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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ อีกคร้ังหนึ่งที่ผมอยากถามว่าเหมือนที่ได้เคยถามมาว่า  ใน

เดือนที่ผ่านมา “เรามีประสบการณ์เร่ืองการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าใน

ชีวิตของเราอย่างไรบ้าง?” เพราะถ้าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้ ชีวิตของเรา

จะไม่สิ้นหวัง เราจะมีค าตอบชีวิตที่มาจากพระเจ้าอยู่เร่ือย ๆ  

และเมื่อเราเฝ้าเดี่ยว อ่านพระวจนะของพระเจ้า ใช้ QT  ผมได้ยิน    

ค าพยานมากมายที่ได้บอกว่า พระเจ้าได้ตรัสกับเขาเมื่อเขาท า QT เฝ้าเดี่ยว 

ขบวนการไม่ได้จบแค่นี้ แต่เมื่อเราได้รับค าตอบจากพระเจ้าแล้ว เรา

ต้องท าตามพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นด้วย และในการเดินชีวิตคริสเตียน

นั้น เราต้องเดินด้วยความเชื่อ และเมื่อเราดูจากพระธรรมของพระเจ้านั้น 

เราจะเห็นตัวอย่างของการเดินด้วยความเชื่อของคนอิสราเอล เช่น เมื่อ

โมเสสจะน าคนอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนคานาอันนั้น โมเสสได้ทบทวนให้    

ชนรุ่นใหม่ที่ก าลังจะบุกเข้าไปในดินแดนคานาอันนั้นให้มีความเชื่อ  

โมเสสเตือนประชาชนให้นึกถึง 40 ปีก่อน ที่ชนชาตินี้ขาดความเชื่อและ

ไม่กล้าเข้าไปในคานาอัน ชาวอิสราเอลไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขา

ได้โดยไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้พระองค์จะทรงท าอะไรมาบ้าง พวกเขาไม่เชื่อ

เพราะพวกเขามองแต่ความจ ากัดของตนเองแทนที่จะมองพระเจ้า 

ความเชื่อเป็นอีกเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียนของเรา และเป็น

องค์ประกอบต่อไปจากการได้รู้ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า จากการฟังพระ-    

สุรเสียงของพระองค์ หลายคร้ังที่เรารู้น้ าพระทัยพระเจ้าแล้วแต่เราไม่กล้า

ก้าวต่อไปเหมือนกับคนอิสราเอลที่มองที่ความจ ากัดของตนเอง  
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และความเชื่อมาจากไหน ในพระธรรมโรม 10 :17ได้กล่าวไว้ว่า 

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็

เพราะการประกาศพระคริสต์ ”  การประกาศพระคริสต์ก็คือพระวจนะ

ของพระเจ้า ดังนั้น ความเชื่อก็เกิดจากพระวจนะพระเจ้านั่นเอง 

ถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดความเชื่อ ส่ิงส าคัญที่จะช่วยเราคือฟังพระวจนะ 

โดยการอ่านพระวจนะ ท่องจ า ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  

ด้วยเหตุนี้ การที่เราเฝ้าเดี่ยว อ่านพระวจนะ ภาวนา ท่องจ าพระวจนะ

ทุกวันผ่านหนังสือ QT นี้ เราจะมีความเชื่อเพิ่มขึ้นแน่นอนและส่ิงน้ีจะท าให้

เราประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ด้วย 

ขอพี่น้องสนุกสนาน ตื่นเต้นและมีความสุขกับการสามัคคีธรรม พูดคุย

กับพระเจ้าที่เรารักในเดือนนี้นะครับ 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ   

  

นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว 
การเฝ้าเดี่ยว หมายถึงการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้า การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง

สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวนี้ส าคัญมาก เพราะเป็นส่ิงที่ช่วยให้

เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้า      

แต่ละวันในการเข้าเฝ้าเดี่ยวและสนทนากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ดังใน

มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า “ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จ

ออกไปยังที่เปล่ียวและทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเด่ียวอย่างไร? 
1. จัดเวลาเฉพาะ  
 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และมีการ

เตรียมตัวเช่น ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น.       

เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึกเพราะจะท าให้เราง่วงเวลาที่เรา    

เฝ้าเดี่ยวตอนเช้านั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
1) พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

2) คู่มือเฝ้าเดี่ยว QT ประจ าแต่ละเดือน 

3) คู่มือ 365 วันกับพระบิดา 

4) สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้า 
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4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 
เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์จากพระธรรม 

มัทธิว 6:9-13 และอธิษฐานตามหัวข้อในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” 

ได้ และถ้าหัวข้อไหนที่เรารู้สึกมีภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความ

ด้วยตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน า 
 

5. อ่านพระคัมภีร์ประจ าวัน 
ให้เราตั้งเป้าในแต่ละปี เช่น อย่างน้อยให้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์

ใหม่จบ 1 รอบ  

วิธีการศึกษา 

ก. วิธีที่ 1 ศึกษาเอง 

 ก่อนเร่ิมพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ท าความเข้าใจหนังสือเล่มนั้น ๆ 

ก่อน จากพระคัมภีร์ฉบับ “อมตธรรมร่วมสมัย ฉบับอธิบาย [Life 

Application]” ซ่ึงมีทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญา

ใหม่ 

 อ่านพระคัมภีร์วันละ 1 ตอน ทุกวัน ตามตารางในหนังสือ “365 

วันกับพระบิดา” 

 เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งค าถามกับตัวเองดังนี้ว่า  

1) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้อย่างไร? 

2) มีความบาปอะไรที่เราต้องสารภาพ? 

3) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราบ้าง  

    และมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องท าตาม? 

4) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติตาม? 

5) มีค าส่ังอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง? 

6) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง? 
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ข. วิธีที่ 2 ศึกษาจากหนังสือเฝ้าเดี่ยว QT 

 ท าการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยว QT” ประจ าแต่ละเดือน 

เพื่อท าความเข้าใจและตอบสนองพระธรรมตอนนั้น ๆ  

 ท าตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในหนังสือคือ 

o อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและความเข้าใจ 

o ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  

o ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์ประจ าวัน 

o อ่านพระธรรมที่จะศึกษา ช้า ๆ และตอบค าถาม 

o ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  

o พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 

o ตอบสนองพระธรรม 

o บันทึก สิ่งที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยว 

o อธิษฐาน 

6. จดบันทึก ส่ิงที่ได้รับจากการอธิษฐาน หรือจากข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้า
ตรัสกับเรา 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 
เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
.............................................................................................. 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
............................................................................................ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
............................................................................................. 
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เข้าใจพระธรรมโรม 
 

 
 

 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อแนะน าเปาโลแก่
ชาวโรมัน และให้ตัวอย่างค าเทศนา

ก่อนที่เขาจะมาถึงกรุงโรม 

 

ผู้เขียน : เปาโล 

 

เขียนถึงใคร : คริสเตียนในกรุงโรม
และผู้เชื่อทุกหนทุกแห่ง 

 

ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค.ศ. 
57 ที่ เมืองโครินธ์ ขณะที่ เปาโล

เตรียมเดินทางไปเยรูซาเล็ม 
 

เบื้องหลัง : เปาโลเสร็จงานทางด้าน
ตะวันออกแล้วและวางแผนจะไป

แวะเยี่ยมกรุงโรมระหว่างทางที่จะ

ไปสเปน หลังจากที่เขาน าเงินถวาย

ไปช่วยเหลือคริสเตียนในเยรูซาเล็ม

แล้ว (15:23-28) คริสตจักรโรม

ส่วนใหญ่ เป็นชาวยิว แต่ก็มีชาว 

ต่างชาติจ านวนไม่น้อย  

ข้อพระคัมภีร์หลัก 
“เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกช าระให้

ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เรา

จึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์ 
พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม.5:1) 

อัครทูตเปาโลเป็นคนเฉลียว

ฉลาด ช่างเจรจา และอุทิศตัวให้กับ

การทรงเรียก ในจดหมายถึงคริส-

เตียนที่กรุงโรมท่านน าเสนอข่าว

ประเส ริฐอย่ างชัด เจนและตรง

ประเด็น เช่นเดียวกับทนายความผู้

คร่ าหวอดในวงการ เปาโลได้ยิน

เร่ืองคริสตจักรที่โรมแต่ไม่เคยไป

และก็ ไม่มีอัครทูตคนใดเคยไป 

หลักฐานบ่งชี้ว่ากลุ่มชาวยิวที่กลับใจ

ในวันเพ็นเทคอสต์ เป็นผู้ ก่อตั้ ง

คริสตจักรนี้ (กจ.2) พวกเขาเผย

แผ่ข่าวประเสริฐเมื่อกลับมาถึงกรุง

โรมและคริสตจักรก็เติบโตขึ้น 

ถึงแม้จะมีอุปสรรคขวางกั้น

มากมาย แต่เปาโลก็ รู้สึกผูกพัน

กับคริสเตียนในกรุงโรมซ่ึงเป็นพี่

น้องในพระคริสต์และปรารถนา
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อย่างยิ่งยวดที่จะพบหน้าพวกเขา 

เปาโลยังไม่เคยพบคริสเตียนส่วน

ใหญ่ในกรุงโรมเลย แต่ก็ยังรักพวก

เขา เปาโลจึงส่งจดหมายฉบับนี้มา

เพื่อแนะน าตัวและประกาศความ

เชื่อที่แจ่มชัด 

หลังจากบทน า ส้ันๆ  เปาโล     

ก็น าเสนอข้อ เท็ จจ ริงของข่าว-

ประเสริฐ (1:3) และประกาศความ

จงรักภักดีของเขาต่อข่าวประเสริฐ 

(1 :16,17) จากนั้นท่านก็กล่าว

ต่อไปถึงการหลงหายของมนุษย์ 

และอธิบายความจ าเป็นที่พระเจ้า

ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง (1:18-3:20) 

จากนั้นเปาโลก็น าเสนอข่าว

ประเสริฐซ่ึงเป็นความรอดส าหรับ

ทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใครเคยท า

บาปอะไรมา หรือได้ รับอะไรตก

ทอดมาจากบรรพบุรุษก็ตาม เรา

ได้ รับความรอดโดย “พระคุณ” 

(ความโปรดปรานจากพระเจ้าที่

พระองค์ทรงมอบให้เราเปล่าๆ ทั้ง

ที่ เราไม่สมควรได้ รับ) และโดย 

“ความเชื่อ” (ความไว้วางใจอย่าง

เต็มเปี่ยม) ในพระคริสต์และใน

งานที่พระองค์ท าส าเร็จแล้ว โดย

ทางพระคริสต์เราสามารถยืนอยู่ต่อ

หน้าพระเจ้าอย่างผู้ชอบธรรมที่ 

“ไม่ผิด” ได้ (3:21-5:21)  

เมื่ อพูดถึ งหลักการพื้ นฐาน

เหล่านี้จบแล้ว เปาโลก็เปล่ียนมา

พูดเร่ืองเสรีภาพที่มาจากความรอด 

นั่นคือเสรีภาพจากอ านาจของบาป 

(6:1-23) เสรีภาพจากการควบ-

คุมของธรรมบัญญัติ  (7 :1-25) 

