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จากใจศิษยาภิบาล 
เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนอยู่เสมอ ๆ ในการด าเนินชีวิต 

โดยเฉพาะการด าเนินชีวิตคริสเตียน และค าถามที่เราต้องถามตัวเอง   
บ่อย ๆ ก็คือว่า เราท าไปท าไม?  เพราะถ้าเราไม่สามารถตอบตัวเองว่า 
อะไรคือเป้าหมาย เราก็จะท าไปอย่างไร้ประโยชน์และเสียเวลา 

ท าไมต้องไปโบสถ์? ท าไมต้องนมัสการ? ท าไมต้องถวายทรัพย์? 
ท าไมต้องรับใช้? ท าไมต้องอธิษฐาน? 

ส าหรับวันนี้ ผมอยากให้พี่น้องถามตัวเองว่า ท าไมต้องเฝ้าเดี่ยว? และ
อีกนัยหนึ่งก็คือว่า อะไรคือเป้าหมายของการเฝ้าเดี่ยว? 

เราเฝ้าเดี่ยวไปท าไม? 
ค าตอบที่เรามักจะได้รับคือ เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า  หรือเพื่ออธิษฐาน 

หรือเพื่อนมัสการ หรือเพื่อรู้น้ าพระทัยของพระเจ้า  หรือเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ 
เพื่อเข้าใจหลักการในการด าเนินชีวิต 

ทั้งหมดนั้นไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าเป็นการยิงปืน ก็คือยิงเข้า
เป้าแล้ว แต่กระจัดกระจาย ยังไม่เข้าตรงกลางเป้า  

ผมอยากจะย้ าให้พี่น้องเข้าว่า เป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ด ส าหรับการ
เฝ้าเดี่ยวคือ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้า 

การสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือ 
1. เพื่อจดจ่อหรือให้ความสนใจกับพระเจ้าที่ส าแดงผ่านพระวจนะ 
2. เพื่อยอมให้พระเจ้าสร้างเราตามพระลักษณะของพระคริสต์ 
ส่วนเป้าหมายรองส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ เพื่อจะได้รับหลักค าสอน

และความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าส าหรับการด าเนินชีวิต 
นี่คือเป้าหลักและเป้ารอง 
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เราต้องไม่สลับกัน เพราะการเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่การศึกษาพระคัมภีร์ 
ผมไม่ได้หมายความว่า การศึกษาพระคัมภีร์ไม่ส าคัญ แต่การศึกษา

พระคัมภีร์ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเฝ้าเดี่ยว 
ดังนั้น ในการเฝ้าเดี่ยวนั้น เรามีเวลาที่จะนิ่ง ๆ กับพระเจ้าหรือไม่ เช่น

อาจจะมีบางครั้งที่เราอยากสรรเสริญพระเจ้า และเราก็ใช้เวลายกย่องพระ-
เจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เล่นกีต้าร์ เล่นดนตรีนมัสการพระองค์ไป
เรื่อย ๆ ซาบซึ้งกับพระองค์อย่างเนิ่นนาน สิ่งนี้ก็เป็นไปได้ 

หรือบางครั้งเรามีปัญหา เราสับสนบางอย่างในชีวิต เราอาจจะต้องใช้
พระธรรมสดุดีสักบทหนึ่ง เช่นบทที่ 16 ร้องต่อพระเจ้า คร่ าครวญต่อพระเจ้า 
แสวงหาพระเจ้าสุดใจ สิ่งนี้ก็เป็นไปได้ 

เพราะเป้าหมายของเราเพื่อสัมพันธ์กับพระเจ้า 
มีหลายวิธีมากมายที่เราจะเฝ้าเดี่ยวในสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
พี่น้องท่านมีประสบการณ์การเฝ้าเดี่ยวอย่างไรบ้างครับ  แต่เป้าหมาย

คือการสนิทสนม และสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์นั่นเอง 
 
 
พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
 
        นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

 ศิษยาภิบาลคริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตวั ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไวว้่า  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 
(สดด.34:1 ) 

 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

กระท าให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานส าหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 6:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
6:1-17 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้การสรรเสริญพระเจ้า
อะไรบ้างจากพระธรรมตอนนี้ ? 
(ข้อ 14-17) 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3        ประชาชนก าลังยืนอยู่    
ตอนที่โซโลมอนอวยพรพวกเขา 
แต่โซโลมอนเองคุกเข่าลงเมื่อเขา
อธิษฐาน (6:13)  
 ทั้งการยืนและการคุกเข่าเป็น
การแสดงความย าเกรง  

 การแสดงความย าเกรงจะท าให้
เราเคารพนบนอบยิ่งขึ้น และแสดง
ให้คนอื่นเห็นว่าเราถวายเกียรติแด่
พระเจ้า  

เมื่อเรายืนหรือคุกเข่าในคริสตจักร

หรือขณะอธิษฐาน อย่าท าสิ่งเหล่านี้

ตามธรรมเนียมที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

แต่จงยืนหรือคุกเข่าเพื่อแสดง 

ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า 

ข้อ 12,13        การที่กษัตริย์คุกเข่า
ให้ผู้อื่นต่อหน้าประชาชนของตน
นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะการ
คุกเข่าหมายถึงการยอมจ านนต่อ
อ านาจที่เหนือกว่า  
 โซโลมอนแสดงความรักและ
เคารพยิ่งต่อพระเจ้าโดยคุกเข่าลง
ต่อหน้าพระองค์  การท าเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า โซโลมอนยอมรับ
ว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง
และเป็นผู้ที่มีสิทธิอ านาจสูงสุด และ
โซโลมอนก็ส่งเสริมให้ประชาชน   
ท าตามแบบอย่างของเขา 
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 เมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้น เรามี
ท่าทีในใจต่อการนมัสการอย่างไร
บ้าง และเราได้แสดงออกในการ
นมัสการอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 ท่านได้รับแบบอย่างและการ  
ดลจิตดลใจอะไรบ้างจากการที่
โซโลมอนคุกเข่านมัสการพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ใช้เวลา
นี้และวันนี้ระลึกถึงพระคุณ ความ
ยิ่งใหญ่ ความรัก พระเมตตาของ
พระเจ้าที่มีต่อเรา และสรรเสริญ 
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่ ง
เหล่านี้ที่พระเจ้าประทานกับเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
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วันที่ 2 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 6:18-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
6:18-27 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เรียนรู้
เรื่องกลับใจจากบาปนั้นเกี่ยวข้อง
กับการที่พระเจ้าจะตอบค าอธิษฐาน 
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 26   ท าไมโซโลมอนจึงคิดว่า
ความบาปจะน ามาซึ่งความแห้งแล้ง?  
 ความบาปอาจไม่ใช่สาเหตุที่ท า
ให้เกิดภัยธรรมชาติโดยตรงในเวลา
นี้ แต่นี่เป็นกรณีพิเศษ พระเจ้าทรง
ตกลงกับชาวอิสราเอลไว้อย่างเฉพาะ 
เจาะจงว่า ความบาปของพวกเขาก่อ- 

ให้ เกิดความแห้งแล้งได้ (ฉธบ.
28.20-24) 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18 
โซโลมอนประหลาดใจที่พระวิหาร
รองรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ และ
ประหลาดใจที่พระเจ้าทรงเต็มพระทัย 
จะประทับอยู่บนโลกท่ามกลาง
มนุษย์ซึ่งเป็นคนบาป  
 เราประหลาดใจที่พระเจ้าประทับ
ท่ามกลางเราในสภาพมนุษย์ผ่าน
ทางพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ เพื่อ
ส าแดงพระประสงค์นิรันดร์ของ
พระองค์แก่เรา  
 พระเจ้าทรงท าเช่นนั้นเพื่อแสดง
ความรักต่อเรา พระเจ้าทรงต้องการ 
ให้ เร าตอบสนองเช่น เดี ยวกัน   
เพื่อ เราจะได้รู้ จักพระองค์และ    
รักพระองค์หมดหัวใจ  

อย่าเพียงแต่ประหลาดใจ 

ในฤทธิ์เดชของพระเจ้า  

แต่จงใช้เวลาท าความรู้จักพระองค์ 
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 เป้าหมายของการเฝ้าเดี่ยวนั้น 
ประการหลักคือการรู้จักพระองค์   
มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์  
ส่วนเรื่องความรู้ในพระคัมภีร์นั้น 
เป็นเรื่องรอง  
 ให้เรากลับมาพิจารณาตัวเราเอง
ว่า ในการเฝ้าเดี่ยวที่ผ่านมาจนถึง
บัดนี้นั้น เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้น
หรือไม่ และเรารักพระองค์มากขึ้น
หรือไม่ เรามีประสบการณ์กับพระ-
เจ้ามากขึ้นหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักที่พระองค์ทรงมี  
ต่อเรา แม้เราจะผิดพลาดในการ
ด าเนินชีวิต หรือ เราอาจจะละเลย
ต่อความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
นั้น พระองค์ก็ยังรักเราอยู่เสมอ 
 ให้เราคิดทบทวนถึงสิ่งดีที่พระ-
เจ้าประทานให้กับเรา และใช้เวลา
นี้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ง
ที่พระเจ้าประทานกับเรา 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 3 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 6:28-42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
6:28-42 ช้า ๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมในตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 36 
“เพราะไม่มีมนุษยส์กัคนหนึง่ซึง่
มิได้กระท าบาป” พระคัมภีร์กล่าว
อย่างชัดเจนว่า ไม่มีใครไม่ท าบาป 
แม้แต่กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง
ก็ยังท าบาป  
 ความบาปเป็นสภาพที่เราทุกคน
มีและควรยอมรับสภาพนั้นเหมือน
ที่โซโลมอนยอมรับ  

 ทันทีที่เรารู้ตัวว่าท าบาป เราควร
ขอให้พระเจ้าทรงอภัยโทษและให้
เรากลับคืนสู่สภาพดี การได้รู้ว่าเรา
มีแนวโน้มจะท าบาปควรท าให้เรา
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น โดย
แสวงหาการทรงน าและก าลังของ
พระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 30 
เราเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองอยู่ห่าง
จากพระเจ้าเพราะความล้มเหลว
และปัญหาส่วนตัวแยกเราออกจาก
พระองค์?  
 ในค าอธิษฐานของโซโลมอน เขา
เน้นข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าทรง
พร้อมจะฟังประชากรของพระองค์ 
เพื่อยกโทษความบาปของพวกเขา 
และฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวก
เขากับพระองค์ขึ้นมาใหม่  
 พระเจ้าทรงคอยเราและฟังเรา
สารภาพผิดและอุทิศตนเพื่อเชื่อฟัง
พระองค์อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรง
ฟังเมื่อเราระบายถึงความขัดสน
และปัญหาต่างๆ และทรงพร้อมจะ   
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ยกโทษให้เราและน าเรากลับสู่
ความสัมพันธ์กับพระองค์  
 ดังนั้นจงอย่ารีรอที่จะขอให้พระ-
เจ้าทรงยกโทษให้เราด้วยความรัก
ของพระองค์ 

ให้เราตระหนักไว้ว่า  

พระองค์ทรงคอยเรา เมื่อเรา

ผิดพลาดไป ไม่ว่าเรื่องอะไร  

อย่าให้เราหนีจากพระเจ้า แต่ให้เรา

กลับมาหาพระองค์อย่างรีบด่วน 

อย่าปล่อยทิ้งไว้ พระเจ้าทรงรักเรา 

และพร้อมจะให้อภัย และช่วยให้เรา

กลับสู่สภาพที่ถูกต้องเสมอ  

อธิษฐาน 
 ทบทวนดูชีวิตของเราว่า มีอะไร
ที่ขัดขวางเรากับพระเจ้า ให้เราน า
สิ่งนั้นมาหาพระองค์ ขอพระเจ้า
ทรงปลดปล่ อย เ รา ให้พ้น จาก
พันธนาการนั้น  ให้เราสารภาพ
บาปของเรากับพระเจ้า และรับ
ความรักที่มาจากพระองค์ด้วย
ความม่ันใจ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 

เพื่อเราจะสามารถชนะเนื้อหนัง
ของเราได้ เพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิต
ของเราในสิ่งที่ดี สิ่งที่ทรงคุณ เพื่อ 
ให้เราจะสามารถด าเนินชีวิตของ
เราไปจนสุดศักยภาพของเราได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 4 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 7:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
7:1-10 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1,2 
พระเจ้าทรงส่งไฟจากฟ้าสวรรค์ลง
มาเผาเครื่องบูชา และเพื่อจุดไฟซึ่ง
จะต้องลุกอยู่อย่างต่อเนื่องบนแท่น
บูชา (ดู ลนต.6:8-13)  
 ไฟที่ ลุกอยู่ อย่ างถาวรนี้ เป็น
เครื่องหมายที่แสดงถึงการสถิตอยู่
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งไฟลง
มาเช่นกันเมื่อพลับพลาตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการ (ลนต.9:22-24)  

