เป็นต้นไป 
เอลียาห์เหน็ดเหนื่อยและท้อใจ
อย่างรุนแรงหลังจากได้รับชัยชนะ 
 

ที่ยิ่งใหญ่ถึงสองครั้งในด้านจิต
วิญญาณคือเอาชนะพวกผู้ท านาย
ของพระบาอัลและได้รับค าตอบ
หลังจากอธิษฐานขอฝน  
 ความท้อใจมักจะเกิดขึ้นหลัง  
จากประสบการณ์ครั้งส าคัญทางจิต
วิญญาณ โดยเฉพาะที่ต้องอ าศัย
ก าลังกายหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์
อย่างลึกซึ้ง  
 พระเจ้าทรงให้เอลียาห์พักผ่อน
และรับประทานอาหารเสียก่อน
เพื่อให้เขาหายหดหู่ จากนั้นพระเจ้า 
ทรงเตือนให้เขากลับไปท างานซึ่งก็
คือประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ในอิสราเอล การต่อสู้ของอิสราเอล
ยังไม่สิ้นสุด ยังมีงานที่เขาต้องท า  
 เมื่อเรารู้สึกตกต่ าหลังจากได้รับ
ประสบการณ์ครั้งส าคัญด้านจิต
วิญญาณ จงจ าไว้ว่าพระประสงค์
ของพระเจ้าส าหรับชีวิตเรายังไม่ -
จบลงเพียงเท่านี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
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ข้อ 10    เอลียาห์คิดว่าเขาเป็น   
คนเดียวที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 
เขาได้เห็นว่าทั้ งราชส านักของ
กษัตริย์และระบบปุโรหิตต่างเสื่อม
ทรามลง  
 หลังจากได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ที่ภูเขาคารเมล เอลียาห์ก็หนีเอา
ชีวิตรอด ขณะที่โดดเดี่ยวและท้อใจ 
เขาลืมไปว่าคนอื่นๆ ก็ยังคงซื่อสัตย ์
ต่อพระเจ้าในชนชาติที่ชั่วร้าย เมื่อ
เราถูกทดลองให้คิดว่าเราเป็นคน -
เดียวที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  

จงอย่าสงสารตัวเอง  
การสงสารตัวเองจะบั่นทอน 
ก าลังของคุณในการท าดี  
จงมั่นใจว่าคนอื่นก็ยัง 

ซื่อสัตย์ในการเชื่อฟังพระเจ้า  
และท าหน้าที่ของพวกเขาให้ส าเร็จ  
แม้เราจะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร 

 ที่ผ่านมานั้น เมื่อเราท้อใจ เรา
แก้ปัญหาอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 และจากการที่พระเจ้าทรงแก้  
ปัญหาการท้อใจให้กับเอลียาห์นั้น 
เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 
ข้อ 11-13 เอลียาห์รู้ว่าเสียงกระซิบ
ที่อ่อนโยนคือพระสุรเสียงของพระ -
เจ้า เขาตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้
ทรงส าแดงพระองค์อย่างอัศจรรย์
และเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเท่านั้น  
 ถ้าเรามองหาพระเจ้าเฉพาะใน
สิ่งใหญ่ (การประกาศใหญ่ คริสตจักร 
สัมมนา ผู้น าเด่นๆ บางคน ) เรา
อาจจะไม่พบพระองค์ เพราะพระ
เจ้ามักจะทรงปรากฏในเสียง
กระ ซิบที่อ่อนโยนในความเงียบ
ของหัวใจที่ถ่อมตน  

เราคอยฟังพระเจ้าหรือไม่  
จงแยกตัวออกจากเสียงที่อึกทึก 
และกิจกรรมที่วุ่นวายในชีวิต  

และฟังการทรงน าอย่างสงบและ
ถ่อมตน พระสุรเสียงของพระเจ้า
อาจมาถึงในเวลาที่เราไม่คาดฝัน 
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญขอบพระคุณ พระเจ้าที่
พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเมื่อเรา
ท้อแท้ใจ ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการจัดเตรียมทุกประการที่
พระเจ้าทรงมีต่อเราเสมอโดยมิได้
ขาด แม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทูล
ต่อพระองค์ก็ตาม 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้เราโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เพื่อเรา
จะสามารถเผชิญความท้อใ จ หรือ
ปัญหาได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ต่อสู้ได้จนประสบชัยชนะ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 15 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-4  
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :5 “คนทีผู่อ้ปุถมั ภข์องเขา
คือพระเจ้าของยาโคบ  กเ็ป็นสขุ  
คือผูที้ค่วามหวงัของเขาอยู่ใน
พระเจ้าของเขา" 

อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 20  ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 1 เป็นต้นไป ถึงตอนนี้ยูดาห์
อาณาจักรใต้มีกษัตริย์ชั่ว 2 พระองค ์
และกษัตริย์ดี 2 พระองค์ สลับไป
มาระหว่างการติดตามพระเจ้าและ 

ไม่ติดตามพระเจ้า แต่อิสราเอล
อาณาจักรเหนือมีกษัตริย์ชั่วติดต่อ  
กันถึง 8 องค์  
 พระเจ้าทรงอนุญาตให้ชนชาติ
อื่นๆ เขม้แข็งขึ้นและกลายเป็นศัตรู
ของทั้งสองอาณาจักรเพื่อลงโทษ
พวกเขาที่ด าเนินชีวิตตามใจตนเอง
แทนที่จะติดตามพระเจ้า  
 3 ชนชาติหลักๆ ที่เป็นศัตรู
คุกคามอิสราเอลและยูดาห์ในช่วง
สองศตวรรษต่อมาคือ อารัม อัส -
ซีเรีย และบาบิโลน อารัมเป็นชน
ชาติแรกที่ขึ้นมามีอ านาจและโจมตี
อาหับกับอิสราเอลทันที 
 
ข้อ 23  ตั้งแต่สมัยโยชูวา ทหาร
อิสราเอลมีชื่อเสียงเก่งกาจในการ
รบบนภูเขา แต่พวกเขาไม่สามารถ
รบในที่ราบและหุบเขาได้ เพราะพวก
เขาไม่ได้ใช้รถม้าศึกในการต่อสู้  
 รถม้าศึกที่เทียมด้วยม้านี้ใช้
ไม่ได้ในที่สูงชันและป่าทึบ แต่ในที่
ราบสามารถล้มทหารเดินเท้ าได้
จ านวนมาก  
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 ข้าราชการของเบนฮาดัดไม่เข้าใจ
ว่าพระเจ้าต่างหากที่ประทานชัย
ชนะในสงคราม ไม่ใช่รถม้าศึก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 41,42 
เราไม่รู้เหตุผลแน่ชัดว่าท าไมอาหับ
จึงปล่อยเบนฮาดัดไป ทั้งๆ ท่ีชาว
อารัมสร้างปัญหาให้เขามากมาย  
 พระเจ้าทรงช่วยอา หับท าลาย
กองทัพอารัมเพื่อพิสูจน์ให้อาหับ
และชาวอารัมเห็นว่าพระองค์
เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า แต่อาหับ
ไม่ได้ท าลายกษัตริย์ซึ่งเป็นศัตรูคน
ส าคัญที่สุดของเขา  
 พระเจ้าทรงพิพากษาให้เบนฮา
ดัดตายและอาหับไม่มีสิทธิ์จะไว้
ชีวิตเขา ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรง
บอกอาหับว่าเขาจะต้อง ตายแทน
เบนฮาดัด ไม่ช้าค าท านายนี้ก็เป็ น
จริงเมื่ออาหับตายในสนามรบ 
(22:35) 
 ในพระเจ้าเรื่องการเชื่อฟังเป็น
สิ่งที่ส าคัญมาก เพราะพระเจ้าทรง 

ยิ่งใหญ่ รอบรู้ในทุกสิ่ง พระองค์
ทรงทราบทุกสถานการณ์มากยิ่ง
กว่าเราเสียอีก  

การที่เราพบ 
ความส าเร็จหรือชัยชนะนั้น  
ไม่ใช่เพราะสติปัญญาหรือ
ความสามารถของเราเอง  
แต่เพราะเป็นการทรงน า 

และการประทานมาของพระองค ์ 
ดังนั้นเราจึงควรเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์  
เรามีเรื่องความส าเร็จอะไรบ้างที่
เราจะขอบพระคุณพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พร ะองค์
ทรงปกป้องเราให้พ้นจากความ
ล้มเหลว และประทานความส าเร็จ
ในการด าเนินชีวิตให้กับเรา ให้เรา
ใช้เวลานี้สรรเสริญพระเจ้าส าหรับ
การช่วยกู้ที่มาจากพระองค์โดย
อธิษฐานตามพระธรรมสดุดีบทที่   
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91 อธิษฐานโดยการอ่านจาก    
พระธรรมตอนนี้ช้า ๆ ด้วยใจขอบ -
พระคุณและสรรเสริญ 
 ใช้เวล านี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 ธันวาคม   
สุภาษิต บทที่ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:6 “ผูไ้ด้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผน่ดินโลก  ทะเลและบรรดา
สิง่ของทีอ่ยู่ในนัน้  ผูร้กัษาความ
สตัยส์จุริตไว้เป็นนิตย"์ 
อ่านพระธรรม สภุาษิต บทท่ี  9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้ าตรัส
อะไรกับท่านบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในบทนี้สติปัญญาและความโง่เขลา
ถูกเปรียบเหมือนหญิงสาวสองคน
ที่เป็นคู่แข่งกัน แต่ละคนจัดงาน
เลี้ยงและเชิญแขกมา  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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 สติปัญญาเป็นผู้หญิงที่มีความ
รับผิดชอบ ในขณะที่ความโง่เขลา
เป็นหญิงแพศยาที่เลี้ยงอาหารด้วย
สิ่งที่ขโมยมา 
 สิ่งแรกที่สติปัญญาเรียกร้องให้
ใช้คือความคิดจิตใจ แต่ความเขลา
เรียกร้องให้ใช้ความรู้สึก เป็นเรื่อง
ง่ายที่จะตื่นเต้นไปกับความรู้สึก 
แต่ความพออกพอใจที่ได้จากความ
เขลานั้นเป็นสิ่งชั่วคราว ในขณะที่
ความสุขใจที่ได้จากสติปัญญานั้น
เป็นสิ่งยั่งยืนเป็นนิตย์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง  ในข้อ 
14-17 
ความชั่วร้ายมีอ านาจในการครอบ -
ง าและท าให้หลงมัวเมา ความบาป
อย่างหนึ่งกระตุ้นให้เราอยากท า
บาปมากขึ้น  
 ดูเหมือนพฤติกรรมบาปเป็นสิ่ง
ที่น่าตื่นเต้นกว่าชีวิตคริ สเตียน นี่
เป็นเหตุผลที่หลายคนเดินผ่านงาน
เลี้ยงอันหรูหราของสติปัญญาไป  