เสรีภาพที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์

และค้นพบความรักอันไร้ขอบเขต

ของพระเจ้า (8:1-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

แล้วท่านก็พูดกับพี่น้องชาวยิว

โดยตรงถึงเร่ืองที่ท่านกังวลและ

อธิบายว่าพวกเขาจะเข้ามามีส่วนใน

แผนการของพระเจ้าอย่างไร (9:1-

11:12) พระเจ้าทรงเปิดทางให้

ชาวยิวและชาวต่างชาติเป็นหนึ่ ง

เดียวกันในพระกายของพระคริสต์ 

ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติสามารถ

สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความรัก
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และพระปัญญาของพระองค์ได้ 

(11:13-36) 

เปาโลอธิบายความหมายของ

การด าเนินชีวิตที่ ยอมจ านนต่อ  

พระคริสต์อย่างส้ินเชิงว่าเป็นการ 

ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อ 

รับใช้คนอื่น (12 :3-8) รักผู้อื่น

ด้วยใจจริง (12:9-21) และเป็น

พลเมืองดี (13:1-14) เสรีภาพ

จะต้องมีความรักเป็นเคร่ืองน าทาง

ในขณะที่เราเสริมสร้างกันและกัน

ขึ้นในความเชื่อ ไวต่อความรู้สึกของ

คนอื่น  และคอยช่วยเหลือคนที่

อ่อนแอ (14:1-15:4) ท่านเน้น

เร่ืองความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

โด ย เฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ร ะ ห ว่ า ง

ชาวต่างชาติกับชาวยิว (15:5-13) 

ท่านสรุปด้วยการทบทวนเหตุผล

ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ บอก

ถึ งแ ผ น ก าร ส่ วน ตั ว ข อ งท่ าน 

(15:22-33) ทักทายเพื่อนๆ ฝาก

ค าลงท้ายไว้สองสามประการ และ

ฝากค าทักทายจากเพื่อนผู้ร่วมทาง 

(16:1-27) 

ขณะที่ เราอ่านพระธรรมโรม  

จงตรวจสอบอีกคร้ังถึงการอุทิศตน

ต่อพระคริสต์  และยืนยันความ 

สัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นๆ ในพระ-

กายของพระคริสต์ด้วย 
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วันที่ 1 ตุลาคม   
โรม 1:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:1  
“ข้าพเจ้ายินดี  เมื่อเขากล่าวแก่

ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศ

พระเจ้าเถิด ” 

อ่ านพระธรรม  โรม  1 :1-17     

ช้า ๆ 1 รอบ  

เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเร่ืองข่าว

ประเสริฐของพระเยซูคริสต์? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 14 

ค า ว่ า  “พ วก อ ารย ะแ ล ะพ วก    

อนารยชน” ในพระคัมภีร์ฉบับ  

อมตธรรมร่วมสมัยแปลว่า “ชาว

กรีกและผู้ไม่ใช่กรีก” หมายถึง  

คนที่ถือวัฒนธรรมกรีกและคนที่

ไม่ได้ถือวัฒนธรรมกรีก  

▪ ค าว่า “นักปราชญ์และคนเขลา” 

หมายถึงคนที่มีการศึกษาและคนที่

ไม่มีการศึกษา  

 

▪ เปาโลมีหน้าที่ต้องท าอะไร? 

หลังจากได้มีประสบการณ์กับพระ-

เจ้าบนถนนสู่เมืองดามัสกัสแล้ว 

(กจ.9) เปาโลก็อุทิศชีวิตทั้งหมด

เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งความ

รอด ท่านมีหน้าที่ต่อพระคริสต์ที่ได้

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน 

และมีหน้าที่ต่อคนทั้งโลก  

▪ เปาโลท าหน้าที่นี้ โดยประกาศ

ความรอดของพระคริสต์แก่คนทั้ง

มวล ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ก้าว

ข้ามทั้งวัฒนธรรม สังคม เผ่าพันธุ์ 

และเศรษฐกิจ  

▪ เช่นเดียวกัน เราก็มีหน้าที่ต่อพระ- 

คริสต์ เพราะพระองค์ทรงรับโทษ

บาปที่เราสมควรได้รับแทนเรา  

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถ 
ทดแทนพระคุณของพระครสิตไ์ด้  
แต่เราสามารถแสดงความกตัญญู

โดยการแสดง 
ความรักของพระองค์ต่อผู้อืน่ 



10 –  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 10 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 5,6  คริสเตียนมีทั้งสิทธิพิเศษ

และความรับผิดชอบ  

▪ เปาโลและบรรดาอัครทูตได้รับ

การอภัย (โดยพระคุณของพระเจ้า) 

ซ่ึงเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่สมควรได้รับ  

▪ และในขณะเดียวกันพวกเขาก็

ได้รับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการ

แบ่งปันข่าวประเสริฐเร่ืองการอภัย

บาปของพระเจ้ากับคนอื่นๆด้วย  

▪ โดยพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรง

อภัยบาปให้คนที่ เชื่อว่าพระองค์

ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรา

เชื่อเราก็ก าลังอุทิศตนที่จะด าเนิน

ชีวิตใหม่  

▪ ชีวิตใหม่ของเปาโลยังรวมถึ ง

หน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่าน

ท าด้วย นั่นคือให้น าข่าวประเสริฐไป

ประกาศแก่โลกในฐานะมิชชันนารี  

▪ พระเจ้าอาจจะทรงเรียกหรือไม่

เรียกให้เราเป็นมิชชันนารีในต่าง

แดน  

 

แต่พระองค์ทรงเรียกเรา  
(และผู้เชื่อทุกคน)  

ให้เป็นพยานและเปน็แบบอย่าง
ของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะ
พระราชกิจของพระคริสต์ในตัวเรา 
▪ จุดเน้นของเราที่ เป็นคริสเตียน

ไทยคือ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระ-

เยซูแล้ว เราต้องอุทิศตัวของเราใน

การด าเนินชีวิตใหม่ เราได้อุทิศตัว

ขนาดไหน ให้เราถามตัวเราเองว่า 

ความคิดในการใช้ เวลาของเรา

เปล่ียนแปลงไปจากอดีตก่อนที่เรา

เชื่อหรือไม่?  

___________________________

___________________________ 

 

ข้อ 9,10  เมื่อเราอธิษฐานเรื่องใด

เร่ืองหนึ่งอยู่เสมอ อย่าแปลกใจใน

วิธีที่พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน  

▪ เปาโลอธิษฐานขอให้ได้มาเยี่ยม

กรุงโรมเพื่อจะได้ส่ังสอนคริสเตียน

ที่นั่น สุดท้ายเปาโลก็ได้มากรุงโรม

จริงๆ แต่มาในฐานะนักโทษ (ดู 

กจ.28:16)  
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▪ เปาโลอธิษฐานขอการเดินทางที่

ปลอดภัย ท่านก็มาถึงอย่างปลอดภัย 

หลังจากที่ถูกจับกุม ถูกตบหน้า เรือ

อับปาง และถูกงูพิษกัด  

บ่อยครั้งพระเจา้ 
ตอบค าอธิษฐานดว้ยวิธีการ 
ที่แตกต่างจากที่เราคาดหวัง  

เมื่อเราอธิษฐานพระเจา้จะตอบ 
แต่บางครั้งก็ตอบด้วยวิธีการ 
และในเวลาที่เราไม่คาดคิด 

▪ ลองทบทวนค าทูลขอของเรา และ 

ที่พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐานของ

เราว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะได้

รู้จักพระทัยและพระลักษณะของ

พระเจ้ามากขึ้น และเราก็จะได้โต

ขึ้นกับพระเจ้ า จนสามารถเป็น

พยานถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ทูลขอการทรงน าของพระเจ้าใน

การด าเนินชีวิตในวันนี้ของเราที่เรา

จะมีชีวิตที่ เป็นพยานและส าแดง

พระสิริของพระเจ้าได้ 

▪ ทูลขอให้พระเจ้าทรงครอบครอง

ชีวิตเรามากขึ้นทุกๆ วัน ให้พระ-

องค์ทรงยิ่งใหญ่ขึ้น และตัวเราเล็ก

ลง  

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 2 ตุลาคม   
โรม 1:18-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:1  
“ข้าพเจ้ายินดี  เมื่อเขากล่าวแก่

ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศ

พระเจ้าเถิด ” 

อ่านพระธรรม โรม 1:18-32   

ช้า ๆ 1 รอบ  

ส าหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้น ใน

วันสุดท้ายพระเจ้าจะใช้อะไรมา

ตัดสินเขา? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 18-

20 

ในพระธรรมตอนนี้ เปาโลตอบ    

ข้อคัดค้านทั่วไปที่ว่าพระเจ้าผู้ทรง

เป็นความรักจะส่งคนไปลงนรก   

ได้อย่างไร โดยเฉพาะคนที่ไม่เคย

ได้ยินเร่ืองพระเยซูคริสต์  

▪ เปาโลกล่าวว่าแท้จริงแล้วพระเจ้า

ทรงส าแดงพระองค์อย่างชัดเจนต่อ

คนทุกคนผ่านทางส่ิงที่ทรงสร้าง แต่

กระนั้นคนก็ยังปฏิเสธความรู้พื้น-

ฐานเกี่ยวกับพระเจ้า  

▪ นอกจากนี้ทุกคนก็รู้สึกอยู่ลึกๆ 

ว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไร แต่

พวกเขาก็เลือกที่จะไม่ด าเนินชีวิต

ตามนั้ น  ก ล่ าวอี กนั ยหนึ่ งก็ คื อ

มาตรฐานทางศีลธรรมที่ เรามีนั้น 

สูงกว่าพฤติกรรมของเรา  

ถ้าคนหนึ่งรู้ความจริงของพระเจ้า 
แต่ปฏิเสธความจริงนั้น 

เพื่อจะใช้ชีวิตตามใจตวัเอง  
เขาก็ไมม่ีข้อแก้ตัว  

และเขาต้องรับผลสบืเนื่อง 
จากการละเลยความจริงนั้น 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 20  ธรรมชาติเผยให้เราเห็น

พระเจ้าแบบไหน? 