 ส่วนครั้งนี้ก็เป็นการถวายพระ-
วิหารที่แท้จริง เพราะมีแต่ฤทธิ์เดช
ของพระเจ้าเท่านั้นที่ช าระทุกสิ่งให้
บริสุทธิ์ได ้
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ในข้อ 4,5 
โซโลมอนและประชาชนถวาย   
พระวิหารแด่พระเจ้าและพวกเขา 
ก็พร้อมจะนมัสการพระองค์  
 การถวาย  หมายถึง  การแยก
สถานที่ สิ่งของ หรือบุคคลออกมา
เพื่อจุดประสงค์พิเศษ จุดประสงค์
ของการถวายครั้งนี้คือเพื่อแยก
พระวิหารออกมาเป็นสถานที่
ส าหรับนมัสการพระเจ้า  

ปัจจุบันนี้ร่างกายของเรา 

เป็นพระวิหารของพระเจ้า(2คร.6:16)  

การถวายพระวิหารของโซโลมอน 

ท าให้เราเห็นว่า เราควรจะถวายตัว

เราเพื่อท าตามพระประสงค์ 

ของพระเจ้า (อฟ.1:11,12) 
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 ให้เราถามตัวของเราเองว่า เรา
ได้ถวายร่างกายของเราให้พระเจ้า
ใช้อย่างเต็มที่หรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 แท้จริงพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทรง
สร้างเราขึ้นมา เรามีของประทาน 
มีความสามารถ มีทักษะที่ไม่เหมือน 
ใครในโลกนี้ แล้วเรารู้หรือไม่ว่า 
พระเจ้าทรงต้องการใช้ของประทาน 
ความสามารถ ทักษะของเรานั้น
อย่างไรบ้างส าหรับพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ส าหรับของประทาน ทักษะ ความ-
สามารถที่พระเจ้าประทานให้กับ
เราที่ไม่เหมือนคนอื่น อธิษฐานให้
พระเจ้าประทานสติปัญญากับเราที่
เราจะพัฒนาของประทาน ทักษะ 
ความสามารถนี้ให้มากขึ้น เพื่อ
พระองค์จะสามารถใช้ได้อย่าง
เต็มที ่

 อธิษฐานให้เรามีสติปัญญา ที่รู้ 
ว่าจะใช้ของประทาน ทักษะ ความ- 
สามารถอย่างไรบ้าง และให้เราเริ่ม 
ต้นใช้สิ่งเหล่านี้ ส าหรับพระองค์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเราในการน าของประทาน
ความสามารถต่าง ๆ ที่เรามีอยู่นั้น 
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 5 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 7:11-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
7:11-12 ช้า ๆ 1 รอบ 
ถ้าโซโลมอนต้องการประสบความ-
ส าเร็จ อะไรคือเง่ือนไขที่พระเจ้า
วางให้กับโซโลมอนกระท า? (ข้อ 
17)_______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 17-22  
พระเจ้าทรงก าหนดเง่ือนไขอย่าง
ชัดเจนให้โซโลมอนท าตามหากเขา
ต้องการรักษาอาณาจักรไว้  
 ถ้าโซโลมอนติดตามพระเจ้า เขา
และลูกหลานจะเจริญก้าวหน้า แต่
ถ้าโซโลมอนไม่ติดตามพระเจ้า 
ทั้งตัวเขาและประเทศจะถูกท าลาย  

 ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
27 และ 28 พระเจ้าทรงให้เง่ือนไข
เหล่านี้แก่ประชาชน 
 แต่ความบาปล่อลวงให้เราหลง-
ใหล และในที่สุดโซโลมอนก็หันเห
ไปจากพระเจ้า ผลที่ตามมาก็คือ
ลูกหลานและทายาทของเขาสูญ-
เสียอาณาจักรไป  

การติดตามพระเจ้าน ามาซึ่ง

ผลประโยชน์และรางวัล  

(ไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเสมอไป) 

การหันออกจากทางของพระองค์

น ามาซึ่งการทนทุกข์ การลงโทษ 

และความล่มจมในที่สุด  

 จนถึงวันนี้เง่ือนไขของพระเจ้าก็
ยังคงชัดเจนเหมือนกับในสมัยของ
โซโลมอน จงเลือกเชื่อฟังพระเจ้า
และมีชีวิตอยู่ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14 บทที่ 6   โซโลมอนขอให้
พระเจ้าทรงช่วยเหลือประชาชน
เมื่อพวกเขาท าบาป  
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 พระเจ้าทรงตอบว่าพระองค์จะ
ทรงอภัยโทษบาปภายใต้เง่ือนไข  
4 ประการคือ [1] พวกเขาถ่อมใจ
ลงโดยยอมรับว่าตัวเองท าบาป  
[2] อธิษฐานต่อพระเจ้าทูลขอการ 
อภัยโทษ [3] แสวงหาพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอ และ [4] ละทิ้งวิถีบาป  

การกลับใจที่แท้จริงนั้น 

ไม่ใช่เพียงค าพูด แต่เป็น 

การเปลี่ยนแปลงความประพฤติ  

 ไม่ว่าเราจะท าบาปคนเดียว ท า
บาปร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือท าบาป
ทั้งประเทศ การท าตามขั้นตอน
เหล่านี้จะน าไปสู่การยกโทษ  
 พระ เจ้ าจ ะทรงตอบเมื่ อ เ ร า
อธษิฐานอย่างจริงใจ 
 ให้เรากลับมาดูชีวิตส่วนตัวของ
เราว่า มีเรื่องอะไรบ้างที่เราล้มเหลว 
จงพิจารณาดูเง่ือนไขทั้ง 4 ประการ
นี้ดูว่าเราผิดพลาดในเรื่องอะไรบ้าง
และให้เราเปลี่ยนแปลง 
__________________________
__________________________ 

ข้อ 21,22 ไม่ช้าหลังจากสมัยของ
โซโลมอน พระวิหารก็ถูกปล้น (12:9)  
 เราอาจนึกไม่ถึงว่า กษัตริย์ที่
ยิ่ งใหญ่และชาญฉลาดจะเสื่ อม - 
ทรามได้เพราะรูปเคารพ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ ของอ านาจ ความรุ่งเรือง 
และการร่วมประเวณี  
 แม้แต่ในเวลานี้รูปเคารพเหล่านี้
ก็ยังล่อลวงเราให้เข้าไปติดกับดัก  

เมื่อเราปล่อยให้สิ่งใด 

ขึ้นมาแย่งความส าคัญของพระเจ้า 

เราก็ก าลังก้าวไปสู่ความเสื่อมทราม

ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
เมตตาเรา ให้เราได้อยู่กับพระองค์
เสมอไม่ห่างเหินไปจากพระองค์
เลย และถ้าเราท าบาปอาจจะโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทูลขอพระเจ้า
ทรงกระตุ้นให้เราทราบเพื่อเราจะ
กลับใจได้ 
 ให้เราทบทวนว่าอะไรคือจุดอ่อน
ในชีวิตของเราที่จะชักน าให้เราท า- 



16 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

บาป อธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนค า
อธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “ขออย่า
น าขา้พระองค์เขา้ไปในการทดลอง 
แต่ขอใหพ้น้จากซึง่ชัว่รา้ย” 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 8 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึง
โซโลมอนเริ่มต้นท าบาปและก าลัง
ก้าวสู่ความพินาศอย่างไรบ้าง (ข้อ 
11) ? _____________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 11 โซโลมอนอภิเษกกับราชธิดา
ของฟาโรห์เพื่อให้ได้อียิปต์มาเป็น
พันธมิตรทางการทหาร แต่โซโล-
มอนไม่ได้ให้เธอเข้ามาอยู่ในพระ-
ราชวังของดาวิด ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เก็บหีบพันธสัญญาของพระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 การท า เช่นนี้แสดงให้ เห็นว่ า
โซโลมอนรู้ดีว่าการอภิเษกกับหญิง
ต่างชาตินั้นไม่เป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า โซโลมอนอภิเษกกับหญิง
ต่างชาติจ านวนมากซึ่งเป็นการ
ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้ า 
(ฉธบ.7:3,4) หญิงต่างชาติเหล่านี้
นมัสการพระจอมปลอม และท าให้
ความเชื่อและพิธีกรรมของชาว
อิสราเอลเป็นมลทิน ในที่สุดบรรดา
มเหสีต่างชาติของโซโลมอนก็ท าให้
เขาพินาศ 
 

ข้อ 18 แม้โซโลมอนจะปฏิบัติตาม
พระบัญชาของพระเจ้าในการสร้าง
พระวิหารและการถวายเครื่องบูชา
อย่างเคร่งครัด (8:13) แต่เขากลับ
ไม่ใส่ใจพระบัญชาของพระองค์ใน
เรื่องการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ  
 ความบาปจากการแต่งงานกับ
หญิงต่างชาตินั้น (8:11) ค่อยๆ น า
โซโลมอนออกห่างจากพระเจ้า  
 ไม่ว่าชีวิตหรือจิตวิญญาณของเรา
โดยส่วนใหญ่แล้วจะดีเพียงใด แต่ 

ชีวิตเพียงด้านเดียวที่ไม่ยอมจ านน
ต่อพระเจ้าก็ท าให้เราพินาศได้  
 จงระวั งชี วิตของเราทุกด้ าน
โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์
อย่าเปิดโอกาสให้ความบาป 

การเปิดโอกาสให้ความบาป 

แม้เพียงเล็กน้อยก็จะน าไปสู่ 

ความบาปที่ยิ่งใหญ่  

และน าไปสู่ความพินาศได้  

 อย่างเช่นกรณีของโซโลมอนที่
ประนีประนอมกับหลักการของ 
พระเจ้าที่บอกว่าอย่าแต่งงานกับ
หญิงต่างชาติ ด้วยเหตุผลการเมือง
ที่ดูดีคือสร้างความมั่นคงให้กับ  
บัลลังก์ของตัวเอง แต่ในที่สุดก็
น าไปสู่ความพินาศ 
 เช่น เดียวกันกับเราที่ ต้องไม่
ประนีประนอมกับความบาปแม้
เล็กน้อย เช่น เข้าอินเตอร์เน็ตดู
ภาพที่ล่อแหลม และบอกว่าเรานั้น
มั่นคง ไม่เป็นไรหรอก หรือ เข้าไป
ที่ผับส่งเพื่อน แต่เราแค่นั่งเป็น
เพื่อนเท่านั้น หรือ ไม่ต้องมาโบสถ์ 
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สม่ าเสมอก็ได้ ไม่ต้องเรียนพระ -
คัมภีร์ก็ได้ และเราก็อ้างเหตุผลที่   
ดูดี เราต้องระวังให้ดี เพราะจะน า
เราไปสู่ความบาปที่น าเราไปสู่การ   
ล้มลงในความเชื่อได้ 
 ขณะนี้  เราประนีประนอมกับ 
พระวจนะของพระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้รู้ว่า 
อะไรคือการเริ่มต้นของความบาป
ในชีวิตของเรา ให้พระเจ้ าทรง
เปิดเผยให้เราทราบ และทูลขอ 
พระเจ้าประทานก าลังให้กับเราเพื่อ
เราจะไม่ผิดพลาดได้แม้ว่าจะเป็น
เรื่องเล็กน้อยก็ตาม 
 อีกครั้งหนึ่งที่ให้เราอธิษฐานตาม
แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ใน
พระธรรม มทัธิว 6:13 “และขอ
อย่าน าข้าพระองคเ์ข้าไปในการ
ทดลอง  แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่
ร้าย” 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 7 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 29 
ดูเรื่องที่เหลือเชื่อของโซโลมอนได้
ในพระธรรม 1พงศ์กษัตริย์ 10:26-
11:43  
 ในบั้นปลายชีวิตของโซโลมอน 
เขาละทิ้งพระเจ้าและน าประเทศ
ไปสู่การกราบไหว้รูปเคารพ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-8       ราชินีแห่งเชบาได้ยิน
เรื่องสติปัญญาของโซโลมอน และ 
พระนางก็ตื้นตันเมื่อได้เห็นผลของ
สติปัญญานั้นด้วยตนเอง  
 แม้โซโลมอนจะอภิเษกกับราช-
ธิดาของฟาโรห์ แต่ในช่วงนี้เขายัง
ติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจ  
 เมื่อคนท าความรู้จักเราและตั้ง
ค าถามยากๆ ค าตอบของเราจะ
สะท้อนให้เห็นพระเจ้าหรือไม่ 

ชีวิตของเราเป็นพยาน 

ท่ีทรงอิทธิพลได้ จงให้คนอื่นเห็น

พระเจ้าท าพระราชกิจในตัวเรา 
 

ข้อ 8 ราชินีแห่งเชบาประหลาดใจ
ในตัวโซโลมอนและยืนยันว่า พระ-
เจ้าต้องการประชากรของพระองค์
อย่างมากจึงได้ประทานกษัตริย์
เช่นนี้แก่พวกเขา  
 อิสราเอลรุ่งเรืองมากในสมัยของ
โซโลมอน พวกเขาเป็นพยานถึง
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความรักที่ 
พระองค์ทรงมีต่อประชากรของ
พระองค์  
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 ช่วงเวลาดีๆ นั้นแสดงถึงความ
รักและความซื่อสัตย์ของพระเจ้า 
แต่ผู้ เชื่อก็มีช่วงเวลาที่ เป็นทุกข์
เช่นกัน ในช่วงนี้เองความบากบั่น
และความเชื่อที่มั่นคงของเราจะ
แสดงถึงความรักและความซื่อสัตย์
ที่เรามีต่อพระเจ้า การด าเนินชีวิต
ของเราจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นความ
รักของเราที่มีต่อพระเจ้า 
 ความคิด ค าพูด การกระท าของ
เราได้สะท้อนพระคริสต์ ให้คน
ทั้งหลายได้เห็นหรือไม่ และนี่คือค า
พยานที่ส าคัญที่น าคนให้มารู้จัก
พระเจ้า และท าให้พี่น้องเติบโต
ขึ้นกับพระคริสต์ 
 จงยกตัวอย่างบางสิ่งในชีวิตของ
เราที่ได้สะท้อนให้คนอื่นเห็นพระเจ้า 
ได้?_______________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เพื่อพระองค์จะสามารถ 
ใช้ชีวิตของเราเพื่อน าคนมารู้จัก 