(9:1-5) แต่หันไปกินอาหารที่คนโง่
เขลาขโมยมาแทน  
 อย่าหลงกลเพราะความบาปเป็น
ตัวอันตราย ก่อนที่จะเอื้อมมือออก  
ไปคว้าผลไม้ต้องห้ามมากิน จงมอง 
ดูผลที่เกิดกับคนที่กินผลไม้นั้นให้ดี 
 พระธรรมสุภาษิ ตตอนนี้ได้บอก
ให้เราใช้สติปัญญาไม่ใช่ความเขลา 
หมายความว่า  

เมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลอง  
ให้เราใช้ความคิดไม่ใช่ความรู้สึก คือ
ใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้ความรู้สึกของเรา

เป็นตัวตัดสินให้พิจารณา 
ผลดีและผลเสียของการตัดสินใจ 
 เราทุกคนต้องเผชิญการตัดสิน -
ใจอย่างนี้เสมอ แท้จ ริงเราไม่
สามารถชนะได้ หรือท าตามที่เรา
ตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นได้ เพราะเนื้อ
หนังเรานั้นมันจะชักน าเราไปตาม
ธรรมชาติบาป  
 สิ่งที่จะช่วยเราได้นั่นก็คือ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็น
ผู้ประทานก าลังให้เราต่อสู้กับ
ธรรมชาติบาปของเราได้  
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 ดังนั้น เราจึงต้องเต็มล้นด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือให้ชีวิต
ของเราอยู่ภายใต้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสมอ  
 เราได้มอบชีวิตของเราให้พระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองหรือไม่? 
__________________________
_________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา 
อธิษฐมอ บทุกส่วนในชีวิตของเรา
ให้พระองค์ทรงครอบครอง 
 อธิษฐานสารภาพความบาปผิด
ทุกชนิดที่เรารู้กับพระองค์ ทูลขอ
พระองค์ทรงช าระเราให้พ้นจาก
ความบาปทุกชนิดเพื่อชีวิตของเรา
จะสะอาดบริสุทธิ์สมกับที่พระ
วิญญาณจะทรงสถิตในเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 17 ธันวาคม   
สุภาษิต 10:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-5 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :6 “ผูไ้ด้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผน่ดินโลก  ทะเลและบรรดา
สิง่ของทีอ่ยู่ในนัน้  ผูร้กัษาความ
สตัยส์จุริตไว้เป็นนิตย"์ 

 
บทน าส าหรับสุภาษิต  
10:1-24:34 
สติปัญญาเพื่อทุกคน  พระธรรม
สุภาษิตถูกเขียนขึ้นในรูปแบบของ
กลอนบรรทัดคู่และ ครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ มากมาย กษัตริย์
โซโลมอนเป็นผู้เขียนสุภาษิต      
ในส่วนแรกและเป็นผู้รวบรวมใน
อีกสองส่วนซึ่งผู้อื่นเป็นผู้เขียน 
สุภาษิตเหล่านี้ให้สติปัญญาแก่
ผู้คนในทุกสถานการณ์ของชีวิต 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 10:1-10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 3 
 ในพระธรรมสุภาษิตมีข้อพระ -
คัมภีร์มากมายหลายข้อที่กล่าวถึง
คนชอบธรรมและคนชั่วร้ายอย่าง
ตรงกันข้ามกัน  
 แต่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้มี
เป้าหมายให้น าไปประยุกต์แบบไ ร้
ขอบเขตและไม่สามารถประยุกต์ใช้
ได้กับทุกคนในทุกสถานการณ์ 
ยกตัวอย่างเช่น คนดีบางคนก็ยัง  
คงหิวโหย เป็นต้น  
 แต่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ตั้งใจสื่อ
ความจริงทั่วไปมากกว่าว่า ชีวิตคน
ที่แสวงหาพระเจ้าดีกว่า (ในระยะ - 
ยาว ) ชีวิตของคนชั่วร้ายซึ่งน าสู่
ความพินาศ  
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 ข้อพระคัม ภีร์เหล่านี้ไม่ใช่ค า -
สัญญา แต่เป็นความจริงทั่วไป  
 นอกจากนั้นสุภาษิตในลักษณะ
นี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า มีรัฐบาลที่
ยุติธรรมซึ่งเอาใจใส่คนยากจนและ
คนขัดสน ซึ่งเป็นลักษณะการ
ปกครองที่พระเจ้าทรงตั้งใจให้เกิด  
ขึ้นในอิสราเอล (ฉธบ .24:17-22) 
รัฐบาลที่เสื่อมทรามมักต่อต้ าน
แผนการของคนชอบธรรม 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 4,5 
แต่ละวันมี 24 ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาส
ที่จะเติบโต รับใช้ และเกิดผล แต่
เป็นเรื่องง่ายที่จะปล่อยเวลาให้
ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์และ
ปล่อยชีวิตให้พลาดไปจากสิ่งที่เรา
ควรยึดฉวยเอาไว้  
 อย่าเป็นคนเกียจ คร้าน นอนกิน
บ้านกินเมืองหรือผลาญเวลาที่มีค่า
ต่อการท างานอย่างเกิดผลไป  
 
 

จงมองเวลาเป็นของขวัญจากพระเจ้า
และฉวยโอกาสที่จะด าเนินชีวิต 
อย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อพระองค ์

 
 เราอาจจะไม่ ได้ขี้เกียจ แต่เรา
อาจจะเป็นคนผั ดวันประกันพรุ่ง 
ซึ่งก็อันตรายด้วย เมื่อมีงานที่เรา
ตอ้งท า เราก็รอไปเรื่อย ๆ เราบอก
ว่า เราจะท า เราจะท า แต่เราก็ไม่
ท าสักที และเ มื่อถึงเวลาก าหนด 
เราก็ตา ลีตาเหลือกไปท า ซึ่งก็จะ
ท าให้งานที่ท าออกมานั้นไม่ดี
เท่าที่ควรจะเป็น และบางครั้งงาน
นั้นอาจจะเสียไปเลยก็ได้  
 อาการอีกประการหนึ่งของคนที่
ขี้เกียจและคนผัดวันประกันพรุ่งคือ
การที่เป็นคนไม่ตรงเวลา เมื่อมีนัด 
มีประชุม ก็จะมาสายเป็นประจ า 
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันตรายด้วย ถ้าเรา
เป็นเช่นนี้ เราก็ไม่ได้ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า และเราไม่ได้ให้เกียรติ
เพื่อนหรือผู้ร่วมงานของเราที่เรา
ต้องให้เขารอ เราไม่ได้เห็นคุณค่า
เวลาของคนอื่น ถ้าเป็นเช่นนี้ เรา 
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จะประกาศเรื่องพระเจ้าให้กับเขาก็
จะยากด้วยเช่นกัน 
 เรามีปัญหาเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 
และเราวางแผนจะแก้ไขอย่างไร
บ้าง?_____________________ 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดหัวใจของเราออก
ให้พระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิต 
10:1-10 นี้ เข้ามาในชีวิตของเรา 
เราอาจจะต้องใคร่ครวญพระธรรม
ตอนนี้หลาย ๆ ครั้ง ให้พระเจ้าตรัส
กับเรา และเมื่อเราได้รับการดลใจ
ในเรื่องใด ก็ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับเราที่
เราจะท าตามที่พระเจ้าทรงดลใจ
เรานั้น 
 อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -
ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 18 ธันวาคม   
สุภาษิต 10:11-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี  146:1-5 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :6 “ผูไ้ด้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผน่ดินโลก  ทะเลและบรรดา
สิง่ของทีอ่ยู่ในนัน้  ผูร้กัษาความ
สตัยส์จุริตไว้เป็นนิตย"์ 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 10:11-21 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 18           เราอาจกลายเป็น   
คนโกหกหรือคนโง่จากการที่เรา
เกลียดคนอื่น  
 

 ถ้าเราพยายามปกปิดความ
เกลียดชังของเรา สุดท้ายเราก็จะ
จบลงที่การโกหก ถ้าเราใส่ร้ายป้าย
สีคนอื่นและปราก ฏว่าไม่ใช่เรื่อง
จริง เราก็เป็นคนโง่  
 มีทางออกทางเดียวคือยอมรับ
ความรู้สึกเกลียดของเราต่อหน้า
พระเจ้า และขอให้พระองค์เปลี่ยน
ใจเรา ให้ความรักเข้ามาแทนที่
ความเกลียด 
 เราเองต้องไม่เป็นคนที่กลัวการ
เสียหน้า ถ้าเราท าอะไรผิดพลาด 
ประการแรกที่เราต้องท าคือ
สารภาพบาปของเร าต่อพระเจ้า 
ทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า 
และถ้าการโกหกของเรานั้นมีผลต่อ
ผู้อื่น เราต้องกล้าที่ไปขอโทษคน ๆ 
นั้นด้วย 

จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ 
สอนให้เราไม่โกหก  

เพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาด 
ถ้าเราโกหก และเราไม่กลับใจ  

เราก็จะต้องตกเป็นทาส 
ของสิ่งที่เราโกหกนั้นตลอดไป 
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 ในอดีตของเรามีเรื่องที่เราโกหก
ไว้หรือไม่ ให้เราจัดการให้เรียบ -
ร้อย เพื่อเราจะไม่ตกเป็นทาสของ
การโกหกนี้ต่อไป 
 
ข้อ 20 ถ้อยค าของคนดีนั้นมีค่า 
(“เงินเน้ือบริสทุธิ ์”) ค าแนะน าที่ดี
เพียงไม่กี่ค ามีค่ามากกว่าการพูด
มากหลายค าแต่ไม่ได้ความ  
 เป็นเรื่องง่ายที่จะหา คนพูดสิ่งที่
เราอยากได้ยิน แต่ค าแนะน า
เช่นนั้นไม่เป็นประโยชน์ เราจึงควร
หาคนที่พูดความจริงแม้บางครั้ง
อาจจะสร้างความเจ็บปวด ให้คิดถึง
คนที่เราจะไปขอค าแนะน า เราคาด-
หวังจะได้ยินอะไรจากพวกเขา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดหัวใจของเราออก
ให้พระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิต 
10:11-21 นี้ เข้ามาในชีวิตของเรา 
เราอาจจะต้องใคร่ครวญพระธรรม
ตอนนี้หลาย ๆ ครั้ง ให้พระเจ้าตรัส
กับเรา และเมื่อเราได้รับการดลใจ 