▪ ธรรมชาติเปิดเผยให้เห็นพระเจ้า

แห่งฤทธานุภาพ สติปัญญา และ

รายละเอียดอันประณีตบรรจง เป็น 
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พระเจ้าที่มีระเบียบและความงาม 

พระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือ

ส่ิงสารพัด นี่เป็นเพียงการส าแดง

ทั่วไป  

▪ แต่การส าแดงพิ เศษผ่ านทาง 

พระเยซูและพระคัมภีร์ ท าให้เรา 

ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีความรัก

และให้อภัย ทรงสัญญาจะประทาน

ชีวิตนิรันดร์แก่เรา พระเจ้าประทาน

ทั้งพระเยซูและพระคัมภีร์แก่เรา

เพื่อเราจะเชื่อวางใจในพระองค์ได้

อย่างสมบูรณ์ 

▪ 1 ปีที่ผ่ านมาตั้ งแต่ เราเร่ิมต้น   

ท า QT นั้ น  เราได้ รู้จั กพ ระเจ้ า   

มากขึ้นขนาดไหนแล้ว และชีวิตเรา

เปล่ียนไปอย่างไรบ้าง? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

▪ และเราได้ รู้จักพระเจ้ามากขึ้น

อย่างไรบ้างจากพระกิตติคุณที่เรา

เฝ้าเดี่ยวไปเมื่อปีที่ผ่านมา?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

ข้อ 24-32  คนเหล่านี้เลือกที่จะ

ปฏิเสธพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็

ต้องทรงปล่อยให้พวกเขาท าตามใจ

ของเขา  

▪ ปกติแล้วพระเจ้าไม่หยุดยั้งการ

ตัดสินใจของเราแม้จะไม่เป็นไป

ตามพระประสงค์ ของพระองค์ 

พระองค์ทรงปล่อยให้เราประกาศ

อิสรภาพแยกตัวจากพระองค์ ทั้งๆ

ที่นั่นเป็นเสรีภาพที่เราคิดขึ้นมาเอง  

ชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าของเรานั้น
มีลักษณะเหมือนเสรภีาพ 
ที่เราอยากมีหรือไม่? 
จงพิจารณาดูให้ด ี

ไม่มีการเปน็ทาสประเภทใด
เลวร้ายไปกว่า 

การเป็นทาสของบาป 
▪ มีหรือไม่ ที่ เราท าบาปแล้วก็ ไม่

เห็น เป็นไรเลย พระธรรมตอนนี้ได้

สอนอะไรเรา? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ-

บริสุทธิ์ท างานในความคิด (mind) 

ของเรา ให้พระวจนะที่เราเฝ้าเดี่ยว

ไป ให้น้ าพระทัยของพระเจ้าฝัง

แน่นลงไป เพื่อเราจะมีวิถีชีวิตตาม

น้ าพระทัยของพระเจ้า 

▪ อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราไวต่อ

ความบาป ไวต่อการสารภาพ และมี

ก าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ

ชนะเนื้อหนังและการทดลองจาก

โลกและซาตานได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 3 ตุลาคม   
โรม 2:1-16  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ

ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:1  

“ข้าพเจ้ายินดี  เมื่อเขากล่าวแก่

ข้าพเจ้าว่า “ให้เราไปยังพระนิเวศ

พระเจ้าเถิด ” 

อ่ านพระธรรม  โรม  2 :1-16    

ช้า ๆ 1 รอบ  

พระธรรมตอนนี้ในข้อ 13 ได้บอก

เราว่า ใครคือผู้เป็นคนชอบธรรมใน

สายพระเนตรของพระเจ้า? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 

เปาโลกล่าวว่าคนที่พากเพียรท า

ตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า   

อย่ างไม่ลดละจะมีชี วิตนิ รันดร์  

ท่านไม่ได้พูดขัดแย้งกับก่อนหน้านี้

ที่ว่ า  ความรอดมาจากความเชื่อ

เท่านั้น (1:16,17)  

▪ เราไม่สามารถรอดได้เพราะการ
ท าดี แต่เมื่อเราถวายชีวิตทั้งหมด

ของเราแด่พระเจ้า เราก็อยากจะให้

พระองค์พอพระทัยและท าตาม 

พระประสงค์ของพระองค์  

การท าดีจึงเป็นการตอบสนองต่อ
สิ่งที่พระเจา้ทรงท าเพื่อเรา 

ด้วยความกตัญญู  
ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราต้องท า 
เพื่อเราจะไดร้ับพระคุณ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1     เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า

เป็นเร่ืองชอบธรรมที่จะโกรธเพราะ

ความบาปบางอย่าง เราควรจะระมัด-

ระวัง เราจ าเป็นต้องพูดคัดค้าน

ความบาปด้วยท่าทีที่ถ่อมตน  

▪ บ่อยครั้งบาปที่เราเห็นอย่าชัดเจน
ที่สุดในชีวิตผู้อื่นก็คือบาปที่หยั่งราก

ในชีวิตของเรา  

▪ ถ้าเรามองตัวเองดีๆ เราอาจจะ
พบว่าเราก าลังท าบาปแบบเดียวกัน 

แต่อยู่ในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้

มากกว่า ตัวอย่างเช่นคนที่นินทา

ผู้อื่นก็อาจจะต่อว่าคนที่มานินทา

เรื่องของเขา 
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▪ ความถ่อมใจเป็นเร่ืองที่ส าคัญ

มาก แม้เมื่อเราตักเตือนผู้อื่นก็ตาม  

▪ เคยมีหรือไม่ เมื่อเราตักเตือนคน

อื่น เรากลับท าบาปเอง เพราะเป็น

การต าหนิเขา?  

ดังนั้น ให้พระธรรมตอนนี้ 
เตือนเราให้ถ่อมใจอยู่เสมอ  

เพื่อเราจะไม่ท าบาปโดยไมร่ะวังตัว 
และตกเปน็เหยื่ออุบายของซาตาน 
 

ข้อ 12-15  คนเราไม่ถูกพิพากษา

โทษ ใน ส่ิ งที่ เข าไม่ รู้  แต่ จ ะถู ก

พิพากษาว่าเขาได้น าส่ิงที่ รู้แล้วไป

ปฏิบัติอย่างไรบ้าง  

▪ คนที่ รู้พ ระวจนะพระเจ้ าและ

ธรรมบัญญั ติ ที่ บั นทึ ก ไว้ จ ะถู ก

พิพากษาตามส่ิงเหล่านั้น ส่วนคนที่

ไม่เคยพบเห็นพระคัมภีร์ก็ยังรู้จัก

ผิดชอบชั่วดี และเขาจะถูกพิพากษา

เพราะเขาไม่รักษาแม้แต่มาตรฐาน

เหล่านั้นที่เขารู้อยู่แล้ว  

▪ ปัจจุบันแนวความคิดเร่ืองความ

ยุติธรรมและสิทธิส่วนบุคคลมักท า

ให้เราไม่พอใจกับการพิพากษาของ 

พระเจ้า แต่อย่าลืมว่าคนเราท าลาย

มาตรฐานที่เราสร้างขึ้นมาเอง 

▪ มีอะไรบ้างที่เรารู้ว่าเป็นน้ าพระทัย

ของพระเจ้าและเราไม่กระท า? 

___________________________

___________________________ 

ให้เราเริ่มตน้ในวันนี้  
ที่จะเปน็ผู้ท าตามน้ าพระทัย  
ท าตามพระวจนะของพระเจา้  

ในทุก ๆ เรื่อง 
โดยไมป่ระนีประนอม 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ   

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 



ตุลาคม – 17 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา 

ให้เป็นผู้ที่ท าตามพระบัญญัติและ

น้ าพระทัยของพระเจ้า ไม่เพียงแต่

เป็นผู้ฟังเท่านั้น 

▪ ทูลขอให้หัวใจและชีวิตของเรา   

มีความถ่อมใจและความย าเกรง

พระเจ้าอยู่เสมอ เพื่อเราจะไม่ผิด-

พลาดและตกเป็นเหยื่อของอุบาย

มารซาตานได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 4 ตุลาคม   
โรม 2:17-28  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:2  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย  เท้ าของพวก

ข้าพเจ้า  ก าลังยืนอยู่ภายในประตู

ก าแพงของเธอ” 

อ่านพระธรรม โรม 2:17-28   

ช้า ๆ 1 รอบ  

เมื่อเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้า จาก

พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงข้อระวัง 

การผิดพลาดของการที่เราบอกว่า

เรารู้จักพระเจ้า อะไรบ้าง? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17 เป็นต้นไป เปาโลยังคงชี้ 

ให้เห็นต่อไปว่ามนุษย์ทุกคนเป็น  

คนบาปต่อหน้าพระเจ้า  

▪ หลังจากพรรณนาถึงชะตากรรม

ของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้ว 

ท่านก็หันมาพูดกับพวกที่มีอภิสิทธิ์ 
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ทางศาสนาว่า แม้พวกเขาจะรู้พระ-

ประสงค์ของพระเจ้า แต่พวกเขาก็มี

ความผิดเพราะไม่ยอมด าเนินชีวิต

ตามความเชื่อนั้น  

▪ ปัจจุบันคนที่เติบโตในครอบครัว 

คริสเตียนก็ถือว่ามีอภิสิทธิ์ทางศาสนา 

เช่นกัน และเปาโลก็ก าลังกล่าวโทษ

พวกเขาด้วยเช่นกันถ้าพวกเขาไม่

ด าเนินชีวิตตามส่ิงที่ได้รู้มา 

 

ข้อ 25-29  การเข้าสุหนัตเป็น

สัญลักษณ์ของพันธสัญญาพิเศษ

ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของ

พระองค์ ผู้ชายชาวยิวทุกคนต้องท า

พิธีน้ี (ปฐก.17:9-14)  

▪ เปาโลกล่าวว่าการเป็นชาวยิว 

(เข้าสุหนัต) ไม่มีความหมายอะไร

หากคนคนนั้นไม่ เชื่อฟั งธรรม-

บัญญัติของพระเจ้า ในทางตรงกัน

ข้ามชาวต่างชาติ (ไม่ได้เข้าสุหนัต) 

จะได้รับความรักและการยอมรับ

จากพระเจ้าหากพวกเขาปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของธรรมบัญญัติ  

 

▪ แล้วเปาโลก็อธิบายต่อไปว่าชาว-

ยิวแท้  (ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย) 

ไม่ใช่คนที่เข้าสุหนัต (คนยิว “แต่

เพียงภายนอก”) แต่เป็นคนที่มีใจ

เพื่อพระเจ้า และเชื่อฟังพระองค์ 

(คนยิวภายใน) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 24  ถ้าเราอ้างว่าเป็นประชากร

ของพระเจ้า ชีวิตของเราก็ควรสะท้อน

พระลักษณะของพระเจ้า  

▪ เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราท า

ให้พระนามของพระองค์เส่ือมเสีย 

คนอื่นอาจลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้า

เพราะเราเป็นเหตุ  

▪ เมื่อคนเฝ้ามองชีวิตของเรา พวก

เขาจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้า? 

แค่เราเชื่อฟังพระเจ้า 
ก็ถวายเกียรติแด่พระองค์แล้ว  

▪ ในวันนี้ มีอะไรบ้างที่เราตั้งใจจะ

เชื่อฟังพระเจ้า? 

___________________________

___________________________

___________________________ 
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ข้อ 28,29  การเป็นยิวหมายถึง

การอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า 

เป็นทายาทของพระสัญญาทั้งปวง

ของพระองค์  

▪ แต่เปาโลกล่าวอธิบายอย่างแจ่ม

แจ้งว่าการเป็นสมาชิกในครอบครัว

ของพระเจ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

คุณสมบัติภายใน ไม่ใช่ภายนอก 

ทุ กคนที่ มี ใจ เพื่ อพ ระเจ้ าจึ งจะ

เป็นยิวแท้ นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งใน

ครอบครัวของพระเจ้า (ดู กท.3:7)  

▪ การไปประชุมนมัสการที่คริสตจักร 

การรับบัพติศมา หรือการได้รับการ

ยอมรับให้เป็นสมาชิกคริสตจักรนั้น

ยังไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับที่การ

เข้าสุหนัตก็ไม่เพียงพอส าหรับชาวยิว  

พระเจ้าทรงต้องการให้เรา 
อุทิศและเชื่อฟังพระองค์ดว้ยใจ  

เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่  
คือ อุทิศตัวและเชื่อฟังพระเจา้

ด้วยใจของเรา?  
▪ อะไรบ้างที่ เราอุทิศตัว และอะไร 

บ้าง ที่เราเชื่อฟังพระเจ้า? 