พระเจ้า และ หนุนใจให้พี่น้องได้
เจริญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรวจ 
สอบชีวิตของเรา เพื่อเราจะไม่ก้าว
เข้าไปสู่การทดลองแบบโซโลมอน 
และทูลขอพระเจ้าประทานก าลัง
กับเราที่จะชนะการทดลองนั้นได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 8 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือข้อผิดพลาดของเรโหโบอัม
ที่เราเห็นได้จากพระธรรมตอนนี้? 
(ข้อ 14)____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   
ข้อ 2,3 ท าไมเยโรโบอัมจึงอยู่ใน
อียิปต์? 
 ผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ท านายว่า
อิสราเอลจะแตกเป็นสองอาณาจักร 
และเยโรโบอัมจะได้เป็นกษัตริย์
ปกครองอาณาจักรทางเหนือ เมื่อ
โซโลมอนรู้เรื่องค าท านายนี้เขาก็
พยายามฆ่าเยโรโบอัม เยโรโบอัม
จึงต้องหนีไปอียิปต์ (1พกษ.11:26-
40) 

ข้อ 16-19      ขณะที่เรโหโบอัม
พยายามครอบครองทุกสิ่ง เขาก็
สูญเสียไปเกือบทุกสิ่ง  
 ความโลภและอ านาจท า ให้   
เรโหโบอัมบีบคั้นประชาชนจน
อาณาจักรแตกแยก เรโหโบอัม
ไม่ได้ต้องการเงินมากกว่าที่มีอยู่
เพราะเขาได้รับประเทศที่ร่ ารวย
ที่สุดในโลกเป็นมรดกแล้ว และ  
เรโหโบอัมก็ไม่ได้ต้องการอ านาจ
มากกว่านี้เพราะเขาเป็นกษัตริย์  
 แต่ข้อเรียกร้องของเรโหโบอัม
เกิดจากความเห็นแก่ตัว ไม่ ใช่
เพราะเขามีเหตุผลหรือความสุขุม
รอบคอบในด้านจิตวิญญาณ  

คนที่พยายามจะครอบครองทุกสิ่ง

ทุกอย่างมักจบลงด้วยการสูญเสีย 

สิ่งที่มอียู่และอาจจะไม่เหลอือะไรเลย 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-15   
 การท าตามค าแนะน าที่ไม่ดีก็
ก่อให้เกิดภัยพิบัติได้  
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 เรโหโบอัมสูญเสียประเทศที่สงบ
สุขและเป็นหนึ่งไปเพราะเขาไม่
ยอมฟังค าแนะน าของที่ปรึกษา
อาวุโสของโซโลมอน แต่กลับเลือก
ปรึกษาสหายของตน  
 เรโหโบอัมท าผิด 2 ประการใน
การขอค าปรึกษา  
[1] เขาไม่ได้พิจารณาให้ดีถึงค า 
แนะน าของคนที่เข้าใจสถานการณ์
มากกว่าเขา และ [2] เขาไม่ได้ทูล
ขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อแยก- 
แยะว่าทางเลือกใดดีกว่า 
 การท าตามค าแนะน าของเพื่อน
นั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะพวกเขา
มักจะรู้สึกเหมือนเรา แต่เพื่อน
อาจจะมีมุมมองที่จ ากัด เราจ าเป็น 
ต้องฟังคนที่มีประสบการณ์มาก-
กว่าและมีมุมมองที่กว้างกว่าเรา 
 การตัดสินส าหรับอนาคตเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าผิดพลาด 
เราก็จะพบกับภัยพิบัติอย่ างที่ 
เรโหโบอัมเผชิญ  
 
 

 สิ่ งที่ส าคัญคือ ใครคือผู้ที่ เรา
ปรึกษา และเราจะเลือกเชื่ออะไร? 
ไม่ว่าในเรื่อง คู่ครอง การเรียนต่อ 
การท างาน การด าเนินชีวิต 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้ า
ส าหรับพ่อแม่ของเรา ผู้น า พี่น้อง
ในคริสตจักร ที่พระเจ้าทรงจัด - 
เตรียมให้กับเราเพื่อช่วยเราในการ
ตัดสินใจ และการด าเนินชีวิตใน
โลกนี้ให้ประสบความส าเร็จ 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้า ให้พระองค์เตรียมชีวิตของ
เราด้วยพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ
ว่าเมื่อเราตัดสินใจอะไรจะได้ถูก- 
ต้องตามพระธรรมของพระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 9 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 11 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13,14 
 ก่อนที่อิสราเอลจะแตกเป็นสอง
อาณาจักร ศูนย์กลางการนมัสการ
คือเยรูซาเล็ม ประชาชนไปรวมกัน
ที่นั่นเพื่อฉลองเทศกาลส าคัญทาง
ศาสนา 3 เทศกาล  
 ส่วนช่วงเวลาที่เหลือของปี ปุโรหิต
และคนเลวีซึ่งอาศัยอยู่ทั่วประเทศ
จะจัดการนมัสการและประกอบพธิ-ี 
กรรมต่างๆ ในอาณาเขตของแต่ละ
เผ่า  



24 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

 พวกเขาถวายเครื่องบูชา สอน
บทบัญญัติของพระเจ้าและส่งเสริม
ให้ประชาชนติดตามพระเจ้าและ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลของคนต่างชาติ 
 หลั งจากที่ประ เทศแตกแยก    
เยโรโบอัมกษัตริย์องค์ใหม่ของ
อิสราเอลเห็นว่าปุโรหิตและคน     
เลวีคุกคามการปกครองของเขา 
เนื่องจากคนเหล่านี้ยังคงภักดีต่อ
เยรูซาเล็มซึ่งในเวลานั้นกลายเป็น
เมืองหลวงของยูดาห์  
 ดังนั้น เยโรโบอัมจึงได้แต่งตั้ง
ปุโรหิตของตนเอง ปลดคนเลวีออก
จากต าแหน่งและบังคับให้พวกเขา
อพยพไปอาณาจักรใต้  
 ปุโรหิตของเยโรโบอัมไม่เชื่อ 
พระเจ้าและส่งเสริมการกราบไหว้
รูปเคารพ เมื่อขาดผู้น าฝ่ายจิต -
วิญญาณ อาณาจักรเหนือก็ละทิ้ง
พระเจ้าอย่างรวดเร็ว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 

ข้อ 1  ความโง่เขลาของเรโหโบอัม
ท าให้อาณาจักรแตกแยก และเขา
พยายามใช้ก าลังรวบรวมอาณา-
จักรอีกครั้ง แต่ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันที่แท้จริงนั้นไม่อาจ
บังคับให้เกิดขึ้นได้  
 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เป็นการตอบสนองอย่างอิสระและ
เต็มใจ  

ถ้าเราต้องการให้ลกูจ้าง ลกูหลาน

หรือคนใต้บังคับบัญชาจงรักภักดี 

ต่อเรา จงชนะใจพวกเขาด้วย 

ความรักแทนที่จะใช้ก าลังบังคับ 

ให้พวกเขายอมจ านน 

 เช่นเดียวกันกับในคริสตจักรที่
พระเจ้าต้องการให้มีความเป็นน้ า-
หนึ่งใจเดียวกัน เราก็สามารถมี
ส่วนร่วมได้ก็ด้วยความรักที่เรามี
ต่อพี่น้อง ไม่ใช่การบังคับ  เราได้มี
และส าแดงความรักในคริสตจักร
ของเราหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 16 ประชาชนเหล่านี้ไม่เชื่อฟัง
เยโรโบอัมแต่เชื่อฟังพระเจ้า พวก
เขายังจงรักภักดีและท าให้อาณา-
จักรใต้แข็งแกร่งขึ้น  
 จากนี้ไปประชาชนส่วนใหญ่ใน
อาณาจักรเหนือจะคล้อยตามแบบ 
อย่างอันชั่วร้ายของกษัตริย์โดย
หวังว่าตนจะได้รับผลประโยชน์เมื่อ
ให้ความร่วมมือ  

อย่าท าตามแบบอย่างที่ไม่ดี 

หรือหาข้ออ้างที่จะละทิ้ง 

ค าสอนของพระเจ้า 

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในโลกนี้ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสวม-
ทับเราด้วยความรักของพระเจ้า 
เพื่อชีวิตและหัวใจของเราจะมี
ความรักต่อพี่น้องในคริสตจักรไม่
ว่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาหรือกับ
คนเดิม เพื่อเราจะสามารถสนับสนุน 
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวในคริสต-
จักรได้ 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
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วันที่ 10 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรเป็นเหตุ
ท าให้กษัตริย์เรโหโบอัมและยูดาห์
ตกต่ าลง? (ข้อ 1,2) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 
10,11 
ช่างน่าหัวเราะที่ทองค าบริสุทธิ์ใน
พระวิหารของโซโลมอนถูกแทนที่
ด้วยทองสัมฤทธิ์ราคาถูก  
 เรโหโบอัมพยายามคงการประดับ
ประดาและรักษาภาพลักษณ์ของ 
สง่าราศีในครั้งก่อน แต่สิ่งเหล่านี้
เทียบกันไม่ได้ เมื่อพระเจ้าไม่ได้
เป็นศูนย์กลางชีวิตของเราแล้ว  
 

 การรักษาภาพลักษณ์ชีวิตคริส-
เตียนก็เป็นเพียงสิ่งที่ผิวเผิน ความ
งดงามภายนอกต้องเกิดจากความ
แข็งแกร่งภายใน 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1,2 “อิสราเอล” ในที่นี้หมายถึง
ยูดาห์อาณาจักรใต้  
 ในช่ วง 3 ปี แรกที่ เรโหโบอั ม
ครองราชย์  เขาพยายามติดตาม  
พระเจ้าและผลก็คือยูดาห์ เจริญ- 
รุ่งเรือง แต่เมื่อเรโหโบอัมมีชื่อเสียง
และอ านาจสูงสุด เขาก็ละทิ้งพระเจ้า 
ผลก็คือความพินาศเพราะพระเจ้า
ทรงปล่อยให้ยูดาห์พ่ายแพ้ต่ออียิปต์  
 เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? การ
เป็นผู้เชื่อในเวลาสุขสบายมักจะ
ยากกว่าในเวลายากล าบาก ความ
ยากล าบากผลักเราเข้าหาพระเจ้า 
แต่ความสุขสบายท าให้เรารู้สึกว่า
เราเก่งและหยิ่งยโส  

จงระวังรักษาความเชื่อของเรา 

ในเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี 
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ข้อ 6-8 พระเจ้าทรงลดโทษให้เมื่อ
บรรดาผู้น าอิสราเอลสารภาพบาป 
ถ่อมตัวลง และยอมรับว่าพระเจ้า
ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเป็นธรรม  
 แม้ขณะที่ถูกลงโทษก็ยังไม่สาย
เกินกว่าจะกลับใจ ไม่ว่าเราจะท า
อะไรลงไป พระเจ้าก็ทรงพร้อมจะรับ
เรากลับคืนสู่พระเมตตาของพระเจ้า 