ในเรื่องใด ก็ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับเราที่
เราจะท าตามที่พระเจ้าทรงดลใจ
เรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอ น-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 19 ธันวาคม   
สุภาษิต 10:22-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :7 “ผูท้รงประกอบความ
ยติุธรรมให้แก่คนทีถ่กูบีบบงัคบั
ผูป้ระทานอาหารแก่คนทีหิ่ว  
พระเจ้าทรงปล่อยผูถ้กูคมุขงัให้
เป็นอิสระ  พระเจ้าทรงเบิกตา
ของคนตาบอด" 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 10:22-32 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22 พระเจ้าให้คนส่วนใหญ่มี
ความสามารถเฉพาะตัวและสถาน- 

ภาพทางการเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้อื่น 
  ถ้าพวกเราตระหนักว่าพระเจ้า
อวยพรเราเช่นใด และหากใช้ทรัพย์ 
เหล่านั้นเพื่อท าตามพระประสงค์
ของพระเจ้า ความหิวโหยและ
ความยากจนก็จะหมดสิ้นไป ความ
ร่ ารวยเป็นพระพรก็ต่อเมื่อเราใช้ใน
วิถีทางของพระเจ้า 
 ขณะนี้ เราได้ใช้เงินของเรา
ตอบสนองความต้องการของคนอื่น
อย่างไรบ้าง ? เราอาจจะบอกว่า 
เรามีเงินน้อย แต่นั้นไม่ใช่ประเด็น  
การช่วยผู้อื่นไม่ได้หมายความว่า
ต้องใช้เงินมาก เพียงแค่เล็กน้อยที่
จ าเป็นก็สามารถเป็นพระพรกับ  
คน ๆ นั้นได้  
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 24 คนชั่วกลัวความตาย  
 เป็นเรื่องปกติที่คนไม่เชื่อพระ -
เจ้าจะกลัวความตายและมีเหตุผลที่
ดีที่จะกลัวด้วย ในทางตรงกันข้าม 
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ผู้เชื่อกลับตั้งตาคอยชีวิตนิรันดร์
และความรอดจากพระเจ้า และ
พวกเขาก็ได้รับรางวัลจากความ -
หวังเช่นนี้  
พระคัมภีร์ข้อนี้เสนอทางเลือกให ้
คือ เราสามารถเลือกให้ความกลัว
หรือความหวังของเราเป็นจริงก็ได้ 

เราเพียงแต่เลือกว่าเรา 
จะปฏิเสธพระเจ้าและ 

ด าเนินชีวิตตามทางของตัวเอง หรือ 
ยอมรับพระเจ้าและติดตามพระองค ์
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดหัวใจของเราออก
ให้พระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิต 
10:22-32 นี้ เข้ามาในชีวิตของเรา 
ให้เราใคร่ครวญพระธรรมตอนนี้อีก
ครั้ง ให้พระเจ้าตรัสกับเรา และเมื่อ
เราได้รับการดลใจในเรื่องใด ก็ ทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ก าลังให้กับเราที่เราจะท าตามที่
พระเจ้าทรงดลใจเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 20 ธันวาคม   
สุภาษิต 11:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-6 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :7 “ผูท้รงประกอบความ
ยติุธรรมให้แก่คนทีถ่กูบีบบงัคบั
ผูป้ระทานอาหารแก่คนทีหิ่ว  
พระเจ้าทรงปล่อยผูถ้กูคมุขงัให้
เป็นอิสระ  พระเจ้าทรงเบิกตา
ของคนตาบอด" 
อ่านพระธรรม สภุาษิต 11:1-10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 4       “วนัทรงพระพิโรธ ” 
เกี่ยวข้องกับวันที่เราตายหรือวันที่
พระเจ้าทรงสะสางบัญชีของทุกคน  

 ในวันพิพากษาเราแต่ละคน   
ต้องยืนรับผิดชอบทุกการกระท า
ของเรา เมื่อเวลานั้นมาถึงไม่ว่าจะ
ร่ ารวยเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อการ
คืนดีกับพระเจ้าได้  

ความรักและ 
การเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้น 

ที่ถูกนับว่ามีคุณค่า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในขอ้ 11 
ปากเป็นได้ทั้งอาวุธหรืออุปกรณ์ 
เป็นได้ทั้งเครื่องบ่อนท าลายหรือ
สร้างความสัมพันธ์ก็ได้  
 เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ปากมักเป็น
อาวุธท่ีใช้บ่อนท าลายมากกว่าใช้
เสริมสร้าง และคนส่วนมากก็ได้ยิน
ค าวิพากษ์วิจารณ์ที่บ่อนท าลาย
ล้างมากกว่าให้ก าลังใจ  
 เราสามารถท าให้ทุกคนที่เราเจอ
ในวันนี้กลายเป็นซากปรักหักพัง
หรือเป็นตึกที่ก าลังจะสร้างขึ้นก็ได้ 
ค าพูดของเราสามารถสร้างความ
แตกต่าง เราจะใช้มันเป็นอาวุธ
ท าลายล้างหรืออุปกรณ์เสริมสร้าง 
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 เรามีปัญหาเรื่องค าพูดของเรา
หรือไม่ มีหรือไม่ที่เราค าพูดของ
เราท าร้ายผู้อื่น? 
__________________________
__________________________ 
 มีครั้งไหนหรือไม่ที่ค าพูดของ
เราหนุนใจผู้อื่น และได้ท าให้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปใน  
ทางที่ดีขึ้น ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดหัวใจของเราออก
ให้พระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิต 
11:1-10 นี้ เข้ามาในชีวิตของเรา 
ให้เราใคร่ครวญพระธรรมตอนนี้อีก
ครั้ง ให้พระเจ้าตรัสกับเรา และเมื่อ
เราได้รับการดลใจในเรื่องใด ก็ทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ก าลังให้กับเราที่เราจะท าตามที่
พระเจ้าทรงดลใจเรานั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
………………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 21 ธันวาคม   
วิวรณ์ 21:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจน ะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-6 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :7 “ผูท้รงประกอบความ
ยติุธรรมให้แก่คนทีถ่กูบีบบงัคบั
ผูป้ระทานอาหารแก่คนทีหิ่ว  
พระเจ้าทรงปล่อยผูถ้กูคมุขงัให้
เป็นอิสระ  พระเจ้าทรงเบิกตา
ของคนตาบอด" 

อ่าน พระธรรม วิวรณ์ 21 :1-8   
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ให้
ท่านเห็นความหวังส าหรับคริส -
เตียนอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1   โลกที่เรารู้จักในปัจจุบันจะ
ไม่ยั่งยืนเป็นนิตย์ แต่ภายหลังการ 

พิพากษาครั้งยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
แล้ว พระองค์จะทรงส ร้างโลกใหม่ 
(ดู รม.8:18-21; 2ปต.3:7-13)  
 พระเจ้าทรงสัญญากับอิสยาห์
ด้วยว่า พระองค์จะทรงสร้างโลกใหม่
ซึ่งยั่งยืนเป็นนิตย์ (อสย .65:17; 
66:22)  
 ในยุคสมัยของยอห์น  คนมองว่า
ทะเลนั้นอันตรายและเปลี่ยนแปลง
ได้ อีกทั้งเป็นแหล่งที่มาของสัตว์
ร้ายอีกด้วย (13:1)  
 เราไม่รู้ ว่าโลกใหม่นั้นจะเป็น
อย่างไรและตั้งอยู่ที่ไหน แต่เรารู้ว่า
พระเจ้าและสาวกของพระองค์คือ
คนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือแห่ง
ชีวิตจะอยู่รวมกันที่นั่นชั่วนิรันดร์  
 เราจะอยู่ที่นั่นหรือไม่? 
 
ข้อ 7,8 คนที่ขี้ขลาดตาขาวไม่ใช่
คนที่มีความเชื่ออ่อนแอหรือคนที่
บางครั้งสงสัย หรือมีค าถาม แต่คือ
คนที่หันหลังให้พระเจ้าไม่ติดตาม
พระองค์อีกต่อไป  
 เขาไม่กล้าหาญพอที่จะยื นหยัด
เพื่อพระคริสต์และไม่ถ่อมใ จพอที่ 
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จะรับสิทธิอ านาจของพระองค์
เหนือชีวิตของเขา  
 เขาถูกจัดไว้เป็นประเภท
เดียวกับคนที่ไม่เชื่อ คนชั่วช้า 
ฆาตกร คนพูดโกหก คนที่กราบ
ไหว้รูปเค ารพ คนผิดศีลธรรมทาง
เพศ และคนใช้คาถาอาคม  
 ผู้ที่มีชัยชนะ “ยืนหยัดจนถึง
ที่สุด” (มก.13:13) พวกเขาจะได้รับ 
พระพรต่างๆ ท่ีพระเจ้าทรงสัญญา
ไว้ คือ [1] ได้รับประทานผลของ
ต้นไม้แห่งชีวิต (2:7) [2] พ้นจาก
บึงไฟ (ความตายครั้งที่สอง 2:11) 
[3] ได้รับชื่อพิเศษ (2:17) [4] มี
สิทธิอ านาจเหนือประชาชาติ (2:26) 
[5] มีชื่อบันทึกในหนังสือแห่งชีวิต 
(3:5) [6] เป็นเสาในพระวิหารฝ่าย
จิตวิญญาณของพระเจ้า (3:12) และ 
[7] นั่งกับพระคริสต์บนบัลลังก์ของ
พระองค์ (3:21)  
 คนเหล่านั้นที่จะสามารถอดทน
ต่อการทดลองของความชั่วและ
รักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้ รับ
รางวัลจากพระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3,4     เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า   
นิรันดร์กาลจะเป็นอย่างไร ? 
 พระคัมภีร์บรรยาย “วิสทุธนคร  
คือนครเยรซูาเลม็ใหม่  ” ว่าเป็น
ที่ที่พระเจ้า “จะทรงเชด็น ้ าตา
ทุกๆ  หยด ” จะไม่มีความตาย 
ความเจ็บปวดรวดร้าว การคร่ าครวญ 
และการร่ าไห้อีกเลย ช่างเป็นความ- 
จริงที่วิเศษมาก!  
 ไม่ว่าเราก าลังประสบกับอะไร 
สิ่งนั้นไม่ใช่จุดสุดท้าย  แต่พระเจ้า
ทรงจารึกบทสุดท้ายเอาไว้แล้วคือ
เป็นเรื่องที่พระสัญญาส าเร็จเป็น
จริงและชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์
ส าหรับคนที่รักพระองค์  
 เราอาจจะไม่รู้มากเท่ากั บที่เรา
อยากรู้ แต่เราก็รู้พอที่จะแน่ใจได้
ว่าชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าจะวิเศษ
เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้  
 นี่คือความหวังของเราคือ ที่ ๆ เรา
จะได้อยู่กับพระเจ้าตามทีพ่ระธรรม
ตอนนี้ได้บรรยายไว้ ความหวังนี้เป็น 
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สิ่งที่แน่นอนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้
ส าหรับคนที่ได้รับ การช าระแล้ว
ด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่ง
เป็นลูกแกะของพระเจ้า  