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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อธิษฐาน 
▪ ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง

เปิดความคิดของเราให้เรารู้ว่า มีส่ิง

ใดบ้างที่เราไม่อุทิศตัวและไม่เชื่อฟัง

พระเจ้า เพื่ อ เราจะอุทิศตั วและ   

เชื่อฟังพระองค์ได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 5 ตุลาคม   
โรม 3:1-8  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:2  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย  เท้ าของพวก

ข้าพเจ้า  ก าลังยืนอยู่ภายในประตู

ก าแพงของเธอ” 

อ่านพระธรรม โรม 3:1-8 ช้า ๆ 

1 รอบ  

เราที่ เป็ นค ริส เตี ยนคื อ ยิ วฝ่ าย

วิญญาณ พระธรรมตอนนี้ได้บอก

เราถึงข้อได้เปรียบว่าเราได้รับมอบ

ให้รักษาพระด ารัสนั้นหมายความว่า

อย่างไรในเชิงปฏิบัติ? (ข้อ 2) 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 

ชนชาติยิวได้เปรียบชนชาติอื่นอยู่

หลายประการคือ  

[1] พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติ

ให้พวกเขา (“พระด ารัสของพระ-

เจ้า” อพย.19,20, ฉธบ.4:8)  
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[2] พระเมสสิยาห์บังเกิดมาใน

โลกผ่านทางชนชาติยิว (อสย.

11:1-10; มธ.1:1-17)  

[3] เขาเป็นผู้ รับประโยชน์จาก

พันธสัญญากับพระเจ้าเอง (ปฐก.

17:1-16, อพย.19:3-6)  

▪ แต่สิทธิพิเศษเหล่านี้ไม่ได้ท าให้

ชนชาติยิวอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า 

คนอื่นๆ เลย (ดู3:9)  

▪ แท้จริงแล้วชาวยิวยิ่งต้องมีความ

รับผิดชอบสูงกว่าในการด าเนินชีวิต

ตามมาตรฐานของพระเจ้า 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป เปาโลช่างวาดภาพ 

ได้น่าสลดใจจริงๆ  

▪ เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ

ต่างศาสนา คนที่มีมนุษยธรรม หรือ

คนเคร่งศาสนา ล้วนแต่ถูกพิพากษา 

โดยการกระท าของตนทั้งส้ิน  

▪ ธรรมบัญญัติซ่ึงพระเจ้าประทาน

ให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

กลับเป็นตั วสะท้อนให้ เห็นการ

กระท าที่ชั่วร้ายของเรา  

▪ ถ้าเช่นนั้นเรายังมีความหวังอะไร

อีกเล่า? เปาโลบอกว่ามี  

▪ จริงอยู่ธรรมบัญญัติกล่าวโทษเรา 

แต่ธรรมบัญญัติไม่ใช่พื้นฐานแห่ง

ความหวังของเรา พระเจ้าเองทรง

เป็นความหวังของเรา  

▪ โดยความชอบธรรมและความรัก

แสนวิเศษของพระองค์ พระองค์

ทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา  

▪ เราได้รับการช่วยกู้โดยทางความ

เชื่อในองค์พระคริสต์ไม่ใช่โดยทาง

ธรรมบัญญัติ  

▪ เราได้รับความรอดในฐานะของ-

ขวัญจากพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความ

รัก ไม่ใช่เพราะการกระท าใดๆ ของ

เรา 

สิ่งที่ต้องย้ าคือ  
พระบัญญัติไมใ่ช่ความหวังของเรา 

แต่พระเจ้าต่างหาก 
ที่เป็นความหวังของเรา  
แต่พระบัญญัติท าให ้

เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  
 



22 –  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 10 

▪ ในปีที่ผ่านมานี้จากการเฝ้าเดี่ยว

ท า QT เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นใน

เร่ืองไหนบ้าง และเกี่ยวข้องกับเรา

อย่างไร? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

ข้อ 5-8          บางคนคิดว่าเรา

ไม่จ าเป็นต้องกังวลเร่ืองความบาป

เพราะ  

[1] เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะ  

ให้อภัย  

[2] พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความ

รัก พระองค์จะไม่ทรงพิพากษา

ลงโทษเรา  

[3] บาปก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก 

มันสอนบทเรียนที่มีค่ าแก่ เรา 

หรือ  

[4] เราจ าเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมและวัฒนธรรมรอบ  

ตัวเรา  

 

▪ เป็นเร่ืองง่ายเหลือเกินที่ จะรับ

พระคุณพระเจ้าโดยไม่เห็นคุณค่า

เลย แต่พระเจ้ าจะทรงมองข้าม

ความบาปไม่ได้  

ไม่ว่าจะแก้ตัวอยา่งไรก็ตาม  
คนบาปทั้งหลาย 

จะต้องตอบพระเจ้า 
ในเรื่องความบาปที่ท าลงไป 

▪ ดังนั้น ให้เราถามตัวเองว่า เรา

สามารถตอบพระเจ้าเรื่องความบาป

ที่เราท าไปได้หรือไม่? 

___________________________

___________________________ 

▪ จริง ๆ แล้วค าตอบคือไม่ได้ แต่ก็

ยังไม่สายเกินไป ให้เรา  

[1]สารภาพกับพระเจ้า  

[2] ตั้ งใจหันจากความบาปนั้น

100%  

[3] ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้

ครอบครองชีวิตเราและ  

[4] ตั้งใจใช้เวลาใคร่ครวญพระ-

วจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง

อย่างน้อยทุกวัน  
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▪ ให้สัตย์ซ่ือในการเฝ้าเดี่ยว พระ-

เจ้ าก็ จะทรงประทานก า ลั งเกิ น

ธรรมชาติ ให้ เรามีชัยชนะเหนือ

ความบ าป  และเนื้ อหนั งอย่ าง

แน่นอน 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ   

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ถ้าเรายังรู้สึกว่ามีความบาปซ่อน-

เร้นอยู่ในชีวิตของเรา ให้สารภาพ

บาปทั้งหมดกับพระเจ้า 

▪ ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์  2 

ประการ ขอพระองค์ประทานก าลัง

กับเราที่จะชนะเนื้อหนังและการ

ทดลอง และให้ความตั้ งใจ การ   

ดลจิตดลใจแก่ เราในการศึกษา 

พระวจนะ การเฝ้าเดี่ยว ท า  QT   

ทุกวันอย่างสม่ าเสมอ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 6 ตุลาคม   
โรม 3:9-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:2  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย  เท้ าของพวก

ข้าพเจ้า  ก าลังยืนอยู่ภายในประตู

ก าแพงของเธอ” 

อ่ านพระธรรม  โรม  3 :9-20      

ช้า ๆ 1 รอบ  

ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าหน้าที่

ของธรรมบัญญัติคืออะไร? (ข้อ 20) 

___________________________

___________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10-18               เปาโลอ้าง

พันธสัญญาเดิมเพื่อแสดงให้เห็นว่า

มนุษยชาติโดยทั่วไปนั้นจมอยู่ใน

ความบาป ซ่ึงเป็นสภาพที่พระเจ้า

ไม่อาจยอมรับได้  

▪ เราเคยมองตัวเองไหมว่า “ฉัน

ไม่ได้เลวร้ายอะไร ฉันก็เป็นคนดีอยู่

เหมือนกัน” จงดูข้อพระคัมภี ร์

ตอนนี้ว่ามีอะไรเข้ากับเราบ้าง  

▪ เราเคยโกหกไหม? เราเคยท าร้าย

ความรู้สึกคนอื่นด้วยค าพูดหรือ

น้ าเสียงไหม? เราขมขื่นต่อผู้ใดบ้าง

ไหม? เราเคยโกรธคนที่ไม่เห็นด้วย

กับเราอย่างรุนแรงบ้างไหม?  

▪ ความคิด ค าพูด และการกระท า

ของเราก็เหมือนคนอื่นๆ ในโลก 

คือมีความผิดต่อหน้าพระเจ้า  

▪ เราต้องจ าไว้ว่าในสายพระเนตร

พระเจ้า เราเป็นคนบาปซ่ึงถูกตัด

ขาดจากพระองค์  

อย่าปฏิเสธความจริงที่วา่ 
เราเป็นคนบาป  

แต่จงยอมให้ความจริงนี ้
น าเราไปถึงพระคริสต ์

 

ข้อ 19         เมื่อมีคนกล่าวหาว่า

เราท าผิด เรามีปฏิกิริยาอย่างไร? 

ปฏิเสธโต้แย้ง หรือปกป้องตนเอง  

▪ พระคัมภีร์บอกเราว่าโลกยืนเงียบ

และอยู่ภายใต้การพิพากษาของ

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ไร้ซ่ึงค า

แก้ตัวและค าโต้แย้ง  
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▪ เรามาถึงจุดที่จะเลิกปกป้องตัวเอง

และเฝ้าคอยการตัดสินจากพระเจ้า

หรือยัง? ถ้าเรายังมาไม่ถึงจุดนี้ จง

หยุดคิดสักครู่แล้วสารภาพบาปของ

เรากับพระองค์ และถ้าเรามาถึงจุดนี้

แล้ว พระคัมภีร์ข้อต่อๆไปก็จะเป็น

ข่าวดีส าหรับเราอย่างแท้จริง 

 

ข้อ 20,31     จากพระธรรมสอง

ข้อนี้ เราเห็นจุดมุ่งหมายของธรรม-

บัญญัติสองประการ  

▪ ประการแรก ธรรมบัญญัติชี้ให้ 

เห็นความผิดของเรา ให้ เรารู้ว่า

ตนเองเป็นคนบาปที่ช่วยตนเอง

ไม่ได้ และต้องพึ่งพระเมตตาจาก

พระเยซูคริสต์  

▪ ประการที่สอง กฎทางจริยธรรม

ที่ปรากฏในธรรมบัญญัติสามารถใช้

เป็นแนวทางการประพฤติของเรา

โดยยึดถือมาตรฐานทางศีลธรรม

ของพระเจ้า  

▪ เราไม่สามารถซ้ือความรอดมาได้

โดยการรักษาธรรมบัญญัติ (นอก 

จากพระคริสต์แล้วไม่มีใครสามารถ 

รักษาธรรมบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์) 

แต่เราท าให้พระเจ้าพอพระทัยเมื่อ

เราด าเนินชีวิตตามพระประสงค์ที่

ทรงเปิดเผยให้เราทราบ 

การตอบสนอง 
▪ เมื่อเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

ธรรมบัญญัติแล้ว เราจะเห็นว่า 

สิ่งที่จะช่วยเรา 
ให้พ้นจากความบาปผดิ  
ไม่ใช่ธรรมบัญญัต ิ

หรือการท าตามธรรมบัญญัติ  
แต่มาจากการเชื่อพ่ึง 
ในพระเยซูครสิต์เท่านั้น 

▪ ถ้าเรายังไม่รู้จักพระเจ้า เราก็ควร

จะมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ 

และถ้าเรามอบชีวิตให้กับพระเยซู

คริสต์แล้ว เราต้องถามตัวเราเองว่า 

เรามอบทั้งหมดหรือไม่? เราหวง ไว้

ส าหรับตัวเราอยู่หรือเปล่า? เพราะ

แท้จริงการมอบชีวิตทั้งหมดให้กับ

พระเยซูคริสต์นั้น ประโยชน์และ

พระพรจะตกกับเราอย่างเต็ม ๆ  

___________________________

___________________________

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ    

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ มอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับ

พระเยซูคริสต์อย่างไม่มี เงื่อนไข 

และทูลขอพระองค์ทรงใช้เราตาม

น้ าพระทัยของพระองค์โดยไม่มี

เงื่อนไขเช่นกัน 

▪ ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดเผยน้ า-

พระทัยของพระองค์เกี่ยวกับตัวเรา

ให้เราทราบ เพื่อเราจะด าเนินชีวิต

ไปตามนั้น 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 7 ตุลาคม   
โรม 3:21-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:3  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย เขาสร้างไว้เป็น