ศูนย์กลางทุกอย่างใน 

ชีวิตของเรานั้นควรจะอยู่ที่พระเจ้า  

เพราะพระองค์เท่านั้นเป็นค าตอบ

ของความส าเร็จ หรือการที่เรา 

จะไปสุดศักยภาพของเรา  

 ดังนั้นเราจึงต้องติดสนิทกับพระ-
เจ้าเสมอ และวิธีการที่ซาตานจะ 
ท าร้ายเราได้นั้นคือดึงเราออกจาก
พระเจ้า แค่นี้มันก็จะพบกับชัยชนะ 
 เราได้จัดระบบชีวิตของเราให้ติด- 
สนิทกับพระเจ้าหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระเจ้า จากพระธรรม
สดุดีบทที่ 27 ข้อ 4,8,9 
4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระ-
เจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา
เสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่ใน
พระนิเวศของพระเจ้า  ตลอดวนั
เวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่จะ
ดคูวามงามของพระเจ้า  และเพือ่
จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหาร
ของพระองค ์
8พระองคต์รสัแล้วว่า  "จงหาหน้า
ของเรา"  จิตใจของข้าพระองค์
ทูลพระองค์ว่า  "ข้าแต่พระเจ้า  
ข้าพระองค์แสวงพระพกัตร์ของ
พระองค"์ 
9 ขออย่าทรงซ่อนพระพกัตรข์อง
พระองค์จากข้าพระองค์อย่าผลกั
ไสผู้ร ับใช้ของพระองค์ออกไป
เสียด้วยความกร้ิว  พระองคท์รง
เป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค ์ 
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของ
ข้าพระองค์  ขออย่าทรงท้ิงข้า
พระองคห์รือสละข้าพระองคเ์สีย 
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 ภาวนาจากพระธรรมตอนนี้ ให้
พระธรรมตอนนี้เป็นชีวิตของเราที่
ทูลต่อพระองค์ในการเฝ้าเดี่ยวใน
วันนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่11 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 13
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
พระธรรม 1 พงษ์กษัตริย์ 15 :3 
กล่าวว่าอาบียาห์ท าบาปมากมาย 
ในขณะที่พระธรรมพงศาวดาร
บันทึกแต่ด้านดีของเขา  
 โดยรวมแล้วอาบียาห์เป็นกษัตริย์ 
ที่ชั่วร้ายแน่นอน แต่ผู้เขียนพระ -
ธรรมพงศาวดารเน้นถึงความดี
เล็กๆ น้อยๆ ที่เขาท าเพื่อแสดงให้ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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เห็นว่าอาบียาห์อยู่ภายใต้พันธ -
สัญญาที่พระเจ้าทรงท ากับดาวิด
เนื่องจากอาบียาห์พูดกับเยโรโบอัม
อย่างเผ็ดร้อน (13:4-12) ผลจาก
บาปของอาบียาห์จึงยังไม่เกิดขึ้น
ในเวลานั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 18,19   
แม้อิสราเอลจะมีทหารมากกว่า แต่
ยูดาห์กลับเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้
ครั้งนี้เพราะพวกเขาพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 ในประวัติศาสตร์ ยูดาห์ ยั งมี
กษัตริย์บางองค์ที่จดจ่ออยู่ที่พระ-
เจ้า แต่ไม่มีกษัตริย์อิสราเอลสัก
องค์เดียวที่ยึดมั่นในการติดตาม
พระเจ้า ทุกองค์ติดตามรูปเคารพ
ของเยโรโบอัมหรือไม่ก็ปรนนิบัติ
พระบาอัล ผลก็คือพระเจ้าทรง
ลงโทษอิสราเอลก่อนยูดาห์หลายปี 
 ยูดาห์ได้เปรียบที่พระวิหารและ
เครื่องบูชา รวมทั้งปุโรหิตและผู้
เผยพระวจนะที่จงรักภักดียังอยู่ใน
อาณาจักรใต้  

 กษัตริย์ยูดาห์หลายองค์ เป็น
กษัตริย์ที่ดี อย่างน้อยที่สุดก็ดีเป็น
บางช่วง เมื่อใดที่กษัตริย์ที่กราบ
ไหว้รูปเคารพขึ้นครองราชย์ กษัตริย์ 
องค์ต่อมาจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าและเป็นผู้ปฏิรูปศาสนา  
 นอกจากนี้กษัตริย์ที่กราบไหว้รูป
เคารพยังมีเวลาครองราชย์สั้นกว่า
กษัตริย์ที่ดี  ผลก็คือความเชื่อที่
แท้ จริ ง ในพระ เจ้ านั้ น เข้มแข็ ง   
และหยั่งรากลึกในยูดาห์ยิ่ งกว่า  
ในอิสราเอล แต่ถึงกระนั้นก็ยังต่ า
กว่ามาตรฐานของพระเจ้า 
 เราสามารถเปรียบเทียบอิสรา-
เอลและยูดาห์กับชีวิตของเราว่า 
เราอยากเป็นแบบยูดาห์ที่เดินไป
กับพระเจ้า หรือแบบอิสราเอลที่
พึ่งพารูปเคารพ และไม่มีพระเจ้า 
ผลที่เกิดขึ้นเราก็สามารถเห็นได้
จากตัวอย่างในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ที่พระเจ้าทรงช่วยยูดาห์แม้ว่าจะมี
ก าลังพลน้อยกว่าอิสราเอล แต่ก็ยัง
พบกับชัยชนะ 
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 ดังนั้น เราจะเลือกมอบชีวิตกับ
อะไร?  
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิ ษ ฐ านมอบชี วิ ต ข อ ง เ ร า 
อนาคตของเรากับพระเจ้า  ให้   
พระเจ้าทรงน าตามน้ าพระทัยของ
พระองค์เสมอ 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้ านั้น ให้ เรามีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ เพื่อ
เราจะมีชีวิตที่เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานย กย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
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วันที่ 12 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือเหตุผลที่บ้านเมืองในรัชกาล 
ของกษัตริย์อาสาสงบสุข?  
(ข้อ6,7,11)_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-6 รัชกาลของอาสาสงบสุข
เพราะเขา “ท าสิ ่งที ่ดีงามและ
ชอบในสายพระเนตรของพระ-
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค”์  
 พระธรรมพงศาวดารย้ าข้อความ
นี้อยู่ เสมอ การเชื่อฟั งพระเจ้ า
น าไปสู่สันติสุขกับพระเจ้าและกับ
คนอื่น  

 ในกรณีของกษัตริย์ยูดาห์ การ
เชื่อฟังพระเจ้าท าให้ประเทศสงบ
สุขเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้เมื่อหลายศตวรรษก่อน  
 ส่วนในกรณีของเรา การเชื่อฟัง
อาจจะไม่ได้ท าให้เรามีสันติสุขกับ
ศัตรูเสมอไป แต่การเชื่อฟังจะท า
ให้เรามีสันติสุขกับพระเจ้าและมี
สันติสุขที่สมบูรณ์ในอาณาจักร 
ของพระองค์ในอนาคต  

การเชื่อฟังพระเจ้าคือ 

ก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งสันติภาพ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3-5   การเข้าร่วมนมัสการ
เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ 
ที่จะรักษาสันติสุขจากพระเจ้า เรา
ต้องจริงจังกับการขจัดทุกสิ่ งที่   
พระ เจ้ า ไม่พอพระทัยออกไป
เช่นเดียวกับอาสา  
 การเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสม่ า-
เสมอหรือท าดีมากขึ้ นนั้นไม่มี
ประโยชน์อะไรหากเรายังไม่ขจัด 
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การกระท าที่ผิดบาปออกไปจาก
ชีวิตของเรา เราควรทูลขออย่าง
สม่ าเสมอให้พระเจ้าทรงช่วยเรา
ก าจัดทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดการทดลอง 
 

ข้อ 7 “การหยดุพกัสงบทุกด้าน” 
หมายความว่า ยูดาห์มีสันติภาพ
กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด  
 เวลาแห่งสันติสุขไม่ใช่เวลาที่จะ
พักผ่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นเวลาที่
เราจะเตรียมตัวรับมือกับความ
ยากล าบากด้วย  
 กษัตริย์อาสาเห็นว่าช่วงเวลาที่
สงบสุขเป็นเวลาที่เหมาะจะสร้าง
เครื่องป้องกันอื่นๆ หากเขาคอยให้
ถูกโจมตีเสียก่อนก็จะสายเกินไป  

เราจะรับมือกับการโจมตี 

ฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเรา 

เตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว  

เราต้องตัดสินใจด้วยความใจเย็น 

ว่าจะเผชิญกับการทดลองอย่างไร

ก่อนที่การทดลองนั้นจะกดดันเรา  

 

 ตอนนี้จงหาทางป้องกันตนเอง
ก่อนที่การทดลองจะจู่โจม 
 สันติสุขจากพระเจ้านั้นมีองค์ -
ประกอบหลายประการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งนี่อาจจะตรงกับประสบการณ์
ของเราบางคนก็ได้ ที่ เราคิดว่า 
ท าไมเราไปโบสถ์อย่างสม่ าเสมอ
แล้ว เราก็ยังมีทุกข์ หรือ ท าไมเรา
จึงต้องถูกโจมตีฝ่ายวิญญาณอยู่
เสมอ อะไรคือสาเหตุ  
 ดังนั้นจากพระธรรมตอนนี้ เราก็
จะสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนที่เรา
จะสามารถป้องกันและเตรียมตัว
ของเรารับการโจมตีนั้นได้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้ 
เรานั้นรอบคอบในการด าเนินชีวิต
กับพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรง
เปิดเผยให้เราทราบถึงจุดบกพร่อง 
จุดอ่อน หรือความไม่รอบคอบของ
เรา เพื่อเราจะสามารถที่จะจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตของเรา และ 
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เราจะสามารถมีชีวิตที่สุดศักยภาพ
ของเราด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 15 
ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อกษัตริย์อาสาได้ฟั งค าตรัส  
พระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระวจนะนั้น 
เขาได้ตอบสนองอย่างไรบ้าง? (ข้อ 
8,16) 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 3           อาซาริยาห์กล่าวว่า 
อิสราเอลอาณาจักรเหนือ “อยู่
ปราศจากพระเจ้าเทีย่งแท้”  
 ในช่วงเวลา 41 ปีที่อาสาปกครอง 
ยูดาห์นั้น อิสราเอลมีกษัตริย์  8 
องค์และทั้งหมดก็เป็นกษัตริย์ที่   
ชั่วร้าย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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……………………………….……… 
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 เยโรโบอัมกษัตริย์องค์แรกของ
อิสราเอลเป็นผู้ริเริ่มกระแสความ
ชั่วโดยตั้งรูปเคารพขึ้นมาและขับไล่
ปุโรหิตของพระเจ้า (11:13-15)  
 อาซาริยาห์ใช้ปัญหาของอิสราเอล
เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ายูดาห์จะ
เผชิญปัญหาเดียวกัน หากพวกเขา
ละทิ้งพระเจ้าเหมือนที่พี่น้องของ
พวกเขาในอาณาจักรเหนือ 
 

ข้อ 16    พระบัญญัติสิบประการ
บอกให้เราให้เกียรติบิดามารดา
ของเรา แต่อาสาถอดเสด็จย่าออก
จากต าแหน่ง  
 แม้การให้เกียรติบิดามารดาจะ 
เป็นพระบัญญัติของพระเจ้า แต่การ
จงรักภักดีต่อพระเจ้านั้นส าคัญกว่า 
 พระเยซูทรงเตือนว่าการเคารพ
บิดามารดาไม่ควรเป็นอุปสรรคใน
การติดตามพระองค์ (ลก.14:26)  
 ถ้าเรามีบิดามารดาที่ไม่เชื่อพระ-
เจ้า เรายังต้องเคารพและให้เกียรติ
พวกเขา แต่เราต้องให้ความส าคัญ
สูงสุดกับการอุทิศตัวแด่พระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14,15 
หลายคนรู้สึกว่า การอุทิศทุ่มเทให้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาก พวก
เขาลังเลไม่กล้าตัดสินใจ และกลัว
ความรับผิดชอบ 
  แต่อาสาและประชาชนของเขา
ไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาชัดเจนใน
การถวายตัวแด่พระเจ้าและปฏิญาณ 
จะจงรักภักดีต่อพระองค์พร้อม
เสียงโห่ร้องและเสียงแตร  
 การถวายตัวอย่างเด็ดขาดและ
เต็มใจนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
และส่งผลให้อาณาจักรสงบสุข  

ถ้าเราต้องการสันติสุข  

จงดูว่ามีด้านใดที่เรายังไม่ได้ถวาย

แด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงบ้างหรือไม่ 

สันติสุขเป็นผลพลอยได้จากการ

อุทิศชีวิตเราให้พระเจ้าอย่างสุดใจ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าอวยพร
พ่อแม่ของเรา และถ้าหากพวกท่าน 
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ยังไม่รู้จักพระเจ้า ให้เราอธิษฐาน
ส าหรับท่ านทั้ งสองที่ จ ะ ได้ รั บ 
ความรอด 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเองที่จะมี
ชีวิตแบบพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อคน
ที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนมองดูชีวิต
ของเรานั้น เขาจะสามารถเห็นชีวิต
ของพระเยซูคริสต์ในตัวของเรา 
และในที่สุดเขาก็จะมาถึงความรอด
ได้ 
 อธิษฐานส าหรับชีวิตของเราที่จะ
ด าเนินชีวิตด้วยการตระหนักว่า 
ชีวิตนี้ของเราเป็นของพระเจ้า และ
เรามีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ เพื่อถวาย
เกียรติแด่พระองค์ตลอดเวลา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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……………………….……………… 



36 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

วันที่ 14 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 16 
ช้าๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12 
การต าหนิอาสาที่ไปพบแพทย์นั้น
ไม่ได้หมายความว่าการแพทย์ไม่ดี 
แต่ประเด็นคืออาสามองข้ามความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าไปอย่าง
สิ้นเชิง  
 การแพทย์ในสมัยนั้นเป็นการ 
ผสมผสานกันระหว่างความงมงาย 
และการรักษาแบบพื้นบ้าน  
 

