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จากใจศิษยาภิบาล 
สวัสดีปีใหม่ครับ เป็นปีที่ 4 ที่เราได้ทํา QT ด้วยกันนะครับ เราก็ได้    

จบพันธสัญญาใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว และในปีนี้ผมก็ตั้งใจจะเขียน QT สําหรับ
ภาคพันธสัญญาเดิมไปก่อนซักช่วงหนึ่ง จนกระทั่งประมาณหนังสือผู้เผย - 
พระวจนะ ผมก็จะนําเอาพระกิตติคุณมาเขียนใหล้ะเอียดกว่าครั้งแรก แล้วก็
จะจบพระคัมภีร์ทั้งสองภาคซึ่งผมกะว่าน่าจะใช้เวลาทั้งหมด 5-6 ปีนะครับ 

นั่นแสดงว่า เรามาครึ่งค่อนทางแล้ว เราน่าจะมาประเมินดูตัวเราเองว่า
หลังจากที่เราทํา QT มาแล้ว 3 ปีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง แล้วเราจะประเมิน
อย่างไรและประเมินอะไร 

ดังนัน้ เราต้องกลับมาพิจารณาว่า อะไรคือเป้าหมายของการทํา QT  
มีศัพท์ 2 คําที่คริสเตียนต้องรู้คือ Justification หรือการทําให้เป็น        

ผู้ชอบธรรม และ Sanctification การทําให้เป็นผู้บริสุทธิ ์
Justification หรือการทําให้เป็นผู้ชอบธรรม คือการที่เราได้รับ       

ความรอด ซึ่งก็โดยพระ คุณของพระเจ้า เมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป 
ช่วยตัวเองให้พ้นจากความบาปไม่ได้ เราจึงสารภาพบาปของเรา เปิดหัวใจ
ออก เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าของเรา แค่นี้เราก็รับ    
ความรอดแล้ว  

และถ้าหากเราเสียชีวิตไป เราก็จะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์ 
แต่ความเป็นจ ริงคือ เรายังไม่เสียชีวิต เรายังอยู่ในโลกนี้ พระเจ้า

ต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ประกาศข่าวประเสริฐ   
เรื่องความรอด ให้กับผู้อื่นได้รับเหมือนที่เราได้รับนั้น  

การที่เราจะประกาศให้ผู้อื่นรับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย 
ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลที่เราจะให้เขาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตของเราที่
เปลี่ยนแปลงจากคนเก่าเป็นคนใหม่  
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จากคนที่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่มีใจกว้างขวาง  
จากคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่มีความหวัง  
จากคนที่ถูกพันธนการด้วยเหล้า บุหรี่ สิ่งลามก กลับกลายเป็นไท  
จากคนที่มองทุกอย่างแง่ลบ กลับเป็นคนแง่บวก   
สิ่งเหล่านี้ เราต้องพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราต้องเติบโตขึ้น

ด้วยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งก็คือ พระวจนะของพระเจ้า  
สองสิ่งที่สําคัญคือ พระวิญญาณและพระวจนะ ซึ่งจะทําให้เราเป็น

ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ มีวุฒิภาวะเริ่มต้นที่ฝ่ายวิญญาณ และขยายไปเป็นด้าน
ความคิด  ด้านอารมณ์  ลักษณะชีวิตมี การเปลี่ยนแปลงจนคนรอบข้าง  
สังเกตและสัมผัสได ้

นี่คือ กระบวนการ Sanctification การทําให้เป็นผู้บริสุทธิ ์
QT นั้นมีส่วนสําคัญคือ เป็นพระวจนะที่เรารับทุก ๆ วัน ซึ่งก็เป็นเวลา 

3 ปีที่เราได้รับนั้น ซึ่งแน่นอนพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชจะทําให้เราโตขึ้น
อย่างแน่นอน 

หลังจาก 3 ปี คือในเดือนมกราคม ปีใหม่นี้ เราตอบตัวเราเองได้หรือไม่
ว่าเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ อย่างน้อยก็โตขึ้นมากกว่าปีที่ 1 ปีที่ 2 
และปีที่ 3 คือปีที่ผ่านมา 

เราอารมณ์เย็นขึ้น เรารักพระวจนะมากขึ้น เวลา พูด เราจะคิด        
ก่อนพูด เราจะรังเกียจการพูดนินทาการพูดแง่ลบ เรามี ใจสงสารและรัก       
พี่น้องมากขึ้น ฯลฯ  เราเป็นเช่นนี้หรือไม่ครับ 

พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
 
        นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวนัในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
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 ขอการทรงนําและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจําวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 
 ทําความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 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]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

กระทําให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานสําหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

การอธิษฐานน้ัน  เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ       
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6:9-13 และอธิษฐาน               
ตามหัวข้อในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหน              
ที่เรารู้สึกมีภาระหรอืความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วย         
ตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวนัประมาณ 
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วันที่ 1 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความ เข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  4 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้ถึงพระลักษณะของ
พระเจ้าอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
พระธรรมตอนนี้บันทึกการอัศจรรย์
ของพระเจ้าที่ทรงทําผ่านเอลีชา 4 
เรื่องได้แก่ ทําให้หญิงม่ายที่ยากจน 
มีเงินใช้หนี้ (4:1-7) ทําให้เด็กฟื้น
ขึ้นจากความตาย (4:32-37) ชําระ
อาหารมีพิ ษให้สะอาด (4:38-41) 
และเลี้ยงอาหารคนนับร้อย (4:42-
44)  
 

 การอัศจรรย์เหล่านี้แสดงให้  
เห็นว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่คน      
ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ 
 เมื่ออ่านพันธสัญญาเดิม เรามัก
จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษา
คนที่กบฏอย่างรุนแรง แต่เรามัก
ลดความสําคัญลงเมื่อพระองค์ทรง
เอาใจใส่ต่อคนที่รักและรับใช้
พระองค์ 
 เราจะมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการ
พิพากษาอันรุนแรงต่อคนที่ไม่กลับ
ใจได้ก็ต่อเมื่อเรามองพระเจ้าทรง
เป็นผู้จัดเตรียมเพื่อผู้ที่ติดตาม
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6       หญิงม่ายกับบุตรชาย
รวบรวม ไหจากเพื่อนบ้านแล ะเท
น้ํามันจากไหใบเดียวของพวกเขา
ใส่ไหเหล่านี้  
 น้ํามันนี้คงเป็นน้ํามันมะกอกซึ่ง
ใช้ทําอาหาร ใช้ใส่ตะเกียง และใช้
เป็นเชื้อเพลิง  
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 น้ํามันหยุดไหลเมื่อพวกเขาไม่มี
ภาชนะเหลือให้ใส่อีก จํานวนไหที่
พวกเขารวบรวมมาแสดงถึงความ
เชื่อของพวกเขา  
 ปริมาณการจัดเตรียมของพระเจ้า
นั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความเชื่อ
และเต็มใจที่จะเชื่อฟังมากเพียงใด  

เราจะจ ากัดพระพรของพระเจ้า 

ถ้าเราขาดความเช่ือและไม่เชื่อฟัง 

พระเจ้าทรงท าได้มากกว่าที่เราจะ

ทูลขอหรือคาดคิดได ้(อฟ.3:20) 

 พระเจ้าของเรานั่นยิ่งใหญ่ เต็มไป
ด้วยความรักและเมตตาต่อ ลูกของ
พระองค์เสมอ เราจะรับพระพรจาก
พระเจ้ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า  
เรารู้น้ําพระทัยของพระเจ้าหรือไม่  
 ในสถานการณ์ที่เราเผชิญ อยู่ใน
ขณะนี้  เรามีความเชื่อในพระองค์
มาก เพียงไร ?_______________ 
__________________________ 
 

ข้อ 32-36  คําอธิษฐานและวิธีการ
ของเอลีชาที่ทําให้เด็กฟื้นขึ้นมาจาก
ความตายนั้นแสดงให้เห็นว่าพระ -
เจ้าทรงเอาใจใส่ทุกคนที่เจ็บปวด  

 เราต้องแสดงความห่วงใยผู้อื่น
อย่างจริงใจเมื่อเรานําเรื่องราวของ
พระเจ้าไปบอกพวกเขา เราต้อง
เป็นตัวแทนที่ซื่อสัตย์ของพระบิดา
ของเราในสวรรค์ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระคุณ ความรัก ค วาม
เมตตาและพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อเรามาโดยตลอด
ในชีวิตของเรา เราอาจจะอธิษฐาน
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 8 ต่อพระ
เจ้าซึ่งเป็นการยกย่องสรรเสริญ
พระองค์ได้ 
 คิดถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ 
ให้เราบอกพระเจ้าอย่างเฉพาะ -
เจาะจง และทูลขอการช่วยเหลือและ
การช่วยกู้จากพระเจ้าสําหรับปัญหา
ที่เราเผชิญนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  5
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้รับ
ข้อคิดอะไรบ้างจากชีวิตของนาอา -
มานสําหรับการอัศจรรย์ที่เขาได้รับ
จากผู้รับใช้พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 12 นาอามานจากไปด้วยความ
โกรธเพราะวิธีรักษาโรคนั้นดูง่าย
เกินไป นาอามานเป็นวีรบุรุษและ
คิดว่าวิธีการรักษาโรคจะยิ่งใหญ่สม
ความเป็นวีรบุรุษของเขา นาอา -
มานเย่อหยิ่งและเอาแต่ใจ เขารับ
ไม่ได้กับการรักษาด้วยความเชื่อที่
เรียบง่าย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
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 บางครั้งมนุษย์ก็ตอบสนองเช่นนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเสนอจะยกโทษให้ 
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพียง
อย่างเดียวดูไม่ยิ่งใหญ่พอจะให้
ชีวิตนิรันดร์ได้ การเชื่อฟังคําสั่ง
ของพระเจ้าดูไม่เหมือนวีรกรรม 
แต่สิ่งที่นาอามานต้องทําเพื่อรักษา
โรคเรื้อนนั้นเหมือนกับสิ่งที่เราต้อง
ทําเพื่อลบล้างความบาป นั่นคือ
ยอมรับพระเมตตาของพระเจ้า
อย่างถ่อมตน จงตอบสนองด้วย
ความเชื่อเพื่อชีวิตของเราจะได้รับ
การรักษา 
 

ข้อ 18,19 ทําไมนาอามานถึงได้รับ
อนุญาตให้ค้อมคํานับรูปเคารพได้  
 นาอามานไม่ได้ขอนมัสการพระ-
เจ้าริมโมน แต่เขาขอทําห น้าที่เพื่อ
พยุงกษัตริย์ในการกราบไหว้เทพ -
เจ้าริมโมน ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าฮาดัด 
เป็นเทพเจ้าของดามัสกัส เชื่อกัน
ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฝนและฟ้าร้อง  
 นาอามานแตกต่างจากคนใน
สมัยนั้นตรงที่เขาตระหนักอย่าง
แรงกล้าถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า  

 นาอามานไม่ได้มองว่า พระเจ้า
เป็นเพียงหนึ่งในบรรดารูปเคารพที่
มีอยู่ทั่วไป แต่เขารู้ว่าพระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์
เดียว เขาไม่ได้ตั้งใจจะกราบไหว้
พระอื่นๆ  
 คําขออภัยโทษของนาอามานจึง
แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างนาอามานกับชาว
อิสราเอลซึ่งกราบไหว้รูปเคารพ
จํานวนมาก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-15 
 นาอามานเป็นวีรบุรุษคนสําคัญ
และเป็นที่ยกย่องนับถือ เขาจึง
โกรธมากเมื่อเอลีชาปฏิบัติต่อเขา
เหมือนเป็นคนธรรมดาสามัญ นา -
อามานเป็นคนหยิ่งและคิดว่าเอลี
ชาจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดี  
 การอาบน้ําในแม่น้ําใหญ่ๆ เป็น
เรื่องหนึ่ง แต่แม่น้ําจอ ร์แดนทั้งเล็ก
และสกปรก นาอามานคิดว่าการ- 
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อาบน้ําในแม่น้ําจอร์แดนนั้นต่ําต้อย
เกินไปสําหรับเขา แต่นาอามานจะ
หายโรคก็ต่อเมื่อเขาถ่อมตัวและ
เชื่อฟังคําสั่งของเอลีชา 

การเชื่อฟังพระเจ้าเริ่มต้น 

ด้วยการถ่อมตน เราต้องเชื่อว่า 

วิธีของพระองค์ดีกว่าวิธีของเรา  

เราอาจจะไม่เขา้ใจ 

วิธีการท างานของพระเจ้า  

แต่เราก็ได้รับพระพรของพระองค์ 

เมื่อเราเชื่อฟังด้วยความถ่อมตน  

 เราต้องจําไว้ว่า [1] วิธีของพระเจ้า 
ดีที่สุด [2] เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าทรง 
ต้องการให้เราเชื่อฟัง [3] พระเจ้า
ทรงใช้ทุกอย่างเพื่อทําให้พระ -
ประสงค์ของพระองค์สําเร็จได้ 
 เราได้บทเรียนเรื่องการเชื่อฟัง
จากชีวิตของนาอามานว่าต้อง
เริ่มต้นที่ความถ่อมใจ ดังนั้น ให้เรา
กลับมาดูชีวิตของเราว่า เรามีความ
ถ่อมใจพอแล้วหรือยัง เช่น เราต้อง
ถ่อมใจยอมรับวิธีการของพระเจ้า 
แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม  

 ในวันนี้ ที่เราได้เรียนเรื่องนาอา
มานนั้น พระเจ้ากํา ลังจะบอกอะไร
กับเราเกี่ยวกับคําตอบที่พระเจ้า
กําลังจะประทานให้กับเราที่เราได้
ทูลขอต่อพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราในปีใหม่นี้ให้เรามีความถ่อมใจ
ในด้านต่าง ๆ ขอพระเจ้าทรงเปิด -
เผยให้เราเห็นจุดอ่ อนของเรา ให้
เราเห็นว่า เรานั้นมีชีวิตที่ถ่อม
เพียงพอแล้วหรือยัง 
 อธิษฐานของการทรงนําจาก
พระเจ้าสําหรับปีใหม่นี้ ที่เราจะมี
ความเชื่อมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ให้เราเชื่อในสิ่งที่ยากกว่าปีที่ผ่าน
มา ถ้าเรามีเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
อะไรก็ให้เราทูลต่อพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 6:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  
6:1-23 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21,22     เอลีชาทูลกษัตริย์
ไม่ให้ฆ่าชาวอารัม พระเจ้าทรงเป็น
ผู้เดียวที่ทําการอัศจรรย์เช่นนี้ได้ 
และกษัตริย์ก็ไม่ควรขโมยเกียรติ
จากพระองค์  
 การให้อาหารและน้ําแก่ชาว
อารัมนั้นเท่ากับสุม “ถ่านที่ลุก
โพลง ” ไว้บนศีรษะของพวกเขา 
(สุภาษิต25,21,22) 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 23      แม้จะไม่ปรากฏว่าชาว
อารัมเลิกยุ่งกับอิ สราเอลไปนาน
เพียงใด แต่เวลาคงผ่านไปหลายปี
กว่าพวกเขาจะมารุกรานอีกครั้งใน 
6:24 ชาวอารัมคงลืมแล้วว่า
กองทัพของตนตาบอดไปอย่างน่า
ประหลาดและถูกปล่อยกลับบ้าน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-7      เรื่องหัวขวานลอยน้ํานี้
ถูกบันทึกไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
พระเจ้าทรงเอาใจใส่และช่วยเหลือ
ผู้ที่วางใจในพระองค์ แม้ในเหตุ -
การณ์ประจําวันที่ไม่สลักสําคัญ
อะไรพระเจ้าก็ทรงอยู่ด้วยเสมอ  
 การอัศจรรย์ครั้งนี้อยู่ตรงกลาง
ระหว่างการรักษาแม่ทัพอารัมกับ
การช่วยกู้กองทัพอิสราเอล แสดง
ถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของเอลีชา
กับบรรดาลูกศิษย์ในกลุ่มผู้เผยพระ
วจนะ  
 

 แม้เอลีชาจะยิ่งใหญ่จนกษัตริย์
เคารพนับถือ แต่เขาก็ยังใส่ใจดูแล
คนธรรมดาที่ซื่อสัตย์ อย่าเห็นแก่
งานสําคัญจนละเลยคนอื่นที่ขัดสน 
 มีใครในความสัมพันธ์ของเรา
บ้างที่ขัดสนและต้องการความ
ช่วยเหลือ และเราได้เอาใจใส่ดูแล
เขาแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 คนรับใช้ของเอลีชาไม่กลัวอีก
ต่อไปเมื่อเขาเห็นกองทัพสวรรค์ที่
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความเชื่อ
เปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทํา
เพื่อคนของพระองค์มากกว่าที่เรา
มองเห็นได้ด้วยตา  