นคร  ซ่ึงประสานแน่นไว้ด้วยกัน” 

อ่านพระธรรม โรม 3:21-31   

ช้า ๆ 1 รอบ  

พระธรรมตอนนี้ได้บอกอย่างชัดเจน

ถึงลักษณะส าคัญของมนุษย์ทุกคนที่

เหมือนกันคืออะไร? (ข้อ 23)  

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 “การนับเป็นผู้ชอบธรรม” 

หมายความว่าคนคนนั้นได้รับการ

ประกาศว่าไม่มีความผิด  

▪ เมื่อผู้พิพากษาในศาลประกาศว่า

จ าเลยไม่ผิด ข้อกล่าวหาต่างๆ ก็ถูก

ลบออกไปจากประวัติของเขา ซ่ึง

ตามกฎหมายถือว่าคนคนนั้นไม่เคย

ถูกกล่าวโทษเลย  

▪ เมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปของเรา 

ประวัติของเราก็ขาวสะอาด และ

จากมุมของพระเจ้าก็เหมือนกับว่า

เราไม่เคยท าบาปมาก่อนเลย 

 

ข้อ 28 เหตุใดพระเจ้า ทรงช่วยเรา

ให้รอดผ่านทางความเชื่อเท่านั้น  

[1] ความเชื่อขจัดความเย่อหยิ่งของ 

มนุษย์ เพราะความเชื่อไม่ใช่การ

กระท าของเรา  

[2] ความเชื่อยกย่องส่ิงที่พระเจ้า

ทรงท า ไม่ใช่ส่ิงที่มนุษย์ท า  

[3] ความเชื่อเป็นการยอมรับว่า

เราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติ

หรือไปถึงมาตรฐานของพระ-

เจ้าได้  เราจ าเป็นต้องได้ รับ

ความช่วยเหลือ  

[4] ความเชื่อมีรากฐานอยู่บน

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ

พระเจ้า ไม่ใช่การกระท าของ

เราเพื่อพระเจ้า 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
21-29   และการตอบสนอง 

หลังจากที่เปาโลพูดถึงข่าวร้ายเรื่อง

ความบาปของเราและการพิพากษา

ลงโทษของพระเจ้าแล้ว เปาโลก็

มอบข่าวดีให้กับเราว่ามีทางหนึ่งซ่ึง

ท าให้เราพ้นผิดได้ คือการไว้วางใจ

พระเยซูคริสต์ ให้พระองค์น าความ 

ผิดบาปของเราไปเสีย  

การไวว้างใจหมายความว่า 
มั่นใจว่าพระเยซู 

จะทรงอภัยบาปของเรา  
ท าให้เรามีความสมัพันธ ์
ที่ถูกต้องกับพระเจ้า  
และให้พลังแก่เรา 
ในการด าเนนิชีวิต 

ตามที่พระองค์ทรงสอนเรา  
▪ นี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาของพระ-

เจ้าซ่ึงมีมาถึงทุกคน ไม่ว่าในอดีต

เราจะมีเบื้องหลังหรือพฤติกรรม

อย่างไร 

 

ความจริงที่เป็นข่าวร้าย 
ของมนุษย์ทุกคน 

ไม่เลอืกว่าเป็นใครคือ  
ทุกคนเป็นคนบาป  

แต่ความจริงที่เป็นข่าวดีคือ  
พระเยซูทรงรับบาปนั้น 

แทนเราแลว้  
และเงื่อนไขที่เราจะรบัข่าวดีนัน้ 
คือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ 

▪ แม้เราจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ตาม 

เราก็ต้องถามตัวเราเองว่า เราได้เชื่อ 

ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ทุกๆ วัน

หรือไม่ และอะไรที่แสดงว่า เรานั้น

เชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์จริง ๆ?  

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ขอบพ ระคุณ พระเจ้ าส าห รับ   

พระเยซูคริสต์ที่ ส้ินพระชนม์บน   

ไม้กางเขนแทนเราเพื่อเราจะพ้น

จากโทษของความบาปผิดและได้รับ

ความรอด มีชีวิตนิรันดร์ 

▪ ทูลขอพระเจ้ าให้เราเป็นคนที่   

ไม่ เพียงเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแค่

ตอนที่เรารับเชื่อเท่านั้น แต่ขอให้

การเชื่อไว้วางใจพระเยซูคริสต์เป็น

วิถีชีวิต[life style] ของเราตลอดไป 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 8 ตุลาคม   
โรม 4:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดดุี 122:3  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย  เขาสร้างไว้เป็น

นคร  ซ่ึงประสานแน่นไว้ด้วยกัน” 

อ่ านพระธรรม  โรม  4 :1-12     

ช้า ๆ 1 รอบ  

จากพระธรรมตอนนี้  ท าให้ เรา

เข้าใจว่าอะไรคือบทบาทของพิธี

สุหนัต? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10            การเข้าสุหนัตเป็น

สัญลักษณ์ภายนอกส าหรับชาวยิวว่า

เขาเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้า  

▪ การเข้าสุหนัตของเด็กชายชาวยิว

เป็นการแยกชนชาวยิวออกจากชน

ชาติต่างๆ ที่นมัสการพระอื่น  

▪ ดังนั้นการเข้าสุหนัตจึงเป็นพิธีที่

ส าคัญมาก พระเจ้าประทานพระพร 
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และพระบัญชาแก่อับราฮัมให้ท าพิธี

สุหนัต (ปฐก.17:9-14) 

 

ข้อ 10-12 พิธีกรรมไม่ได้ท าให้

อับราฮัมได้รับพระพร เพราะเขา

ได้รับพระพรมานานก่อนจะมีพิธี

สุหนัตเสียอีก  

▪ พระเจ้าทรงโปรดปรานอับราฮัม

เพราะความเชื่อของท่าน ไม่ใช่เพราะ 

ท่านเข้าสุหนัต พระธรรมปฐมกาล 

12:1-4 ระบุว่าพระเจ้าทรงเรียก

อับราฮัมเมื่ออายุ 75 ปี แต่พิธีเข้า

สุหนัตเพิ่งมีขึ้นเมื่อท่านอายุ 99 ปี 

(ปฐก.17:1-14)  

▪ พิธีกรรมและศาสนพิธีต่างๆ ท า

หน้าที่เป็นเคร่ืองเตือนให้ระลึกถึง

ความเชื่อของเราเท่านั้น และใช้

สอนผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่ออายุน้อย 

เราไม่ควรคิดว่าพิธีกรรมต่างๆ จะ

ท าให้เรามีคุณความดีใดๆ ต่อหน้า

พระเจ้า  

▪ พิธีกรรมเหล่านี้ เป็นเพียงสัญ-

ลักษณ์ภายนอกที่ส าแดงให้เห็นถึง

ความเชื่อและความวางใจภายใน  

ศูนย์กลางความเชื่อของเรา 
ควรจะอยู่ที่พระครสิต ์

และการช่วยให้รอดของพระองค์
ไม่ใช่ที่การกระท าของเราเอง 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 5    เมื่อบางคนรู้ว่าเราได้รับ

การช่วยให้รอดโดยทางความเชื่อ 

เขาก็เร่ิมกังวลว่า “ฉันมีความเชื่อ

เพียงพอหรือเปล่า?” และเร่ิมสงสัย

ว่า “ความเชื่อของฉันเข้มแข็งพอจะ

ช่วยฉันให้รอดหรือไม่?”  

▪ คนที่ คิดแบบนี้พลาดไปถนัด 

พระเยซูคริสต์ต่างหากที่เป็นผู้ช่วย

เราให้รอด ไม่ใช่ความรู้สึกหรือการ

กระท าของเรา และพระองค์ทรง

เข้มแข็งพอที่จะช่วยเราให้รอดได้ 

ไม่ว่าความเชื่อของเราจะอ่อนแอ

เพียงใด  

▪ พระเยซูประทานความรอดแก่เรา

เป็นของขวัญเพราะพระองค์ทรงรัก

เรา ไม่ใช่เพราะเราเอาความเชื่อที่

สูงส่งไปแลกเอาความรอดมา  
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▪ ถ้าอย่างนั้นแล้วความเชื่อมีบทบาท

อย่างไรเล่า?  

ความเชื่อคือการเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในพระเยซูครสิต ์
โดยมอบชีวิตให้พระองค์  

และยื่นมือออกรับของขวัญ 
แห่งความรอดอนัมหัศจรรย ์

ของพระองค์ 
ข้อ 6-8  เราควรท าอย่างไรกับ

ความรู้สึกผิด?  

▪ กษัตริย์ดาวิดท าผิดบาปอย่าง
ใหญ่หลวง คือล่วงประเวณี ฆ่าคน

และโกหก แต่ท่านก็ชื่นชมยินดีเมื่อ

ได้รับการอภัย  

▪ เราก็ชื่นชมยินดีเช่นนี้ได้เมื่อเรา  
[1] ยอมรับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น

และตระหนักว่าเราได้ท าบาป  

[2] ยอมรับผิดกับพระเจ้าและทูล

ขอการอภัย และ  

[3] เลิกรู้สึกผิดและเชื่อว่าพระเจ้า

ทรงยกโทษให้เราแล้ว  

▪ ขั้นตอนเหล่านี้อาจท าได้ยากหาก
บาปนั้นหยั่งรากและเติบโตมานาน

หลายปี แต่เราต้องจ าไว้ว่าพระเยซู

ทรงเต็มใจและสามารถยกโทษบาป

ทุกอย่างได้  

▪ เมื่อพิจารณาถึงราคาอันสูง ส่ิงที่

พระองค์ทรงจ่ายที่กางเขน การคิด

ว่าบาปของเราหนักหนาเกินกว่าที่

พระโลหิตของพระองค์จะช าระได้ก็

เป็นความเย่อหยิ่ง  

แม้ความเชื่อของเราจะอ่อนแอ 
จิตส านึกของเราจะยังคงฟ้องอยู่ 

และความทรงจ า 
อาจจะยังหลอกหลอนเรา  
แต่พระวจนะของพระเจ้า 

ประกาศว่า 
บาปที่สารภาพต่อพระองค์นั้น 
ได้รับการอภัยแล้ว (1ยน.1:9) 

▪ ให้เราใช้เวลาทบทวนชีวิตทั้งหมด

ที่ผ่านมาของเรา มีอะไรที่เรายังรู้สึก

ติดขัดอยู่ เช่น ท าไมชีวิตฝ่ายวิญญาณ

ของเราเติบโตช้าเหลือเกิน? ท าไม

เราจึงมีความคิดไม่ดีเข้ามาในห้วง

ความคิดเราบ่อยเหลือเกิน? หรือ 

ท าไมเราจึงฝันไม่ดี  หรือถูกผีอ า

บ่อยมาก? นี่อาจเป็นส่ิงที่เตือนเรา

ถึงความบาปที่ซ่อนเร้น หรือความ

เชื่อที่ไม่ถูกต้องของเราก็ได้ เราเป็น

เช่นนั้นหรือไม่? ______________ 

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ สืบเนื่องจากข้อคิดในวันนี้ ให้เรา

อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผย

ความบาปที่เร้นลับที่ซ่อนอยู่ในตัว

เราที่เราไม่ได้น าออกมาสารภาพกับ

พระองค์ ทูลขอพระเจ้าได้ให้เรา

เห็น ทราบ ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม 

เพื่อจะไม่มีอะไรมาขัดขวางความ 

สัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้ 

▪ และอีกคร้ังให้เราขอบพระคุณ

พระเจ้ าส าหรับพระเยซูค ริสต์ที่

ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนแทน

ความบาปของเราทั้งหมด 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 9 ตุลาคม   
โรม 4:13-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:3  
“เยรูซาเล็มเอ๋ย  เขาสร้างไว้เป็น

นคร  ซ่ึงประสานแน่นไว้ด้วยกัน” 

อ่านพระธรรม โรม 4:13-25   

ช้า ๆ 1 รอบ  

ท่านได้เรียนรู้เร่ืองการด าเนินชีวิต

ด้วยความเชื่อจากชีวิตของอับราฮัม 

ในแง่มุมไหนบ้าง? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 16 

เปาโลอธิบายว่าอับราฮัมเป็นที่พอ

พระทัยพระเจ้าเพราะความเชื่อ

เพียงอย่างเดียว  

▪ ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะได้ยินเร่ือง

พิธีกรรมซ่ึงต่อมามีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อชาวยิว  

▪ เราเองก็รอดโดยทางความเชื่อ

เพียงอย่างเดียวเช่นกัน ไม่ใช่รอด

โดยการรักพระเจ้าและท าความดี 

▪ ทั้งไม่ใช่รอดโดยความเชื่อร่วมกับ

การท าดี หรือโดยความเชื่อร่วมกับ

ความรัก  

เรารอดได้โดย 
ทางความเชื่อในพระคริสต์  

ไว้วางใจพระองคว์่า 
ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของเราได้  

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 21 อับราฮัมไม่เคยสงสัยว่า

พระเจ้าจะทรงท าตามพระสัญญา

หรือไม่?  