 แน่นอนว่า เราควรหลีกเลี่ ยง
การแพทย์จอมปลอมที่ไม่รู้ต้น -
ก าเนิดที่แน่ชัด ประสบการณ์ของ
อาสาควรส่งเสริมให้เราปฏิบัติตาม
ตัวอย่างในพันธสัญญาใหม่ คือรับ
การอธิษฐานเพื่อความเจ็บป่วย
ของเรา (ยก.5:14) และในขณะ 
เดียวกันก็ขอความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ตามความเหมาะสม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7-10   
ยูดาห์และอิสราเอลไม่เคยจ า แม้
พระเจ้าจะทรงช่วยกู้พวกเขาใน
ยามที่พวกเขามีจ านวนน้อยกว่า
ศัตรู (13:3 เป็นต้นไป; 14:9 เป็น
ต้นไป) แต่แทนที่จะขอความช่วย-
เหลือจากพระเจ้า พวกเขากลับขอ
ความช่วยเหลือจากชนชาติที่ไม่
เชื่อพระเจ้าอยู่เสมอ  
 การที่อาสาขอความช่วยเหลือ
จากอารัมเป็นหลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าจิตวิญญาณของทั้งประเทศ
เสื่อมถอยลง  
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 อาสาปราบชาวคู ชได้ เพราะ      
พระเจ้าทรงช่วยเหลือ แต่ความ
มั่นใจที่อาสามีในพระเจ้าหายไป
แล้ว ตอนนี้เขาหาทางแก้ปัญหา
แบบมนุษย์  
 เมื่อผู้ เผยพระวจนะฮานานีมา 
ต่อว่า อาสาก็จับฮานานีขังคุก การ
ท าเช่นนี้แสดงถึงสภาพที่แท้จริง 
ในจิตใจของอาสา  

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์

ไม่ใช่ความบาป แต่เราท าบาปเมื่อ

เราวางใจในมนุษย์มากกว่าพระเจ้า 

เมื่อเราคิดว่าวิธีการของมนุษย์ดีกว่า

วิธีการของพระเจ้า  

หรือเมื่อเราแก้ปัญหา 

โดยมองข้ามพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง 

 ให้เรานับพระพรพระเจ้า ให้เรา
จดจ าพระพรและการช่วยกู้จาก 
พระเจ้าเสมอ  และเมื่อเราต้อง
เผชิญสิ่งที่ยากหรือปัญหาให้เรา
กลับระลึกถึงพระพรและการช่วยกู้
นั้นจากพระองค์ และร้องทูลขอ 
พระเจ้าโดยระลึกถึงประสบการณ์
ในอดีตนั้น พระเจ้าจะทรงตอบ
แทนเราอย่างแน่นอน 
 

 ขณะนี้เราเผชิญประเด็นอะไร 
บ้างที่ยาก? ให้เราทูลพระเจ้าด้วย
ความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ 
และแน่นอนที่พระเจ้าจะทรงช่วยกู้
เราเสมอ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………



38 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้า
ทรงช่วยกู้เรา ตอบค าอธิษฐานของ
เราในอดีตที่ผ่านมา แล้วให้ เรา
อธิษฐานขอบพระคุณพระ เจ้ า
ส าหรับการช่วยกู้ที่ผ่านมานั้น 
 อธิษฐานขอการทรงน าจาก
พระองค์ส าหรับชีวิตในอนาคต 
ของเราเสมอ ทูลขอพระเจ้าให้เรา
สามารถน าหลักการจากพระวจนะ
ของพระเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตของ
เราได้อย่ างถูกต้อง และอย่ าง
ประสบความส าเร็จ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 15 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 17 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมบทนี้ ท่านได้เห็น  
จุดดีอะไรบ้างของกษัตริย์เยโฮ -  
ชาฟัท? (ข้อ 3,4) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7-9 
ชาวยูดาห์ ไม่ รู้ บทบัญญัติ ขอ ง   
พระเจ้า พวกเขาไม่เคยใส่ใจฟัง
หรืออภิปรายกันเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของพระเจ้า พวกเขาไม่เข้าใจว่า
บทบัญญัติจะเปลี่ยนพวกเขาได้
อย่างไร  
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 เ ย โ ฮซ าฟั ท รู้ ว่ า ก า ร เ รี ย น รู้
บทบัญญัติของพระเจ้าเป็นก้าว
แรกที่จะน าประชาชนไปสู่การ
ด าเนินชีวิตที่เหมาะสม เยโฮซาฟัท
จึงริเริ่มโครงการสอนศาสนาทั่ว
ประเทศ  
 เขาฟื้นฟูศาสนาที่เสื่อมลงตอน
ปลายรัชกาลของอาสาขึ้นมาอีก
ครั้งโดยแสดงให้ประชาชนเห็นว่า
พระเจ้าทรงมีความส าคัญสูงสุด
และสนับสนุนให้ประชาชนอุทิศตัว
และท าพันธกิจ การกระท าของเย-
โฮซาฟัทท าให้ชนชาตินี้เริ่มติดตาม 
พระเจ้า  
 คริสตจักรและโรงเรียนคริสเตียน
ทุกวันนี้ก็ต้องการโครงการคริส -
เตียนศึกษาที่เข้มข้น  

คนจะด าเนินชีวิตตามพระประสงค์

ของพระเจ้าได้นั้นจ าเป็นต้อง 

ได้รับการสอนพระคัมภีร์ผ่านทาง

โรงเรียนคริสเตียน คริสตจักร  

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ และการศึกษา

พระคัมภีร์ส่วนตัวและในครอบครัว 

 เราบอกว่า เราเองเป็นคริสเตียน 
และเรารู้จักพระวจนะ หลักค าสอน
จากพระวจนะพระเจ้า การด าเนิน
ชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่?___________________ 
__________________________ 
 เราได้ศึกษาพระวจะของพระเจ้า
ในคริสตจักรหรือไม่?   
__________________________ 
 เราได้ศึกษาพระวจะของพระเจ้า
เป็นการส่วนตัวหรือไม่ ? 
__________________________ 
 และเราได้ศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้าร่วมกับครอบครัวของเรา
หรือไม่? 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้ชี วิ ตของ เ ราหิ ว
กระหายพระวจนะของพระเจ้า และ
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สอนให้เราเข้าใจพระวจนะและ
สามารถประยุกต์พระวจนะให้เข้า
กับชีวิตของเราได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มีนาคม   
สุภาษิต 16:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  สุภาษิต 16:1-10 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ข้อ 6 ได้แนะน าว่าจะหลีกเลี่ยง
ความชั่วร้ายได้อย่างไร ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1  “ค าตอบของล้ินมาจาก 
พระเจ้า” หมายความว่า ผลของแผน- 
การอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า ถ้าเป็น
เช่นนั้นแล้วท าไมต้องวางแผนอีก?  
 การท าตามพระประสงค์ของ 
พระเจ้าเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
ความเพียรพยายามของเราและ
การควบคุมของพระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



  มีนาคม – 41 

 พระองค์ทรงต้องการให้เราใช้
ความคิด ให้ขอค าแนะน าจากผู้อื่น
และให้วางแผน แต่ผลที่ได้ขึ้นอยู่
กับพระองค์  
 เมื่อเราด าเนินชีวิตเพื่อพระองค์ 
จงทูลขอการทรงน าเมื่อเรานั่งลง
วางแผน และจงท าตามแผนการ
นั้นเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้า 

ดังนั้นให้เราเรียนรู้ถึง 

การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า  

วิธีฝึกการฟังพระสุรเสียงพระเจ้า 

ท่ีดีท่ีสดุคอื เมือ่เวลาท่ีเราเฝ้าเด่ียว 

ให้เรานั่งนิ่ง ๆ กับพระเจ้า  

ทูลขอพระเจ้าตรัสกับเรา  

ค่อย ๆ ฝึกไปแล้วเราก็จะได้ยินได้  

 เรามีประสบการณ์การฟังพระ -   
สุรเสียงพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 3 มีความเข้าใจผิดเรื่องการ
มอบสิ่งที่เราท าไว้กับพระเจ้าใน
หลายรูปแบบด้วยกัน  
 

 บางคนมอบให้พระเจ้าแต่ปาก 
พวกเขาพูดว่าท าโครงการนี้เพื่อ
พระเจ้า แต่ในความเป็นจริงก าลัง
ท าเพื่อตัวเอง  
 บางคนก็มอบให้พระเจ้าเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์เพียงชั่วคราวใน
ยามที่สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่
คาดหมายไว้ แต่ก็มีบางคนที่มอบ
ให้พระเจ้าเต็มที่ แต่ตัวเองไม่ท า
อะไรเลย แล้วก็มานั่งสงสัยว่าท าไม
ไม่ประสบความส าเร็จ  

เราต้องรักษาความสมดุลไว้ให้ได้ 

เราต้องไว้วางใจพระเจ้าเต็มที่  

แต่ขณะเดียวกัน เราก็ต้องท า 

ส่วนของเราเต็มที่ด้วย 

 ขณะนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราก าลัง
พยายามท าอยู่ เรามอบไว้กับพระ
เจ้าหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลพระเจ้าให้พระองค์
ตรัสกับเราในสถานการณ์ขณะนี้ 
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ที่เราเผชิญอยู่  ให้ เราชัดเจนใน 
พระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อเราจะ 
มีประสบการณ์และทิศทางในการ
ตัดสินใจเรื่องที่เราเผชิญอยู่นี้ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 มีนาคม   
สุภาษิต 16:11-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  สภุาษิต  
16:11-20 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 11             เรารู้ว่าอะไรคือ
ความซื่อสัตย์และอะไรคือความ  
ไม่ซื่อสัตย์  
 ไม่ว่าเราจะซื้อหรือขาย ผลิต
สินค้าหรือให้บริการ บางครั้งเรา
รู้สึกกดดันให้ไม่ซื่อสัตย์เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าหรือผลก าไรที่มาก
ขึ้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 แต่ถ้าเราอยากเชื่อฟังพระเจ้า 
เราก็จะไม่เหลือพื้นที่ตรงกลางให้
สองจิตสองใจอีก  
 พระเจ้าทรงบัญชาให้เราซื่อสัตย์
ในการด าเนินธุรกิจทุกอย่าง ไม่มี
ข้ออ้างอะไรที่ดีพอจนท าให้เราต้อง
ไม่ซื่อสัตย์  ไม่ ใช่ เรื่ อง ง่ายที่จะ
ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา แต่นี่เป็น
สิ่งที่พระเจ้าบัญชา  

จงทูลขอวิจารณญาณ 

และความกล้าหาญจากพระองค์ เพื่อ

จะซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาได้เสมอ 

 มีเรื่องอะไรในชีวิตของเราบ้างที่
เราต้องยืนหยัดในความซื่อสัตย์ที่
ทวนกระแสสิ่งแวดล้อมขณะนี้ของ
เรา?______________________ 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 18         คนหยิ่งผยองไม่ค่อย 
ใส่ใจความอ่อนแอของตัวเองและ
ไม่คิดว่าตนเองเป็นหินสะดุด  
 พวกเขาคิดว่าตนเองแกร่งกว่า
คนทั่วไป เพราะความคิดเช่นนี้จึง
ท าให้พวกเขาติดกับง่ายมาก  

 ถ้าจะพูดให้แรงขึ้นก็คือ คนหยิ่ง
ยโสแทบจะไม่เห็นว่าความเย่อหยิ่ง
ของตนเป็นปัญหา แม้ว่าคนรอบตัว 
จะเห็นเช่นนั้นก็ตาม  
 ลองถามบางคนที่ เราไว้ใจได้    
ว่าการยกตนได้บังตาเราจากการ
ตักเตือนหรือไม่? เขาอาจช่วยเรา
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ 
 มีหรือไม่ ที่เราหยิ่งผยองโดยไม่
รู้ตัว และก่อให้เกิดผลเสียในชีวิต
ของเรา?___________________ 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
เปิดเผยให้เราเห็นจุดอ่อนที่ส าคัญ
ในชีวิตของเรา เช่นเรื่องความหยิ่ง 
เป็นต้น เพื่อเราจะสารภาพกับ 
พระเจ้าได้ และทูลขอพระเจ้าทรง
สร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นอย่าง
ถูกต้องในพระวจนะของพระองค์ให้
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 มีนาคม   
สุภาษิต 16:21-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 111  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  สภุาษิต  
16:21-32 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมข้อที่ 32 ได้เปรียบเทียบ
คนที่โกรธช้ากับคนที่ควบคุมจิตใจ
ตนเองนั้นกับอะไร และท่านคิดว่า
ท าไมจึงเปรียบเทียบเช่นนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22 นานนับหลายศตวรรษ    
ที่ผู้คนแสวงหาน้ าพุแห่งชีวิตที่จะ
ให้ ได้ทั้ งชี วิ ตและความสดชื่ น 
ตลอดกาล แต่ก็ไม่มีใครเคยพบ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
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แต่สติปัญญาของพระเจ้า 

คือน้ าพุแห่งชีวิตซึ่งสามารถ 

ท าให้คนเรามีความสุขกายสุขใจ 

และมีชีวิตชีวาชั่วนิรันดร์  

 สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร?  
 เมื่อเราด าเนินชีวิตตามพระวจนะ
ของพระเจ้า พระองค์ทรงช าระผล
ของบาปออกไป (ดู ทต.3:4-8) 
 และความหวังว่าจะได้มีชีวิตอยู่
กับพระองค์นิรันดร์ ก็ช่วยให้เรา
มองชีวิตปัจจุบันได้อย่างรื่นรมย์ 
 น้ าพุที่ให้ความอ่อนวัยสดใสเป็น
เพียงแค่ความฝัน แต่น้ าพุที่ให้ชีวิต
เป็นเรื่องจริง เรามีสิทธิเลือก เรา
อาจจะตาสว่างได้เพราะสติปัญญา
ของพระเจ้าหรือไม่ก็ถูกดึงให้ตกต่ า
เพราะลูกตุ้มแห่งความโง่เขลาของ
เราเอง 
 เรามีประสบการณ์สัมผัสน้ าพุ
แห่งชีวิตแล้วหรือยัง ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อ 32 การควบคุมตัวเองได้นั้น
ยิ่งใหญ่กว่าการมีชัยชนะ  
 คนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
อาจท าให้ความส าเร็จทางธุรกิจ 
การเรียน และครอบครัวพังทลายลง 
ดังนั้นการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
จึงเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่  