ไม่ว่าในโลกนี้ เราจะผิดหวัง  
ทุกข์ยาก ล้มเหลวอย่างไรก็ตาม  
แต่เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า 
เราก็จะพบกับสันติสุขนิรันดร ์
อย่างแน่นอนตามที่เราหวังไว ้

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่
พระเจ้าทรงจั ดเตรียมให้กับเราใน
แผ่นดินสวรรค์ ซึ่งท าให้เรามี
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตในโลก
ต่อไปด้วยความหวังใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 22 ธันวาคม   
วิวรณ์ 21:9-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :8 “พระเจ้าทรงยกคนที ่
ตกต า่ให้ลกุขึ้น  พระเจ้าทรงรกั
คนชอบธรรม" 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 21:9-27 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท าไมในแผ่นดินสวรรค์จึงไม่
จ าเป็นต้องมีพระวิหารของพระ -
เจ้า?  (ข้อ 22) 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ12-14      นครเยรูซาเล็ม ใหม่
เป็นภาพสถานที่ในอนาคตของ 
พระเจ้า ส าหรับประชากรของ
พระองค์  

 อิสราเอล 12 เผ่า (21:12) อาจ
หมายถึงตัวแทนของผู้ที่ซื่อสัตย์  
ทุกคนในสมัยพันธสัญญาเดิม ส่วน
อัครทูต 12 คน (21:14) เป็นตัวแทน 
ของคริสตจักร  
 ดังนั้นทั้งผู้เชื่อชาวต่างชาติและ
ชาวยิวผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะอาศัย
อยู่ด้วยกันในโลกใหม่ 
 
ข้อ15-17      การวัดขนาดของนคร
เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ที่
ประชากรของพระเจ้าจะอาศัย
ด้วยกัน  
 ตัวเลขที่วัดได้ล้วนแต่เป็นการ
ทวีคูณของเลข 12 ทั้งหมด เลข 12 
เป็นเลขส าหรับประชากรของ    
พระเจ้า เช่นมีอิสราเอล 12 เผ่า 
และมีอัครทูต 12 คน เป็นผู้ก่อตั้ง
คริสตจักร  
 ก าแพงหนา 144 (12x12) ศอก 
(65 เมตร ) มี 12 ชั้น และมี 12 
ประตู นครมีความกว้างยาวสูง
เท่ากันด้านละ 12,000 สทาดิโอน 
(ประมาณ 2,200 กิโลเมตร) 
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 เยรูซาเล็มใหม่เป็นรูปลูกบาศก์
อันสมบูรณ์ รูปทรงเดียวกันกับอภิ -
สุทธิสถานในพระวิหาร (1พกษ.6:20) 
การวัดแสดงให้เห็นว่าบ้านใหม่ของ
เราจะสมบูรณ์แบบส าหรับเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองในข้อ 25-27   
ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับอนุญาตให้เข้า
ในนครเยรูซาเล็มใหม่ “เฉพาะคน
ทีมี่ชือ่จดไว้ในหนังสือชีวิตของ
พระเมษโปดกเท่านัน้จึงจะเข้า
ไปได”้   
 อย่าคิดว่าเราจะได้เข้าในนครนัน้
เพราะเบื้องหลังของเรา บุคลิกภาพ
ของเรา หรือความประพฤติที่ดี เรา
มีชีวิตนิรันดร์ได้ก็เพราะสิ่งที่พระ
เมษโปดกทรงกระท าเพื่อเรา
เท่านั้น  

จงวางใจในพระองค์วันนี ้
เพื่อเราจะมั่นคงปลอดภัย 

ในสถานภาพของการเป็นพลเมือง
ของโลกที่ทรงสร้างขึ้นใหม ่

 

 นี่คือพระคุณของพระเจ้า ที่เรามี
สิทธิท่ีจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์
นั้นไม่ใช่เพราะคุณงามความดี หรือ 
ความสามารถของเราเลยแม้แต่
น้อย ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องด าเนิน
ชีวิตในโลกนี้ถวายเกียรติแด่
พระองค์ รักพระองค์ นมัสการ
พระองค์  
 ในโลกนี้ เราได้ตอบสนอง
พระคุณของพระองค์ที่พระองค์
ประทานให้กับเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ส าหรับพระเยซูคริสต์ที่ไถ่เราให้
พ้นจากความบาป และให้เรามีสิทธิ
พิเศษที่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินสวรรค์ได้ 
 อธิษฐานทูลพระเจ้าให้เรามี
ความคิด สติปัญญาที่จะตอบสนอง
ต่อพระคุณความรักของพระองค์ใน
ขณะที่เราด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 ธันวาคม   
วิวรณ์ 22:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :8 “พระเจ้าทรงยกคนที ่
ตกต า่ให้ลกุขึ้น  พระเจ้าทรงรกั
คนชอบธรรม" 

อ่านพระธ รรม  วิวรณ์ 22 :1-6  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 น้ าแห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์
ของชีวิตนิรันดร์  
 พระเยซูทรงใช้ภาพเดียวกันนี้
กับหญิงชาวสะมาเรีย (ยน.4:7-14) 
เป็นภาพที่แสดงถึงความสมบูรณ์ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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ของชีวิตกับพระเจ้า และพระพร  
ชั่วนิรันดร์ที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อใน
พระองค์ และอนุญาตให้พระองค์
ประทานความอิ่มใจให้เม่ือเรามี
ความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ 
 

ข้อ 2 ถ้าหากความชั่วร้ายสูญสลาย
ไปหมดแล้ว ท าไมประชาชาติจึง
ต้องการการบ าบัดรักษา ? 
 ยอห์นก าลังอ้างถึงพระธรรม    
เอเสเคียล 47:12 ซึ่งกล่าวว่ามีน้ า
ไหลออกมาจากพระวิหารท าให้เกิด
ต้นไม้ที่มีใบใช้รักษาโรคให้หาย 
ยอห์นไม่ได้พูดเป็นนัยว่าในโลก
ใหม่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย แต่
ก าลังเน้นว่าน้ าแห่งชีวิตนั้นให้
สุขภาพและก าลังในทุกหนแห่งที่
มันไหลผ่าน 
 
ข้อ 3 “จะไม่มีสิง่ใดถกูแช่งสาป
อีกต่อไป”   
 หมายความว่าไม่มีสิ่งที่ถูกแช่ง
สาปใดๆ อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า
อีก สิ่งนี้ได้ท าให้ค าพยา กรณ์
ของเศคาริยาห์ส าเร็จ (ศคย.14:11) 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
และการตอบสนอง ข้อ 2 
ต้นไม้แห่งชีวิตนี้เหมือนกับต้นไม้
แห่งชีวิตในสวนเอเดน (ปฐก.2:9)  
 หลังจากอาดัมกับเอวาท าบาป 
พวกเขาถูกห้ามไม่ให้กินผลของ
ต้นไม้แห่งชีวิตเพราะพวกเขาตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของบาปจึงไม่
สามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้  
 แต่เพราะพระโลหิตของพระเยซู
ได้ช าระเราให้พ้นจากบาป ได้รับการ
อภัยแล้วจึงไม่มีความบาปหรือความ
ชั่วร้ายในนครนี้  

เราจะสามารถกินผลจาก 
ต้นไม้แห่งชีวิตได้อย่างเสรีก็ต่อเมื่อ
การควบคุมของบาปแห่งชีวิตเรา 
ได้ถูกท าลายไปและมีชีวิตนิรันดร ์

กับพระเจ้าแน่นอนแล้ว 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ  
พระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซู
คริสต์ที่หลั่งไหลจากไม้กางเขนที่
ช าระความบาปผิดของเรา ท าให้เรา
มีชีวิตที่เป็นไท  
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 และเมื่อเรารับประทานผลจาก
ต้นไม้แห่งชีวิตนี้เราก็จะมีชีวิตที่ชื่น
ชมตลอดไปชั่วนิรันดร์ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราระลึกถึงไม้กางเขนที่พระ -
เยซูทรงทนทุกข์ทรมานเพราะความ
บาปผิดของเรา และระลึกถึงโลหิต
ของพระเยซูที่หลั่งออกมาเพื่อช าระ
เราให้พ้นจากการสาปแช่งของความ
บาป  และใช้เวลานี้ทั้งขอบพระคุณ
พระองค์ที่ไถ่เราพ้นจากความบาป 
และสรรเสริญพระองค์ถึงความรัก
ของพระองค์ที่มีต่อเราที่เป็นคนบาป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ__________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 24 ธันวาคม   
วิวรณ์ 22:7-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-7 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146 :8 “พระเจ้าทรงยกคนที ่
ตกต า่ให้ลกุขึ้น  พระเจ้าทรงรกั
คนชอบธรรม" 

อ่านพระธรรม วิวรณ์ 22:7-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 12-14  ผู้ที่ช าระเสื้อผ้าคือผู้ที่
พยายามช าระตัวให้บริสุทธิ์จากวิถี
ชีวิตที่เป็นบาป ทุกๆ วันพวกเขา
ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองยังคงซื่อสัตย์และ
พร้อมส าหรับการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ 

ข้อ 14   ในสวนเอเดน อาดัมและ
เอวาถูกกั้นไม่ให้เข้าถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิตเพราะบาปของพวกเขา (ปฐก. 
3:22-24)  
 ในโลกใหม่ประชากรของพระ
เจ้าจะรับประทานผลของต้นไม้แห่ง
ชีวิตเพราะบาปของพวกเขาถูกยก
ออกไปแล้วโดยการสิ้นพระชนม์
และเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์  
 คนที่รับประทานผลขอ งต้นไม้นี้
จะมีชีวิตนิรันดร์ ถ้า พระเยซูได้ยก
โทษบาปของเรา เราก็จะมีสิทธิ
รับประทานผลจากต้นไม้นี้ได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ในข้อ 8,9   
บัญญัติสิบประการข้อแรกก็คือ 
“อย่ามีพระเจ้าอืน่ใดนอกเหนือ  
จากเรา” (อพย.20:3)  
 พระเยซูตรัสว่าพระบัญชาที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของบทบัญญัติของ
โมเสสก็คือ “จงรกัพระองคผ์ูเ้ป็น
พระเจ้าของเจ้าด้วยสดุใจสดุจิต 
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ของเจ้า  และด้วยส้ินสดุความ -
คิดของเจ้า ” (มธ.22:37) และที่ใน
ตอนท้ายของพระคัมภีร์ก็ได้ย้ า
ความจริงข้อนี้อีก  
 ทูตสวรรค์บอกยอห์นว่า “ท่าน
จงนมสัการพระเจ้าเถิด ” พระเจ้า
ผู้เดียวที่ควรแก่การนมัสการและ
ยกย่องบูชา พระองค์ทรงอยู่เหนือ
สิ่งสารพัดที่ทรงสร้างแม้แต่ทูต
สวรรค์  
 มีสิ่งใดที่เป็นศูนย์กลางในชีวิต
ของเราหรือไม่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น
คน ความคิด เป้าหมาย หรือทรัพย์
สมบัติ ซึ่งเบียดเอาพระเจ้าออกไป 
จงนมัสการพระเจ้าผู้เดียวโดยไม่
ยอมให้สิ่งใดมาท าให้เราหันเหไป
จากการอุทิศชีวิตให้กับพระองค์ 
ท่ามกลางความสับสนของโลกนี้  
เราได้ให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง 