▪ ชีวิตของท่านมีทั้งความผิดพลาด 

ความบาป ความล้มเหลว ทั้งยังมี

สติปัญญาคุณความดีด้วย แต่ท่าน

ไว้วางใจพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ  

▪ ความเชื่อของท่านเข้มแข็งขึ้นผ่าน

อุปสรรคที่ท่านได้เผชิญและชีวิต

ของท่านก็เป็นแบบอย่างของความ

เชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระท า  

▪ ถ้าอับราฮัมมองก าลังของตนเอง

ในการจะเอาชนะชาวคานาอัน   

และตั้งชนชาติขึ้น ท่านคงจะหมด

ก าลังใจและยอมแพ้ แต่อับราฮัม  
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มองที่พระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ และ

รอคอยให้พระเจ้าท าให้พระวจนะ

ของพระองค์ส าเร็จ 

▪ อับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับ

เราที่ เป็นมนุษย์เดินดินที่ท าบาป

แม้ว่าเราจะตั้งใจที่จะไม่กระท า  

▪ อย่าให้อดีตของเรามาหลอกลวง

เรา แต่ให้เรามองไปข้างหน้าด้วย

ความเชื่อ  

▪ มีอดีตอะไรที่ปรักปร าเราหรือไม่ 

อย่าเชื่อการหลอกลวงที่ซาตานใช้ 

น าส่ิงนั้นมาให้พระเจ้า จัดการมัน

โดยการสารภาพต่อพระองค์และ

พระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนั้นจะ

จัดการได้อย่างราบคาบ 100 % 

 

ข้อ 25 เมื่อเราเชื่อ การแลกเปล่ียน

ก็เกิดขึ้น  

เรามอบบาปของเราแก่พระครสิต์ 
และพระองค์ประทาน 

ความชอบธรรมและการอภัย 
แก่เรา (ดู 2 คร.5:21)  

▪ เราไม่อาจท าส่ิงใดเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงเหล่านี้  

เรารบัความชอบธรรมของพระเจา้
ได้โดยทางพระครสิต์เท่านั้น  

▪ ช่างเป็นการแลกเปล่ียนที่เราได้

ก าไรมากจริงๆ แต่หลายคนก็ยัง

เลือกที่จะปฏิเสธโอกาสนี้เพียงเพื่อ

จะ “เพลิดเพลิน” กับความบาป

ของตนต่อไป 

▪ ถ้าเรายัง “เพลิดเพลิน” ในความ

บาป แสดงว่า เรายังไม่เข้าใจและรู้

ซ้ึงถึงความบาปอย่างแท้จริง  

เราตอ้งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท างานในใจ ในความคดิของเรา 
ให้เราเห็นความจริงของความบาป 

ผลของความบาป 
ที่มีต่อชีวติของเรา  

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ขอบพระคุณพระเจ้าที่อดีตของ

เราไม่สามารถปรักปร าเราได้ เพราะ

พระเยซูคริสต์ได้ ส้ินพระชนม์บน  

ไม้กางเขนจ่ายราคาความบาปนั้น

เรียบร้อยแล้ว 

▪ ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่เปิดเผยความบาปผิดให้เราทราบ

เพื่อเราจะน ามาสารภาพและมีชีวิต

ที่เป็นไทได้อย่างเต็มขนาด 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 10 ตุลาคม   
โรม 5:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:4  
“เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆ ขึ้นไป  

คือบรรดาเผ่าของพระเจ้า ดังที่ได้

ก าหนดไว้แก่อิสราเอล ให้ถวาย

โมทนาแก่พระนามของพระเจ้า” 

อ่ านพระธรรม  โรม  5 :1-11     

ช้า ๆ 1 รอบ  

พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าอะไรคือ

ผลของความทุกข์ยาก? (ข้อ 5) 

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1-5 

พระคัมภีร์ตอนนี้มีแนวคิดที่เข้าใจ

ยาก เพื่อจะท าความเข้าใจกับ 4 

บทต่อไป เราต้องระลึกถึงความเป็น

จริงทั้งสองด้านของชีวิตคริสเตียน  

▪ ในด้านหนึ่งเรามีความบริบูรณ์ใน

พระคริสต์ (พระองค์ทรงยอมรับ 
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เราอย่างแน่นอนแล้ว) แต่ในอีก

ด้านหนึ่ งเราก็ก าลังเติบโตขึ้นใน

พระคริสต์ (เราก าลังเปล่ียนเป็น

เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น)  

▪ เรามีสถานภาพของกษัตริย์และมี

ความรับผิดชอบแบบทาสในเวลา

เดียวกัน เรารู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่

ด้วยของพระคริสต์และรู้สึกได้ถึง

แรงกดดันของบาป เรามีสันติสุขใน

ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่เรา

ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาประจ าวัน

มากมายที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น  

▪ ถ้าเราระลึกถึงความจริงทั้งสอง

ด้านนี้ในชีวิตคริสเตียน เราก็จะไม่

ท้อแท้ เมื่อ เผชิญกับการทดลอง  

และปัญหาต่างๆ และเราจะเรียนรู้ 

ที่จะพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระคริสต์     

ผู้ ซ่ึ งด ารงอยู่ภายในเราโดยทาง 

พระวิญญาณบริสุทธิ ์

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8 “ขณะที่เรายังเป็นคนบาป

อยู่นั้น”  นี่เป็นถ้อยค าที่มหัศจรรย์ 

 

▪ พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มา

ส้ินพระชนม์เพื่อเรา ไม่ใช่เพราะเรา

เป็นคนดีพอ แต่เพราะพระองค์ทรง

รักเรายิ่งนัก  

เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่แน่ใจ 
ในความรักของพระเจ้าทีม่ีต่อเรา  
จงระลึกวา่พระองค์ทรงรักเรา

ตั้งแต่ก่อนที่เรา 
จะกลับใจมาหาพระองค์  

▪ ถ้าพระเจ้าทรงรักเราขณะที่เรายัง

กบฏอยู่ ตอนนี้เมื่อเรารักพระองค์

ตอบและยอมรับความช่วยเหลือ

จากพระเจ้าแล้วก็จะท าให้เราเติบโต

ขึ้น 

 

ข้อ 9,10    ความรักเป็นเหตุให้

พระคริสต์ส้ินพระชนม์เป็นความรัก

เดียวกันกับที่ ส่งพระวิญญาณ -

บริสุทธิ์มาอยู่ในเราและน าเราใน 

แต่ละวัน  

▪ ฤทธิ์อ านาจที่ท าให้พระคริสต์เป็น

ขึ้นจากความตายเป็นฤทธิ์อ านาจ

เดียวกันกับที่ช่วยเราให้รอดและ

ช่วยเราในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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▪ จงแน่ใจเถิดว่าเมื่อเร่ิมต้นชีวิต 

กับพระคริสต์ เรามีแหล่งพลังและ

ความรักที่จะให้ความช่วยเหลือเรา

ได้ทุกวัน  

เมื่อเราเผชิญกับการทดลองหรือ
การท้าทายใดๆ  

เราสามารถอธิษฐานทลูขอพลัง
และความรักของพระเจ้า 
ในยามทีเ่ราต้องการได ้

การตอบสนอง 
▪ แล้วจะมีอะไรที่ขวางกั้นไม่ให้เรา
มีความ สัมพั นธ์ที่ ดี กั บพ ระเจ้ า

หรือไม่? 

▪ ไม่มีอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้า
ทรงรักเราถึงขนาดยอมให้พระบุตร

องค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู

คริสต์มาส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน

แทนเรา 

▪ ดังนั้น หากมีอะไรในชีวิตหรือ    

มีความรู้สึกอะไรที่ขวางกั้นเรากับ 

พระเจ้า ส่ิงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า

อย่างแน่นอน  

▪ ถ้าเป็นความบาปก็ให้เราสารภาพ 
เพราะพระเจ้าทรงยกโทษเราอย่าง

แน่นอน และถ้าเรายังรู้สึกถูกขวาง- 

กั้นอยู่ให้ขับไล่ความรู้สึกนั้นออกไป 

และประกาศยืนยันความรักที่พระ-

เจ้าทรงมีต่อเรานั้น น าความคิดของ

เราทั้งหมดให้อยู่ภายใต้พระคริสต์ 

และด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อตามที่

พระธรรมโรมตอนนี้ได้กล่าวไว้ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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อธิษฐาน 
▪ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงรักเรา เพราะแม้ความทุกข์ยาก

ก็ไม่สามารถขวางกั้นเรากับพระองค์

ได้ แต่กลับให้ความหวังกับเราเสมอ 

▪ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงรักเรามากจนให้พระบุตรมาตาย

แทนความบาปเรา และให้พระ-

วิญญ าณบริ สุทธิ์ กั บ เราเพื่ อ เรา      

จะด าเนิ นชี วิ ต ในฤทธิ์ เดชขอ ง

พระองค์ได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 11 ตุลาคม   
สดุดี บทที่ 102 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:4  
“เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆ ขึ้นไป  

คือบรรดาเผ่าของพระเจ้า ดังที่ได้

ก าหนดไว้แก่อิสราเอล ให้ถวาย

โมทนาแก่พระนามของพระเจ้า” 

อ่านพระธรรม สดุดี 102 ช้า ๆ  

1 รอบ 

สาระส าคัญ  

พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ทรงเป็น   

นิรันดร์และไม่มีวันเปล่ียนแปลง 

เราจึงวางใจได้ว่า พระเจ้าจะทรง

ช่วยเหลือประชากรของพระองค์ใน

ยุคนี้เหมือนกับที่พระองค์ทรงท า

มาแล้วในยุคก่อน ๆ  
 

ผู้ เขียนสดุดีบทนี้ ได้พูดถึงความ

มั่นคงของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 

(ข้อ25-28) 