เมื่อเราเผชิญความยากล าบากและ

รู้สึกว่าไม่อาจเอาชนะได้ จงจ าไว้ว่า

พระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลือด้าน 

จิตวิญญาณแม้เราจะมองไม่เห็นก็ตาม 

จงมองด้วยสายตาแห่งความเช่ือและ

ขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็น

ความช่วยเหลือของพระองค์  
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 ถ้าเราไม่เห็นว่าพระเจ้าทรง
ทํางานในชีวิตเรา ปัญหาอาจจะอยู่
ที่สายตาฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
เอง ไม่ใช่ที่ฤทธิอ์ํานาจของพระเจ้า 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
เพื่อความคิดของเราจะเป็นแบบ
พระเจ้า เพื่อเราจะรู้จักพระทัยของ
พระเจ้า และน้ําพระทัยของพระองค์  
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์   
ทรงให้เราได้เข้าใจพระวจนะของ
พระเจ้าที่เราศึกษาไปในแต่ละวัน
นั้น ให้เราสามารถประยุกต์และ
นํามา ใช้ในชีวิตประจําวันของเรา
ได้อย่างถูกต้องและสมดุลย์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 4 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 6:24-7:20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์
6:24-7:20 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
บทที่ 6 ข้อ 31-33 
ทําไมกษัตริย์จึงลงโทษเอลีชาที่เมือง
ถูกล้อมและเกิดการกันดารอาหาร 
ต่อไปนี้คือเหตุผลที่เป็นไปได้  
 [1] บางคนออกความเห็นว่า เอลี
ชาคงบอกกษัตริย์ให้วางใจในการ
ช่วยกู้ของพระ เจ้า กษัตริย์ก็เชื่อ
และถึงกับสวมชุดผ้ากระสอบ 
(6:30) แต่มาถึงตอนนี้สถานการณ์ 
 

ดูสิ้นหวัง กษัตริย์เลยคิดว่าเอลีชา
ให้คําแนะนําผิดๆ และพระเจ้าก็คง
ช่วยพวกเขาไม่ได้  
 [2] บรรดากษัตริย์อิสราเอลกับ
พวกผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
ขัดแย้งกันมานานหลายปี ผู้เผย - 
พระวจนะมักทํานาย ว่าชนชาติจะ
พินาศเพราะความชั่วของเหล่า
กษัตริย์ กษัตริย์จึงเห็นว่าผู้เผย
พระวจนะเป็นตัวสร้างปัญหาและ
ระบายความโกรธลงที่เอลีชา  
 [3] กษัตริย์อาจจะจําได้ว่าเอลี -
ยาห์เคยยุติการกันดารอาหารได้ 
(1พกษ .18:41-46) และเอลีชาซึ่ง
เป็นคนของพระเจ้าก็น่าจะทําการ
อัศจรรย์นั้นได้เช่ นกัน กษัตริย์จึง
โกรธท่ีเอลีชาไม่ยอมช่วยอิสราเอล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
บทที่ 7 ข้อ 1,2   เอลีชาทํานาย
ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้า แต่นาย -
ทหารของกษัตริย์กล่าวว่าเป็นไป- 
ไม่ได้ เขาไม่เชื่อและหมดหวัง แต่ 
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พระวจนะของพระเจ้ายังคงเป็นจริง 
(7:14-16)  

บางครัง้เราหมกมุ่นอยู่กับปัญหา

แทนที่จะมองหาโอกาส  

จงรอคอยแทนที่จะจดจ่อ 

อยู่กับด้านลบ เมื่อเรากล่าวว่า 

พระเจ้าทรงช่วยเราไม่ได ้

หรือกล่าวว่าอะไรเป็นไปไม่ได้  

เราก็ขาดความเช่ือ 

 เมื่อเรามีปัญหา เราตอบสนอง
ต่อปัญหาอย่างไรบ้าง เราได้
แก้ปัญหาด้วยความเชื่อหรือให้
ปัญหานั้น เป็นโอกาสที่เราจะเห็น
ความยิ่งใหญ่และการช่วยกู้ของ
พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

บทที่ 7 ข้อ 3-10 คนโรคเรื้อน
พบค่ายร้างซึ่งทําให้พวกเขารอด
ตาย  
 ตอนแรกพวกเขาเก็บข่าวดีไว้
กับตนเองและลืมเพื่อนร่วมชาติซึ่ง
กําลังอดอยากอยู่ในเมือง  

 เราต้องประกาศข่าวประเสริฐ
เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เพราะนี่คือ
ข่าวที่สําคัญที่สุด เราต้องไม่ลืมคน
ที่กําลังจะตายโดยไม่ได้รับข่าว
ประเสริฐ  
 เราต้องไม่จดจ่ออยู่กับความเชื่อ
ของเราเองจนลืมแบ่งปันความเชื่อ
นั้นกับคนรอบข้าง “ข่าวดี” ของเรา
จะไม่ “รอจนถึงวันพรุ่งนี้ ” เช่น -
เดยีวกับข่าวดีของคนโรคเรื้อน 
 เมื่อเราเผชิญปัญหา แล้วเรา
ได้รับการช่วยกู้ เราได้แบ่งปันข่าว
ดีนี้ให้กับใครหรือไม่ เพื่อนของเรา 
ญาติพี่น้องของเรา ที่ผ่านมานั้น 
เรามีโอกาสนําคนมาพบกับพระ -
เยซูคริสต์หรือไม่ หรือชีวิตของเรา
มีส่วนที่จะสร้างพี่น้องคริสเตียนให้
เติบโตขึ้นกับพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสวมทับหัวใจ
ของเราด้วยพระทัยของพระองค์ 
เพื่อเราจะเป็นห่วงคนอื่น ไม่ว่าคน 
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ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับ
ความรอด หรือพี่น้องคริสเตียน 
เพื่อเขาจะจําเริญเติบโตขึ้น เป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 5 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  8 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-6 เหตุการณ์ตอนนี้คงเกิดขึ้น
ก่อนเหตุการณ์ในบทที่ 5 เพราะ
การกันดารอาหารเจ็ดปีต้องสิ้นสุด
ลงก่อนเกหะซีจะเป็นโรคเรื้อน  
 เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเอลี -
ชาใส่ใจดูแลหญิงม่ายคนนี้ในระยะ
ยาว และแม้ว่าเอลีชาจะรับใช้ประชา-
ชนอย่างอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ แต่เขา
ก็รับใช้ครอบครัวนี้เป็นการส่ วนตัว
ด้วย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ชีวิตของเอลีชาเป็นแบบอย่างให้
เราห่วงใยผู้อื่น 
ข้อ 12-15     สิ่งที่เอลีชากล่าวไว้
ว่าฮาซาเอลจะทํากับอิสราเอลนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นจริงใน 10:32, 33  
 ฮาซาเอลรู้แน่ชัดแล้วว่าเขาจะ
ได้เป็นกษัตริย์เพราะเอลียาห์เจิม
ตั้งเขาแล้ว (1พกษ.19:15) แต่ฮา-
ซาเอล ไม่อด ทนและแทนที่จะรอ
คอยเวลาของพระเจ้า เขากลับ
จัดการด้วยตัวเองโดยฆ่าเบนฮาดัด
เสีย พระเจ้าทรงใช้ฮาซาเอลเป็น
เครื่องมือพิพากษาชาวอิสราเอลที่
ไม่เชื่อฟัง 
 

ข้อ 18 กษัตริย์เยโฮ ชาฟัทจัดการ
ให้เยโฮรัมราชโอรสของตนอภิเษก
กับอาธาลิยาห์ราชธิดาของอาหับ
และเยเซเบลผู้ชั่วร้าย  
 อาธาลิยาห์กราบไหว้รูปเคารพ
เหมือนที่ทํากันในอาณาจักรเหนือ 
เธอนําการนมัสการพระบาอัลเข้า
มาในยูดาห์และทําให้อาณาจักรใต้
เริ่มตกต่ําลง  

 เมื่อเยโฮรัมตาย อาหัสยาห์ราช -
โอรสได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ แล้วเมื่ออา-
หัสยาห์ตายในสงคราม อาธาลิยาห์
ก็สังหารเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดยกเว้น 
โยอาชแ ละตั้งตนขึ้นเป็นราชินี 
(11:1-3)  
 การอภิเษกของ เยโฮรัมอาจเป็น
ประโยชน์ทางการเมือง แต่ในด้าน
จิตวิญญาณนั้นการอภิเษกครั้งนี้
นํามาซึ่งความตาย 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12,13  
เมื่อเอลีชาบอกฮาซาเอลว่าเขาจะทํา
บาปมหันต์ ฮาซาเอลแย้งว่าเขาจะ
ไม่มีวันทําเช่นนั้ น ฮาซาเอลไม่
ยอมรับว่าตนเองสามารถทําบาปได้  
 สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความรู้ 
เรามักจะคิดว่าเราไม่ได้ทําบาป
โจ่งแจ้งและเชื่อว่าเราควบคุมการ
กระทําของตนเองได้ เราคิดว่าเรา
จะไม่มีวันต่ําทรามถึงเพียงนั้น  
 แต่เราควรมองตนเอง และ
ยอมรับมุมมองของพระคัมภีร์และ 
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ความเป็นจริงว่าเราสามารถทําบาป
ได้ และเราจะขอกําลังจากพระ เจ้า
เพื่อต้านทานความชั่วเหล่านั้น 

เราไม่ควรจะไว้วางใจในความ-

สามารถหรือก าลังของเราเอง ที่จะ

ชนะความบาปหรือชนะเนื้อหนังได้ 

เราจ าต้องมอบชีวิตของเราให้กับ

พระเจ้า ขอก าลังจากพระเจ้าเสมอ

ในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์  

เพื่อเราจะมีชีวิต 

ที่ถวายเกียรติพระองค์เสมอ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงนําชีวิต
ของเราเสมอ  วันนี้มีอะไรบ้างที่เรา
ต้องกระทํา ทูลขอการทรงนําจาก
พระเจ้า ให้เรากระทําอย่างถูกต้อง
ตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าปกป้องเราพ้นจาก
สิ่งชั่วร้าย จากการล่อลวงของ
ซาตานในทุกรูปแบบ ทูลขอกําลัง
จากพระเจ้าที่เราจะชนะเนื้อหนัง 

ไม่ทําตามความปรารถนาของเนื้อ
หนัง แต่ตามน้ําพระทัยของพระเจ้า
เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 6 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้ างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 3 เอลียาห์พยากรณ์ไว้ว่าเมื่อ
เยฮูเป็นกษัตริย์ คนจํานวนมากจะ
ถูกฆ่าตาย (1พกษ.19:16,17)  
 ดังนั้นเอลีชาจึงบอกผู้เผยพระ -
วจนะหนุ่มว่าทันทีที่พูดเสร็จให้
ออกจากบริเวณนั้นก่อนจะเกิดการ
สังหาร  
 เยฮูออกตามล่าญาติมิตรของ    
อาหับ (2พศด.22:8,9) การกระทํา
ของเขาอาจดูโหดร้าย แต่ถ้าปล่อยไว้ 

การนมัสการพระบาอัลก็จะทําลาย
คนทั้งชาติ  
 อิสราเอลจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อ
คนที่ติดตามพระบาอัลถูกกวาด
ล้าง เยฮูทําสิ่งที่จําเป็นที่สุดในเวลา
นั้นคือการพิพากษา 
ข้อ 26 กษัตริย์โยรัมแห่งอิสร าเอล
นั้นชั่วร้ายพอๆ กับอาหับและ เย-
เซเบลซึ่งเป็นบิดามารดา ร่างของ
โยรัมจึงถูกทิ้งไว้บนที่ดินที่บิดา
มารดาของเขายึดมาอย่างผิด
กฎหมาย 
 เยเซเบลจัดการฆาตกรรม
นาโบทเจ้าของที่ดินคนเดิม เพราะ
เขาไม่ยอมขายสวนองุ่นของเขาให้
อาหับซึ่งอยาก นําที่ดินนั้นมาทํา
สวนผัก (1พกษ.21:1-24) อาหับไม่
เคยคิดเลยว่าที่ดินนั้นจะกลายเป็น
ที่ฝังศพโอรสชั่วของเขา 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 18,19     พลม้าออกไปพบเยฮู
และถามว่าเขามาอย่างสันติหรือไม่?  
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แต่เยฮูตอบว่า “ท่านจะมาพูดอะไร
เรื่องสันติภาพ?”  
 สันติภาพที่ แท้จริงนั้นมาจาก
พระเจ้า และจะ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี
ความเชื่อใน พระเจ้าและความรัก
ต่อพระองค์เป็นพื้นฐาน แต่เยฮูรู้ว่า
พลม้านั้นเป็นตัวแทนของกษัตริย์ที่
ชั่วร้ายที่ไม่เชื่อฟัง  

อย่าแสวงหาสันติภาพและมิตรภาพ

กับคนที่ต่อต้านความดีและความจริง 

สันติภาพที่ยั่งยืนมาจาก 

การรู้จักพระเจ้าผู้ประทาน 

สันติภาพแก่เราเท่านั้น 

 

ข้อ 35 ชีวิตที่ชั่วร้ายของเยเซเบล
จบลงด้วยหัวกะโหลก กระดูกมือ
และกระดูกเท้า ไม่มีอํานาจ ไม่มี
เงิน ไม่มีเกียรติยศ ไม่มีความ
งดงาม ไม่มีครอบครัว ไม่มีมรดก
ฝ่ายวิญญาณ  
 ในที่สุดชีวิตที่หรูหราและการ
ทรยศของพระนางก็ไม่เหลืออะไร  

 อํานาจกําลังวังชา และความม่ัง -
มีอาจทําให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 
แต่ความตายจะปลดสิ่งเหล่านี้
ออกไป จงกําหนดเส้นทางชีวิต
เดี๋ยวนี้ ขณะที่เรายังมีเวลาและ
ก่อนที่หัวใจของเราจะแข็งกระด้าง
อีกไม่นานวาระสุดท้ายจะมาถึง 
 จากตัวอย่างชีวิตของนางเย -
เซเบลทําให้เราเห็น ถึงผลของ
ความชั่วร้ายของโลก ของความ
บาปว่าน่ากลัวอย่างยิ่ง  
 เมื่อเราจะตัดสินอะไรในการ
ดําเนินชีวิต แม้ว่าในขณะนี้เรา
อาจจะไม่เห็นผลของมัน แต่ความ
ยุติธรรมนั้นมีแน่ นอน และพระเจ้า
ทรงครอบครองอยู่ พระเจ้าไม่ได้
ยอมให้ความเลวร้ายผ่านไปโดยไม่
จัดการ  
 ขณะนี้ เราดําเนินชีวิ ตอย่างไร
บ้าง เรายึดถือตามหลักการพระ -
วจนะของพระเจ้าหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 อย่าท้อใจ เมื่อเราเห็นคนบาป
เจริญรุ่งเรืองขึ้น อย่ามองเขาใน
ขณะที่จําเริญขึ้น แต่ให้เรายึด
หลักการจากพระวจนะของพร ะเจ้า
อย่างมั่นคง และอย่าหวั่นไหวใน
ความจริงของพระเจ้า แม้ว่าจะ
ยากลําบากก็ตาม  
 พระเจ้าจะทรงมีบําเหน็จให้
อย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นในโลก
นี้ทันที แต่แน่นอนในแผ่นดิน
สวรรค์ที่พระเจ้าจะประทานให้กับ
เราที่มั่นคงในความจริงของพระเจ้า 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ สําหรับการที่
พระเจ้าทรงสนใจในชีวิตของเรา 
แม้ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็น
อย่างไร แต่เราก็จะยืนหยัดการ
ดําเนินชีวิตตามพระวจนะของ
พระองค์เสมอ 
 ทูลขอพระเจ้าประทานความ
เข้าใจพระวจนะของพระองค์ให้กับ
เราในการดําเนินชีวิตในโลกนี้ เพื่อ 

ชีวิตของเราจะถวายเกียรติแ ด่
พระองค์เสมอ และเมื่อคนทั้งหลาย
เห็นเรา เขาจะได้สรรเสริญ 
พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 7 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
แม้เยฮูจะจัดการรูปเคารพบาอัล 
แต่เยฮูได้ผิดพลาดเรื่องเกี่ยวกับรูป
เคารพอะไร? (ข้อ29) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 11      เยฮูกระตือรือร้นจนทํา
เกินคําสั่งของพระเจ้าโดยการ
ฆาตกรรมหมู่  
 ภายหลังผู้เผยพระวจนะโฮเชยา
ประกาศลงโทษวงศ์วานของเยฮู
เพราะการฆ่าคนอย่างไม่มีเหตุผล
ครั้งนี้ (ฮชย.1:4,5)  
 หลายครั้งในประวัติศาสตร์ คน 
“เคร่งศาสนา” เอาความเชื่อไปผสม 

กับความทะเยอทะยาน อํานาจและ 
ความอํามหิตของตนเอง โดยพระ -
เจ้าไม่ได้ทรงเห็นชอบหรืออวยพร  
 การใช้พระเจ้าหรือพระคัมภีร์
เป็นข้ออ้างเพื่อกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนั้น
เป็นสิ่งที่ผิด เมื่อคนโจมตีศาสนา
คริสต์เ พราะการกระทําที่ โหดร้าย
ของ “คริสเตียน ” จงชี้แจ งให้พวก
เขาเข้าใจว่า “คริสเตียน ” เหล่านี้
ไม่ได้ติดตามพระคริสต์และใช้
ความเชื่อเพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองของพวกเขาเอง 
 