ในชีวิตหรือไม่ ถ้าเรา 
นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้น  
เราไม่ใช่เพียงร้องเพลงสรรเสริญ 

ในคริสตจักรเท่านั้น  
แต่เราต้องให้พระเจ้าเป็นเอก  
เป็นหนึ่งในชีวิตของเราด้วย 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้าทั้งหมด ให้พระองค์ทรง
ครอบครองชีวิตของเราทุก ๆ ส่วน 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ รับใช้
พระองค์ตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ เพื่อเป็นการนมัสการ
พระองค์ด้วยชีวิตของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 25 ธันวาคม   
วิวรณ์ 22:16-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:9 “พระเจ้าทรงเฝ้าดคูนต่าง
ด้าว  พระองคท์รง ชลูกูก าพร้า
พ่อและหญิงม่าย  แต่พระองค์
ทรงพลิกทางของคนอธรรม" 
อ่านพระธรรม  วิวรณ์ 22:16-21 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 20   เราไม่รู้วันหรือเวลาแต่
พระเยซูก าลังเสด็จมาในไม่ช้าใน
เวลาที่ใครๆ ไม่คาดคิด นี่เป็นข่าว
ดีส าหรับคนที่วางใจในพระองค์ แต่ 

เป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งส าหรับคนที่  
ปฏิเสธพระองค์และตกอยู่ในการ
พิพากษา  
 ค าว่า “เรว็ ๆ น้ี” หมายถึงขณะ
ใดขณะหนึ่งก็ได้ เราต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม เ ตรียมตัวส าหรับการ
กลับมาของพระองค์เสมอ การ
ปรากฏพระองค์ของพระเยซูอย่าง
ฉับพลันจะเกิดขึ้นโดยเราไม่ทันตั้ง
ตัวหรือไม่ 
 
ข้อ 21 พระธรรมวิวรณ์ปิดฉาก
ประวัติศาสตร์มนุษย์ในที่ที่พระ -
ธรรมปฐมกาลเปิดฉากขึ้นคือใน
เมืองบรมสุขเกษม  
 แต่มีลักษณะที่เด่นแตกต่างกัน
อย่างหนึ่งในพระ ธรรมวิ วรณ์คือ
ความชั่วร้ายสูญสิ้นชั่วนิรันดร์  
 พระธรรมปฐมกาลบรรยายถึง
อาดัมแ ละเอวาด าเนินกับ พระเจ้า
และสนทนากับพระองค์ พระธรรม
วิวรณ์บรรยายว่าคนนมัสการพระ -
เจ้าหน้าต่อหน้า  
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 พระธรรมปฐมกาลพูดถึงสวนที่
มีงูชั่วร้าย พระธรรมวิวรณ์บรรยาย
ถึงนครอันสมบูรณ์แบบที่ไม่มีความ
ชั่วร้าย  
 สวนเอเดนถูกท าลายโดยความ
บาปแต่เมืองบรมสุขเกษมได้รับ
การสร้างขึ้นใหม่ในนครเยรูซาเล็ม
ใหม ่
 พระธรรมวิวรณ์จบลงด้วย      
การร้องขออย่างเร่งเร้าด้วยว่า       
“พระเยซูเจ้า เชิญเสดจ็มาเถิด”  
 ในโลกแห่งปัญหา การกดขี่ข่มเหง 
ความชั่วร้าย และความเสื่อมทราม
ทางศีลธรรม พระคริสต์ทรงเรียกเรา
ให้ยืนหยัดอดทนในความเชื่อ  

ความเพียรพยายามของเรา 
ที่จะท าให้โลกดีขึ้นนั้นส าคัญ  
แต่ผลที่เกิดขึ้นเทียบไม่ได้กับ 

การเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูจะทรง
น าเข้ามาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา  
 พระองค์ผู้เดียวทรงควบคุม
ประวัติศาสตร์มนุษย์ อภัยบาป 
และจะสร้า งโลกขึ้นใหม่อีกทั้งน า
สันติสุขอันยั่งยืนเข้ามา 

 เหนือสิ่งใดพระธรรมวิวรณ์เป็น
พระธรรมแห่งความหวังซึ่งงแสดง
ให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบน
แผ่นดินโลกก็ตามพระเจ้าก็ยังทรง
ควบคุมอยู่  
 พระธรรมวิวรณ์สัญญาว่าความ
ชั่วร้ายจะไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ และ
พรรณนาให้เห็นถึง รางวัลอันยอด
เยี่ยมที่คอยท่าทุกคนที่เชื่อในพระ -
เยซูคริสต์ผู้เป็นพระผู้ไถ่และองค์
พระผู้เป็นเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอน นี้และ
การตอบสนองในข้อ 18,19 
ค าเตือนนี้กล่าวแก่คนที่อาจจะจงใจ
บิดเบือนข่าวสารในหนังสือเล่มนี้  
 โมเสสเองก็ได้ตักเตือนคล้ายๆ 
กันนี้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
4:1-4 เราเองก็ต้องท าความเข้าใจ
พระคัมภีร์ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบและด้วยความเคารพ
อย่างสูงเพื่อเราจะไม่บิดเบือน
ข่าวสารของพระคัมภีร์แม้ว่าจะท า
โดยไม่ตั้งใจก็ตาม  
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 เราควรจะพร้อมเสมอที่จะน า
หลักการของพระคัมภีร์ไปใช้ใน
ชีวิต  
 เมื่อเราศึกษาพระวจนะพระเจ้า
นั้น เ ราต้องตระหนักว่าไม่มี
ค าอธิบายหรือการตีความใดๆ ของ
มนุษย์ที่ควรจะยกให้มีสิทธิอ านาจ
เทียบเท่ากับพระคัมภีร์ 
 พระธรรมสองข้อนี้ส าคัญมาก 
เพราะท าให้เราเห็นถึงสิทธิอ านาจ
ของพระวจนะพระเจ้า และท าให้
เรารู้ว่าพระวจนะนี้เป็นค าตรัสของ
พระเจ้า ที่เราจะท าเล่น ๆ ไม่ได้ 
เราไม่สา มารถประนีประนอมพระ
วจนะของพระเจ้าได้ แต่เราต้อง
จริงจัง เพราะนี่คือชีวิตของเราที่
พระเจ้าประทานให้กับเรา  
 เมื่อเราเอาจริงเอาจังแล้ว เราจะ
เห็นผลที่เกิดขึ้นตามพระสัญญาที่
กล่าวไว้อย่างแน่นอน 
 เราได้จริงจังกับพระวจนะของ
พระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวจนะของพระองค์ 
โดยเฉพาะในพระธรรมวิวรณ์นี้ที่
ท าให้เรามีความหวังในพระองค์ 
และท าให้เรามีก าลังในการด าเนิน
ชีวิตในโลกนี้ต่อไป 
 อธิษฐานทูลขอพระองค์ตรัสใน
ชีวิตของเราทุก ๆ ครั้งที่เราอ่าน
และศึกษาพระวจนะของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
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วันที่ 26 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี  146:1-8 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:9 “พระเจ้าทรงเฝ้าดคูนต่าง
ด้าว  พระองคท์รงชลูกูก าพร้า
พ่อและหญิงม่าย  แต่พระองค์
ทรงพลิกทางของคนอธรรม" 
อ่าน พระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์  
บทท่ี 21  ช้า ๆ  1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือความ
เลวร้าย ของกษัตริย์อาหับและนาง
เยเซเบลที่เราต้องหลีกเลี่ยง 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4 หลังจากได้ยินค าพิพากษา
ของพระเจ้า (20:42) อาหับก็กลับ  
ไปด้วยความไม่พอใจ 

  ความโกรธและการกบฏต่อต้าน
พระเจ้าที่มีอยู่แล้วยิ่งท าให้อาหับ
โกรธมากยิ่งขึ้นเมื่อนาโบทไม่ยอม
ขายสวนองุ่นให้  
 ความรู้สึกที่ผลักดันให้อาหับ
ไขว่คว้าหาอ านาจนั้นเป็นความรู้สึก
เดียวกันกับที่ท าให้เขาไม่พอใจ    
นาโบท ความเกรี้ยวกราดกลาย  
เป็นความเกลียดชังและน าไปสู่การ
ฆาตกรรม  
 แต่นาโบทต้องการท าตาม
บทบัญญัติของพระเจ้า เขาถือเป็น
หน้าที่ของเขาที่ต้องรักษาที่ดินของ
บรรพบุรุษไว้ในครอบครัว  
 เหตุการณ์นี้แสดงถึงความโหด -
เหี้ยมที่สัมพันธ์กันระหว่างอาหับ
และเยเซเบล ซึ่งเป็นผู้น าที่ชั่วร้าย
ที่สุดสองคนในประวัติศาสตร์
อิสราเอล 
 
ข้อ 13 เยเซเบ ลวางแผนการร้าย
เพื่อให้การยึดที่ดินที่ดูเหมือน
ถูกต้องตามกฎหมาย  
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 การตั้งข้อหาต้องอาศัยพยาน 2 
คนและการหมิ่นประมาทพระเจ้าจะ
ถูกลงโทษโดยเอาหินขว้างให้ตาย  
 ปัจจุบันคนที่บิดเบือนกฎหมาย
และขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการอาจจะใช้
วิธีท่ีซับซ้อนกว่านี้ แต่พวกเขาก็ยัง
ท าบาปแบบเดียวกัน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 29 
อาหับชั่วร้ายยิ่งกว่ากษัตริย์องค์ใด
ของอิสราเอล (16:30; 21:25) แต่
เมื่อเขาถ่อมตัวและกลับใจอย่าง
แท้จริง พระเจ้าก็ทรงเห็นและลด
โทษให้อาหับ  
 พระเจ้าผู้ทรงเมตตาอาหับทรง
ต้องการจะเมตตาเราด้วย ไม่ว่าเ รา
จะเคยท าสิ่งที่ชั่วร้ายมามาก
เพียงใดยังไม่สายเกินไปที่จะถ่อม
ตัวลง หันมาหาพระเจ้า และขอการ
อภัยโทษบาป 
 นี่คือพระลักษณะของพระเจ้า 
คือ เต็มไปด้วยพระคุณความรัก 