___________________________

_________________________ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3,4    ผู้เขียนสดุดีรู้สึกย่ าแย่

จนลืมรับประทานอาหาร  

▪ เมื่อเราเจ็บป่วยและส้ินหวัง วันคืน

ของเราก็ผ่านไปโดยไม่ทันรู้ตัวและเรา

ลืมใส่ใจกระทั่งความต้องการพื้นฐาน

ของเราเอง ในเวลาเช่นนี้มีแต่พระเจ้า

เท่านั้นที่ทรงปลอบโยนและเป็นก าลัง

ของเรา  

เมื่อในยามที่เราออ่นแอ 
เกินกว่าจะต่อสู้  

เราก็ยังพ่ึงพาพระเจ้าได้  
บ่อยครั้งพระเจา้จะส าแดง 
ฤทธิ์อ านาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

เมื่อเรายอมรับว่าเราอ่อนแอ 
 

ข้อ 25-27   ปัญหาที่หนักหน่วง 

(102:9,10) ท าให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้

รู้สึกว่าตนถูกปฏิเสธและถูกทอดทิ้ง  

▪ ปัญหาและความปวดร้าวใจอาจ  

ถาโถมจนรู้สึกว่าพระเจ้าทรงทอด-  

ทิ้งเรา  

▪ แม้เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่องค์

พระผู้สร้างทรงอยู่กับเราตลอดเวลา 

และพระองค์จะทรงรักษาพระ-

สัญญาทั้งส้ิน โลกนี้จะพินาศไปแต่

พระเจ้าจะยังทรงด ารงอยู่  

▪ พระธรรมฮีบรู 1:10-12 อ้างถึง

สดุดีตอนนี้ เพื่ อแสดงให้ เห็นว่า 

พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

ทรงด ารงอยู่และมีส่วนในการสร้าง

โลกด้วย 

 

ดังนั้น จะเป็นการชาญฉลาดที่สดุ 
ที่เราจะยอมรบัดว้ยความถ่อมใจว่า 

เราช่วยตัวเราเองไม่ได้  
ต้องพ่ึงพาพระองค์อยู่เสมอ  

ซึ่งนี่คือความจริง  
และชีวิตของเราก็จะพบกับ 

การช่วยกู้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
 

▪ ขณ ะนี้ เร าก า ลั ง เผ ชิ ญ ค ว าม

ยากล าบากอะไรหรือไม่?  

▪ ให้เราเข้ามาทูลขอความช่วย-

เหลือจากพระเจ้า พระองค์ทรง

พร้อมเสมอที่จะช่วยกู้เรา 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความ

ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทุกปัญหา 

ทุกความยากล าบากของเราเมื่อ

น ามาทูลต่อพระองค์นั้น พระองค์

ทรงสามารถจัดการได้ทุกประการ 

▪ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยกู้เรา  

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 12 ตุลาคม   
สดุดี บทที่ 103 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝา้เดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:4  
“เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆ ขึ้นไป  

คือบรรดาเผ่าของพระเจ้า ดังที่ได้

ก าหนดไว้แก่อิสราเอล ให้ถวาย

โมทนาแก่พระนามของพระเจ้า” 

อ่านพระธรรม สดุดี 103 ช้า ๆ  

1 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้ เมื่อเราท าบาป

ผิด พระเจ้าจะมีปฎิกริยาต่อเรา

อย่างไร? (ข้อ 10) 

___________________________

___________________________ 

เข้ า ใจพระธรรมตอนนี้  ข้ อ 
13,14 

มนุษย์นั้นเปราะบางแต่พระเจ้าทรง

ดูแลเราตลอดกาล  

▪ เรามั กมองพระเจ้ าในฐานะผู้
พิพากษาและผู้ออกกฎหมายโดย

ลืมไปว่าพระองค์ทรงเมตตาและ

ห่วงใยเรา  

เมื่อพระเจ้าทรงส ารวจชีวติเรา 
พระองค์ไม่เคยลืมว่าเราเป็นมนุษย์ 
แต่เราก็ไม่ควรเอาความออ่นแอนั้น

มาเปน็ข้ออ้างในการท าบาป  
▪ พระเมตตาของพระเจ้าท าให้

พระองค์ต้องพิ จารณาทุกอย่าง

รวมกัน พระเจ้าจะปฏิบัติต่อเรา

ด้ วยความ เม ตต า จงวางใจใน

พระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไปและการตอบสนอง 

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าโดยเน้นที่

พ ระราชกิ จอั น น่ ายก ย่ อ งขอ ง

พระองค์  

▪ เรามักบ่นเร่ืองชีวิต แต่ค าสรรเสริญ

ของดาวิดท าให้เรามีเร่ืองสรรเสริญ

พระเจ้าได้มากมายเช่น พระองค์

ทรงยกโทษบาปของเรา รักษาเราให้

หายโรค ไถ่เราจากความตาย ทรง

รักและเมตตาเรา ท าให้ เราสม

ปรารถนา และประทานความชอบ-

ธรรมและความยุติธรรม เราได้รับ

ส่ิงเหล่านี้ทั้งๆที่เราไม่คู่ควรเลย  
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ไม่ว่าเสน้ทางชีวิตของเรา 
จะยากเย็นเพียงใด  

เรายังนับพระพรได้เสมอ 
ไม่ว่าในอดีต ปจัจุบัน หรอือนาคต 

เมื่อเรารูส้ึกเหมือน 
ไม่มีอะไรจะสรรเสริญพระเจ้า  

จงอ่านสดุดีของดาวดิ 
▪ ส่วนใหญ่เราไม่มีปัญหาเร่ืองการ

ทูลขอพระเจ้า หรือเร่ืองการขอบ-

พระคุณพระเจ้า แต่เมื่อพูดถึงการ

สรรเสริญพระเจ้า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะ

สรรสริญอย่างไรดี  

▪ ดังนั้น ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ เรา

ได้เรียนรู้วิธีการสรรเสริญพระเจ้า

จากพระราชกิจอันน่ายกย่องของ

พระองค์ เมื่อเราคิดเช่นนี้  เราก็มี

เรื่องที่จะสรรเสริญพระองค์ได้ 

▪ วันนี้  เรามี เ ร่ือ งจะสรรเส ริญ

พระองค์อะไรบ้าง? ให้เราเขียน

อ อ ก ม าแ ล ะ น า ส่ิ ง เห ล่ า นี้ ม า

สรรเสริญพระองค์ในการอธิษฐาน

วันนี้ 

1:)_________________________

___________________________

___________________________ 

2 :)  _______________________ 

___________________________ 

3:) ________________________ 

___________________________ 

4:) ________________________ 

___________________________ 

5:) ________________________ 

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ให้เราใช้เวลานี้ยกย่องสรรเสริญ

พระเจ้าโดยใช้รายการพระราชกิจ

ของพระองค์ที่ทรงกระท ากับเรา

ห รือ ค รอบ ค รัวขอ งเรานั้ น ม า

สรรเสริญและยกย่องพระองค์ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 13 ตุลาคม   
สดุดี บทที ่104 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:5  
“พระที่นั่งส าหรับการพิพากษ  า 

ได้ตั้ งอยู่ที่ นั่นคือพระที่นั่ งของ  

พระราชวงศ์ดาวิด” 

อ่านพระธรรม สดุดี 104 ช้า ๆ   
1 รอบ 

สาระส าคัญ พระเจ้าไม่เพียงสร้าง

สรรพส่ิงเท่านั้น  แต่พระองค์ยังทรง

ดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรง

สร้างขึ้นด้วย ความเอาใจใส่ของ

พระองค์ท าให้เราชื่นชมยินดี 
 

จากพระธรรมตอนนี้   ผู้ เขียนได้

บรรยายถึงความยิ่งใหญ่และฤทธา-

นุภาพของพระองค์ ในตอนท้ายนั้น

อะไรคือการตอบสนองของเขาต่อ

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้? (ข้อ 33-35) 

___________________________

___________________________

___________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5 โลกถูกสร้างขึ้นบนฐานของ

พระเจ้า “เพื่อไม่ให้มันสั่นคลอน”  

▪ ไม่ มี ใค ร เค ล่ื อ น ย้ าย โล ก ได้

นอกจากพระเจ้า แม้ว่าวันหนึ่งฟ้า

สวรรค์และโลกจะถูกท าลาย (2 

ปต.3:10) แต่พระเจ้าจะทรงสร้าง

ฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ซ่ึงจะคง

อยู่ตลอดกาล (อสย.65:17, วว.

21:1)  

▪ ฤทธิ์อ านาจที่รองรับฐานโลกนั้น

เป็นฐานอันมั่นคงของเหล่าผู้เชื่อด้วย 

 

ข้อ 26 เลวีอาธานในที่นี้หมายถึง

สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่

และแข็งแรง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ  
การตอบสนอง 
ข้อ24 ส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมี

มากมายหลากหลาย สะท้อนให้เห็น

ถึงความสร้างสรรค์ ความดี และ

สติปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า   

ผู้ทรงรักเรา  

▪ เมื่อเราสังเกตดูธรรมชาติรอบตัว 

จงขอบพระคุณพระเจ้ าส าห รับ

ความสร้างสรรค์ของพระองค์  

จงมองดูผู้คนดว้ยมุมมองใหม่
เพราะแตล่ะคน 

เป็นสิ่งทรงสรา้งของพระเจ้า 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  
แต่ละคนมีพรสวรรค์ 

ความสามารถ  
และของประทานแตกต่างกัน 

▪ ดังนั้น จากตัวอย่างบทสดุดีวันนี้ 

เรามี เร่ืองอะไรที่ สามารถขอบ-

พระคุณพระเจ้าได้บ้าง  

1:)_________________________

___________________________ 

2:) ________________________ 

___________________________ 

3:) ________________________ 

___________________________ 

4:) ________________________ 

___________________________ 

5:) ________________________ 

___________________________ 
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ข้อ 29 ปัจจุบันผู้คนหยิ่งยโสจน 

คิดว่าตนไม่ต้องการพระเจ้า แต่ทุก

ลมหายใจของเราขึ้นอยู่กับพระ-

วิญญ าณที่ พ ระเจ้ าประทานให้ 

(ปฐก.2:7, 3:19, โยบ 33:14, 

15, ดนล.5:23)  

ชีวิตของเรา 
ไม่เพียงขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านัน้  
แต่พระเจ้ายังต้องการจะประทาน

สิ่งที่ดีที่สดุให้เราดว้ย  
เราควรเรียนรู้แผนการ 

ที่พระเจ้าทรงวางไว้ส าหรับเรา 
ในแต่ละวันอยา่งกระตอืรือร้น 

▪ ส าหรับเดือนนี้ พระเจ้าได้เปิด-

เผยแผนการของพระองค์ส าหรับ

เราส่วนตัวอะไรให้กับเราบ้าง? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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อธิษฐาน 
▪ เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ตามรายการที่ เราได้เขียนมาก่อน

หน้านี้ ให้เราอธิษฐานสรรเสริญ และ

ขอบพระคุณอยู่เสมอ จนกลายเป็น

วิถีชีวิตของเรา 

▪ อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

ส าหรับแผนการที่พระเจ้าทรงเปิด-

เผยให้กับเราทราบ อธิษฐานทูล

พระเจ้าให้แผนการนี้ส าเร็จตาม  

น้ าพระทัยของพระองค์ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

วันที่ 14 ตุลาคม   
สดุดี 105:1-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:5  
“พระที่นั่งส าหรับการพิพากษา  

ได้ตั้ งอยู่ที่ นั่นคือพระที่นั่ งของ 

พระราชวงศ์ดาวิด” 

อ่านพระธรรม สดุดี105:1-22 

ช้า ๆ 1 รอบ 

สาระส าคัญ พระราชกิจอันยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าคือการน าอิสราเอลไปสู่

ดินแดนแห่งพันธสัญญา การระลึก

ถึ งก ารอัศจรรย์ ของพ ระเจ้ าย้ า 

เตื อนให้ เราด า เนินชีวิต ใก ล้ชิด    

กับพระองค์ 

 

พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก

พระธรรมตอนนี้?  