ข้อ 15 เยโฮนาดับเหมือนเยฮูตรงที่
กระตือรือร้นในการติดตาม 
พระเจ้า แต่เยโฮนาดับแสดงความ
กระตือรือร้ นโดยแยกตัวเองและ
ครอบครัวออกจากสังคมที่ยึดถือ
วัตถุและกราบไหว้รูปเคารพ  
 เยโฮนาดับรวมคนเป็นกลุ่ม 
“ตระกูลเรคาบ” (ตามชื่อเรคาบบิดา
ของเขา ) คนกลุ่มนี้พยายามรักษา
ชีวิตให้บริสุทธิ์โดยแยกตัวออกจาก
ความกดดันและทดลองในสังคม  
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 ตัวอย่างในพระธรรมเยเรมีย์ 35 
ทําให้เราเห็นการ อุทิศตัวของพวก
เขาต่อพระเจ้า การอุทิศตัวนี้ทําให้
พระเจ้าทรงสัญญาว่า พวกเขาจะมี
วงศ์วานที่นมัสการพระองค์เสมอ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 28,29        ทําไมเยฮูทําลาย
รูปเคารพของพระบาอัล แต่ไม่ได้
ทําลายลูกวัวทองคําที่เบธเอลและ
ดาน  
 แรงจูงใจของเยฮูคงเกี่ยวกั บ
การเมืองมากกว่าด้านจิตวิญญาณ  
 [1] ถ้าเยฮูทําลายลูกวัวทองคํา 
ประชาชนของเขาจะเดินทางไป
พระวิหารในเยรูซาเล็มในอาณา -
จักรใต้ซึ่งเป็นคู่แข่ง และประชาชน
จะนมัสการที่นั่น (ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทํา
ให้เยโรโบอัมตั้งลูกวัวทองคําขึ้นมา
ตั้งแต่แรก ดู 1พกษ.12:25-33)  
 [2] การนมัสการพระบาอัลเกี่ยว-
ข้องกับราชวงศ์อาหับ ดังนั้นการ 

ทําลายพระบาอัลจึงเป็นผลดีทาง
การเมือง  
 แต่ลูกวัวทองคํานั้นมีประวัติยาว-
นานในอาณาจักรเหนือและได้รับการ
เคารพนับถือจากทุกกลุ่มการเมือง  
 [3] การนมัสการพระบาอัลเป็น
การต่อต้าน พระเจ้า แต่หลายคน
ถือว่าลูกวัวทองคําเป็นตัวแทนขอ ง
พระเจ้าที่จับต้องได้ แม้บทบัญญัติ
ของพระเจ้าจะกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ว่า นี่เป็นการกราบไหว้รูปเคารพ 
(อพย.20:3-6)  
 เราเองก็เหมือนเยฮู คือมักจะ
กล่าวโทษบาปของคนอื่นแต่แก้
ต่างให้บาปของเราเอง 
 เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ที่กล่าว -
โทษผู้อื่น แต่ตัวเรายังทําบาปอยู่ ? 
อย่าเป็น เช่นนั้นเลย ให้เรากลับใจ
และรักษาชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้า
เสมอ เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายพระ -
เกียรติแด่พระองค์ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 30,31   เยฮูทําหลายสิ่งอย่าง
ตามที่พระเจ้าทรงสั่ง แต่เขาไม่ได้
เชื่อฟังพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ  
 เยฮูเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรง
ใช้ในการพิพากษา แต่เขาไม่ใช่
ผู้รับใช้ของพระองค์ ผลก็คือเยฮูรับ
ใช้พระเจ้าแต่ปากและปล่อยให้ทุก
คนนมัสการลูกวัวทองคํา  

จงตรวจสอบหัวใจที่เรามีต่อพระเจ้า 

เราอาจจะทุ่มเทท างานเพื่อพระเจ้า 

แต่ไม่ได้เช่ือฟังพระเจ้าด้วยใจ 

อย่างที่พระองค์ทรงต้องการ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าตรวจสอบจิตใจ
ของเราที่มีต่อพระองค์ ที่เราจะเชื่อ
ฟังพระองค์อย่างที่พระองค์ทรง
ต้องการ แม้ว่าเราจะรับใช้พระองค์
อย่างมาก แต่ขอพระเจ้าทรงให้เรา
ได้เข้าใจถึงน้ําพระทัยของพระองค์
ในทุก ๆ ด้านและในด้านที่เราต้อ ง
เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่
อย่างถูกต้องตามน้ําพระทัยของ
พระองค์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 8 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  11 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลใจอะไรบ้างจาก
พันธกิจของมหาปุโรหิตเยโฮยาดา
ที่ได้ปกป้องโยอาชเพื่อให้เป็ น
กษัตริย์ต่อไป? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 1  เหตุการณ์นี้ต่อจาก 9:27 
เมื่ออาหัสยาห์โอรสของอาธาลิยาห์
ถูกเยฮูฆ่าตาย อาธาลิยาห์พยายาม 
สังหารโอรสทุกองค์ของอาหัสยาห์
แต่ก็ล้มเหลวเพราะพระเจ้าทรง
สัญญาไว้ว่าพระเม สสิยาห์จะบัง -
เกิดทางเชื้อสายของดาวิด (2ซมอ.
7) 

ข้อ 2,3  เยโฮเชบาเป็นภรรยาของ
มหาปุโรหิตเยโฮยาดา พระวิหาร
จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะจะใช้ซ่อน
ทารกโยอาช อาธาลิยาห์ซึ่งรักการ
กราบไหว้รูปเคารพจะไม่สนใจ  
พระวิหารเลย 
 

ข้อ 4 ชาวคารีเป็นทหารรับจ้างซึ่ง
คงเกี่ยวข้องกับชาวฟิลิ สเตีย 
นักวิชาการบางคนเชื่อว่าชาวคารี
เดินทางจากครีตมาตั้งรกรากใน
ปาเลสไตน์ตอนใต้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 17  แท้จริงแล้วการทําพันธสัญญา
ครั้งนี้เป็นการย้ําถึง พันธสัญญาที่
เก่าแก่มาก นั่นคือพันธสัญญาใน
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ  
 พันธสัญญานี้ทําหน้าที่เห มือน
รัฐธรรมนูญเพื่อให้การปกครอง
ประเทศเป็นไปอย่างชอบธรรม แต่
ประชาชนละเลยพันธสัญญานี้มา 
กว่าร้อยปีแล้ว น่าเสียดายที่เม่ือ    
เยโฮยาดาตายไปการปฏิรูปก็หยุด
ไปด้วย 
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ข้อ 21  ถ้าโยอาชเป็นกษัตริย์เม่ือ
พระชนมายุเจ็ดพรรษา ใครที่
ปกครองชนชาตินี้ ? 
 แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้ให้คํา ตอบ
ไว้ แต่ในช่วงเจ็ดปีแรกราชมารดา
ของโยอาชเอง มหาปุโรหิตเยโฮ -
ยาดาและที่ปรึกษาคนอื่นๆ คงเป็น
ผู้ปกครองยูดาห์ 

หลักการของพระเจ้าที่ทรงเปิดเผย

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้น 

เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับมนุษย์เรา 

ในทุก ๆ ด้าน เราควรจะรู้จัก 

พระวจนะ และท าตามพระวจนะ 

เมื่อเราท าเช่นนี้แล้วเราก็จะ 

ประสบความส าเร็จอย่างถูกต้อง  

 เหมือนกับที่มหาปุโรหิตเยโฮ -
ยาดาได้กระทํา เราเองก็ เราควรจะ
ทําแบบมหาปุโรหิต เยโฮยาดา 
อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อเราจะพบกับ  
ความสําเร็จในชีวิตของเราใน
ครอบครัวของเราที่พระเจ้าทรง
สัญญาไว้ด้วย 
 

 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีสติ ปัญญา
ที่จะเข้าใจพระวจนะของพระองค์ 
ที่จะรู้จักประยุกต์พระวจนะนั้นมา
ใช้ในชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเรา
จะประสบความสําเร็จและถวาย
เกียรติแด่พระองค์ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 9 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
อะไรบ้างจากชีวิตของโยอาชที่
ไม่ได้กําจัดความบาปออกหมดจาก
ประเทศอย่างสิ้นซาก? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 4,5 พระวิหารจําเป็นต้องได้รับ
การซ่อมแซมเพราะผู้นําที่ชั่วร้าย
คนก่อนๆ โดยเฉพาะอาธาลิยาห์
ละเลยและทําให้พระวิหารเสียหาย 
(2พงศาวดาร 24:7)  
 พระวิหารต้องเป็นสถานที่ที่
บริสุทธิ์ แยกออกมาเพื่อการนมัสการ
พระเจ้า  

 โยอาชตั้งโครงการหาทุนเพื่อ
บูรณะซ่อมแซมพระวิหาร ทําความ
สะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกซึ่งสะสม
มานานหลายปี เสริมจุดเชื่อมต่อ
ต่างๆ กําจัดรูปเคารพ และสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการนมัสการรูปเคารพ
ออกไป รวมถึงขัดทองคําและทอง
สัมฤทธิ์ สภาพพระวิหารที่ถูก
ละเลยนั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชน
ละเลยพระเจ้ามากเพียงใด 
 

ข้อ 20 สาเหตุที่พวกข้าราชการ
วางแผนต่อต้านโยอาชนั้นถูกบันทึก
ไว้ในพระธรรม 2 พงศาวดาร 
24:17-26  
 โยอาชเริ่มกราบไหว้รูปเคารพ 
เขาฆ่าผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ 
นอกจากนี้เขายังพ่ายแพ้ต่ออารัม  
 เมื่อโยอาชละทิ้งพระเจ้า ชีวิต
ของเขาก็เริ่มล้มเหลว ข้าราชการ
ของโยอาชไม่ได้ลอบสังหารเขา
เพราะเขาละทิ้งพระเจ้า แต่เป็น
เพราะอาณาจักรสับสนวุ่นวาย  
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 สุดท้ายโยอาชก็กลายเป็นคนชั่ว
และถูกคนชั่วสังหาร 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2 เป็นต้นไป     โยอาชไม่ได้
กําจัดความบาปออกจากชนชาติให้
ถึงที่สุด แต่เขาก็ทําสิ่งที่ดีและ
ถูกต้องไว้มากมาย  
 เมื่อเราไม่แน่ใจว่าเราทําสิ่งที่
ถูกต้องอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ เรา
ควรตั้งคําถามว่า  
 [1] พระคัมภีร์สั่งห้ามการกระทํา
นี้หรือไม่?  
 [2] ฉันไม่รัก ไม่นมัสการ และไม่
รับใช้ พระเจ้ าเพราะการกระทํานี้
หรือไม่? 
 [3] ฉันตกเป็นทาสของการ
กระทํานี้หรือไม่ ? 
 [4] การกระทํานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ตาม พระประสงค์ของพระเจ้า
หรือไม่? 
 [5] การกระทํานี้เป็นประโยชน์
ต่อผู้เชื่อคนอื่นๆ หรือไม่? 

 ตอนนี้เราต้องตัดสินใจในเ รื่อง
อะไรหรือไม่ ที่เราไม่มั่นใจว่า อะไร
คือความถูกต้องหรือเป็นน้ําพระทัย
ของพระเจ้า ? ให้สิ่งที่เราเฝ้าเดี่ยว
ในวันนี้ช่วยเราในการตัดสินใจ 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 15 ในขณะที่คนงานไม่ต้องทํา
รายงานบัญชีการใช้เงิน แต่พวก
ปุโรหิตกลั บไม่น่าเชื่อถือในการ
บริหารเงินสําหรับพระวิหาร (12:8)  
 ชนเลวีเป็นคนของพระเจ้าที่
ได้รับการฝึกฝนแล้ว พวกเขาควร
จะรับผิดชอบและห่วงใยพระวิหาร
มากที่สุด เพราะอย่างไรเสียพวก
เขาก็ทํางานที่นี่ตลอดชีวิต แม้พวก
ปุโรหิตจะซื่อสัตย์สุจริต แต่พวก
เขาก็ไม่ได้อุทิศตนหรือพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อทํางานให้สําเร็จ  
 บางครั้งฆราวาสก็ทุ่มเทและ
ประสบความสําเร็จในการรับใช้
พระเจ้ามากกว่า  
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อย่าขาดความรับผิดชอบจนเรา

ไม่ได้มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า 

งานของพระเจ้าจะส าเร็จก็ต่อเมื่อ

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับทุก
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ไม่ว่า
สุขภาพ การเงิน ครอบครัว คริสต -
จักร ความสามารถ ของประทาน 
และให้เราบอกกับพระเจ้า เราจะ
มอบถวายทุกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา
นั้นกลับคืนให้พระองค์ทรงใช้
สําหรับอาณาจักรของพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงนําชีวิตของ
เราเสมอ ให้เราระวังระไวที่จะทํา
ตามน้ําพระทั ยของพระองค์ทุก
ประการ และกําจัดความบาปทุกสิ่ง
ที่เรารู้นั้นเสีย และสําหรับความบาป
ที่ไม่รู้นั้น ขอพระเจ้าทรงเปิดเผย
ให้เราทราบ เพื่อเราจะกลับใจและ
ทูลขอการยกโทษจากพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

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



30 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

วันที่ 10 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย ์13 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านได้บทเรียน
อะไรบ้างเกี่ยวกับการที่กษัตริย์เยโฮ- 
อาชตอบสนองต่อคําสั่งของเอลีชา
ที่ให้ยิ่งธนูและตีลูกศร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14     เอลีชาได้รับการเคารพ
นับถืออย่างมาก เพราะเขามีอํานาจ
ในการเผยพระวจนะและทําการ
อัศจรรย์เพื่ออิสราเอล  
 เยโฮอาช เรียกเอลีชาว่า “ราช
รถของอิสราเอลและพลม้าของ
ประเทศ” เหมือนกับที่เอลีชาเรียก
เอลียาห์ใน 2:12  

 เยโฮอาชกลัวเอลีชาจะตาย เพราะ
เยโฮอาชเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรนั้นขึ้นอยู่กับเอลีชา  
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า ความกลัว
ของเยโฮอาชแสดงให้เห็นว่าเขา
ขาดความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ  
 ครั้งสุดท้ายที่พระคัมภีร์กล่าวถึง
เอลีชาคือประมาณ 43 ปีที่แล้ว 
(9:1) ตอนที่เอลีชาเจิมตั้งเยฮูเป็น
กษัตริย์ (841 ก่อน ค.ศ.) เยโฮอาช  
ขึ้นครองราชย์ในปี 798 ก่อน ค.ศ 
 

ข้อ 20,21 เอลีชาตายไปแล้ว แต่
พลังอํานาจของเขายังส่งผลให้เกิด
การอัศจรรย์  
 เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเอลี
ชาเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงของ
พระเจ้า ทั้งยังยืนยันฤทธิ์เดชของ
พระเจ้าด้วย  
 ไม่มีรูปเคารพใดทําให้ใครเป็น
ขึ้นมาจากความตายได้ การอัศจรรย์ 
นี้ย้ําเตือนชาวอิสราเอลอี กครั้งว่า 
พวกเขาปฏิเสธพระวจนะของพระ -
เจ้าที่ประกาศผ่านเอลีชา 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15-19 
เมื่อเยโฮอาชได้รับคําสั่งให้เอา
ลูกศรฟาดพื้น เขาทําไปอย่างไม่
เต็มใจ ผลก็คือเอลีชาบอกว่าเยโฮ -
อาชจะไม่สามารถเอาชนะอารัมได้
อย่างสมบูรณ์  

เราจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

จากแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้

ส าหรับชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรา

ยอมรับและเชื่อฟังค าสั่งของพระองค์

อย่างครบถ้วน  

 ถ้าเราไม่ทําตามคําสั่งของพระ -
เจ้าอย่างสมบูรณ์ เราก็จะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์และพระพรทั้งหมด
ของพระองค์เช่นกัน 
 สิ่งที่สําคัญคือความจริงของพระ
เจ้า ดังนั้ นเรารู้จักพระวจนะของ
พระเจ้าหรือน้ําพระทัยของพระเจ้า
มากน้อยขนาดไหน เพราะเมื่อเรา
รู้จักความจริงของพระเจ้าแล้ว เรา
ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องหลีก -
เลี่ยง และอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องตั้ง 

ใจทุ่มเทกระทํา? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดใจของเราออก และ 
ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ครอบครองชีวิตของเรา เพื่อเราจะ
มีชีวิตที่รักพระวจนะ รักน้ําพระทัย
ของพระองค์ และจะทําให้เราเป็น
คนที่กระตือรือร้นที่จะแสวงหาและ
ศึกษาพระธรรมของพระองค์เสมอ 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราที่
ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทั ยของ
พระองค์ที่กล่าวไว้ในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์นั้น ให้เรามีกําลังที่จะ
ต่อสู้การทดลอง การหลอกลวงของ
ซาตาน และกําลังที่จะชนะเนื้อหนัง
ที่ซาตานนํามาล่อลวงเราด้วย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบ พระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 11 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9,10 ในคําอุปมานี้ ต้นหนาม
เล็ก  ๆคือยูดาห์  
 กษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์เกิด
เย่อหยิ่งขึ้นหลังรบชนะชาวเอโดม  
 อามาซิยาห์ท้าทายอิสราเ อลให้
ออกมาเผชิญหน้ากันเพราะเขา
แน่ใจว่ากองทัพของเขาเข้มแข็ง
กว่า แต่เยโฮอาชเตือนอามาซิยาห์
โดยเปรียบกองทัพของอามาซิยาห์ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คอื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………. 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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กับต้นหนามและ เปรียบกองทัพ
ของอิสราเอลกับต้นสนซีดาร์  
 อามาซิยาห์ประเมินกําลังของ
ตนเองสูงเกินไป ความสามารถของ
เขามีไม่เท่าความทะเยอทะยาน     
อามา ซิยาห์ไม่ฟังเยโฮอาชแล้ว     
ยูดาห์ก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 28 
เยโรโบอัมที่ 2 ไม่ได้อุทิศตัวแด่  
พระเจ้า แต่เขามีนโยบายทําสงคราม
และบริหารอย่างชาญฉลาด อิสรา -
เอลจึงมีอํานาจและเจริญรุ่งเรืองใน
ด้านวัตถุสูงสุดนับตั้งแต่สมัยของ
โซโลมอน  
 แต่ผู้เผยพระวจนะ อาโมสและผู้
เผยพระวจนะโฮเชยาบอกเราว่า
จริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นในอิสราเอล 
(ฮชย.13:4-8; อมส.6:11-14)  
 เยโรโบอัมปกครองอย่างไม่เป็น
ธรรมและไม่เสมอภาค ผลก็คือคน
รวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนก็ยิ่งจนลง  