 ความเมตตา แม้เราจะผิดพลาด
ขนาดไหนก็ตาม ขอเพียงให้ เรา
จริงใจ สารภาพบาปของเรา  
 ดังนั้น อย่าให้ความบาปมา
รบกวนเรา และขัดขวางไม่ให้เรามี
ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า หรือ รับ
ใช้พระเจ้า หรือ ให้ชีวิตเราไปจน
สุดศักยภาพที่พระเจ้าทรงวางแผน
ให้กับเรา  
 เรามีเรื่องอะไรที่ต้องขอสารภาพ
และยกโทษกับพระเจ้าบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 แต่เราต้องระวังผล ของความ
บาปด้วย เพราะแม้พระเจ้ายกโทษ
บาปเรา ผลของความบาปนั้นก็จะ
ยังมีอยู่ ดังนั้นวิธีดีที่สุดคือ  

อย่าท าบาป   
หลีกเลี่ยงความบาปอย่างสุดชีวิต 
อย่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริม

หรือล่อลวงให้เราท าบาปได ้
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสารภาพบาปที่เรา
กระท าไปในอดีตและที่ยังไม่ไ ด้
สารภาพ ให้เราสารภาพกับพระเจ้า
ด้วยความจริงใจและเสียใจอย่าง
แท้จริง และทูลขอพระเจ้าประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
ครอบครองเรา เพื่อเราจะได้มีก าลัง
ในการชนะเนื้อหนัง การทดลอง 
และการหลอกลวงจากซาตานได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่ งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 ธันวาคม   
1 พงศ์กษัตริย์ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-8 
ท่องจ า ข้อพระคัมภี ร์วันนี้ สดุดี  
146:9 “พระเจ้าทรงเฝ้าดคูนต่าง
ด้าว  พระองคท์รงชลูกูก าพร้า
พ่อและหญิงม่าย  แต่พระองค์
ทรงพลิกทางของคนอธรรม" 
อ่านพระธรรม 1พงศก์ษตัริย ์ 
บทท่ี 22  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง 
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ  
15,16 
ท าไมมีคายาห์จึงบอกให้อาหับ
โจมตีทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เขา
ปฏิญาณว่าจะพูดแต่สิ่งที่พระเจ้า
ตรัสกับเขาเท่านั้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..……………………………………………
………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
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 มีคายาห์อาจจะเหน็บแนม
ถ้อยค าของพวกผู้เผยพระวจนะ
เท็จโดยชี้ให้เห็นว่า คนเหล่านั้นพูด
แต่สิ่งที่กษัตริย์อยากฟัง น้ า เสียง
ของมีคายาห์ท าให้ทุกคนรู้ว่าเขา
ก าลังล้อเลียนผู้เผยพระวจนะเท็จ 
แต่เมื่อถูกต่อว่ามีคายาห์จึงท านาย
ว่ากษัตริย์จะสิ้นพระชนม์และแพ้
สงคราม  
 แม้อาหับจะกลับใจได้ชั่วคราว 
(21:27) แต่เขาก็ยังคงระบบผู้เผย
พระวจนะเท็จไว้ ผู้เผยพระวจนะ
เท็จเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่น า อา
หับไปสู่ความพินาศ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 34 อาหับไม่อาจหลบหนีการ
พิพากษาของพระเจ้าได้  
 กษัตริย์อารัมส่งผู้บัญชาการรถ
รบที่มีความสามารถที่สุด 32 คน
มาเพื่อฆ่าอาหับโดยเฉพาะ  
 
 

 อาหับพยายามปลอมตัวเพื่อคิด
ว่าจะหลบหนีได้ แต่คนยิงธนูสุ่มไป
ถูกอาหับ ขณะที่รถม้าศึกไล่ตาม
กษัตริย์ผิดองค์คือเยโฮชาฟัท  
 อาหับช่างโง่เขลาที่คิดว่าเขาจะ
รอดได้โดยการปลอมตัว บางครั้ง
คนพยายามหนีความจริงโดยการ
ปลอมตัว เปลี่ยนงาน ย้ายที่อยู่ 
แม้กระทั่งเปลี่ยนคู่ครอง แต่พระ -
เจ้าทรงดูที่แรงจูงใจของแต่ละคน 
ไม่ว่าการปลอมตัวแบบใดก็ไร้
ประโยชน์ 
 เราไม่สามารถหนีพระเจ้าไปได้ 
บางครั้งเราคิดจะหลบหลีกพระเจ้า
เหมือนกับที่อาหับท านั้น ก็ไม่
ส าเร็จ  

ดังนั้นให้เรายอมรับความจริงดีกว่า 
และให้ตระหนักว่า  

แท้จริงพระเจ้าทรงรักเรา  
พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โหดร้าย
ที่คอยห้ามไม่ให้เรามีความสุข  

หรือคอยที่จะลงโทษเรา  
ที่เรามีปัญหา 

เป็นเพราะผลของความบาป  
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 เราได้โปร่งใสกับพระเจ้าหรือไม่ 
เรามีอะไรขัดขวางระหว่างเรากับ
พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 52 ,53 พระธรรม 1พกษ .
เริ่มต้นด้วยอาณาจักรที่เป็นหนึ่ง
ภายใต้การปกครองของดาวิดซึ่ง
เป็นกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
มากที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล  
 แต่พระธรรมนี้กลับจบลงด้วย
อาณาจักรที่แตกแยกและการตาย
ของอาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย
ที่สุด  
 เกิดอะไรขึ้น ? ประชาชนไม่
ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้น า
สูงสุดของพวกเขา พวกเขาแต่งตั้ง
ผู้น ามนุษย์ซึ่งไม่สนใจพระเจ้า แล้ว
ก็ด าเนินตามวิถีทางของผู้น าที่ชั่ว
ร้ายเหล่านี้ 
 การท าผิดเป็นครั้งคราวค่อยๆ 
กลายเป็นวิถีชีวิตและความชั่วที่
โจ่งแจ้งนั้นมีแต่จะถูกลงโทษ  

 พระเจ้าทรงลงโทษบาปของ
พวกเขาโดยอนุญาตให้ชนชาติศัตรู
มีก าลังเข้มแข็งขึ้นและมีชัยชนะ
เหนืออิสราเอลและยูดา ห์ การไม่
ยอมรับพระเจ้าในฐานะผู้น าสูงสุด
ของเราเป็นก้าวแรกที่น าเราไปสู่
ความพินาศ 
 
อธิษฐาน 
 วันนี้ ให้เราพิจารณาว่า เรามี
อะไรที่ซ่อนพระเจ้าอยู่หรือไม่ ถ้ามี
ให้เราน าออกมาเปิดเผยและมอบ
ให้กับพระเจ้า สารภาพกับพระเจ้า 
มอบโครงการทุกอย่างของเราต่อ
พระเจ้า ให้พระองค์ทร งน า และ
ยอมจ านนต่อพระองค์ทุกอย่าง
อย่างเปิดเผยไม่ปิดบังไว้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์  : เพื่อให้เห็นถึง
ชะตากรรมของคนที่ไม่ยอมให้  
พระเจ้าทรงเป็นผู้น าที่แท้จริง 
 

ผู้เขียน : ไม่ปรากฏ อาจเป็นเย -
เรมีย์หรือกลุ่มผู้เผยพระวจนะ 
 

เบื้องหลัง  : อาณาจักรอิสราเอล
ซึ่งครั้งหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งได้ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืออิสราเอล
และยูดาห์ เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก  
(2 พกษ.17:13,14) 
13 พระเจ้ายงัทรงตกัเตือน
อิสราเอลและยดูาหโ์ดยผูเ้ผย
วจนะทุกคน  และโดยผูท้ านายทุก
คนว่า  "จงหนักลบัจากทางชัว่
ร้ายทัง้หลายของเจ้า  และรกัษา
พระบญัญติัของเราและกฎเกณฑ์

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

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

เข้าใจพระธรรม  
2 พงศ์กษัตริย์ 
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ของเรา  ตามธรรมบญัญติัซึง่เรา
ได้บญัชาแก่บรรพบรุษุของเจ้า 
 และซึง่เราได้ส่งมายงัเจ้าโดย      
ผูเ้ผยพระวจนะผูร้บัใช้ของเรา" 
14 เขาไม่ฟังแต่ด้ือดึง  ดงับรรพ
บรุษุของเขาได้เป็นมาแล้ว  ผูซึ้ง่
มิได้เชือ่ถือพระเยโฮวาหพ์ระ
เจ้าของเขา 

ในพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ 
เราจะได้อ่านเรื่องผู้ปกครองที่ชั่ว
ร้าย การกราบไหว้ รูปเคารพที่
แพร่หลาย และประชาชนที่เรื่อย
เฉ่ือย พวกเขา ก าลังมุ่งหน้าไปสู่
ความตกต่ า แม้จะมีแรงกดดันให้
ยอมรับสภาพสังคม ให้ละทิ้งพระ -
เจ้า และให้คิดถึงแต่ตัวเองก็ตาม 
แต่คนกลุ่มเล็กๆ ที่พระเจ้าทรง
เลือกไว้กลับมุ่งไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม นั่นคือมุ่งหน้าไปหา
พระเจ้า ผู้ เผยพระวจนะจากเบธ -
เอลและคนอื่นๆ รวมทั้งกษัตริย์ที่
ชอบธรรมสององค์พากันประกาศ
พระวจนะของพระเจ้าและยืนหยัด
เพื่อพระองค์ เมื่อเราอ่านพระธรรม 

2 พงศ์กษัตริย์ จงดูคนที่กล้าหาญ
เหล่านี้ สังเกตดูพลังอ านาจของ   
เอลียาห์และเอลีชา สังเกตดูความ
ทุ่มเทของเฮเซคียาห์และโยสิยาห์  
และจงตั้งใจว่ายทวนกระแสเหมือน
คนเหล่านี้ 

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ เล่า
ประวัติศาสตร์อิสราเอลต่อจาก 1 
พงศ์กษัตริย์ คือ เริ่มตั้งแต่ดาวิด
สิ้นชีวิตจนกระทั่งอิสราเอลสิ้นชาติ 
อิสราเอลถูกแบ่งแยก (1พกษ .12) 
และทั้งสองอาณาจักรก็ค่อยๆ จม
ดิ่งลงสู่การกราบไหว้รูปเคารพและ
ความเสื่อมทราม มุ่งหน้าไปสู่การ
ล่มสลายและการตกเป็นเชลย พระ
ธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ บรรยายถึง
ความชั่วร้ายของกษัตริย์ 12 องค์
ของอาณาจักรเหนือ ( เรียกว่า
อิสราเอล ) และกษัตริย์ 16 องค์
ของอาณาจักรใต้ (เรียกว่ายูดาห์ ) 
อิสราเอลทนอยู่กับผู้ปกครองที่ชั่ว
ร้ายถึง 130 ปีจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อ
กษัตริย์ชัลมาเนเสอร์แห่งอัสซีเรีย
และตกเป็นเชลยในปี 722 ก่อน 
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ค.ศ. (17:6) ในบรรดากษัตริย์
ทั้งหมดของทั้งอาณาจักรเหนือและ
อาณาจักรใต้ มีเพียงเฮเซคียาห์
และโยสิยาห์เท่านั้นที่เรียกได้ว่า
เป็นกษัตริย์ที่ดี การเชื่อฟังพระเจ้า
และการฟื้นฟูในรัชกาลของกษัตริย์
ทั้งสองท าให้ยูดาห์อยู่ต่อไปได้อีก 
136 ปีจนกระทั่งพ่ายแพ้ต่อกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์และชาวบาบิโลนใน
ปี 586 ก่อน ค.ศ. 