เมื่อเรารู้สึกว่าเรา 

พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ออกมา  

จงจ าไว้ว่าการขาดการควบคุมตนเอง

อาจท าให้เราสูญเสีย 

สิ่งที่ต้องการมากที่สุด 

 เราสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้หรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้ ามอบชีวิตด้ าน
อารมณ์ของเราให้กับพระเจ้า ทูล
ขอพระเจ้าประทานก าลังให้กับเรา
ที่ จ ะ ส ามา รถควบคุ มอ ารม ณ์     
ของเราได้ เพื่อเราจะสามารถใช้
อารมณ์ที่มีอยู่ นั้นถวายเกียรติ    
แด่พระองค์ 
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 ทูลขอพระเจ้าสวมทับเราด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ 
ให้เราเต็มด้วยผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทั้ง 9 ประการตามพระธรรม 
กาลาเทีย 5:22-23 นั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการบังคับตัวเอง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 มีนาคม   
สุภาษิต 17:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  สุภาษิต 17:1-14 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3  การหลอมทองค าและเงินให้
บริสุทธิ์ต้องใช้ความร้อนสูงมาก
เช่นเดียวกันกับชีวิตคริสเตียนที่
ต้องใช้ความร้อนของบททดสอบใน
การช าระชีวิตให้บริสุทธิ์  
 พระ เจ้ าทร ง ใช้ ก ารทดสอบ    
เพื่อแสดงให้ เราเห็นสิ่ งที่อยู่ ใน   
ตัวเราและกวาดล้างสิ่งต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการไว้วางใจในพระองค์
อย่างสมบูรณ์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 เปโตรกล่าวว่า “เพือ่การลองดู
ความเชือ่ของท่าน  อนัประเสริฐ
ยิง่กว่าทองค า  ซึง่แม้เสียไปได้ก็
ยงัถกูลองด้วยไฟ  จะได้เป็นเหตุ
ให้เกิดความสรรเสริญเกิดศกัดิศ์รี
และเกียรติ ในเวลาทีพ่ระเยซูคริสต ์
จะเสดจ็มาปรากฏ” (1ปต. 1:7)  

ดังนั้นเมื่อความยากล าบาก 

เข้ามาในชีวิต จงตระหนักว่า 

พระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านั้นหล่อหลอม 

ความเชื่อและช าระจิตใจของเรา 

 มีเหตุการณ์ยากล าบากอะไรบ้าง
ในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อ
จัดการชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นใน
พระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 9  พระธรรมข้อนี้ก าลังกล่าวว่า
เราควรเต็มใจที่จะยกโทษให้กับคน
ที่ท าผิดต่อเรา  
 การลบความบาดหมางเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในทุกความสัมพันธ์ ยิ่งเวลา 

ที่โต้แย้งกันก็มักจะขุดคุ้ยความ
ผิดพลาดที่อีกคนหนึ่งเคยท าขึ้นมา
เถียงกัน แต่ความรักจะเป็นตัวปิด
ปากเรา แม้อาจจะท าได้ยากก็ตาม  
 พยายามอย่านอกเรื่องหรือลาก
เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาโต้แย้ง
หรือถกเถียงกันอยู่  

เมื่อเราเติบโตขึ้นเหมือนพระคริสต์ 

เราจะได้รับความสามารถในการลืม 

บาปที่ผู้อื่นสารภาพไปแล้ว 

จากพระเจ้า 

 ขณะนี้มีใครในความสัมพันธ์ของ
เราบ้างที่เราต้องยกโทษให้กับเขา 
และรักเขามากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสวม
ทับชีวิตของเราด้วยพระลักษณะ
ของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องการ 
ให้อภัย และเรื่องความรัก เพื่อเรา
จะสามารถให้อภัยกับคนที่ท าผิด
และท าให้เราเจ็บปวด และสามารถ
รักคนที่ไม่น่ารักได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 มีนาคม   
สุภาษิต 17:15-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  สภุาษิต  
17:15-28 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ขอ้ 17 เราเป็นเพื่อนแบบไหน? 
 มีความแตกต่างกันมหาศาล
ระหว่างการรู้จักใครบางคนดีกับ
การเป็นเพื่อนแท้ สิ่งที่แสดงความ
เป็นเพื่อนแท้ได้ดีที่สุดคือ ความ
ซื่อสัตย์ (รัก “ในทุกเวลา”) (ดู 1
คร.13:7) คือพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ในยามท้อแท้หรือในยามที่ต้องต่อสู้
ดิ้นรนเสมอ  
 มีหลายคนทีเดียวที่เป็นเพื่อนกิน
คือ พวกเขาจะอยู่เคียงข้างเราหาก 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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……………………………….……… 
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…………………………………………
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มิตรภาพนั้นให้ผลประโยชน์แก่
พวกเขา และพวกเขาจะจากไปเมื่อ
หมดผลประโยชน์  

จงคิดถึงเพื่อนของเรา 

แล้วมอบความซื่อสัตย์ของเราแก่เขา 

จงเป็นเพื่อนแท้ 

ตามที่พระคัมภีร์สนับสนุน 

 จากพระธรรมข้อนี้ให้เราถามตัว
เราเองว่า เราเป็นเพื่อนที่ถูกต้อง
หรือไม่?___________________ 
__________________________
และเราเป็นพี่น้องที่ถูกต้องหรือไม่? 
_________________________ 
_________________________ 
ข้อ 27,28       สุภาษิตข้อนี้เน้น
ผลดีหลายอย่างของการสงบปาก
สงบค า ดังนี้  
 [1] ถือว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุด
หากเราไม่มีอะไรที่ควรจะพูด [2] 
เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ฟังและ
เรียนรู้ [3] ท าให้เราดูฉลาด  

จงหยุดสักนิด นั่งคิดและฟัง  

เพื่อว่าเราจะพูดแต่ 

เรื่องส าคัญจริง ๆ เท่านั้น 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนของพระองค์ คือ ให้เรามีชีวิต
ตามพระวจนะของพระองค์เสมอ 
ไม่ว่าเป็นเพื่อนที่มีความรัก หรือ
เป็นพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือกับ
พี่น้องซึ่งกันและกัน  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 21 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 18 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือข้อ 
ผิดพลาดของกษัตริย์เยโฮซาฟัท
ทั้ง ๆ ที่ เป็นกษัตริย์ที่ทุ่มเทกับ 
พระเจ้า? (ข้อ 1) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป แม้เยโฮซาฟัทจะ
ทุ่มเทอย่างมากเพื่อพระเจ้า แต่เขา
ก็จัดการให้โอรสของตนอภิเษก
สมรสกั บอาธาลิ ย าห์ ธิ ดาของ
กษัตริย์อาหับผู้ชั่วร้ายแห่งอิสราเอล 
  

 นอกจากนี้เยโฮซาฟัทยังเจริญ
สัมพันธไมตรีทางการทหารกับ
กษัตริย์อาหับด้วย  
 เยโฮซาฟัทมีชื่อเสียงและอ านาจ
ซึ่งดึงดูดความสนใจของอาหับที่
เต็มไปด้วยเล่ห์ เหลี่ยมและชอบ
ฉวยโอกาส  
 พันธมิตรครั้งนี้ส่งผลหายนะ 3 
ประการ [1] พระเจ้าทรงพระพิโรธ
เยโฮซาฟัท (19:2) [2] ยึดบัลลังก์
และเกือบจะท าลายเชื้อสายของ  
ดาวิดทั้งหมด (22:10-12) [3] อาธา- 
ลิยาห์น าพิธีกรรมอันชั่วร้ายของ
อิสราเอลเข้ามาในยูดาห์ และใน
ที่สุดก็น ายูดาห์ไปสู่ความพินาศ 
 เมื่อผู้ เชื่อที่อยู่ในฐานะผู้น าไป
ร่วมมือกับผู้ไม่เชื่อ ผู้เชื่ออาจประนี- 
ประนอมความเชื่อของตนและท า
ให้ความตื่นตัวฝ่ายจิตวิญญาณลด
น้อยลง พระคัมภีร์มักเตือนเรื่อง
การเข้าพวกกับผู้ ไม่เชื่อ (2คร.
6:14) 
 
ข้อ 33 มีคายาห์พยากรณ์ว่าอาหับ
จะต้องตาย (18:16,27) 
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  ดังนั้นอาหับจึงปลอมตัวเพื่อ
หลอกศัตรู  แน่นอนว่าแผนการ
ปลอมตัวนั้นได้ผล แต่ค าพยากรณ์
ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ทหารอารัมยิง
ธนูสุ่มไปถูกอาหับตรงรอยต่อเสื้อ
เกราะและเขาก็ตาย  
 พระเจ้าจะทรงท าให้พระประสงค์
ของพระองค์ส าเร็จ แม้มนุษย์จะ
พยายามขัดขวาง พระเจ้าทรงใช้
อะไรก็ได้เพื่อท าให้พระประสงค์
ของพระองค์ส าเร็จ พระองค์ทรง
ใช้ได้แม้กระทั่งความผิดพลาด  

นี่เป็นข่าวดี 

ส าหรับผู้ที่ติดตามพระเจ้า  

เพราะเราวางใจได้ว่าพระเจ้า 

จะทรงท าตามแผนการของพระองค์

และรักษาพระสัญญาของพระองค์ 

ไม่ว่าสถานการณ์ของเรา 

จะสิ้นหวังเพียงใด 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3-8 
อาหับผู้ชั่วร้ายขอให้เยโฮซาฟัทมา
ช่วยท าสงคราม (18:2,3)  

 ก่อนเยโฮซาฟัทจะตอบตกลง 
เขาก็ท าสิ่งที่ถูกต้องคือแสวงหาค า- 
แนะน าจากพระเจ้า แต่เมื่อพระเจ้า
ทรงให้ค าตอบผ่านผู้เผยพระวจนะ
มีคายาห์ (18:16) เยโฮซาฟัทกลับ
ไม่สนใจ (18:28)  
 การขอค าแนะน าจากพระเจ้านั้น
ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรามองข้าม
ค าแนะน าที่ได้รับ  

การแสดงความรักที่แท้จริง 

ต่อพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่ 

การทูลขอการทรงน าเท่านั้น แต่ 

อยู่ที่การท าตามการทรงน าที่ได้รับ 

 นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเสมอๆ 
ที่คริสเตียนอยากฟังพระสุรเสียง
ของพระเจ้า อยากรู้ถึงน้ าพระทัย
ของพระเจ้า และเมื่อพระองค์ทรง
เปิดเผยแล้ว เขากลับไม่ยอมท า
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย เพราะนั่นแสดง
ว่า เราอยากท าตามใจตัวเองมาก 
กว่าท าตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 
และก็หมายความว่าเราก าลังคิดว่า 
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ความคิดของเรานั้นดีกว่าความคิด
ของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย
อย่างยิ่ง 
 มีหรือไม่ในชีวิตของเรา ที่พระเจ้า
ทรงเปิดเผยให้กับเราแล้ว แต่เรา
ไม่ได้ท าตาม? ถ้ามี ให้เรากลับใจ 
และให้เราหันกลับมาหาพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้าเพื่อเราจะท าตาม   
น้ าพระทัยของพระองค์ทุกประการ 
ทูลขอพระเจ้าทรงน าชีวิตของเรา
ให้เราด าเนินชีวิตวันต่อวันตาม   
น้ าพระทัยของพระองค์ และทูลขอ 
พระเจ้าทรงโปรดเตือนเราในสิ่งที่
ไม่ใช่น้ าพระทัยของพระองค์ เพื่อ
เราจะสารภาพบาป และกลับใจเดิน
ในทางของพระองค์ต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-ขอบ 
พระคุณ-ทูลขอ-วงิวอน-สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 22 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 19 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึง  
พระลักษณะของพระเจ้าที่ เป็น
แบบอย่างของผู้น าอะไรบ้าง ?(ข้อ
7)________________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5-10        เยโฮซาฟัททรง 
แบ่งหน้าที่การปกครองและการ
พิพากษาประชาชนให้ตัวแทนที่
ได้รับการแต่งตั้ง แต่เยโฮซาฟัท
เตือนตัวแทนเหล่านี้ว่า พวกเขา
ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเมื่อพวก
เขาตัดสินผู้อื่น  