 ประชาชนเห็นแก่ตัว พวกเขา
พึ่งพาอํานาจ ความม่ันคง และ
ทรัพย์สมบัติของตนมากกว่าจะ
พึ่งพาพระเจ้า คนยากจนถูกกดขี่
จนพวกเขาคิดว่าพระเจ้าไม่ทรง
สังเกตเห็นความยากลําบากของ
พวกเขา  
 ความเจริญด้านวัตถุไม่ได้
หมายถึงพระพรของพระเจ้าเสมอ
ไป แต่อาจเกิดจากความเห็นแก่ตัว  

เมื่อเราเจริญรุ่งเรือง จงจ าไว้ว่า 

เราต้องรายงานต่อพระเจ้าว่าเราใช้

วิธีใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ 

และเราใช้ทรัพย์สินของเราอย่างไร 

ทุกสิ่งที่เรามีนั้นแท้จริง 

เป็นของพระเจ้า เราต้องใช้สิ่งที ่

พระเจ้าประทานให้เราเพื่อพระองค์ 

 ให้เรากลับมาทบทวนและถาม
ตัวของเราเองว่า เราได้ใช้ความ -
สามารถ ของประทาน ทรัพย์สิน
เงินทอง ครอบ ครัว และทุกอย่างที่
พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น
สําหรับอาณาจักรอย่างไรบ้าง?  
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และในวันสุดท้ายจําเพาะพระพักตร์
ของพระเจ้า เราจะรายงานเรื่อง
ของเราต่อพระองค์อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานการทรง
นํา สติปัญญาให้กับเราว่า เราจะใช้
ของประทาน ความสามารถ และ
ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นสําหรับ
อาณาจักรพระเจ้าอย่างไรบ้าง และ
ให้เราอธิษฐานมอบถวายทุกสิ่งที่
พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น ให้
พระองค์ทรงนํา ทรงใช้ตามน้ํา
พระทัยของพระองค์ และเพื่อ
แผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งอยู่ใน
โลกนี้ 
 ใช้เวลา นี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 12 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระว จนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  15 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
อาซาริยาห์มีอีกชื่อหนึ่งว่าอุสซียาห์ 
พระธรรม 2 พงศาวดาร 26 บันทึก
เรื่องราวของเขาอย่างละเอียด  
 เขายังถูกกล่าวถึงในพระธรรม
อิสยาห์ 1:1 และ 6:1 ก่อนรัชกาล
ของอาซาริยาห์นั้นอิสราเอลทําลาย
กําแพงกรุงเยรูซาเล็มไป 400 ศอก
หลังจากพิชิตยูดาห์และจับกุมตัว
กษัตริย์อามาซิยาห์ไป (14:13; 2
พงศาวดาร 25:23,24)  

 แต่ในช่วงที่อาซารยิาห์ครองราชย์
อยู่ 52 ปี ยูดาห์ได้สร้างกําแพง
เมืองขึ้นมาใหม่ เสริมเมืองป้อม
ปราการด้วยอาวุธป้องกันการโจมตี 
และเป็นอิสระจากอิสราเอล  
 อาซาริยาห์อุทิศชีวิตแด่พระเจ้า 
ยูดาห์จึงมีสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัย
ของโซโลมอน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอ นน้ีและ
การตอบสนอง 
ข้อ 4 แม้อาซาริยาห์จะประสบความ 
สําเร็จ อย่างมาก แต่เขาก็ไม่ได้
ทําลายสถานบูชาบนที่สูงและสถาน-
บูชาของพระต่างๆ ในยูดาห์เช่น -
เดียวกับที่อามาซิยาห์บิดาของเขา
และโออาชปู่ของเขาละเลยเรื่องนี้  
 อาซาริยาห์ได้ฟังเรื่องราวและ
เฝ้าดูบรรดากษัตริย์ขณะที่เขา
เติบโตขึ้น แล้วเขาก็เลียนแบบ
กษัตริย์เหล่านั้น แม้บิดาและปู่ของ 
อาซาริยาห์จะเป็นกษัตริย์ที่ดี แต่
ในบางด้านพวกเขาก็ไม่ใช่แบบ -
อย่างที่ดี  
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 ตัวอย่างแย่ๆ จะไม่มีอิทธิพลต่อ
เราเมื่อเรามีแบบอย่างที่สมบูรณ์
ที่สุดอย่างพระคริสต์  

ไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงมาอย่างไร 

หรือใครมอีิทธิพลต่อชีวิตของเรา  

เราจะก้าวข้ามขีดจ ากัดเหล่านั้นได้ 

โดยเอาพระคริสต์เป็นแบบอย่าง

และพยายามใช้ชีวิตเหมือนพระองค์ 

 

ข้อ 34,35 โยธามทําสิ่งที่ดีหลาย
อย่างและปกครองยูดาห์ได้ดี แต่
เขากลับล้มเหลวในสิ่งที่สําคัญที่สุด  
 โยธามไม่ได้ทําลายสถานบูชา
บนที่สูง ซึ่งเป็นการ ละเมิดพระ
บัญญัติข้อแรกอย่างเห็นได้ชัด 
(อพย.20:3)  
 เราเองก็เหมือนโยธาม โดยทั่วไป
เราอาจดําเนินชีวิตที่ดี แต่เราไม่ได้
ทําสิ่งที่สําคัญที่สุด  
 การทําดีตลอดชีวิตนั้นไม่เพียงพอ
ถ้าเราทําผิดอย่างร้ายแรงโดยไม่
ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ  
 

ผู้ติดตามพระเจ้าที่แท้จริง 

จะให้พระเจ้ามีความส าคัญสูงสุด 

ในทุกด้านของชีวิต 

 เราได้ติดตามพระเจ้าอย่าง
แท้จริงหรือไม่ หมายความว่า เรา
ได้ให้พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราในทุกเรื่องหรือไม่ ? 
อย่าเป็นเหมือนกษัตริย์ที่ดีของ     
ยูดาห์นี้ที่ติดตามพระเจ้า แต่ไม่ได้
ทําลายรูปเคารพออกจากประเทศ
ของตน เอง ทั้ง ๆท่ีอยู่ในอํานาจที่
ตนเองทําได้   
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราทั้งหมด
ให้กับพระเจ้า ให้รูปแบบและหลัก -
การชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็น
หลักการในการดําเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจของเรา ทูลขอพระเจ้า
ประทานสติปัญ ญาให้เราสามารถ
ประยุกต์หลักการจากพระคริสต -
ธรรมคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
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ทั้งของเราและของครอบครัวของ
เราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 10 อาหัสเดินทางไปดามัสกัส
เพื่อขอบคุณและแสดงความจงรัก  
ภักดีต่อทิกลัทปิเลเสอร์  
 เนื่องจากชาวอัสซีเรียยึดดามัสกัส
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอารัมได้แล้ว 
(732 ก่อน ค .ศ.) อาหัสจึงกลัวว่า
ทางใต้จะถูกกวาดล้างไปด้วยและ
ต้องการปกป้องอาณาจักรของตน  
แต่อาหัสคิดว่าเงินทองจะช่วยเขา
ได้มากกว่าพระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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 แล้วแผนการของอาหัสก็ล้มเหลว 
ทิกลัทปิเลเสอร์ไม่ได้ยึดยูดาห์      
ก็จริง แต่เขาสร้างปัญหามากมาย 
และอาหัสก็เสียใจภายหลังที่เขา   
ขอความช่วยเ หลือจากทิกลัทปิเล -
เสอร์ (2พงศาวดาร 28:20,21) 
 

ข้อ 14-18 อาหัสเอาแท่นบูชาของ
พระต่างชาติที่เขาลอกแบบมาจาก
ดามัสกัสมาแทนที่แท่นเผาบูชาเดิม 
(แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์แท่นเดิมนั้น
ไม่ได้ทิ้ง แต่เก็บไว้ใช้ขอคําแนะนํา 
ขันบรรจุน้ําคือที่ชําระเครื่องบูชา 
ส่วนขันสาครเป็นอ่างน้ําขนาดใหญ่
สําหรับใช้ในพระวิหาร)  
 การทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรง
มากเพราะพระเจ้าทรงสั่งไว้อย่าง
เจาะจงว่า แท่นบูชาควรมีลักษณะ
อย่างไรและใช้อย่างไร (อพย.27:1-
8) การสร้างแท่นใหม่นี้เท่ากับสร้าง
รูปเคารพ 
 แต่เนื่องจากยูดาห์เป็นเมืองขึ้น
ของอัสซีเรีย อาหัสจึงกระตือรือร้น
ที่จะเอาใจกษัตริย์อัสซีเรีย  

 น่าเศร้าที่อาหัสยอมให้กษัตริย์  
อัสซีเรียขึ้นมาเป็นผู้นําของยูดาห์
แทนที่จะเป็นพระเจ้า  

ไม่มีใครแทนที่พระเจ้า  

ในฐานะผู้น าชีวิตของเราได้  

ไม่ว่าเขาจะมีเสน่ห ์

หรืออ านาจมากเพียงใด 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 18 
อาหัสกลายเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแ อ 
ทั้งยังมีมหาปุโรหิตที่อ่อนแอและ
ยอมตามใจเขา  
 ระบบศาสนาของยูดาห์คลอน -
แคลน มีธรรมเนียมของชาวต่างชาต ิ
เข้ามาเสริมแต่ง และมีเป้าหมาย
เพียงเพื่อเอาใจผู้มีอํานาจ  
 ถ้าเรารีบลอกเลียนแบบคนอื่น
เพื่อเอาใจพวกเขา เราก็มักจะให้
ความสําคัญแก่คนเหล่านั้นมาก -
กว่าพระเจ้าในชีวิตของเรา 
 พระเจ้าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุด
ในชีวิตของเราหรือไม่  และอะไรที่ 
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แสดงว่า พระเจ้าทรงเป็นบุคคลที่
สําคัญที่สุดในชีวิตเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญ และยกย่อง
พระเจ้าสําหรับความยิ่งใหญ่ ความ
รัก พระคุณที่พระ องค์ทรงมีต่อเรา 
เราอาจจะอธิษฐานโดยการอ่าน
จากพระธรรมสดุดี 145 อ่านออก
เสียงเป็นคําอธิษฐานของเราที่มีต่อ
พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

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



40 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

วันที่ 14 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  17 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากพระ -
ธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้    
ข้อ 5,6    อัสซีเรียรุกรานอิสราเอล
เป็นครั้งที่ 3 และเป็นครั้งสุดท้าย 
(สองครั้งแรกบันทึกไว้ใน 15:19 
และ 15:29)  
 การรุกรานครั้งแรกเป็นเพียง
การเตือนอิสราเอลว่าพวกเขาต้อง
ส่งบรรณาการและไม่กบฏ เพื่อ 
อัสซีเรียจะไม่รุกรานอีก  
 ประชาชนน่าจะรู้สึกตัวและหัน
กลับมาหาพระเจ้า แต่เหตุการณ์ไม่ 

เป็นเช่นนั้น พระเจ้าจึงทรงอนุญาต
ให้อัสซีเรียมารุกรานอิสราเอลอีก 
ครั้งนี้อัสซี เรียกวาดต้อนเชลย
จํานวนหนึ่งไปทางเหนือ  
 แต่ประชาชนก็ยังไม่ยอมรับ     
ว่าตนเองเป็นคนสร้างปัญหา 
ดังนั้นอัสซีเรียจึงมารุกรา นเป็น  
ครั้งที่สามและเป็นครั้งสุด ท้ายโดย
ทําลายอิสราเอลอย่างราบคาบ 
กวาดต้อนประชาชนส่วนใหญ่ไป
เป็นเชลย และนําคนต่างชาติเขา
มาตั้งรกรากในดินแดนนี้ 
 พระเจ้าทรงทําตามที่พระองค์
ตรัสไว้ (ฉธบ .28) พระองค์ทรง
เตือนอิสราเอลมามากพอแล้ว 
ประชาชนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่
พวกเขาก็ยังไม่สนใจพระเจ้า  
 อิสราเอลไม่ได้ดีไปกว่าชนชาติ  
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ถูกทําลายไปใน
สมัยโยชูวา อิสราเอลไม่พอใจและ
ปฏิเสธเป้าหมายเดิมของพวกเขา 
นั่นคือถวายเกียรติแด่พระเจ้าและ
เป็นความสว่างของโลก 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 7-17 พระเจ้าทรงลงโทษชาว
อิสราเอลเพราะพวกเขาเลียนแบบ
พิธีกรรมอันชั่วร้ายของชนชาติ
ข้างเคียง หันไปนมัสการ พระจอม-
ปลอม ยอมผ่อนปรนกับธรรมเนียม
ของคนต่างชาติและทําตามความ
ปรารถนาของพวกเขาเอง  
 เราไม่ควรตั้งศาสนาขึ้นเอง 
เพราะคนเรามักดําเนินชีวิตอย่าง
เห็นแก่ตัว และการดําเนินชีวิต
อย่างเห็นแก่ตัวนํามาซึ่งผลลัพธ์ท่ี
ร้ายแรง อิสราเอลได้รับบทเรียนนี้  

บางครั้งการติดตามพระเจ้า 

ก็ยากเย็น และเจ็บปวด  

แต่จงพิจารณาทางเลือกอื่นๆ  

เราจะอยู่เพื่อพระเจ้าหรือ 

ตายเพ่ือตนเอง จงมุ่งมั่น 

ที่จะเป็นคนของพระเจ้าและท า 

สิ่งที่พระองค์ตรัส 

ไม่ว่าคุณจะต้องสูญเสียอะไรก็ตาม  

 

 ความเห็นของพระเจ้าเกี่ยวกับ
ตัวเรานั้นสําคัญกว่าความเห็นของ
คนรอบตัวเรามากนั ก (ดู รม .
12:1,2,1ยน.2:15-17) 
 

ข้อ 27-29 ผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ในอิสร าเอลนมัสการพระเจ้า
โดยไม่ได้เลิกกราบไหว้พระอื่นๆ 
ตามธรรมเนียมของพวกเขา  
 พวกเขานมัสการพระเจ้าเพื่อ
พระองค์จะได้ไม่พิโรธ ไม่ใช่เพื่อให้
พระเจ้าพอพระทัย พวกเขาปฏิบัติ
ต่อพระเจ้าเหมือนเป็นเครื่องลาง
หรือรูปเคารพอีกองค์หนึ่งใน
บรรดาพระมากมายที่พวกเขามีอยู่  
 ปัจจุบันค นจํานวนมากก็ยังมี
ท่าทีเช่นนี้ หลายคนอ้างว่าเชื่อพระ
เจ้าแต่ก็ยังไม่ยอมละทิ้งท่าทีหรือ
การกระทําที่พระเจ้าทรงรังเกียจ  
 พระเจ้าไม่ใช่หนึ่งในบรรดาของ
มีค่าที่เรามี   พระองค์ต้องเป็นที่
หนึ่ง และพระวจนะของพระองค์
เป็นตัวกําหนดการกระทําและท่าที
ทั้งหมดของเรา 



42 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

 สําหรับเราเอง พร ะเจ้าทรงเป็น
หนึ่งและเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา
หรือไม่ เรานมัสการพระเจ้าเพื่อให้
พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือเพียง
เพื่อไม่ให้พระเจ้าพิโรธ หรือ เพียง-
แต่เป็นพิธีการเท่านั้น? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
8 สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และ
อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระองค์ทั้งหมด ให้เราและ
ครอบครัวของเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อ
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 15 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 18-19:13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย ์
18-19:13 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจากพระ -
ธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
18:4     งูทองสัมฤทธิ์ถูกสร้าง
ขึ้น เพื่อรักษาชาวอิสราเอลที่ถูกงู
กัด (กดว.21:4-9)  
 งูนี้แสดงถึงการสถิตอยู่ และ  
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าและย้ําเตือน
ประชาชนถึงพระเมตตาและการ
อภัยโทษของพระองค์ แต่คนกลับ
นมัสการงูนี้แทนที่จะระลึกถึงพระเจ้า
ที่พวกเขาควรนมัสการ เฮเซคียาห์จึง
จําเป็นต้องทําลายงูทองสัมฤทธิ์เสีย  

 เราต้องไม่นมัสการวัตถุที่ช่วย
เราในการนมัสการ วัตถุส่วนใหญ่
ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรูปเคารพ 
แต่คนเป็นผู้ทําให้วัตถุเหล่านั้น
กลายเป็นรูปเคารพ 
 