ตลอดช่วงเวลาอันมืดมนนี้ 
พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้เผยพระวจนะ 
30 คนที่ประกาศพระวจนะของ  
พระเจ้าแก่ประชาชนและพวกผู้น า 
เอลียาห์และเอลีชาเป็นคนที่โดด
เด่นที่สุดในบรรดาคนที่กล้าหาญ
ของพระเจ้าในช่วงบั้นปลายชีวิต
การรับใช้ของเอลียาห์ เอลีชาขอ
ฤทธิ์อ านาจเป็นสองเท่าของเอลี -
ยาห์ผู้เป็นพี่เลี้ยง (2:9) จากนั้นไม่
นานเอลียาห์ก็ถูกพายุหมุนรับขึ้น
สวรรค์ (2:11) ชีวิตของเอลีชาเต็ม
ไปด้วยหมายส าคัญ การประกาศ  

ค าเตือน และการอัศจรรย์ เรื่องราว
ที่น่าจดจ าที่สุด 4 เรื่องคือ น้ ามัน
ของหญิงม่าย (4:1-7) บุตรของ
หญิงชาวชูเนมฟื้นคืนชีวิต (4:8-37) 
นาอามานหายจากโรคเรื้อน (5:1-
27) และหัวขวานลอยน้ า (6:1-7)   

แม้จะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์
ที่เลวร้าย แต่พระเจ้ายังทรงมีคน
อีกหยิบมือหนึ่ง เป็นคนจ าน วน
น้อยที่ยังคงซื่อสัตย(์19:31) พระองค ์
ทรงต้องการชายหญิงผู้กล้าหาญที่
จะประกาศความจริงของพระองค์ 
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วันที่ 28 ธันวาคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 1  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคั มภีร์วันนี้ สดุดี  
146:10 “พระเจ้าทรงครอบครอง
เป็นนิตย ์ ศิโยนเอ๋ย  พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ชาต-
พนัธุ์  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด" 
อ่านพระธรรม  2พงศก์ษตัริย ์
บทท่ี 1 ช้า ๆ  1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากท่าที
ของทหารกษัตริย์อาหัสยาที่มาหา
เอลียาห์เม่ือ เทียบกับทหารคนที่
หนึ่งและทหารคนที่สอง ?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
เนื่องจากเดิมพระธรรม 1 และ 2
พงศ์กษัตริย์ เป็นเล่มเดียวกัน 

พระธรรม 2พงศ์กษัตริย์ จึงต่อจาก
ตอนจบของพระธรรม 1พงศ์กษัตริย ์ 
 อิสราเอลที่เคยยิ่งใหญ่แตก   
เป็นสองส่วนเพราะประชาชนลืม
พระเจ้า พระธรรมนี้เริ่มต้นด้วยผู้
เผยพระวจนะของพระเจ้าคือ 
เอลียาห์ ถูกรับขึ้นสวรรค์ และจบ
ลงด้วยคนอิสราเอลและยูดาห์ถูก
กวาดต้อนไปเป็นเชลย  
 ในพระธรรม 1พงศ์กษัตริย์ พระ
วิหารที่งดงามของพระเจ้าถูกสร้าง
ขึ้น แต่ในพระธรรม 2พงศ์กษัตริย์  
พระวิหารถูกลบหลู่ดูหมิ่นและถูก
ท าลาย 
 โลกของเราคล้ายกันกับโลกที่
บรรยายไว้ในในพระธรรม 2พงศ์
กษัตริย์ ผู้ปกครองทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศต่างไม่แสวงหา
พระเจ้า และประเทศต่างๆ ทุกข์
ยากเพราะสงคราม หลายคนมีพระ
จอมปลอมซึ่งมาในรูปข องเทคโน -
โลยี วัตถุสิ่งของ และสงคราม การ
นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงหาได้ยาก
มากในโลกนี้ 
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 ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายและเสื่อม
ทราม เราได้เห็นแบบอย่างของ 
ดาวิด เอลียาห์ และเอลีชาซึ่งอุทิศ
ตัวให้กับความเชื่อที่สูงส่งและ
บทบัญญัติทางศีลธรรมของพระ
เจ้า พวกเขาฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลง
สังคม  
 ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้เห็น
แบบอย่างที่ดีพร้อมของพระเยซู
คริสต์ ประเทศชาติจะท าตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อมี
คนที่ท าพระราชกิจของพระเจ้า  

ถ้าเราทุ่มเทใจให้พระเจ้า  
พระองค์ทรงสามารถท างานผ่านเรา

เพื่อให้พระราชกิจที่พระองค ์
ทรงเรียกให้เราท านั้นส าเร็จได ้

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองในข้อ 13-15 
สังเกตวิธีท่ีนายทหารคนที่สามเข้า
ไปหาเอลียาห์ แม้นายทหารสอง
คนแรกจะเรียกเอลียาห์ว่า “คน
แห่งพระเจ้า” แต่พวกเขาไม่จริงใจ 
พระเจ้าไม่ได้อยู่ในหัวใจของพวก- 

เขา นายทหารคนที่สามก็เรียกเอลี-
ยาห์ว่า “คนแห่งพระเจ้า” เช่นกัน 
แต่เขาขอความเมตตาอย่างถ่อม
ตน ท่าทีของเขาแสดงให้เห็นว่าเขา
ย าเกรงพระเจ้าและฤทธิ์เดชของ
พระองค์ เขาจึงช่วยชีวิตคนของ
เขาไว้ได้  
 ชีวิตที่เกิดผลนั้นเริ่มต้นจากท่าที
ที่ถูกต้องต่อพระเจ้า  

ก่อนจะแสดงความเชื่อของเรา
ออกมาเป็นค าพูด  

จงส ารวจให้แน่ใจก่อนว่า 
ความเชื่อนั้นออกมาจากใจของเรา  
จงแสดงท่าทีที่เคารพ ถ่อมตน และ
เป็นผู้รับใช้ต่อพระเจ้าและคนอื่นๆ  
 นี่ควรจะเป็นท่าทีของเราในการ
ด าเนินชีวิตของเราในทุก ๆ เรื่อง 
เช่น เรื่องการประกาศที่เราประกาศ 
กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า และกับพี่
น้องในคริสตจักรของเรา เพราะ
ท่าทีเช่นนี้ เป็นท่าทีที่มีผลดีต่อทุก
คน และจะน าความส าเร็จมายังเรา
ในทุก ๆ เรื่องด้วย 
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 ให้เราทบทวนดูว่า ชีวิตของเรา
เกิดผลหรือไม่ ถ้าหากไม่เกิดผล 
เป็นไปได้หรือไม่ที่เราไม่มีวิธี
สื่อสารที่ถูกต้อง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับท่ าทีการด าเนิน
ชีวิตของเรา และวิธีการสื่อสารของ
เรากับทุก ๆ คนที่เราจะสามารถ
ชนะใจคนทั้งหลาย และ ท าให้ชีวิต
ของเราประสบความส าเร็จไม่ว่ากับ
คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าในการประกาศ 
หรือกับพี่น้องในคริสตจักรในการ
เสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

……..……………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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วันที่ 29 ธันวาคม   
2 พงศ์กษัตริย์  2:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:10 “พระเจ้าทรงครอบครอง
เป็นนิตย ์ ศิโยนเอ๋ย  พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ชาต-
พนัธุ์  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด" 

อ่าน พระธรรม 2พงศ์ กษตัริย ์
2:1-17 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้การดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 3    “พวกผูเ้ผยพระวจนะ ” 
เป็นเหมือนโรงเรียนที่กลุ่มสาวกมา
รวมตัวกันอยู่กับผู้เผยพระวจนะซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ เช่นเอลียาห์หรือ 
เอลีชา  

 บรรดาผู้เผยพระวจนะเหล่านี้มี
อยู่ทั่วไป พวกเขาช่วยชะลอความ
ตกต่ าด้านจิตวิญญาณและศีลธรรม
ในประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัย    
เยโรโบอัม บรรดาลูกศิษย์ที่เบธเอล 
เป็นพยานในเหตุการณ์ที่ เอลีชา     
รับหน้าที่การเผยพระวจนะต่อจาก
เอลียาห์ 
 
ข้อ 11 เอลียาห์ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์
ทั้งที่ยังไม่ตาย เขาเป็นคนที่สอง    
ที่ถูกกล่าวถึงเช่นนี้ในพระคัมภีร์     
เอโนคเป็นคนแรก (ปฐก.5:21-24)  
 ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ คงไม่
เห็นพระเจ้ารับตัวเอลียาห์ไปหรือ
พวกเขาอาจจะเห็นแต่ไม่เชื่อสาย -
ตาตนเอง ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเช่นไร 
พวกเขา ต้องการค้นหาเอลียาห์ 
(2:16-18) การที่พวกเขาไม่พบร่อง-
รอยศพของเอลียาห์ยืนยันสิ่งที่เกิด  
ขึ้นและเสริมความเชื่อของพวกเขา  
 อีกคนหนึ่งที่ถูกรับ ขึ้นสู่สวรรค์
ในสภาพร่างกายก็คือ พระเยซู  
หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจาก
ตาย (กจ.1:9) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนองข้อ 9 
เอลีชาขอฤทธิ์อ านาจของเอลียาห์ 
(การรับใช้ด้วยการเผยพระวจนะ ) 
เป็นสองเท่า  
 พระธรรมเฉลยบัญญัติ 21:17 
อธิบายค าขอของเอลียาห์ได้ชัดเจน 
ตามธรรมเนียมแล้วบุตรหัวปีได้รับ
มรดกจากบิดาเป็นสองเท่า เอลีชา
ก าลังขอเป็นทายาทหรือผู้สืบทอด
ของเอลียาห์ ซึ่งจะท างานของเอลี -
ยาห์ต่อไปในฐานะผู้น าของบรรดา
ผู้เผยพระวจนะ แต่พระเจ้าทรงเป็น
ผู้ตัดสินใจว่าเอลีชาจะได้รับตาม   
ค าขอหรือไม่ เอลียาห์เพียงแต่บอก  
เอลีชาว่าได้รับตามค าขอนั้น 
 พระเจ้าประทานตามค าขอของ
เอลีชา เพราะเขามีแรงจูงใจที่
บริสุทธิ์ เป้าหมายหลักของเอลีชา
นั้นไม่ใช่เพื่อให้ตนเองดีกว่ าหรือมี
ฤทธิ์เดชมากกว่าเอลียาห์ แต่เพื่อ
จะท างานถวายพระเจ้าได้มากขึ้น 
 ถ้าเรามีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ เราก็
ไม่ต้องกลัวที่จะขอสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อ
พระเจ้า  