 ค าแนะน าของเยโฮซาฟัทเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้น าทุกคน [1] จง
ตระหนักว่าเราวินิจฉัยเพื่อพระเจ้า 
(19:6) [2] จงเที่ยงตรงและไม่
ล าเอียง (19:7) [3] จงซื่อสัตย์ (19:9) 
[4] จงท าด้วยความย าเกรงพระเจ้า 
ไม่ใช่เกรงกลัวมนุษย์ (19:9) พระ-
เจ้าทรงให้เรารับผิดชอบการใช้
อ านาจของเรา 
 ถ้าเราเป็นผู้น า  ให้เราตระหนัก
และจดจ า 4 ประการนี้ไว้เพื่อเราจะ
เป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ ผู้น า
ที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และ
เป็นผู้น าที่เป็นที่รักของผู้ตามด้วย 
 ใน 4 ด้านนี้ มีด้านไหนบ้างที่เรา
ต้องพัฒนามากเป็นพิเศษ? 
__________________________
__________________________ 
ข้อ 8    เยโฮซาฟัทแต่งตั้งปุโรหิต
และคนเลวีให้ช่วยผดุงกฎหมาย
บ้านเมือง  
 หลายปีก่อนโมเสสได้เลือกคนที่
มีความสามารถซื่อสัตย์ และย าเกรง 
พระเจ้ามาช่วยเขาตัดสินคดีความ
ในหมู่ประชาชน(อพย.18:21,22)  
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แน่นอนว่าผู้น าที่ดีที่สุดคือคนที่ 

ท าทุกสิ่งด้วยความย าเกรงพระเจ้า 

ผู้น าที่มีประสิทธิภาพท างานส าเร็จ 

แต่ผู้น าที่ซื่อสัตย์จะท างาน 

ด้วยวิธีการของพระเจ้าและ 

ในเวลาของพระเจ้าเสมอ  

คนเหล่านี้จะปลูกฝังผู้น าในอนาคต

ให้มีสติปัญญาของพระเจ้าและ

เสริมสร้างค่านิยมของพระเจ้าในชุมชน 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงพัฒนา 
ลักษณะ 4 ประการในการเป็นผู้น า
ที่เราได้เห็นจากของเยโฮชาฟัทนี้
ให้เป็นลักษณะชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะเป็นบุคคลที่พระเจ้า ทรงใช้เราได้
ส าหรับอาณาจักรของพระองค์ และ
เพื่อชีวิตของเราจะไปจนสุดศักยภาพ 
ที่เรามีอยู่ได้นั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 23 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 20 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้เรื่องการเผชิญปัญหา
ของกษัตริย์เยโฮซาฟัทจากพระ -
ธรรมตอนนี้อย่างไรบ้าง และท่าน
สามารถน ามาใช้ส าหรับตัวเอง
อย่างไร? (ข้อ 3,18,20) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 3 
เมื่ออิสราเอลเผชิญกับความหายนะ 
เยโฮซาฟัทเรียกร้องให้ประชาชน
แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังโดย
การถืออดอาหาร  
 

 เมื่อพวกเขาไม่ต้องเตรียมอาหาร
และไม่ต้องรับประทานอาหาร พวก
เขาก็มีเวลามากขึ้นที่จะใคร่ครวญ
ถึงความบาปและอธิษฐานขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 ความหิวจะยิ่งท าให้ประชาชน
ส านึกผิด และตอกย้ าว่าพวกเขา
ออ่นแอและจ าเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้า  
 ปัจจุบันนี้การถืออดอาหารก็ยัง
เป็นประโยชน์ในเวลาที่เราแสวงหา 
พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นกรณี
พิเศษ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ใน ข้อ 15 
เมื่อศัตรูรุกรานยูดาห์ พระเจ้าตรัส
ผ่านยาฮาซีเอลว่า “อย่ากลวัเลย 
และอย่าท้อถอย… เพราะการ
สงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่
เป็นของพระเจ้า” 
 เราอาจจะไม่ได้ต่อสู้กับกองทัพ
ของศัตรู แต่ในแต่ละวันเราต่อสู้กับ
การทดลอง ต่อสู้กับความกดดัน  
และต่อสู้กับ “เทพผู้ครอง …แห่ง
โลกน้ี” (อฟ.6:12) ซึ่งต้องการให้เรา
ต่อต้านพระเจ้า  
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จงจ าไว้ว่าในฐานะผู้เชื่อ เรามี 

พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเรา 

เมื่อเราเผชิญความยากล าบากและ 

ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  

พระเจ้าจะทรงต่อสู้แทนเรา 

และพระองค์ทรงชนะเสมอ 

 เราจะให้พระเจ้าทรงต่อสู้แทนเรา
ได้อย่างไร [1] โดยการยอมรับว่า
การต่อสู้ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของ
พระเจ้า [2] โดยการยอมรับความ
จ า กั ด ข อ งมนุ ษ ย์ แ ล ะ ยอม ให้     
พระเจ้าทรงท างานผ่านความกลัว
และความอ่อนแอของเรา [3] โดย
การมุ่งมั่นท าตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า ไม่ใช่ตามความต้องการที่
เห็นแก่ตัวของเราเท่านั้น [4] โดย
การทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ
เราในการต่อสู้ในแต่ละวัน 
 ในเวลานี้ เราได้ให้พระเจ้าทรง
ต่อสู้แทนเราหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบปัญหาของเรา 
สถานการณ์ที่ยากล าบากของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงต่อสู้
แทนเรา ทูลพระองค์ถึงปัญหาและ
สถานการณ์ที่ยากนั้นกับพระองค์
จนหมดหัวใจของเรา จดจ่ออยู่     
ที่พระเจ้า ให้พระองค์ทรงมีพระ -
เมตตาช่วยกู้เรา 
 สรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ เราอาจจะอธิษฐาน 
ตามพระธรรมสดุดีบทที่ 16 โดย
อ่านด้วยหัวใจแห่งการอธิษฐาน   
ต่อพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เ ฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 24 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 21 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือผลของการละทิ้งพระเจ้า
จากพระธรรมตอนนี้? (ข้อ 8,14, 
15,17,19) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 6 
เยโฮรัมกษัตริย์องค์ใหม่ของยูดาห์
อภิเษกกับอาธาลิยาห์ราชธิดาของ
กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอล อาธา-
ลิยาห์กลายเป็นราชมารดาของ   
อาหัสยาห์ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป
ของยูดาห์ (22:2) มารดาของอา-
ธาลิยาห์คือเยเซเบล หญิงที่ชั่วร้าย
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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 การอภิเษกของเยโฮรัมกับอาธา-
ลิยาห์น าความพินาศมาสู่ยูดาห์ 
เพราะอาธาลิยาห์น าอิทธิพลชั่ว
จากมารดาของเธอเข้ามาในยูดาห์ 
ท าให้ประชาชนลืมพระเจ้า และหัน
ไปกราบไหว้พระบาอัล (22:3) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8-11 
รัชสมัยของเยโฮรัมเต็มไปด้วย
ความบาปและความโหดเหี้ยม  
 เยโฮรัมอภิเษกกับหญิงที่กราบ
ไหว้รูปเคารพ เขาประหารอนุชา
หกองค์ ทั้งยังอนุญาตและส่งเสริม
การกราบไหว้รูปเคารพ แต่เยโฮรัม
ไม่ได้ถูกสังหารในสนามรบหรือใน
การกบฏ เขาตายด้วยโรคที่เรื้อรัง
และเจ็บปวด (21:18,19)  

การลงโทษบาปไม่ได้เกิดขึ้นทันที

และชัดเจนเสมอไป แต่ถ้าเรา 

ไม่สนใจบทบัญญัติของพระเจ้า  

ในที่สุดเราก็จะรับ 

ผลจากความบาปของเรา 

 

 ดังนั้น อย่าคิดว่า “ตอนนี้เราอยู่
ในยุคพระคุณ พระเจ้าทรงยกโทษ
บาปเราเสมอ ความบาปนั้นไม่ส่งผล 
อะไรให้กับเรา” นั่นเป็นความคิดที่
ผิด เพราะความบาปมีผลต่อชีวิต
เราอย่างแน่นอน  
 อย่าให้ซาตานหลอกเรา และอย่า
ยอมมอบชีวิตของเราให้ซาตาน
ครอบครอง แต่จงยืนหยัดกับความ
จริงของพระเจ้า และด าเนินชีวิตไป
ตามความจริงของพระเจ้าเสมอ
และตลอดไป 
 ให้เราทบทวนตัวของเราเองว่า 
ขณะนี้ มีอะไรบ้างที่เราผ่อนชีวิต
ของ เร าให้ โอน เอนไปกับโลก 
ความคิดของโลก หรือกับความ
บาป ?_____________________ 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเรามีการประนีประนอมกับ
ความบาป  ให้เรากลับใจ ตั้งต้น
ใหม่กับพระเจ้าเสีย แน่นอนที่พระ
เจ้าทรงรักเราและให้โอกาสกับเรา
เสมอ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้อง 
ชีวิตของเราไม่ให้ประนีประนอม   
กับความบาป ทูลขอพระเจ้าทรง
ปกป้องความคิดของเราให้พ้นจาก
ความคิดของโลกนี้ และมอบชีวิต
ของเราให้กับพระเจ้าเพื่อพระ -
วิญญาณแห่งความจริ งจะทรง
ท างานในความคิดจิตใจของเรา
อย่างเต็มที่ เพื่อความคิดจิตใจของ
เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 25 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 22 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือข้อผิดพลาดของกษัตริย์ 
อาหัสยาห์ที่น าตนเองให้จมดิ่งไป  
ในความบาปและละทิ้งองค์พระผู้-
เปน็เจ้า (ข้อ 3,4) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4,5 
แม้การขอค าปรึกษาจะเป็นการ
กระท าที่ชาญฉลาด แต่เราก็ต้อง
กลั่นกรองค าแนะน าที่เราได้รับ  
 อาหัสยาห์มีที่ปรึกษา แต่ที่
ปรึกษาที่อาหัสยาห์เชื่อฟังนั้นชั่ว-
ร้ายและน าเขาไปสู่ความพินาศ 

เมื่อเราขอค าปรึกษา จงฟังให้ดี 

และใช้พระวจนะของพระเจ้าในการ  

“จงพิสูจน์ทุกสิ่ง  สิ่งที่ดีนั้น 

จงยึดถือไว้ให้มั่น” (1ธส.5:21) 

 เมื่อเรามีปัญหา เราปรึกษาใคร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 เพราะอาหัสยาห์ขอค าปรึกษา
จากราชวงศ์อาหับซึ่งไม่มีหลักการ
ของพระเจ้าอยู่ในชีวิต จึงน าเขาสู่
ภัยพิบัติ เช่นเดียวกับชีวิตของเรา 
ที่เราต้องเลือกคนของพระเจ้าเป็น
ที่ปรึกษาของเรา เพื่อเราจะได้ไม่
ผิดพลาดแบบอาหัสยาห์ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงอวย-
พระพรคริสตจักรของเรา ผู้น าใน
คริสตจักร และพี่น้องทุก ๆ คนใน
คริสตจักรให้เติบโตในทางของพระ- 
เจ้า เพื่อพี่น้องทุกคนจะช่วยเหลือซึ่ง 
กันและกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
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ให้ทั้ งหมดคริสตจักรเคลื่อนไป
พร้อม ๆ กันสู่ความเป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ร่วมกันทั้งหมด 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 23 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1      หลังจากที่อาธาลิยาห์
ครองราชย์ได้ 7 ปี ในที่สุดปุโรหิต 
เยโฮยาดาก็รวบรวมความกล้าและ
ลงมือก าจัดราชินีที่กราบไหว้รูป
เคารพ  
 การต าหนิกษัตริย์ (หรือราชินี) 
ตามบทบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็น
หน้าที่ของปุโรหิตทุกคนในทุกยุค
ทุกสมัย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
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 น่ า เ ศ ร้ าที่ ปุ โ ร หิ ตห ล ายคน   
หลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ ดังนั้นจึงมีเพียง
ไม่กี่คนที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
ในประเทศนี้ได้ 
 

ข้อ15-17      ชีวิตของอาธาลิยาห์
สิ้นสุดลงเหมือนเยเซเบลมารดา
ของเธอ คือถูกประหารชีวิต  
 ชีวิตที่มีแต่การกราบไหว้รูปเคารพ 
และการกบฏของอาธาลิยาห์จบลง
เพราะพระเจ้าทรงลงโทษความ
บาปของเธอ  
 ถึงตอนนั้นยูดาห์ก็ออกห่างจาก
พระเจ้าไปไกลถึงขั้นที่มีการกราบ
ไหว้พระบาอัลในเยรูซาเล็มแล้ว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1   
ปุโรหิตเยโฮยาดาต้องเสี่ยงชีวิต แต่
เขาก็ท าสิ่งที่ถูกต้องคือฟื้นฟูการ
นมัสการในพระวิหารและเจิมตั้ง
กษัตริย์องค์ใหม่  
 บางครั้งเราจ าเป็นต้องแก้ไขสิ่งที่
ผิดและประกาศสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อถึง 