18:7 ยูดาห์ต้องอยู่ระหว่างชาติ
มหาอํานาจสองชาติ คืออียิปต์
และอัสซีเรีย  
 ทั้งสองชาตินี้ต้องการครอบครอง 
ยูดาห์และอิสราเอลเพื่อยึดเส้นทาง
การค้าสายสําคัญทั้งหมดในตะวัน -
ออกใกล้โบราณ ชาติที่ ครอบครอง
ยูดาห์ได้จะได้เปรียบทางการทหาร
และทางเศรษฐกิจ  
 ขณะนั้นยูดาห์อยู่ ภายใต้การ
ปกครองของอัสซีเรีย แตเ่ฮเซคียาห์
กล้าหาญพอจะกบฏต่อมหาอํานาจ
ที่บิดาของเขายอมจํานนให้  
 เฮเซคียาห์วางใจในฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจ้า ไม่ใช่ของเขาเอง  
 เฮเซคียาห์ยังเชื่อฟังคําสั่งของ
พระเจ้าแมจ้ะมีอุปสรรคและอันตราย
ซึ่งดูท่วมท้นในสายตามนุษย์ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง 19:1-7 
 ขณะที่กองทัพอัสซีเรียยึดเมือง
ป้อมปราการทั้งหมดของยูดาห์ไว้ 
เซนนาเคอริบก็ส่งสาส์นมาบอกให้
เฮเซคียาห์ยอมแพ้  
 เฮเซคียาห์ตระหนักว่าสถาน -
การณ์นั้นสิ้นหวัง เขาเข้าไปในพระ
วิหารและอธิษฐาน พระเจ้าทรง
ตอบคําอธิษฐานของเฮเซคียาห์
และทรงช่วยกู้ยูดาห์โดยส่งกองทัพ
ไปโจมตีค่ายอัสซีเรีย บีบให้เซน -
นาเคอริบต้องกลับประเทศทันที  

เราควรตอบสนองทุกวิกฤตการณ์

โดยอธิษฐานเป็นอันดับแรก  

อย่ารอจนกว่าจะสิ้นหวัง  

จงอธิษฐานทุกวันเพื่อขอ 

การทรงน าจากพระเจ้า ปัญหาของ

เราเป็นโอกาสของพระองค์ 

 เราทุกๆ คนมีปัญหาหรือวิกฤติ - 
การณ์ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ให้ตัวอย่าง 
ของเฮซาคียาห์ที่ร้องทูลพระเจ้า 

และพระองค์ทรงตอบนั้น ดลจิตดล
ใจเราที่จะแสวงหาพระเจ้าและทูล
ต่อพระองค์ทุก ๆ วัน 
 วันนี้ เรากําลังเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤตการณ์อะไรบ้าง ? ให้เ ราทูล
ขอต่อพระเจ้า ซึ่งพระองค์จะทรง
ตอบอย่างแน่นอน 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 มอบปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่
นี้ให้กับพระองค์ เชื่อและไว้วางใจ
ในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งและสูงสุด 
พระองค์จะตอบคําอธิษฐานของเรา
เสมอ  
 ประกาศการช่วยกู้ของพระเจ้า
ในชีวิตของเรา โดยอธิษฐานจาก
พระธรรมสดุดี บทที่ 91 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
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 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มกราคม   
สุภาษิต 11:11-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 11:11-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากธรรมตอนนี้ ได้บอกเกี่ยวกับ
การใช้คําพูดอย่างไรบ้าง (ข้อ 13) 
__________________________
__________________________ 
จากธรรมตอนนี้ ได้บอกเกี่ยวกับ
การเป็นผู้นําอย่างไรบ้าง (ข้อ 14) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14 ผู้นําที่ดีต้องการที่ปรึกษาที่
ฉลาด  
 มุมมองและความเข้าใจขอ งคน
คนเดียวนั้นจํากัดมาก เขาอาจจะมี 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน หรืออาจ
ถูกอคติ อารมณ์ หรือประสบการณ์
ผิดๆ บังหู บังตา  

การเป็นผู้น าที่ฉลาดทั้งที่บ้าน  

ที่คริสตจักร หรือที่ท างานได้นั้น

ต้องปรึกษาและเปิดใจรับค าแนะน า

ของผู้อื่น หลังจากพิจารณา

ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว  

เราจึงตัดสินใจด้วยตัวเราเอง 

 การเป็นผู้นําไม่ได้หมายความ
ว่า เป็นผู้นําในคริสตจักรเท่านั้น 
แต่ถ้าเราเป็นพ่อ แม่ เราก็เป็นผู้นํา
ของครอบครัว หรือที่ทํางาน เราก็
เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณท่ามกลาง
เพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักพระเจ้า หรือ
อย่างน้อย เราก็ต้องเป็นผู้นําของ
ตัวเอง  
 เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราคิดเอง ด้วย
ตัวเองตลอดเวลาหรือไม่ ? เรา
ตัดสินใจด้วยตัวเราเอง โดยไม่มี    
ที่ปรึกษาหรือไม่ ? นั่นเป็นสิ่งที่
อันตรายอย่างยิ่ง  
 

 เรามีใครเป็นที่ปรึกษาเราหรือไม่ 
เรามีทีมหรือเพื่อนที่เราสามารถคุย
ปรึกษาเขาได้หรือไม่ ? ถ้าไม่มีเรา
ต้องตั้งใจหา เปิดใจให้เขา เพื่อเรา
จะรอบคอบและปลอดภัยได้ 
 

ข้อ 19  คนชอบธรรมได้รับชีวิต
เพราะเขาใช้ชีวิตแต่ละวันอย่าง
คุ้มค่า  
 แล้วพวกเขาก็ยังได้รับชีวิตเพราะ
ดําเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ   
เช่น การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ ออกกําลังกายอย่างสม่ํา-
เสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติของคนที่
อายุยืน  
 นอกจากนี้พวกเขาก็ไม่จําเป็น  
ต้องกลัวตาย เพราะพระเจ้าประทาน
ชีวิตนิรันดร์ให้เป็นของขวัญแก่เขา 
(ยน .11:25) ในทางกลับกันคน    
ชั่วร้ายไม่เพียงแต่ได้รับความตาย 
นิรันดร์ แต่ยังไม่พบชีวิตแท้จริงบน
โลกด้วย 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เป็น
พระวจนะของพระเจ้า ที่เปิดเผยน้ํา
พระทัยของพระองค์ให้เราทราบ 
ทูลขอพระเจ้า ให้เราเข้าใจและมี
สติปัญญาที่จะนําความเข้าใจประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นแสง
สว่างให้กับคนรอบข้างได้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีเพื่อนฝ่าย
วิญญาณ ที่จะช่วยเ ตือนสติซึ่งกัน
และกันในการดําเนินชีวิตและอธิษฐาน 
สําหรับทีมผู้นําของคริสตจักรที่จะ
เทศนาและนําชุมชนของพระเจ้าให้
ดําเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระ -
วจนะของพระเจ้าได้ 
 อ่านพระวจนะในตอนนี้คือ 
สภุาษิต  11:11-20 อ่านเป็นคํา
อธิษฐานของเราต่อพระเจ้า และ
เป็นการประกาศพระวจนะของ
พระ องค์สําหรับความคิดและจิต
วิญญาณของเรา อธิษฐานหลาย ๆ 
รอบ จนกระทั่งเราสัมผัสว่า พระ -
วจนะตอนนี้เข้าไปในความคิด 
จิตใจของเรา 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 17 มกราคม   
สุภาษิต 11:21-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 11:21-31 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้พูดถึงความ
สวยงามที่ไม่มี สติปัญญาเปรียบ
เหมือนกับอะไร (ข้อ 22) 
__________________________
__________________________ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงอันตราย
ของการไว้วางใจทรัพย์สมบัติว่า
เป็นอย่างไร (ข้อ 28) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 24,25  พระคัมภีร์สองข้อนี้
แสดงให้เห็นสิ่งที่ขัดแย้งกันคือ เรา 

จะกลายเป็นคนมั่งมีได้จากการเป็น
คนใจกว้าง  
 โลกนี้บอกเราว่าให้เราเก็บไว้ให้
มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่พระเจ้า
ทรงอวยพรคนที่ให้ทรัพย์สินเงิน
ทอง เวลา หรือแม้แต่แรงงานด้วย
ใจกว้างขวาง  
 เมื่อเราให้ พ ระเจ้าจะทรง
จัดเตรียมให้เรามากขึ้นเพื่อที่เราจะ
ให้ได้มากขึ้นอีก  
 นอกจากนี้การให้จะช่วยให้เรามี
มุมมองต่อทรัพย์สมบัติของเราได้
อย่างถูกต้อง  
 เรารู้อยู่แก่ใจว่าทรัพย์สมบัติ
เหล่านั้นแท้จริงไม่ได้เป็นของเรา
ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่พระเจ้า
ประทานให้เพื่อที่เราจะช่วยผู้อื่น 

แล้วเราจะได้อะไรจากการให้  

เราจะได้เสรีภาพ ไม่ต้องตกเป็น

ทาสของทรัพย์สมบัติ ได้ความ 

ชื่นชมยินดีจากการช่วยเหลือผู้อื่น  

และได้รับการยอมรับจากพระเจ้า 
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 ให้เราตอบตัวเราเองว่า ขณะนี้
เรามีมุมมองต่อเรื่องเงินอย่างไร
บ้าง ถูกต้องตามที่พระธรรมสุภาษิต
ตอนนี้ได้กล่าวไว้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 29 ทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
อย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานแก่เรา
คือครอบครัว  
 ครอบครัวให้การยอมรับ ให้
กําลังใจ ให้คําปรึกษาและคํา -
แนะนําแก่เรา หากคุณสร้างปัญหา
ขึ้นในครอบครัว ไม่ว่าจะด้วยความ
โกรธหรืออยากเป็นอิสระนั่นเป็น
การกระทําที่โง่เขลาเพราะเรากําลัง
ตัดตัวเองออกจากสิ่งที่ครอบครัว
มอบให้  

ให้เราพยายามทะนุถนอม สื่อสาร

เข้าใจครอบครัวของเรา 

 เราเห็นความสําคัญของครอบครัว
ของเราหรือไม่ และเราได้ทําอะไร -
บ้างที่จะสร้างและพัฒนาครอบครัว 

ของเราให้ทุกคนนั้นเติ บโตเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ทําลายเนื้อหนังแห่งความโลภใน
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะมีทัศนะที่
ถูกต้องเรื่องการเงิน และเพื่อเราจะ
ใช้เงินอย่างถูกต้องสําหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักร
ที่ขัดสน หญิงม่าย หรือเด็กกําพร้า 
ทูลขอการทรงนําจากพระเจ้าว่า 
เราจะช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่างไร
บ้าง เพื่อให้เขาได้เห็นพระคุณของ
พระเจ้าจากการช่วยเหลือนี้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 18 มกราคม   
สุภาษิต 12:1-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 12:1-19 
ช้า ๆ 1 รอบ 
วาจาข องคนชั่วนั้นส่งผลต่อชีวิต
ของเขาอย่างไรบ้าง (ข้อ 6,13) 
__________________________
__________________________ 
อะไรคือลักษณะของคนโง่จากพระ
ธรรมตอนนี้ (ข้อ 15,16) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 “การละเมิดแห่งริมฝีปาก” 
หรือในพระคัมภีร์ฉบับ อมตธรรม  
ร่วมสมัยใช้คําว่า  “วาจาชัว่ ” คือ
การบิดเบือนความจริงเพื่อสนับ -
สนุนคําพูดของเราเอง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 คนที่ทําเช่นนี้จะติดกับการโกหก
ของตัวเอง แต่คนที่พูดความจริง
ตลอด ตรงไปตรงมา และไม่แต่งเติม 
ก็จะพูดเหมือนกันเสมอในเวลาที่
ต้องแก้ต่าง  

ถ้าเราพบว่าเราเองต้องพูดแก้ตัวกับ

คนอื่นอยู่เสมอ บางทีความซื่อสัตย์

ของเราอาจน้อยกว่าที่ควรเป็น 

 เราเป็นคริสเตียนเราต้องพูด
ความจริงเสมอ และในการพูด
ความจริงนั้น เราต้องมีสติปัญญา
ในการพูดด้วย เช่น พูดความจริง
ตามกาละเทศะ ตามความเหมาะสม  
เพราะการพูดความจริงไม่เ หมาะ -
สมกับเวลาก็อันตรายด้วยเช่นกัน 
 เรามีประสบการณ์อะไรบ้างที่
เราพูดความจริงแต่ไม่ถูกต้องตาม
เวลา หรือ ตามบริบทแล้วทําให้
เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 16 เมื่อมีใครบางคนมาก่อกวน
หรือดูถูกเรา เป็นเรื่องปกติที่เราจะ 

โต้ตอบกลับ แต่นี่ไม่ได้ช่วยแก้ -
ปัญหา มีแต่จะเพิ่มปัญหาให้มาก
ขึ้น จงโต้ตอบอย่างสุ ภาพและสงบ 
การตอบสนองในทางบวก 15 :1 
กล่าวว่า “ค าตอบอ่อนหวานช่วย
ละลายความโกรธเกร้ียวให้
หายไป  แต่ค ากกัขฬะเร้าโทสะ” 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญา
ในการใช้คําพูด ที่เราจะ พูดความ
จริงด้วยใจรัก อย่างถูกต้องตาม
กาละเทศะ พูดอย่างเหมาะสม ทูล
ขอพระเจ้าทรงเจิมริมฝีปากของเรา
เมื่อเราพูดนั้นจะเป็นการหนุนจิต
หนุนใจผู้ที่ฟัง  
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราเมื่อ
เราต้องตักเตือน หรือเตือนสติพี่
น้องเรา ที่เราจะมีคําพูดที่เหมาะสม 
มีสติปัญญา ที่จะทําให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลง และ การกลับใจ เพื่อ
ว่า จะเกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว  
กันและทําให้พี่น้องของเรานั้นเติบโต 
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ขึ้นอีกขั้นหนึ่งในการเป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 มกราคม   
สุภาษิต 12:20-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต 12:20-28 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จาก พระธรรมตอนนี้ท่านได้เห็น    
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนชอบธรรม
อย่างไรบ้าง ? (ข้อ 21,26) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 23    “คนทีห่ยัง่รู้ย่อมเกบ็
ความรู้ไว้” 
  ในพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรม
ร่วมสมัยได้แปลประโย คนี้ว่า “คน
ฉลาดหลกัแหลมไม่อวดรู้ ” คน
ฉลาดหลักแหลมมีความเชื่อมั่นอยู่
ภายในใจ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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 คนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่
หนักแน่นมั่นคงในชีวิตอยากพิสูจน์
ตัวเองให้ผู้อื่นยอมรับ แต่คนฉลาด
หลักแหลมไม่จําเป็นต้องพิสูจน์
ตัวเองเพื่อให้ได้อะไรมาเพราะพวก
เขารู้อยู่แล้วว่าตนเองมีความ -
สามารถ ดังนั้นพวกเขาจึงทํา
หน้าที่ของตนต่อไปโดยไม่ต้อง
อวดอ้าง  

จงระวังการอวดตัว  

ถ้าเราสงบเสงี่ยมเจียมตัว 

ผู้คนอาจไม่สังเกตเราในตอนแรก 

แต่พวกเขาจะนับถือเราในภายหลัง 

 ความเชื่อมั่นที่เรามีนั้นคือใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า และการที่เรา
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
ถ่องแท้และละเอียดนั้นจะทําให้เรา
ฉลาดหลักแหลมได้  
 ยิ่งกว่านั้น จากการที่เรามีพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นั้น การเจิมจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําเราให้
เข้าใจความจริงของพระเจ้า อันเป็น 
พื้นฐานของความจริงทั้งปวงได้ 

 ดังนั้น เมื่อเราต้องการจะฉลาด 
ส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราคือ เราไ ด้
ใช้เวลากับพระเจ้า กับพระวจนะ
ของพระองค์มากน้อยเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 28      สําหรับหลายคน ความ
ตายคือประตูมืดมิดที่เปิดรออยู่
ตอนสิ้นชีวิต เพราะเป็นประตูที่
นําไปสู่ปลายทางที่ไม่อาจรู้ได้ว่า
เป็นอย่างไร รู้แต่ว่าน่ากลัว  
 แต่สําหรับคนของพระเจ้า ความ
ตายเป็นทางสว่างที่ก้าวไปสู่ชีวิต
ใหม่และดีกว่า ดังนั้นเราจะกลัว
ความตายทําไม?  
 เราอาจกลัวเพราะเราคิดถึง
ความเจ็บปวดหรือการพรากจาก
คนที่รัก พระเจ้าทรงช่วยให้เรา
รับมือกับความกลัวเหล่านั้นได้ 
พระองค์ทําให้เราเห็นว่าความตาย
ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเพียงอีกก้าว
หนึ่งที่นําไปสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งเรา
ได้รับเมื่อเราติดตามพระองค์ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ที่
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเรา 
ที่รักเรา ทรงนําเรา เป็นความม่ันใจ
ของเรา ทําให้เราเป็นคนที่มั่นคง 
เป็นแหล่งแห่งความรอดของเรา 
ทําให้เราไม่ต้องกลัวความตาย 
เพราะความตายเป็นเพียงช่องทาง
ที่เราต้องผ่านเพื่อเราจะสามารถไป
พบพระองค์ได้เท่านั้น 
 ให้เราอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
สําหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
โดยใช้พระธรรมสดุดี 111 อ่านเป็น
คําอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจาก
ริมฝีปากของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 20 มกราคม   
สุภาษิต 13:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สภุาษิต  13:1-12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงเรื่อง
คําพูดกี่ข้อ อะไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3 เราไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้หากไม่ควบคุมสิ่งที่เราพูด  
 คําพูดสามารถฟาดฟันและ
ทําลายลงได้ ยากอบตระหนักถึง
ความจริงข้อนี้เมื่อเขากล่าวว่า “ลิ้น
กเ็ช่นกนัเป็นอวยัวะเลก็ๆ แต่ชอบ
คุยโวโออ้วด” (ยก.3:5)  