เมื่อเราขอฤทธิ์เดชหรือ
ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ เราต้อง
ส ารวจความปรารถนาของเราและ
ขจัดความเห็นแก่ตัวทั้งหมดออกไป 
ถ้าเราตั้งใจขอ เราก็จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์
 เมื่อเราขอ พระเจ้าตอบเสมอ 
แต่ที่เราไม่ได้รับค าตอบนั้น ให้เรา
ทบทวนซิว่า มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ 
ความปรารถนาและแรงจูงใจของเรา
เป็นอย่างไร หรือว่าเราทู ลขอในสิ่ง
ที่ไม่ใช่น้ าพระทัยของ พระเจ้า
หรือไม่?___________________ 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้าในการรับใช้พระองค์ และ
ทูลขอพระเจ้าให้เรามีของประทาน
ที่เหมาะสมเพื่อเราจะสามารถรับใช้
พระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อธิษฐานเผื่อการรับใช้ของเรา
ขณะนี้ที่เราท าอยู่ในคริสตจักร มี
อะไรที่ติดขัดอยู่ ให้เราอธิษฐานขอ 
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การทรงน าจากพระเจ้าที่จะสามารถ 
ท าให้การรับใช้ที่เราท าอยู่นั้น
ประสบความส าเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 ธันวาคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 2:18-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-9 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี  
146:10 “พระเจ้าทรงครอบครอง
เป็นนิตย ์ ศิโยนเอ๋ย  พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ชาต-
พนัธุ์  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด" 
อ่าน พระธรรม 2พงศก์ษตัริย ์
2:18-25 ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้เรียนรู้
อะไรบ้าง ?  
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 14 
เด็กกลุ่มนี้มาจากเบธเอลซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการกราบไหว้รูปเคารพใน
อาณาจักรเหนือ พวกเขาคงไม่อยาก  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………. 
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ให้เอลีชาต่อต้านการกระท าที่ผิด
ศีลธรรมของพวกเขาเหมือนที่เอลี -
ยาห์ต่อต้าน  
 พวกเขาไม่เพียงล้อเลียนเอลีชา
ว่าหัวล้านเท่านั้น แต่ยังดูหมิ่นค าพูด 
ของเอลีชาและ ฤทธิ์เดชของพระ
เจ้าอย่างรุนแรง  
 นอกจากนี้เด็กเหล่านี้อาจจะ
หัวเราะเยาะเพราะพวกเขาไม่เชื่อ
ว่าราชรถเพลิงรับเอลียาห์ไป เมื่อ
เอลีชากล่าวค าสาปแช่ง เ ขาไม่ได้
เรียกหมีออกมาด้วยตนเอง พระเจ้า 
ทรงส่งหมีมาพิพากษาเด็กเหล่านั้น
เพราะพวกเขาดื้อด้านและไม่มี
ความเชื่อ 
 เด็กชายกลุ่มนี้ถากถางล้อเลียน
ผู้สื่อสารของพระเจ้าและต้องแลก
ด้วยความตาย การล้อเลียนผู้น าทาง 
ศาสนามีทุกยุคทุกสมัย การยืน -
หยัดเพื่อพระเจ้าคือการเป็นคนที่
แตกต่างจากโลกและปล่อยให้คน
อื่นโจมตีด้วยค าพูด  
 เมื่อเราถากถางและเสียดสีผู้น า 
เราก็ไม่ได้ล้อเลียนแต่เขาเท่านั้น 

แต่ยังล้อเลียนเรื่องทางจิตวิญญาณ
ด้วย  

แม้เราจะไม่เห็นด้วย 
ที่ผู้น าบางคนท าบาป  

แต่เราก็ต้องอธิษฐานเพื่อพวกเขา
ไม่ใช่หัวเราะเยาะ  

เราควรเคารพผู้น าที่ติดตามพระเจ้า 
และส่งเสริมการรับใช้ของพวกเขา 
 เราต้องให้เกียรติผู้น า และไม่
ล้อเลียนผู้น าทั้งทางตรงและทาง  
อ้อม หรือแม้ แต่พูดเล่นแบบไม่ให้
เกียรติ แม้ผู้น าคนนั้นอาจจะอายุ
น้อยกว่าเราก็ตาม 
 เราเคยมีปัญหาเรื่องการให้
เกียรติผู้น าอะไรบ้าง และจาก
บทเรียนเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ พระเจ้า
ตรัสอะไรกับเราบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานอวยพรผู้น าในครสิตจักร
ของเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขา
และครอบครัว ขอพระเจ้าประทาน 



86 – ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

สติปัญญาให้กับเขาในการรับใช้ 
และทรงปกป้องคุ้มครองรักษาเขา 
เพื่อเขาจะมีก าลังในกา รรับใช้
พระองค์ ในคริสตจักรด้วยความ    
ชื่นชม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจา ะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 ธันวาคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  146:1-9 
ท่องจ า  ข้อพระคัมภีร์วัน นี้ สดุดี  
146:10 “พระเจ้าทรงครอบครอง
เป็นนิตย ์ ศิโยนเอ๋ย  พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ชาต-
พนัธุ์  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด" 
อ่านพระธรรม   2พงศก์ษตัริย ์
บทท่ี 3 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 4,5 
ในสมัยโบราณ อิสราเอลและยูดาห์
ได้ครอบครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
ที่สุดและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ที่สุดในแถบตะวันออกใกล้ ดังนั้น 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 
วันนี้คือ……………………………..…….… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..…………………………………………
…………………………………...…………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………….……………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……..………………………..………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
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จึงไม่แปลกที่ชนชาติเพื่อนบ้าน
อย่างโมอับจะอิจฉาและพยายาม
เข้ามายึดครองดินแดนอยู่เสมอ  
 โมอับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของอิสราเอล ชนชาตินี้ตกอยู่ภายใต้
การปกครองของอิสราเอลช่วงหนึ่ง
เนื่องจากอาหับเป็นผู้น าทางการทหาร 
ที่เข้มแข็งเมื่ออาหับตาย กษัตริย์ เมชา
แห่งโมอับก็ฉวยโอกาสกบฏ  
 แม้กษัตริย์อิสราเอลองค์ต่อมา
คืออาหัสยาห์จะไม่ได้ท าอะไร แต่
โยรัมซึ่งค รองราชย์ต่อจากอาหัส -
ยาห์ตัดสินใจจะจัดการกับกบฏ 
กษัตริย์โยรัมรวบรวมก าลังกับ
กษัตริ ย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์
ออกไปรบกับโมอับ  
 อิสราเอลและยูดาห์ต่อสู้จนโมอับ 
เกือบจะยอมแพ้ แต่เมื่ออิสราเอล
เห็นกษัตริย์โมอับน าโอรสผู้สืบทอด
บัลลังก์ของตนเองมาเผาบูชายัญ 
(3:27) พวกเขาก็ถอนทัพแม้จะเป็น
ฝ่ายชนะ  
 โมอับรบกับอิสราเอลและยูดาห์
อีกหลายครั้ง บางครั้งเมชา(ประมาณ  
840ก่อนค .ศ.) ก็บันทึกเรื่องราว  
ชัยชนะของเขาไว้บนแผ่นจารึกที่ 

เรียกว่า ศิลาของโมอับ (ค้นพบในปี 
1868) 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 11-20   
การที่เยโฮชาฟัทเรียกหา “ผู้เผย
พระวจนะของพระเจ้า ” แสดงให้
เห็นว่าการนมัสการและประสบ -
การณ์ทางศาสนาที่แท้จริงทั้งใน
อิสราเอลและยูดาห์นั้นตกต่ าลง  
 ในสมัยดาวิด ทั้งมหาปุโรหิตและ 
ผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
แก่กษัตริย์ แต่ปุโรหิตส่วนใหญ่ออก
จากอิสราเอล และผู้เผยพระวจนะ
ของพระเจ้าถูกมองว่า เป็นผู้น าข่าว
ร้าย (1พกษ.22:18)  
 การอัศจรรย์ที่เอลีชาท านายไว้
ยืนยันถึงฤทธิ์เดชและสิทธิอ านาจ
ของพระเจ้า รวมทั้งเป็นหลักฐาน
รับรองการรับใช้ของเอลีชา  
 ในพระธรรม 2พงศาวดาร 18 
กษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์และ
กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลก็เรียก
หาผู้เผยพระวจนะมีคายาห์ใน
ลักษณะเดียวกัน แต่พวกเขาไม่
สนใจฟังค าแนะน าของพระเจ้าและ
ในที่สุดก็พินาศ 
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 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง
คือ เราต้องสนใจค าตรัสของพระเจ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พระเจ้าได้
ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง 
66 เล่มนี้ เราต้องไม่ประนีประนอม
กับหลักการพระวจนะของ พระเจ้า 
เพราะมิฉะนั้น เราจะพินาศได้  

สิ่งที่ส าคัญส าหรับเราขณะนี้ก็คือ 
เราต้องเรียนรู้และศึกษา 

พระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง  
เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ามีหลักการ

และน้ าพระทัยของพระองค ์
ส าหรับเราอย่างไรบ้าง  

 เราได้วางแผนที่จะเรียนรู้พระ -
วจนะของพระองค์อย่างเป็ นระบบ
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระ -
เจ้าประทานให้กับเราเป็นคู่มือใน
การด าเนินชีวิตในโลกนี้ ทูลขอพระ- 

วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงน าให้เรา
เข้าใจพระวจนะของพระองค์อย่าง
ถ่องแท้ เพื่อเราจะไม่ผิดพลาดใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามน้ า -
พระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ__________________ 
__________________________
_________________________ 

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