เวลาเช่นนั้น จงรวบรวมความกล้า
และลงมือท า 

ในชีวิตของเรานั้นมีหลายอย่าง 

ที่เป็นความจริงและ 

เป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า  

และเราต้องตัดสินใจท า 

ด้วยความกล้าหาญ  

บางเรื่องต้องฝืนกระแสสังคม  

แต่เราก็ต้องกล้าที่จะกระท า  

 เช่น การสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
เป็นเรื่องที่ส าคัญในชีวิตของเรา 
ดังนั้น การมาคริสตจักร การร่วม
ชั้นเรียนพระคัมภีร์ การเข้ากลุ่ม
เซลล์ เป็นสิ่งที่จะท าให้เราโตขึ้น 
ซึ่งเราต้องกล้าที่จะขัดใจเพื่อนฝูง
ของเราด้วย  
 มีสิ่งใดอีกบ้างที่เราต้องกล้าหาญ
ในการตัดสินใจและลงมือท าในสิ่งที่
เป็นน้ าพระทัยของพระองค์ทั้งใน
เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เรื่อง
คริสตจักร? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารู้ถึง
น้ าพระทัยของพระ เจ้ าในการ
ด าเนินชีวิตคริสเตียนที่เราจะกล้า
ยืนหยัดในสิ่งที่เป็นน้ าพระทัยของ
พระองค์นั้น  
 มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องยืนหยัด 
และเราไม่กล้า ให้เราทูลขอพระเจ้า 
ให้เรามีความกล้าหาญในการยืน-
หยัดนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 27 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 24:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
24:1-16 ช้า ๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 5 
คนเลวีไม่ได้ท าตามค าบัญชาของ
กษัตริย์ทันที แม้กษัตริย์จะสั่งไม่ให้
รอช้า  
 การเก็บภาษีบ ารุงพระวิหารนั้น
ไม่ได้เป็นเพียงความต้องการของ
กษัตริย์เท่านั้น แต่เป็นพระบัญชา
ของพระเจ้า (อพย.30:11-16)  
 ดังนั้นคนเลวีจึงไม่เพียงไม่สนใจ
กษัตริย์ แต่ยังไม่สนใจพระเจ้าด้วย  
 

เวลาที่เราท าตามพระบัญชาของพระเจ้า  

การตอบสนองช้าอาจจะดีกว่า 

การไม่เชื่อฟัง แต่ก็ดีกว่าเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น จงเชื่อฟังพระเจ้า

ทันทีและเชื่อฟังอย่างเต็มใจ 

 ในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน
ของเรามีอะไรบ้างที่ เรารู้ว่าเป็น   
น้ าพระทัยของพระเจ้า และเรา
ตอบสนองทันที และผลออกมา 
เป็นอย่างไร ทั้งกับงานนั้นและ
ส่วนตัวของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 และในทางตรงกันข้าม มีอะไร 
บ้างที่เรารู้ว่าเป็นน้ าพระทัยของ
พระเจ้า แต่เราหันหลังกลับไม่ยอม
ตอบสนองทันที  หรือตอบสนองช้า 
หรือตอบสนองแบบไม่ค่อยเต็มใจ
เท่าไหร่ และผลออกมาเป็นอย่างไร 
ทั้งกับงานนั้นและส่วนตัวของเรา? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้  
กับพระองค์แบบ 100% ทูลพระเจ้า
ให้เรารู้ชัดเจนถึงน้ าพระทัยของ
พระองค์ และทูลขอก าลังจากพระ-
เจ้าที่เราจะตอบสนองต่อน้ าพระทัย
ของพระองค์อย่างเต็มร้อย และ
ตอบสนองทันที ที่เรายินดีท าเช่นนี้ 
เพราะเรารักพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 24:17-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
24:17-27 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ซึ่งกล่าวถึง
การเปลี่ ยนแปลงในแง่ลบของ
กษัตริย์โยอาช? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 22 
เศคาริยาห์ทูลขอต่อพระเจ้าให้
ประชาชนรับผิดชอบความบาป
ของพวกเขา เศคาริยาห์ไม่ได้
ต้องการแก้แค้น แต่เขาวิงวอนขอ
ความยุติธรรม  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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เมื่อเราสิ้นหวังเพราะความชั่วรอบตัวเรา 

เรายังมั่นใจได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว 

พระเจ้าจะทรงน าความยุติธรรม 

อันสมบูรณ์แบบมายังโลกนี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18-20 
เมื่อกษัตริย์โยอาชและอาณาจักร  
ยูดาห์ละทิ้งพระเจ้า พระเจ้าทรง
ส่งเศคาริยาห์มาเตือนให้พวกเขา
กลับใจ  
 พระเจ้าทรงให้โอกาสประชาชน
อีกครั้งก่อนพระองค์จะพิพากษา
ลงโทษ ในท านองเดียวกันพระเจ้า
จะไม่ทอดทิ้งเราหรือท าโทษเรา
ทันทีที่เราท าบาป แต่พระองค์ทรง
เตือนสติเราผ่านทางพระวจนะของ
พระองค์ พระวิญญาณของพระองค์
ในตัวเรา ถ้อยค าของคนอื่น และ
บางครั้งก็ทรงตีสั่งสอนเรา  

พระเจ้าไม่ได้จงใจจะท าลายเรา  

แต่ทรงเรียกร้องให้เรา 

กลับไปหาพระองค์  
 

 เมื่อเราออกห่างจากพระเจ้า จง
จ าไว้ว่าพระองค์จะทรงตามหาเรา 
จงหยุดและฟัง จงยอมให้พระองค์ชี้
ให้เราเห็นความบาปเพื่อเราจะกลับ
ใจและติดตามพระองค์ได้อีกครั้ง 
 เรามีประสบการณ์การเตือนสติ
ที่มาจากพระเจ้าหรือไม่  เรื่องอะไร 
และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานตามแบบอย่าง
ของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อ
ที่ว่า “ขออย่าน าข้าพระองค์เข้า
ไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย”  ทูลขอพระเจ้า
ปกป้องเราให้พ้นจากการทดลองใน
เรื่องจุดอ่อนของเรา ให้เรามีก าลัง
เข้มแข็งที่จะยืนหยัดในน้ าพระทัย
ของพระเจ้า ให้เราเป็นคนที่ติดตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า เพื่อเราจะ
เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจะใช้ส าหรับ
อาณาจักรของพระองค์ได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 25:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
25:1-10 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงความ 
ผิดพลาดอะไรบ้างของกษัตริย์   
อามาซิยาห์? (ข้อ 2) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 9,10  
อามาซิยาห์ท าข้อแลกเปลี่ยนกับ
ทหารอิสราเอล โดยเสนอเงินให้
อิสราเอลมาช่วยยูดาห์ท าสงคราม 
(25:6)  
 แต่ก่อนจะได้ออกรบ ผู้เผยพระ- 
วจนะก็มาเตือนและอามาซิยาห์ก็
ส่งทหารอิสราเอลกลับไปทั้งๆ ที่
จ่ายค่าจ้างแล้ว  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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 แม้อามาซิยาห์จะเสียเงินจ านวน
มาก แต่เขาก็รู้ดีว่าเงินนั้นไม่คุ้มค่า
กับความเสียหายที่จะเกิดจาก
พันธมิตรนี้  
 ถ้าเป็นเราจะตอบสนองอย่างไร 
อย่าให้ เ งินเป็นอุปสรรคต่อการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง ความพอพระทัย
ของพระเจ้านั้นหาค่าไม่ได้และมีค่า
มากกว่าที่เงินจะจ่ายได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ2 
อามาซิยาห์ท าสิ่งที่ถูกต้องแต่เพียง
ภายนอก ในส่วนลึกนั้นเขามักไม่
พอใจกับสิ่งที่เขาต้องท า  
 อามาซิยาห์เชื่อฟังอย่างไม่เต็ม
ใจ เมื่อผู้เผยพระวจนะมาบอกว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยกู้ อามาซิยาห์ก็
บ่นทันทีว่ า เขาต้องเสีย เ งินไป
เปล่าๆ (25:9)  
 อามาซิยาห์ให้ความส าคัญกับ
ความส าเร็จทางการทหารมากกว่า
พระประสงค์ของพระเจ้า  
 

 เราต้องส ารวจใจของเราและ
ก าจัดสิ่งต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเชื่อฟังพระเจ้าออกไปให้หมด 
การยอมร่วมมือด้วยความขัดใจนั้น
ไม่ใช่การเชื่อฟังที่แท้จริง 

พระเจ้าทรงประสงค์การเชื่อฟัง 

ที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงส่วนเดียว  

จงให้กษัตริย์อามาซิยาห์เป็น

ตัวอย่างในแง่ลบที่ 

ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ 

ที่ส่งผลร้ายได้อย่างชัดเจน 

 ในชีวิตเราได้เชื่อฟังพระองค์
อย่างสุดใจหรือไม่ ในเรื่องอะไรบ้าง
ที่เรารู้ว่าสุดใจจริง ๆ?  
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้สรรเสริญพระเจ้า 
โดยใช้พระธรรมสดุดี 8 อ่านเป็นค า
อธิษฐานของเรา ด้วยท่าทีแห่งการ
สรรเสริญ ซึ่งสะท้อนถึงหัวใจแห่ง
การเชื่อฟังที่สุด ๆ ของเรา  
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 25:11-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
25:11-28 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่ าน ได้ รั บบท เรี ย นอะ ไ รบ้ า ง    
จากพระธรรมตอนนี้ซึ่งกล่าวถึง
เกี่ยวกับความผิดพลาดของกษัตริย์ 
อามาซิยาห์? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 18 
ในค าอุปมานี้ ยูดาห์เป็นต้นหนาม
และอิสราเอลเป็นต้นสนซีดาร์  
 อามาซิยาห์หยิ่งยโสขึ้นหลังจาก
ปราบเอโดมได้ เขาต้องการจะปราบ 
อิสราเอลด้วย แต่เยโฮอาชเตือน 
อามาซิยาห์ไม่ให้มาโจมตี  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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 อามาซิยาห์ทะเยอทะยานเกิน
ความสามารถของตน และเขาก็ต้อง
ชดใช้เม่ือพ่ายแพ้อย่างราบคาบ  
 อย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยาน
และความหยิ่งยโสเข้ามาในชีวิต
ของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้
เราลืมพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14 
หลังจากได้รับชัยชนะ อามาซิยาห์
กลับมาถวายเครื่องบูชาแด่รูปเคารพ  
 หลังจากได้รับชัยชนะครั้งใหญ่
เรามักจะอ่อนไหวต่อบาป เพราะใน
เวลานั้นเรารู้สึกมั่นใจ ผ่อนคลาย 
และพร้อมจะเฉลิมฉลอง 
  ขณะที่ก าลังตื่นเต้นนั้น ถ้าเรา
ไม่ระมัดระวังที่จะป้องกันตัวเอง 
ซาตานก็จะโจมตีเราได้ด้วยการ
ทดลองทุกรูปแบบ  
 เมื่อเราได้รับชัยชนะ จงระวังให้ดี 
หลังจากมาถึงยอดเขาแล้วต่อไปก็
จะเป็นหุบเขา 
 

ให้ทุกนาทีในชีวิตของเราระลึกถึง

พระเจ้า และย าเกรงพระเจ้าเสมอ 

ไม่ว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

ไม่ว่าพบชัยชนะหรือพา่ยแพ้  

ให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง 

ในชีวิตของเราเสมอ 

 ขณะนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร
บ้าง ชนะหรือพ่ายแพ้ ส าเร็จหรือ
ล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ให้
พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งในชีวิตเรา
เสมอ? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานประกาศ
การปกป้องจากพระ เจ้ า  โดย
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
91 ด้วยใจที่สรรเสริญ ยกย่องและ
ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 มีนาคม   
2 พงศาวดาร 26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 26  
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรคือจุดดี
ของอุสซียาห์ (ข้อ 4) และอะไรคือ
จุดเสียของอุสซียาห์? (ข้อ16) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 17-21 
คนมีอ านาจมักจะคิดว่าตนใช้ชีวิต
นอกเหนือกฎเกณฑ์ได้ แต่อุสซี -
ยาห์ได้เรียนรู้ว่าแม้แต่ผู้ปกครอง
ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้า  
 ไม่ ว่ า เ ร ามีต าแหน่ งอะไร ใน  
สังคม พระเจ้าทรงต้องการให้เรา
ถวายเกียรติ นมัสการ และเชื่อฟัง
พระองค์ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………



72 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16 
หลังจากที่พระเจ้าประทานความ 
มั่งคั่งและอ านาจยิ่งใหญ่แก่อุส -    
ซียาห์ เขาก็เย่อหยิ่งและท าบาป  
 ค ากล่าวที่ว่า “ความเย่อหยิ่ง
เดินหน้าการถกูท าลาย” ( สภษ.
16:18) นั้นเป็นความจริงโดยแท้ 
ถ้าพระเจ้าประทานความมั่งคั่ง 
อิทธิพล ความนิยมชมชอบ และ
อ านาจแก่เรา จงขอบพระคุณและ
จงระวังตัว พระเจ้าทรงเกลียดชัง
ความเย่อหยิ่ง  

การดีใจเมื่อเราประสบความส าเร็จ

นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่การดูหมิ่น

พระเจ้าหรือเหยียดหยามคนอื่น 

เป็นสิ่งที่ผิด จงระวังท่าทีของเรา

และอย่าลืมถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ส าหรับทุกสิ่งที่เรามี จงใช้สิ่งเหล่านี้

อย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 

 ให้เราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ 
ทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัว ชื่อ-
เสียง และโอกาส  

 เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพระเจ้า
อย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด 
เต็มที่หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 และอีกครั้งหนึ่งให้เราใช้เวลานี้
สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 34 อ่านเป็นค า
อธิษฐานของเรา ด้วยท่าทีแห่งการ
นมัสการและขอบพระคุณพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
___________________________ 
บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