 ถ้าเราอยากควบคุมตัวเองได้ ให้
เริ่มจากการควบคุมลิ้นของเรา จง
คิดก่อนพูด ถ้าเราควบคุมลิ้นซึ่ง
เป็นอวัยวะเล็กๆ แต่ มีอํานาจได้ 
เราก็จะควบคุมส่วนที่เหลือของ
ร่างกายได้ 
 เป็นเรื่องที่น่าคิดใช่หรือไม่ที่ว่า 
เริ่มต้นการควบคุมตัวเอง โดยการ
ควบคุมลิ้นก่อน 

การควบคุมตัวเองนั้น 

เป็นเรื่องพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่ง

ส าหรับการบรรลุวุฒิภาวะและ 

การเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์  

 ให้เรากลับมาพิจารณ าตัวของ
เราเองว่า  เรามีทักษะในการควบคุม
คําพูด ควบคุมตัวเองได้มากน้อย
เพียงไร? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 10 “ฉันผิด” หรือ “ฉันต้องการ 
ค าแนะน า” เป็นประโยคที่พูดออก
จากปากยากเพราะต้องใช้ความ
ถ่อมใจ  
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 ความเย่อหยิ่งเป็นส่วนผสม
อย่างหนึ่งที่อยู่ในการทะเลาะวิวาท
ทุกครั้ง มันกระตุ้นให้เกิดความ
ขัดแย้งและทําให้คนแตกแยกกัน 
ในทางกลับกันความถ่อมใจนําการ
เยียวยารักษามาถึง 

จงระวังความเย่อหยิ่ง  ถ้าพบว่า 

ตัวเราเองมักชอบวิพากษ์วิจารณ์

หรือโต้เถียงอยู่เรื่อยๆ  

จงตรวจวัดความเย่อหยิ่งในตัวเรา 

จงเปิดรับค าแนะน าจากคนอื่น  

ขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ 

และยินดีรับความผิดพลาดของตน 

 เรามีใครที่เราจะสามารถขอ
คําแนะนําหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา ให้ชีวิตของ
เราเต็มล้นด้วยพระวิ ญญาณ
บริสุทธิ์เสมอ เพื่อชีวิตของเราจะมี 
ผลของพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ทั้ง 9 
ประการ (กท.5:22-23) ซึ่งผลประการ 
หนึ่งนั่นคือ การบังคับตัวเอง 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
ให้เรามีพี่ ๆ หรือ ผู้นําฝ่าย
วิญญาณที่เราสามารถที่จะขอคํา -
ปรึกษา  กล่าวรายงาน [Account-
ability] ให้คําแนะ นําเราในการ
ดําเนินชีวิต ในการรับใช้ได้  
 ทูลขอพระเจ้าทรงยกโทษความ
บาปผิดของเรา และขอประทาน
กําลังให้เราที่จะดําเนินชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
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วันที่ 21 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 19:14-37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  
19:14-37 ช้า ๆ 2 รอบ 
เราได้เรียนรู้ถึ งท่าทีในกา ร
อธิษฐานจากคําอธิษฐานของ
กษัตริย์ เฮเซคียาห์ที่มีต่อพระเจ้า
อย่างไรบ้าง? (ข้อ15-19) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 

ข้อ 28 
ชาวอัสซีเรียปกครองเชลยอย่าง
โหดร้าย พวกเขาทรม านเชลยเพื่อ
ความบันเทิงโดยทําให้เ ชลยเหล่า- 
นั้นตาบอด ตัดชิ้นส่วนร่างกาย  
หรือถลกหนังออกเป็นชิ้นๆ จนกว่า
พวกเขาจะตาย  

 ถ้าชาวอัสซีเรียต้องการเอาเชลย
ไปเป็นทาส พวกเขามักเอาห่วงใส่
จมูกเชลย พระเจ้าตรัสว่าพระองค์
จะทรงจัดการกับอัสซีเรียเหมือน -
กับที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15-19 แม้เฮเซคียาห์จะเข้าเฝ้า
พระเจ้าด้วยความกล้าหาญ แต่เขา
ก็สํานึกในพระคุณของพระเจ้าและ
เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความยําเกรง  
 เฮเซคียาห์ตระหนัก ว่าพระเจ้า
ทรงครอบครองทุกสิ่งและ ยูดาห์มี
เพียงพระองค์เป็นที่พึ่ง  
 คําอธิษฐานของเฮเซคียาห์เป็น
แบบอย่างที่ดีสําหรับเรา  

เราไม่ควรกลัวที่จะเขาไปหาพระเจ้า

ด้วยการอธิษฐาน แต่เราต้องเข้าเฝ้า 

พระเจ้าด้วยความย าเกรงในฐานะ 

ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และ

พระองค์ทรงท าทุกสิ่งเพื่อเราได้ 
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 นี่คือท่าทีที่ถูกต้องในการ
อธิษฐานของเราต่อพระเจ้า คือกล้า
หาญแต่ยําเกรง ขณะนี้เรามีเรื่อง
อะไรบ้างที่เราต้อ งการความช่วย -
เหลือจากพระเจ้า ให้เราทูลขอต่อ
พระองค์ด้วยท่าทีแบบเดียวกับที่ 
เฮเซคียาห์ได้อธิษฐานนั้น 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 31 ตราบใดที่ยังมีประกายไฟ
เหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อย ไฟก็ 
คุกรุ่นขึ้นมาได้อีกและพัดให้เป็น
เพลิงที่ร้อนระอุได้  
 ในทํานองเดียวกัน ถ้าผู้เชื่อที่
แท้จริงซึ่งเหลืออยู่เพียงหยิบมือ
หนึ่งนั้นยังคงรักษาประกายไฟแห่ง
ความเชื่อไว้ พระเจ้าก็สร้างชนชาติ
ที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้อีกและถ้าผู้
เชื่อยังคงมีความเชื่อริบหรี่อยู่ในใจ 
พระเจ้าก็ทรงรื้อฟื้นความเชื่อให้ลุก
โชติช่วงขึ้นได้  

ถ้าเรารู้สึกว่าในตัวเรา 

เหลือเพียงความเช่ือที่ริบหรี่  

จงขอให้พระเจ้าทรงใช้ประกายไฟนั้น 

จุดไฟให้ลุกโชติช่วงขึ้นอีกครั้ง 

เพื่อคุณจะอุทิศชีวิตแด่พระองค ์

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสําหรับความ
ต้องการของเราด้วยท่าทีกล้าหาญ
และยําเกรงแบบที่กษัตริย์เฮเซคี -
ยาห์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้า 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงรื้อ
ฟื้นความเชื่อของเราให้ลุกโชติช่วง
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเราจะดําเนินชีวิต 
ขณะนี้อย่างมีความหมายและมีคุณ- 
ค่าสําหรับอาณาจักรของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 



มกราคม – 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  
20:1-11 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 11 ในสมัยนั้นมีนาฬิกาแดด
แบบอียิปต์ ซึ่งบางครั้งทําเป็นรูป
ขั้นบันไดเล็กๆ เพื่อให้เ งาเคลื่อน
ขึ้นลงตามขั้น 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5,6 
ตลอดประวัติศาสตร์ยูดาห์กว่า 100 
ปี (732-640 ก่อน ค.ศ.) เฮเซคียาห์
เป็นกษัตริย์เพียงองค์เดียวที่ซื่อสัตย์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

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



60 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

แต่เขาก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่  
 ความเชื่อและคําอธิษฐานของ 
เฮเซคียาห์ทําใ ห้พระเจ้าทรงรักษา
เขาและช่วยเมืองของเขาให้พ้น
จากชาวอัสซีเรีย  

เราเองก็ท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน  

แม้ว่าความเช่ือของเราจะท าให้เรา 

เป็นเพียงคนส่วนน้อย แต่ทุก

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ด้วย

ความเช่ือและค าอธิษฐานที่จริงใจ

และมุ่งไปที่พระเจ้าผู้เที่ยงแท ้

แต่พระองค์เดียว 

 
 เมื่อเรามองมาที่ครอบครัวของ
เรา คริสตจักรของเรา มีสถาน -
การณ์อะไรบ้างที่ยากที่ต้องการ
การช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลง ดู
เหมือนไม่มีทางออก ไม่มีความ -
หวัง ให้เราเชื่อพระเจ้า และให้เรา
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมคนเข้ามา
อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าสําหรับ
ทางออกนั้น และเมื่อพระเจ้าทรง 

ตอบคําอธิษฐานนั้น เราก็จะมี
ความเชื่อมากขึ้น และจะเป็นการ
ถ่ายทอดความเชื่อนั้นให้กับพี่น้อง
ในครอบครัวและในคริสตจักรเรา
พึ่งพระเจ้ามากขึ้น  
 
อธิษฐาน 
 ขณะนี้ เรามีปัญหาทางตันอะไร
หรือไม่ ทั้งในครอบครัวเรา หรือ 
คริสตจักรของเรา ให้เราอธิษฐาน
ให้พระเจ้าเปิดทางให้กับเราที่จะ
รวบรวมพี่น้องของเรามาอธิษฐาน
แสวงหาพระเจ้า และทูลพระเจ้า
สําหรับการช่วยกู้นั้น 
 อธิษฐานเผื่อประเทศชาติขณะ นี้
ที่ไม่มั่นคงทางด้านการเมือง และ
ส่งผลทําให้มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้มีทาง -
ออกสําหรับประเทศไทย อธิษฐาน
ผูกมัดสิ่ งชั่วร้ายที่อยู่เบ้ืองหลัง
ความแตกแยกในประเทศไม่ให้    
มันสําแดงฤทธิ์ และทูลขอการ
แทรกแซงที่มาจากพระเจ้าสําหรับ
ประเทศชาติของเรา 
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 20:12-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  
20:12-21 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่ านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 19  เฮเซคียาห์กล่าวว่า ดีแล้ว
ที่เหตุการณ์อันเลวร้ายที่อิสยาห์
ทํานายไว้นั้นจะไม่เกิดขึ้นในสมัย
ของเขา  
 คําพูดเช่นนี้ดูเห็นแก่ตัว หยิ่ง
ยโส และมีมุมมองที่คับแคบ แต่เฮ -
เซคียาห์รู้อยู่แล้วว่าชนชาติของเขา
จะถูกลงโทษเพราะความบาป 
ดังนั้นเขาอาจจะยอมรับความจริง 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อนี้และขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์จะไม่ทรงทําลายยูดาห์ใน
ชั่วอายุของเขา 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ใน ข้อ 12-19 
เฮเซคียาห์เป็นกษัตริย์ที่ดีและ
ซื่อสัตย์ แต่เมื่ออิสยาห์ถามเฮเซคี -
ยาห์ว่าผู้ส่งสาส์นจากบาบิโลนได้
เห็นอะไรบ้าง เฮเซคียาห์ตอบว่า 
“เขาเหน็ทุกอย่างในวงัของเรา”  
 จากเรื่องราวในพระธรรมพงศาว-
ดาร 32:24-31 ดูเหมือนเฮ เซคียาห์
จะเย่อหยิ่งขึ้นเพราะความเจริญ -
รุ่งเรือง ความสําเร็จ และการช่วยกู้
จากโรคร้าย แต่แทนที่จะถวาย
เกี ยรติแด่พระเจ้าผู้ประทานพร
เหล่านี้ เฮเซคียาห์กลับพยายามทํา
ให้ชาวต่างชาติประทับใจ  
 เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา 
เราไม่ควรใช้พระพรของพระองค์
เพื่อให้คนอื่นประทับใจ คําพยาน
เรื่องชัยชนะทําให้เราหยิ่งยโส และ
ยกยอปอปั้นตนเองได้อย่างง่ายดาย 

ทุกสิ่งที่เราท าหรือพูดนั้น  

เราต้องท าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จ พระพร 

ที่เราได้รับ การหายโรคภัยไข้เจ็บ 

การช่วยกู้จากพระเจ้าก็ตาม  

การที่เรามีท่าทีแบบนี้ก็จะเป็น 

การปิดประตูกับความเย่อหยิ่งได้ 

  ให้เราถามตัวเราเองเสมอว่า 
ทุกครั้งที่เราเป็นพยานนั้น เราเป็น
พยานให้กับพระเจ้า หรือตัวเราเอง 
เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า หรือเรา
ทําให้ตัวได้รับเกียรติ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ    
พระพร การช่วยเหลือ การช่วยกู้ 
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา สรรเสริญ
พระองค์สํา หรับความรัก ความ
เมตตา พระกรุณาคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อเราอยู่เสมอโดยมิได้ขาด 
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
รักษาใจของเรา และท่าทีของเรา
ไม่ให้มีความเย่อหยิ่ง ขอทรงสอน
เราให้เรารู้ถึงการเป็นพยานที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ตัวเอง ขอ
พระเจ้าทรงตรวจสอบความคิดของ
เราไม่ใช่ค วามเย่อหยิ่งครอบครอง 
และขับไล่ความเย่อหยิ่งนี้ออกไป
จากชีวิตเราเสีย 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  21 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านคิดว่า
อะไรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดที่
กษัตริย์มนัสเสห์ได้กระทํา? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 21 เป็นต้นไป มนัสเสห์เอา
อย่างอาหัสซึ่งเป็นปู่ของเขาแทนที่
จะทําตามแบบอย่างของเฮเซคียาห์
ผู้เป็นบิดา  
 มนัสเสห์ได้ยึดถือพิธีกรรมอัน   
ชั่วร้ายของชาวบาบิโลนและชาว  
คานาอัน รวมทั้งนําโอรสของตน -
เองมาเผาบูชายัญ (21:6)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 มนัสเสห์ไม่ยอมฟังถ้อยคําของ  
ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แต่เขา
จงใจนําประชาชนให้ทําบาป 
 

ข้อ 16 มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า ใน
สมัยของมนัสเสห์นั้นมีการฆ่าคน
เป็นจํานวนมาก  
 ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ถูกเลื่อย
เป็นสองท่อน ขณะที่พยา ยามซ่อน
ตัวอยู่ในท่อนซุงกลวง (ดู ฮบ . 
11:37,38) ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ 
ก็อาจถูกฆ่าในช่วงนี้เช่นกัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
มนัสเสห์เป็นกษัตริย์ชั่ว เขาทําให้
พระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะความ
บาปของเขา  
 ซึ่งมีทั้งการใช้เวทมนตร์คาถา 
ถือโชคชะตาราศีและปรึกษาคน
ทรงกับหมอดูด้วย เพราะเ จ้าทรง
ห้ามการกระทําเหล่านี้อย่างเด็ดขาด 
(ลนต.19:31;ฉธบ.18:9-13)  

 เพราะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
คนนั้น ไม่ เชื่อพระเจ้า เป็นการ
กระทําที่ผิดบาปและเปิดประตู
ให้แก่อิทธิพลของผีร้าย  
 ปัจจุบันหนังสือ รายการโทรทัศน ์
และเกมจํานวนมากเน้นการทํานาย 
โชคชะตา การเรียกวิญญาณ แ ละ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์อื่นๆ  
 อย่ายอมรับพิธีกรรมทาง ไสย
ศาสตร์เพราะอยากรู้อนาคตหรือ
คิดว่าไสยศาสตร์นั้นไม่มีอันตราย
อะไร ไสยศาสตร์เลียนแบบฤทธิ์
อํานาจของพระเจ้าและมีพื้นฐานอยู่
บนระบบความเชื่อที่ต่อต้านพระเจ้า 
 อย่าคิดว่าในปัจจุบันไม่มีเรื่อง
ไสยศาสตร์ ปัจจุบันก็ยัง คงมีอยู่ 
เช่นการดูดวงหรือการอ่านดวง
ชะตาราศรีตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
การบูชาครูก่อนการชกมวย การ
นวดแผนโบราณ หรือ แม้แต่การดู
หนังผีต่าง ๆ การเล่นเกมส ์ที่เกี่ยว -
กับผี หรือความตาย สิ่งเหล่านี้ล้วน
แต่เปิดประตูบาปให้ซาตานเข้ามา
โจมตีเราได้ทั้งสิ้น 
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 เราอาจจะดูว่า สิ่งเห ล่านี้ เป็น
เรื่องเล่น ๆ แต่วิญญาณชั่วมัน
ไม่ได้เล่น ๆ กับเรา มันจะเข้ามา
โจมตีเราได้ 
 เราได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้ามี
เราต้องทิ้ง กลับใจ สารภาพบาป
กับพระเจ้า และตัดสายสัมพันธ์นั้น
เสีย 
 ถ้าพี่น้องต้องการเรียนรู้เรื่องช่อง 
ประตู (Door Way) มากขึ้นสามารถ 
เข้าไปฟังคํา เทศนาที่ผมได้เทศน์ที่
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ในวันที่ 
20 ตุลาคม 2013 จากเว็บไซต์ 
 www.actschurchcm.com  
 

อธิษฐาน 
 ถ้าเราเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ไสยศาสตร์ ไม่ว่าการดูดวง การ
เกี่ยวข้องกับรูปเคารพ ให้เรา
สารภาพบาปของเรา ทูลขอการยก
โทษจากพระเจ้า กล่าวยกเลิกและ
ปฏิเสธสิ่งที่เราทําไป และอธิษฐาน
มอบถวายชีวิตของให้พระเจ้าทรง
ครอบครอง 

 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
ให้ชีวิตเราเต็มล้นด้วยพระองค์
เสมอ ในเวลานี้ เราอาจจะอธิษฐาน
เป็นภาษาแปลก  ๆ กับพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 25 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  22 
ช้า ๆ 1 รอบ 
กษัตริย์โยสิยาห์ได้เป็นแบบอย่างที่
ดีอะไรสําหรับท่านบ้างที่ท่านจะ
เรียนแบบได้จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 19  เมื่อโยสิยาห์รู้ว่าชนชาติ
ของเขา ชั่วร้ายเพียงใด เขาฉีก
เสื้อผ้า และ ร่ําไห้ต่อหน้าพระเจ้า 
แล้วพระเจ้าก็ทรงเมตตาเขา  
 โยสิยาห์แสดงการกลับใจตาม
ธรรมเนียมในสมัยนั้น ปัจจุบันเม่ือ
เรากลับใจ เราคงไม่ฉีกเสื้อผ้า แต่
เราร้องไห้ อดอาหาร ขอโทษ หรือ 
ชดใช้ (ถ้าความบาปของเราเกี่ยว- 

ข้องกับคนอื่น ) เพื่อแสดงการกลับ
ใจอย่างจริงใจ  
 ส่วนที่ยากที่สุดของการกลับใจ
คือการเปลี่ยนท่าทีซึ่งทําให้เราทํา
บาปตั้งแต่แรก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  ใน ข้อ 11 
เป็นต้นไป 
เมื่อฟังบัญญัติแล้ว โยสิยาห์ก็ฉีก
ฉลองพระองค์ด้วยความเสียใจ เขา
จัดการปฏิรูปทันที  
 โยสิยาห์เปลี่ยนทิศทางของ ทั้ง
ชนชาติหลังจากอ่านบทบัญญัติ
ของพระเจ้าเพียงครั้งเดียว ปัจจุบัน
นี้หลายคนมีพระคัมภีร์เป็นของ
ตนเอง แต่มีน้อยคนที่เปลี่ยนแปลง
เพราะความจริงที่พบในพระวจนะ
ของพระเจ้า  
 พระวจนะของพระเจ้าควรกระตุ้น
ให้เราลงมือปฏิรูปชีวิตของเราให้
สอดคล้องกับพระประสงค์ของ
พระองค์ทันที  เช่นเดียวกับที่พระ
วจนะของพระเจ้าส่งผลต่อโยสิยาห์ 
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 สิ่งที่น่าประทับใจและแบบอย่าง
ที่ดีของโยสิยาห์คือการที่เขาเสียใจ
ในความผิดบาปของบรรพบุรุษของ
ตนเอง และการที่เขาตอบสนอง
โดยการกลับใจทันที และพระเจ้าก็
ทรงพอพระทัยอย่างมาก 
 เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระ
เจ้าแล้ว พระเจ้า ตรัสอะไรกับเรา 
หรือมีสิ่งใดที่เราต้องเปลี่ยนแปลง
หรือกลับใจ เราได้ทําอย่างทันที
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่
ติดตามหัวใจของพระเจ้า เหมือนที่
กษัตริย์โยสิยาห์เป็น จริงจังในการ
ที่จะตอบสนองต่อน้ํา พระทัยของ
พระเจ้า เมื่อมีความบาปผิดก็จะ
จริงจังที่จะละทิ้งอย่างไม่ประนี -
ประนอม 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 26 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์ 23 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่ดีอะไรเพิ่มเติม
บ้างในพระธรรมตอนนี้จากชีวิต
ของกษัตริย์โยสิยาห์ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21-23  เมื่อโยสิยาห์ได้อ่าน
เรื่องปัสกาในหนังสือพันธสัญญา 
เขาก็สั่งให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีตามที่
บรรยายไว้ทุกประการ  
 การฉลอง ปัสกานี้เป็นพิธีฉลอง
ประจําปีเพื่อระลึกถึงการช่ว ยกู้คน
ทั้งชาติจากการเป็นทาสในอียิปต์ 
(อพย.12)  
 

 แต่ประชาชนไม่ได้ฉลองพิธีนี้มา
นานหลายปี ผลก็คือ “ไม่เคยมีการ
ฉลองปัสกาอย่างนั้นเลยนับตั้งแต่
สมัยผู้วินิจฉัยของอิสราเอลและ
ตลอดยุคของกษัตริย์อิสราเอลและ
ยูดาห์”  
 คนมักเข้าใจผิดว่าพระเจ้าทรง
ต่อต้านการเฉลิมฉลองและต้องการ
ขจัดความสนุกสนานทุกอย่างออก  
ไปจากชีวิต แต่ที่จริงแล้วพระเจ้า
ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่ครบ
บริบูรณ์ (ยน .10:10) และบรรดา
คนที่รักพระเจ้าก็มีเรื่องให้เฉลิม
ฉลองมากที่สุด 
 

ข้อ37 กษัตริย์ดี ๆ หลายองค์กลับ
มีลูกที่ไม่ติดตามพระเจ้า  
 อาจเป็นเพราะกษัตริย์ที่ดีเหล่านี้
ละเลยลูกของตนเองหรือยุ่งอยู่กลับ
การเมืองและการทหารมากเกินไป 
หรืออาจจะเป็นเพราะพวกเขามอบ- 
หมาย ให้คนอื่นเป็นผู้สอนลูกๆ 
เรื่องความเชื่อ  
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 เด็กหลายคนไม่ชอบวิธีการที่ตน
ถูกเลี้ยงดูมา การที่พ่อแม่เป็นผู้เชื่อ
ที่เข้มแข็งไม่ได้รับประกันว่าลูกๆ 
จะเป็นเช่นนั้นด้วย พ่อแม่ต้องสั่ง
สอนลูกๆ เรื่องความเชื่อและไม่
ควรมอบหน้าที่นี้ให้คนอื่นทําแทน 
จงปฏิบัติ อธิบาย และสั่งสอนสิ่งที่
เราประกาศ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 25     โยสิยาห์นั้นเป็นที่จดจํา  
ในฐานะที่เป็นกษัตริย์ที่เชื่อฟัง  
พระเจ้ามากที่สุด  
 การเชื่อฟังของพระ เจ้ามี
ลักษณะดังนี้ [1] โยสิยาห์ยอมรับ
ความผิดบาป [2] ขจัดพฤติกรรมที่
ผิดบาป [3] ทําลายต้นเหตุของ
ความบาป  
 ปัจจุบันกระบวนการนี้ก็ยังมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ
กับความบาป  
 
 

เราไม่เพียงต้องก าจัดพฤติกรรมบาป 

แต่เราต้องก าจัดต้นเหตุของความ

บาปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ 

ความสัมพันธ์ กิจวัตรประจ าวัน 

และวิถีชีวิตที่น าเราสูก่ารทดลอง 
 

ข้อ 25  ทั้งโยสิยาห์และเฮเซคียาห์ 
(18:5) ได้รับการยกย่องเพราะทั้ง
สองต่างก็ยําเกรงพระเจ้า  
 เฮเซคียาห์นั้นเป็นที่หนึ่งในด้าน
การวางใจพระเจ้า (ความเชื่อ ) 
ขณะที่โยสิยาห์เป็นที่หนึ่งในด้าน
การทําตามบทบั ญญัติของพระเจ้า 
(การเชื่อฟัง)  
 เราควรทําตามแบบอย่างของทั้ง
สองด้วยการวางใจในพระเจ้าและ
ด้วยการกระทําที่เชื่อฟัง 
 มีอะไรที่เราต้องจัดการในชีวิต
เรา กิจกรรมของเรา ความสนใจของ
เรา และสิ่งแวดล้อมของเราหรือไม่ 
เหมือนที่โยสิยาห์ได้จัดการนั้น? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของ
เราออกให้เราเห็นว่าในชีวิตของเรา
นั้นมีสิ่งใดที่ไม่เรียบร้อย ที่เป็นรูป
เคารพในชีวิตของเรา เพื่อเราจะ
สามารถจัดการได้ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรารู้ว่า เราจะ
จัดการความไม่เรียบร้อยในชีวิต
ของเราได้อย่างไร และ ให้เรามี
กําลังที่เราจะสามารถจัดการสิ่ง
เหล่านี้ได้ เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 27 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  24 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรเป็นเหตุให้ยูดาห์ต้องล่มสลาย 
(ข้อ 20) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 บาบิโลนกลายเปน็มหาอํานาจ
ใหม่ของโลกหลังจากปราบอัสซีเรีย
ได้ในปี 612 ก่อน ค.ศ. และปราบ
อียิปต์ในส งครามที่ คารเคมิชในปี 
605 ก่อน ค.ศ.  
 หลังจากพิชิตอียิปต์แล้ว บาบิ -
โลนก็มาโจมตียูดาห์และยึดยูดาห์
ได้ นี่เป็นครั้งแรกจากทั้งหมดสาม
ครั้งที่บาบิโลนรุกรานยูดาห์ ในช่วง 
20 ปีต่อมา  

 อีก 2 ครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี 597 
และ 586 ก่อน ค .ศ. แต่ละครั้ง
เชลยถูกกวาดต้อนไปบาบิโลน  
 ดาเนียลซึ่งเป็นผู้เขียนพระธรรม  
ดาเนียลก็เป็นเชลยคนหนึ่งที่ถูกนํา
ตัวไปในการรุกรานครั้งนี้ 
 

ข้อ 10  ขณะที่กองทัพบาบิโลน
กําลังมุ่งหน้ามาปราบการกบฏใน 
ยูดาห์ เยโฮยาคิมก็ตายเสียก่อน  
 จากนั้นเยโฮยาคีนราชโอรสของ
เขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ 
และต้องเผชิญกับกองทั พที่เกรียง
ไกรที่สุดในโลกหลังจากครองราชย์
ได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ (597 ก่อน 
ค.ศ.) ครั้งนี้เป็นการรุกรานครั้งที่
สองจากทั้งหมดสามครั้ง  
 ชาวบาบิโลนปล้นพระวิหารและ
จับผู้นําส่วนใหญ่ไปเป็นเชลย
รวมทั้งกษัตริย์ด้วย จากนั้นเนบู
คัดเนสซาร์ก็แต่งตั้งเศเดคียาห์ราช
โอรสอีกองค์ หนึ่งของโยสิยาห์เป็น
กษัตริย์  
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 แต่ตราบใดที่เยโฮยาคีนยังมี
ชีวิตอยู่แม้เขาจะเป็นเชลยในบาบิ -
โลน ชาวยิวก็ไม่ยอมรับเศเดคียาห์
เป็นกษัตริย์ที่แท้จริง 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20 
ในที่สุดการพิพากษาก็ได้มายัง
เยรูซาเล็มและยูดาห์ อันเนื่องมา  
จากความบาปของพวกเขา  
 แม้อยู่ในสภาพที่ยากลําบาก แต่
กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ยอมที่
จะกลับใจและติดตามพระเจ้า 
แม้ว่าบรรพบุรุษคือกษัตริย์โยสิ -
ยาห์ และเฮเซคียาห์ รวมทั้งกษัตริย ์
ดาวิดก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของ
พวกเขา  
 พวกเขาก็ไม่ได้เ ลียนแบบในสิ่ง
ที่ดี แต่กลับทําตามใจตัวเอง  ทํา
ตามเนื้อหนังของตัวเอง และทําชั่ว
ในสายพระเนตรของพระเจ้า  
 เช่นเดียวกันกับชีวิตของเรา เมื่อ
เราเห็นแบบอย่างที่ดีของคนใน  
พระคัมภีรห์รือผู้นําที่ดีที่เดินติดตาม 

พระเจ้า และเห็นความสําเร็จที่
เกิดขึ้นจากที่พระเจ้าทรงอวยพร  
ให้เขา เราควรจะตั้งใจติดตาม
แบบอย่างนั้น  
 และถ้ามีสิ่งที่ใดที่ขัดขวางการที่
เราจะติดตามตัวอย่างที่ดีนั้น เช่น 
การตามใจตัวเอง การประพฤติ
ตามเนื้อหนังของตัวเอง หรือ การ
ทําตามกระแสสังคม เราควรจะ
ต่อสู้ และพึ่งพระเจ้าในการต่อสู้สิ่ง
ชั่วร้ายนี้ สารภาพบาปกลับใจอย่าง
แท้จริง เพื่อพระเจ้าจะยกโทษเรา 
และเพื่อภัยพิ บัตินั้นจะไม่สามารถ
มายังเราและครอบครัวของเราได้  
ให้เราตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนที่มันจะ
ลุกลามมากกว่านี้ เหมือนที่ยูดาห์
ประสบอยู่นั้น 

ให้เราพิจารณาชีวิต การด าเนิน 

ชีวิต ครอบครัวของเรา ว่ามีอะไร    

ที่เราต้องระวัง ที่ต้องหลีกเลี่ยง    

ที่ต้องจัดการ ที่ต้องกลับใจหรอืไม่ 

และให้เราตอบสนองพระเจ้าอย่าง  

จริงๆ จังๆ โดยไม่ประนีประนอม 
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อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของเรา มี
อะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเราทราบ
แล้วสารภาพบาปกับพระเจ้า ตั้งใจ
กลับใจใหม่ หันจากความบาป 
ความผิดพลาดอันนั้นเสีย ขอการ
ยกโทษจากพระเจ้า และตั้งใจ
ดําเนินชีวิตติ ดสนิทกับพระเจ้า 
เพื่อภัยพิบัติจะได้ไม่ตกลงมาใน
ชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา และ
ลูกหลานของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มกราคม   
2 พงศ์กษัตริย์ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศก์ษตัริย์  25 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้ ได้กล่าวถึงผลของการที่
ประเทศชาติไม่ เดินไปกับพระเจ้า 
และต้องพบกับภัยพิบัติ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 1 ยูดาห์ถูกชาวบาบิโลนรุกราน 
3 ครั้ง (24:1; 24:10; 25:1) 
เช่นเดียวกับที่อิสราเอลถูกอัสซีเรีย
รุกราน 3 ครั้ง  
 ทั้งๆ ท่ียูดาห์สมควรถูกพิพากษา 
แต่พระเจ้าก็ยังทรงสําแดงพระ -
เมตตาอีกครั้ง โดยให้โอกาส
ประชาชนกลับใจครั้งแล้วครั้งเล่า 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 21 ยูดาห์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเ จ้า
เช่นเดียวกับอิสราเอล ดังนั้นพระเจ้า 
ทรงอนุญาตให้ยูดาห์ถูกทําลายและ
ตกเป็นเชลยตามที่พระองค์เคย
เตือนไว้ (ฉธบ.28)  
 พระธรรมเพลงคร่ําครวญบันทึก
ความโศกเศร้าของผู้เผยพระวจนะ
เยเรมีย์เม่ือเขาเห็นเยรูซาเล็มถูก
ทําลาย 
 

ข้อ 22-30 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า
อิสราเอลหมดหวังจะได้แผ่นดินคืน
มาแล้ว แม้แต่เจ้าหน้าที่กองทัพ 
(ตอนนี้กลายเป็นกบฏกองโจร ) ก็
ยังหนีไป  
 อาณาจักรยูดาห์บนโลกนี้ถูก
ทําลายราบคาบ แต่พระเจ้ายังทรง
รักษาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณไว้ใน
หัวใจคนจํานวนมากที่ตกเป็นเชลย 
โดยพระองค์ทรงทํางานผ่านทางผู้ -
เผยพระวจนะอย่าง เอเสเคียลและ
ดาเนียลซึ่งก็ตกเป็นเชลยเช่นกัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนองในข้อ 30 

 พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์เริ่มต้น
ด้วยเอลียาห์ถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ซึ่ง
เป็นจุดห มายของทุกคนที่ติดตาม
พระเจ้า แต่พระธรรมนี้จบลงด้วย
ประชาชนยูดาห์ถูกกวาดต้อนไป
ต่างแดนอย่างทาสที่ไร้เกียรติอัน  
เป็นผลมาจากการไม่ติดตามพระเจ้า 
 พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์แสดง
ให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา
เห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าพระเจ้า เมื่อ
เราผูกมิตรกับสิ่งที่บ่อนทําลาย เมื่อ
จิตสํานึกของเราไม่อาจแยกแยะผิด
ชอบชั่วดี และเมื่อเรามองไม่เห็น
อีกต่อไปว่าพระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์สําหรับชีวิตของเรา  

เราอาจจะล้มเหลวเหมือนประชาชน  

ยูดาห์และอิสราเอล แต่พระสัญญา

ของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลว  

พระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเรา      

แก้ไขชีวิตให้ถกูต้องและเริ่มต้นใหม่  

 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรม
เอสรา เมื่อประชาชนยอมรับความ
บาปของพวกเขา พระเจ้าทรงพร้อม 



มกราคม – 75 

และเต็มใจที่จะนําพวกเขาให้
กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนและ
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
 อะไรคือบทเรียนที่เราได้รับจาก
ประสบการณ์ของประเทศอิสราเอล
ที่กบฏต่อพระเจ้า  ไม่เชื่อฟัง
พระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 และเราจะวางแผนชีวิตของเรา
อย่างไรที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เรา
มีประสบการณ์ที่ล้มเหลวเช่นนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระ องค์  ให้พระเจ้าทรงครอบ -
ครองชีวิตของเรา ให้ความคิดของ
เราคิดแบบพระองค์ ให้เรามีหัวใจ
แบบเดียวกับพระองค์  
 ทูลขอพระเจ้าปกป้องเราพ้นจาก
ความคิดชั่ว ความคิดบาป ความ -
เห็นแก่ตัว และขอพระเจ้าประทาน 

กําลังให้กับเราที่จะชนะเนื้อหนัง
ของเรา และให้เราดําเนินชีวิตตาม
การทรงนํา ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสมอตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค ์ :   เพื่อให้คนของ
พระเ จ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพื่อตามรอยเชื้อสายของดาวิดและ
เพื่อสอนว่าการนมัสการที่แท้จริง
ควรเป็นหัวใจของชีวิตส่วนตัวและ
เป็นหัวใจของประเทศ 
ผู้เขียน : เอสรา ตามความเชื่อ
ของชาวยิว 
เบื้องหลัง : พระธรรม 1พงศาวดาร
คล้ายคลึงกับพระธรรม 2ซามูเอล 
และเป็นเหมือนคําอธิบาย ของ   
พระธรรม 2ซามูเอล พระธรรม     
1พงศาวดารเขียนขึ้นจากมุมมอง
ของปุโรหิตหลังการตกเป็นเชลย 
พระธรรมนี้จึงเน้นประวัติศาสตร์
ทางศาสนาของยูดาห์และอิสราเอล 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (1 พศด. 14:2) 
และดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้า
ทรงสถาปนาพระองคเ์ป็นพระราชา 
เหนืออิสราเอล  เพราะ พระราช 
อาณาจกัรของพระองคก์เ็ป็นที ่ 

 
 
 
ยกย่องอย่างยิง่  เพือ่เหน็ แก่
อิสราเอลประชากรของพระองค์  

 
ผู้เขียนพระธรรมพงศาวดาร

เริ่มต้นบันทึกงานของเขาด้วย
ลําดับวงศ์ญาติอันยืดยาวด้วย
จุดประสงค์นี้ เขาย้อนกลับไปดูต้น
กําเนิดของชนชาติอิสราเอลและจัด
งานรวมญาติ ในงานเขียนโดย
เริ่มต้นตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมา เขา
ทบทวนราชวงศ์กษัตริย์และ
แผนการแห่งความรักของพระเจ้าผู้
ทรงใกล้ชิด  

เราอ่านพระธรรม 1พงศาวดาร
และได้เห็นพระเจ้าทรงทําพระราช -
กิจผ่านประชากรของพระองค์
หลายชั่วอายุคน ถ้าเราเป็นผู้เชื่อ 
คนเหล่านี้ก็เป็นบรรพบุรุษของเรา
ด้วย เมื่อเราอ่านพ ระวจนะของ  
พระเจ้ามาถึงตอนนี้ จงอ่านรายชื่อ
เหล่านี้ด้วยความยําเกรง และจงมี
ความม่ันคงและมั่นใจในสถานะ

เข้าใจพระธรรม 1 พงศาวดาร 
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ของเราในความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้า 

พระธรรมเล่มก่อน คือ 2 พงศ์-
กษัตริย์ นั้นจบลงด้วยทั้งอิสราเอล
และยูดาห์ตกเป็นเชลย ซึ่งแน่นอน
ว่าเป็นยุคมืดสําหรับประชากรของ
พระเ จ้า จากนั้นตามมาด้วยพระ -
ธรรม 1 และ 2พงศาวดาร (เดิม
เป็นเล่มเดียวกัน ) ซึ่งเขียนขึ้น
หลังจากการตกเป็นเชลย พระธรรม 
พงศาวดารสรุปประวัติศาสตร์ของ
อิสราเอลโดยเน้นที่มรดกฝ่าย
วิญญาณของชาวยิวเพื่อรวมชน
ชาติให้เป็นหนึ่ง ผู้เขียนพงศาวดาร
เลือกเล่าประวัติศาสตร์บางส่วน
โดยเน้นบทเรียนฝ่ายวิญญาณและ
การสอนความจริงทางศีลธรรม 
ดังนั้นอาณาจักรเหนือจึงไม่ถูก
กล่าวถึงเลย มีการรําลึกถึงชัยชนะ
ของดาวิดโดยไม่กล่าวถึงบาปของ
เขา นอกจากนี้พระธรรมพงศาว -
ดารยังให้ความสําคัญอย่างยิ่งแก่
พระวิหารในฐานะศูนย์รวมชาติ  

พระธรรม 1พงศาวดารเริ่มต้น
ด้วยอาดัมและต่ อจากนั้นอีก 9 บท 

ผู้เขียนบอกเราว่า “ใครเป็นใคร” ใน
ประวัติศาสตร์อิสราเอลโดยเน้น    
ที่เชื้อสายของดาวิดเป็นพิเศษ   
พระธรรมส่วนที่เหลือบอกเล่า
เรื่องราวของดาวิด บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า กษัตริย์ของอิสราเอล
ผู้ซึ่งรับใช้พระเจ้าและวางแผนการ
ก่อสร้างและแบบแผนการนมัสกา ร
ในพระ-วิหาร 

พระธรรม 1พงศาวดารเป็น   
พระ ธรรมที่เสริมพระธรรม 2      
ซามูเอลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็น
เครื่องเตือนใจว่าการย้อนกลับไป  
ดูอดีตเพื่อค้นหาต้นกําเนิดของ   
เรานั้นสําคัญเพียงใด เมื่อเราอ่าน
พระธรรม 1พงศาวดาร จงย้อน  
กลับไปดูมรดกฝ่ายวิญญาณของ
เราเอง ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ 
บรรพ บุรุษฝ่ายวิญญาณของเรา 
และอุทิศตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่าย -
ทอดความจริงของพระเจ้าแก่คน   
ในชั่วอายุต่อไป 
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วันที่ 29 มกราคม   
1 พงศาวดาร บทที่ 1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
ดูพระธรรม 1พงศาวดาร บทท่ี 
1-9 ให้เหน็ภาพกว้าง ๆ ของ  
พระคมัภีรต์อนน้ี  
ล าดับวงศ์ตระกูลของอิสราเอล 

ลําดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้เป็น
สํามะโนครัวที่เป็นทางการของ
ประเทศอิสราเอล ลําดับวงศ์ตระกูล
แสดงให้เราเห็นภาพกว้างๆ ของ
ประวัติศาสตร์ของพระราชกิจของ
พระเจ้า ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึง
การตกเป็นเชลยของประชากรของ
พระองค์ บันทึกเหล่านี้ใช้สอน
บรรดาเชลยที่กลับมาจากบาบิโลน
เรื่องมรดกฝ่ายวิญญาณของพวก
เขาในฐานะชนชาติ และกระตุ้นให้
พวกเขาหันกลับมาซื่อสัตย์ต่อพระ-
เจ้าอีกครั้ง แม้ว่ารายชื่อเหล่านี้จะ 

แสดงถึงมรดกทางเชื้อชาติของ
ชาวยิว แต่ก็รวมถึงมรดกฝ่าย
วิญญาณสําหรับผู้เชื่อทุกคนด้วย 
เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่ง
ความเชื่อซึ่งสืบทอดจากคนชั่วอายุ
หนึ่งไปสู่อีกชั่วอายุหนึ่งตั้งแต่สมัย
มนุษย์ยุคแรก 

อ่านบทท่ี 4 ข้อ9-10 ช้า ๆ 3 รอบ 
ยาเบสได้อธิษฐานพระเจ้าเรื่อง
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9,10 ยาเบสได้รับการจดจํา
เพราะคําอธิษฐานมากกว่าจะเป็น
เพราะวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่  
 ยาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าให้ 
[1] อวยพรเขา [2] ช่วยเขาในการ
ทํางาน (“ขยายพรมแดนของขา้
พระองค์”) [3] สถิตอยู่กับเขาไม่ว่า
เขาจะทําอะไร และ [4] ปกป้องเขา
จากความชั่วและอันตราย  
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 ยาเบสยอมรับว่าพระเจ้าทรง
เป็นหัวใจสําคัญในการทํางาน เมื่อ
เราอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า เรา
ควรอธิษฐานขอให้พระองค์ทรง
ดํารงตําแหน่งอันเหมาะสมในฐานะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือการทํางาน
ของเรา ในครอบครัวของเรา และ
การพักผ่อนของเรา การเชื่อฟัง
พระเจ้า ใน ชีวิตประจําวันก็เป็น
วีรกรรมแล้ว 
 

ข้อ 10      ยาเบสอธิษฐานอย่าง
เจาะจงเพื่อขอการปกป้องจาก 
ภยันอันตรายและความเจ็บปวด  
 เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความ
บาป เราจึงจําเป็นต้องขอให้พระ -
เจ้าทรงปกป้องเราจากความชั่ว
รอบตัวที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
แต่เราก็ยังต้องหลีกเลี่ยง แรงจู งใจ 
ความปรารถนา และการกระทําที่
ชั่วร้ายซึ่งเกิดจากตัวเราเองด้วย  
 
 
 

ดังนั้นเราไม่เพียงต้องขอให้พระเจ้า

ทรงปกป้องเราจากความชั่วเท่านั้น 

แต่เราต้องขอให้พระองค์ทรงปกป้อง

ความคิดและการกระท าของเราด้วย  

 เราควรใช้การปกป้องของ     
พระเจ้าให้เป็นประโยชน์โดยเริ่ม
จากการคิดและมีท่าทีเชิงบวก 
 ให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้  
หลาย ๆ รอบ จนขึ้นใจ และเรา
สามารถใช้โครงคําอธิษฐานแบบ  
ยาเบสนี้มาใช้ในการอธิษฐาน
ส่วนตัวของเราได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของยาเบส 
 มีเรื่องอะไรที่เราต้องการให้พระ-
เจ้าอวยพรเราหรือไม่ 
 งานอะไรที่เราทําที่ต้องการให้
พระเจ้าขยายออกไป 
 ทูลขอการทรงสถิตของพระเจ้า
ในทุกสิ่งที่เรากระทําในวันนี้ 
 ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้พ้น
จากความชั่วร้าย อะไรคือความ 
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อ่อนแอของเราที่ซาตานมักจะ
โจมตี ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้า
ทรงปกป้องเราในเรื่องนั้น ๆ  
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วัน นี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 มกราคม   
1 พงศาวดาร 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1พงศาวดาร 10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ท่านได้เห็นว่า 
อะไรเป็นเหตุให้ชีวิตของซาอูลล้ม -
เหลว? (ข้อ13-14) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13,14 พระธรรม 1 ซามูเอล 28 
บันทึกไว้ว่าซามูเอลทูลขอการทรง
นําจากพระ เจ้าแต่ไม่ได้รับคําตอบ 
แต่ในที่นี่บันทึกไว้ว่าเขา “ไม่ได้
ทรงแสวงการน าจากพระเจ้า”  
 เราจะเข้าใจความขัดแย้งนี้เม่ือ
เราดูที่แรงจูงใจของซาอูลและ
ช่วงเวลาที่เขาทูลถามพระเจ้า  

บันทึกสิง่ที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 เขาวิ่งแล่นไปหาพระเจ้าหลัง  
จากที่พยายามทําทุกอย่างด้วยวิธี
ของตนเองแล้ว ซาอูลจะไม่มีวันไป
หาพระเจ้าเว้นเสียแต่ว่าเขาหมดที่
พึ่ง ในที่สุดเมื่อซาอูลทูลถามพระ
เจ้าก็ไม่ทรงตอบ ซาอูลแสวงหา
พระเจ้าก็ต่อเมื่อเขาอยากจะแสวง  
หาพระองค์ และพระเจ้าทรงปฏิเสธ
ซาอูลเพราะเขาดื้อรั้นและกบฏอยู่
เสมอ 
 

ข้อ 14  ทําไมพระธรรมข้อนี้จึง
กล่าวว่าพระเจ้าทรงประหารซาอูล 
ในเม่ือซาอูลฆ่ าตัวตาย (1ซมอ . 
31:3, 4)  
 พระเจ้าทรงปฏิเสธซาอูลเพราะ
เขาดื้อรั้นและกบฏ (1ซมอ .15:22-
26) พระองค์ทรงพิพากษาซาอูล
เพราะความบาปของเขา (1ซมอ . 
28:16-19) พระเจ้าทรงเตรียมการ
ให้ซาอูลพ่ายแพ้และตายใน
สงครามและให้อิสราเอลถูกริบไป
จากราชวงศ์ของซาอู ล ถ้าซาอูล
ไม่ได้ฆ่าตัวตาย  ทหาร ฟีลิสเตียก็
คงฆ่าเขา 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ11,12   
นักรบที่กล้าหาญนําพระศพของ
กษัตริย์ซาอูลและราชโอรสมาฝัง  
 การกระทําของพวกเขาควรเป็น
แบบอย่างให้เราเคารพนับถือผู้นํา
ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง ดาวิดเคารพ
ตําแหน่งของซาอูล แม้ซาอูลจะ
ตามล่าเอาชีวิตดาวิด (1ซมอ.26)  
 การตําหนิคนที่มีอํานาจเหนือ
เราโดยพุ่งประเด็นไปที่ความ
อ่อนแอของพวกเขานั้นเป็นเรื่อง
ง่าย เราไม่ควรแก้ตัวให้ความบาป
ก็จริง แต่เราควรเคารพตําแหน่ง
ของคนที่มีสิทธิอํานาจไม่ว่าจะเป็น
ในที่ทํางาน ในคริสตจักร หรือใน
รัฐบาล 
 พระธรรม 1เธสะโลนิกา 5:12,13 
สั่งให้เราเคารพผู้นําคริสตจักรอย่าง
สูง พระธรรมโรม 13:1 เป็นต้นไป 
ก็สั่งให้เชื่อฟังผู้นํารัฐบาล 
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คนเราส่วนใหญ่มักชอบพิพากษาผู้อื่น 

เราต้องจ าไว้ว่า  

เราไม่ใช่ผู้พิพากษาชีวิตของพี่น้อง  

หรือของใคร ๆ พระเจ้าเท่านั้น 

คือผู้พิพากษา แม้ว่าคนนั้น 

จะเป็นคนผิดก็ตาม 

 เรามีปัญหาเรื่ องการชอบตัดสิน
และพิพากษาผู้อื่นหรือไม่ เรามี
ท่าทีให้เกียรติผู้นําหรือไม่ แม้ว่า
เขาจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 จากตัวอย่างชีวิตของซาอูล ทูล
ขอพระเจ้าทรงปกป้องความคิด
ของเราจากวิญญาณของความ
กบฏ ความไม่สัตย์ซื่อ หรือการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ 
 อธิษฐานอวยพรผู้นําของเราไม่
ว่าจะเป็น พ่อแม่ ศิษยาภิบาล 
หัวหน้าเซลล์ พี่เลี้ยงของเรา ช่วย
เราที่จะไม่เป็นคนตัดสินผู้อื่น แต่จะ
เป็นคนอวยพรเขาเสมอ 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจง ที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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วันที่ 31 มกราคม   
1 พงศาวดาร 11:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่าน พระธรรม 1พงศาวดาร 
11:1-9 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1,2 การขึ้นครองราชย์ของ    
ดาวิดมีรายละเอียดครบถ้วนใน  
พระธรรม 2ซามูเอล  
 ส่วนในที่นี้ต้องการเน้นว่าแม้   
ดาวิดจะชนะในคนมากมายรวมทั้ง
คนในราชวงศ์ของซาอูล แต่พระ
เจ้าเองทรงเป็นผู้ประกาศว่าดาวิด
จะเป็นกษัตริย์  
 พระเจ้ายังทรงครอบครองเหนือ
ประวัติศาสตร์โดยกํากับเหตุการณ์ 
ต่างๆ เพื่อให้พระประสงค์ของ
พระองค์สําเร็จ  

 พระธรรมพงศาวดารแสดงให้
เห็นว่า ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามทํา
อะไรเพื่อขั ดขวางพระราชกิจของ
พระเจ้า พระเจ้าก็ยังทรงควบคุม
เหตุการณ์ทุกอย่างและทรงทําตาม
พระประสงค์ของพระองค์ 
 

ข้อ 3,4 ดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครอง
ยูดาห์ได้ 7 ปีครึ่งก่อนเขาจะยึด
เยรูซาเล็มได้  
 หลังจากซามูเอลเจิมตั้งดาวิด
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว (1ซมอ.16:1-13) 
ในที่สุดดาวิดก็ได้รับการเจิมตั้งเป็น
กษัตริย์ปกครองอิสราเอลทั้งหมด  
 พระสัญญาของพระเจ้านั้นคุ้มค่า
กับการรอคอย แม้เวลาของ
พระองค์จะไม่เป็นไปตามที่เรา
ต้องการหรือคาดหวังก็ตาม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9 
 ดาวิดมีอํานาจยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะ
เขาวางใจในพระเจ้าเสมอ ในทาง
ตรงกันข้ ามซาอูลสูญสิ้นอํานาจ
เพราะเขาต้องการเป็นคนได้รับ
เกียรติทั้งหมดและไม่สนใจพระเจ้า 
(1ซมอ.15:17-26)  
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คนที่สนใจแต่จะสร้างช่ือเสียงให้

ตนเองจะไม่ได้รับการยอมรับ 

ที่พวกเขาแสวงหา เราควรท าตาม

แบบอย่างของดาวิด คือมุ่งไปที่

ความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ 

ท าให้ดีที่สุดและฝากผลลัพธ ์

ไว้กับพระเจ้า 

 ให้ดาวิดเป็นตัวอย่างของการ
ประสบความสําเร็จในชีวิตของเรา 
ไม่ว่าเรื่องการทํางาน ครอบครัว 
และการรับใช้  
 มีอะไรบ้างที่การดําเนินการเพื่อ
สู่ความสําเร็จของเรานั้นไม่เหมือน
ของดาวิด และเราต้องแก้ไข
อะไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอให้น้ําพระทัยของ
พระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรา 
เหมือนคําอธิษฐานของพระเยซู
ที่ว่า “ขอแผน่ดินของพระองค์
มาตัง้อยู่ ” อธิษฐานมอบชีวิตของ
เราให้พระองค์ทรงใช้ตามน้ํา -
พระทัยของพระองค์ 

 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดเผยน้ํา
พระทัยของพ ระองค์สําหรับเรา 
และครอบครัวของเราให้เราทราบ 
เพื่อเราจะได้ติดตามน้ําพระทัยนั้น
ของพระองค์ได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว

วันนี้คือ…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 