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 6-

11 

พระเจ้าทรงส าแดงบทบัญญัติของ

พระองค์ต่อมนุษยชาติผ่ านทาง   

ชนชาติอิสราเอลซ่ึงเป็นเชื้อสาย 

ของอับราฮัม  

▪ พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและ

สัญญาว่าวงศ์วานของเขาจะได้อาศยั

ในดินแดนคานาอัน (ปัจจุบันคือ

อิสราเอล) และพวกเขาจะมีจ านวน

มากมายเกินกว่าจะนับได้ (ปฐก.

17:6-8)  

▪ บุตรชายของอับราฮัมคืออิสอัค 

และบุตรของอิสอัคคือยาโคบ ทั้ง

สามนี้ถือเป็นบรรพบุ รุษผู้ก่อตั้ ง

อิสราเอล พระเจ้าทรงอวยพรพวก

เขาเพราะพวกเขามีความเชื่อ  (ดู 

ฮบ.11:8-21) 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
4,5 และการตอบสนอง 
ถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล

ก็จงค้นหาพระองค์อย่างไม่ลดละ  

▪ พระเจ้าประทานบ าเหน็จแก่ผู้ที่

แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง (ฮบ.

11:6)  

▪ พระเยซูทรงสัญญาไว้ว่า “จงหา

แล้วจะพบ” (มธ.7:7)  

▪ ผู้ เขียนสดุดีแนะน าวิธีที่ จะท า   

ให้เราได้พบพระเจ้าคือ ศึกษาให้ดี

ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนของ

พระองค์อย่างไรในอดีต  

▪ พระคัมภีร์บันทึกประวัติศาสตร์

ประชากรของพระเจ้า เมื่อเราอ่าน

พระคัมภีร์ เราจะพบพระเจ้าผู้เปี่ยม

ด้วยความรักก าลังรอให้เราได้พบ

พระองค์ 

ขณะนี้ 
เราได้พบพระองค์แลว้หรือยัง  
เพราะเมื่อเราพบพระองค์และ 
รู้จักพระองค์เปน็การส่วนตัวนั้น 
เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ 
และปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้น 

จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ความยิ่งใหญ่ของพระองค ์

▪ เรามีประสบการณ์อะไรกับพระ-

องค์บ้าง และในประสบการณ์นั้น 

เราได้รู้จักพระลักษณะของพระองค์

อะไรบ้าง ? 

___________________________

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ให้เราใช้พระธรรมสดุดีบทนี้เป็น

ตัวอย่างในการอธิษฐานสรรเสริญ

พระเจ้า  ให้เราคิดถึงประสบการณ์

ที่ เรามีกับพระองค์  และยกย่อ ง

สรรเสริญพระองค์จากประสบการณ์

ส่ วนตั วที่ เรามี ต่ อพ ระอ งค์ นั้ น 

เหมือนกับที่ผู้ เขียนสดุดีบทนี้ ได้

สรรเสริญพระเจ้า 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 15 ตุลาคม   
สดุดี 105:23-45 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:5  
“พระที่นั่งส าหรับการพิพากษา  

ได้ตั้ งอยู่ที่ นั่นคือพระที่นั่ งของ 

พระราชวงศ์ดาวิด” 

อ่านพระธรรม สดุดี 105:23-45 

ช้า ๆ 1 รอบ 

ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง

จากพระธรรมตอนนี้?  

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 23-

25  

พระเจ้าทรงท าให้ชาวอียิปต์เกลียด

ชาวอิสราเอลหรือ?  

▪ พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้าย 

แต่บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์ก็ไม่ได้

แจกแจงผลลัพธ์สุดท้ายของพระเจ้า

กับขั้นตอนในระหว่างน้ันให้เราเห็น

เสมอไป  

▪ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงอวยพร

อิสราเอล ชาวอียิปต์ก็เกลียดพวก

เขา (อพย.1:8-22)  

▪ เนื่องจากพระเจ้าทรงท าให้ชาว

อิสราเอลได้รับพร จึงอาจกล่าวได้

ว่าพระองค์ทรงท าให้ชาวอียิปต์

เกลียดพวกเขาด้วย พระเจ้าทรงใช้

ความเกลียดชังนี้น าอิสราเอลออก

จากอียิปต์ 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
45 และการตอบสนอง 
เป้าหมายของพระเจ้าในการช่วยกู้

อิสราเอลคือเพื่อพวกเขาจะ “รักษา

กฏเกณฑ์และถือปฏิบัติพระธรรม

ของพระองค์”  

▪ บ่อยคร้ังเราใช้ชีวิตและเสรีภาพ

ของเราตามอ าเภอใจ แต่เราควร

ถวาย เกี ย รติ แด่ พ ระเจ้ า  นี่ คื อ

เป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้ใน

ชี วิ ต ขอ งเราและเป็ น เหตุ ผ ลที่

พระองค์ประทานพระวจนะของ

พระองค์แก่เรา 
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จากสดุดบีทนี้ท าให้เราเห็นวา่ 
 การที่เรารักษาและการท าตาม
พระบัญญัติของพระเจ้านั้น 

เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ 
และจะเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริง  
▪ เพราะถ้าเรารักพระเจ้า เราก็อยาก 

จะท าส่ิงที่ผู้ที่เรารักพอใจ และจะ

เป็นเหตุท าให้เรารักและกระท าตาม

พระบัญญัติของพระองค์  

▪ เรามีประสบการณ์รักพระเจ้าและ

รักพระวจนะของพระองค์หรือไม่ 

และเมื่อเราท าเช่นนี้ เราได้รับพระ-

พรอะไรบ้าง? 

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

____________________ 

อธิษฐาน 
▪ คิดถึงส่ิงที่พระเจ้าทรงน าและทรง

กระท าในชีวิตของเรา และให้เรา

ขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้า

ส าหรับประสบการณ์ที่พระเจ้าได้

ประทานให้กับเรา 

▪ ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบ-

การณ์แห่งการสนิทสนมกับพระองค์

ม าก ยิ่ งขึ้ น  ให้ เราได้ สั ม ผั ส ถึ ง

พระทัยของพระองค์ เพื่อว่าเราจะ

สามารถอธิษฐานในแต่ละวันตาม 

น้ าพระทัยของพระองค์ได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________ 
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วันที่ 16 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:6  
“จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่

เยรูซาเล็ม  ว่า “ขอบรรดาผู้ที่    

รักเธอจงจ าเริญ” 

อ่ านพระธรรม  2ซามู เอล 17    
ช้า ๆ 1 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้ท าไมอับซา-

โลมจึงตัดสินใจให้ค าปรึกษาของ   

หุชัยดีกว่าของอาหิโธเฟล ? (ข้อ 

14)________________________ 

___________________________

_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 25 

ทั้งโยอาบและอามาสาต่างก็ เป็น

หลานของดาวิดและเป็นญาติของ

อับซาโลม แต่เนื่องจากโยอาบออก

จากเยรูซาเล็มไปพร้อมกับดาวิด  

อามาสาจึงมาแทนที่โยอาบในฐานะ

แม่ทัพของอิสราเอล 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 11 
และการตอบสนอง 
อับซาโลมฟังหุชัยซ่ึงยกยอเขา  แล้ว

ความหยิ่งยโสของอับซาโลมก็กลาย 

เป็นกับดัก  

▪ หุชัยบอกอับซาโลมว่าเขาจะได้ 

รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาน าทั้ ง

กองทัพไปต่อสู้กับดาวิดด้วยตัวเอง   

▪ ความทะเยอทะยานของอับซา-

โลมนั้นสมกับค าพูดที่ว่า “ใจผยอง

ก็มาก่อนการล้ม” (สภษ.16:18) 

▪ จากเหตุการณ์ตอนนี้ เราสามารถ

เห็นการแทรกแซงและการจัดการ

ของพระเจ้าส าหรับคนอธรรม  

▪ และอีกประการหนึ่งคือคนอธรรม

มีประเด็นที่ท าชั่วหลาย ๆ ประเด็น

ด้วยกัน ในกรณีของอับซาโลมที่เขา

ไม่เพียงกบฏ แต่เขาหยิ่งยโสด้วย   

เมื่อเราท าผดิพลาด 
คือท าบาปในเรื่องที่หนึ่ง  
เราก็ต้องระวังแนวโนม้ 

ที่เราจะท าบาปในเรือ่งที่สองดว้ย  
▪ เมื่อซาตานโจมตีเรา มันตั้งใจจะ

คว่ าเราให้ราบคาบ มันมีแผนหลาย 
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แผนที่จะท าลายเรา เมื่อแผนที่ 1 

ของมันไม่ส าเร็จ เราต้องระวังแผน

ที่ 2 ที่จะตามมาติด ๆ ได้  

▪ ให้เราระวังให้ดี เหมือนใน 1ปต.

5:8 ที่กล่าวไว้ว่า “...ศัตรูของพวก

ท่านคือมาร ดุจสิงโตค ารามเดิน

วนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะ

กัดกินได”้  

▪ เราเคยมี ป ระสบการณ์ เช่ นนี้

หรือไม่ และเราต่อสู้อย่างไรบ้าง? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ให้เราอธิษฐานจากสดุดี 139: 

23-24 ที่กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า 

ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และ

ทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอ

ทรงทดสอบข้าพระองค์และทรง

รู้จักความคิดของข้ าพระองค ์ 

และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่ว

ใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และ

ขอทรงน าข้าพระองค์ไปในทาง 
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นิ รั น ด ร์  ” ทู ล ข อ พ ระ เจ้ า ใ ห้

ตรวจสอบเรา และให้เราเห็นถึง

ข้อผิดพลาดและความบาปของ   

ตัวเราเอง เพื่อเราจะสารภาพต่อ

พระองค์ได้ 

▪ อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา

ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงน า 

และทรงใช้ชีวิตของเราให้เป็นไป

ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และ

เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ_________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 17 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:6  
“จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่

เยรูซาเล็ม  ว่า  “ขอบรรดาผู้ที่  

รักเธอจงจ าเริญ” 

อ่ านพระธรรม  2ซามู เอล  18     

ช้า ๆ 1 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้  อ ะไรคื อ

ลักษณะการตายของอับซาโลม? 

(ข้อ 9,14) 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 33 

ท าไมดาวิดจึงเสียใจนักกับการตาย

ของบุตรชายที่กบฏต่อเขา  

[1] ดาวิดรู้ว่าเขามี ส่วนในการ

ตายของอับซาโลมด้วย ผู้เผย

พระวจนะนาธันกล่าวว่า เนื่อง-

จากดาวิดฆ่าอุรียาห์  บุตรของ

ดาวิดเองจะกบฎต่อเขา  
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[2] ดาวิดโกรธโยอาบและทหาร

ของเขาที่ท าผิดค าส่ังโดยฆ่า  

อับซาโลม  

[3] ดาวิดรักบุตรชายมาก แม้  

อับซาโลมจะไม่คู่ควรกับความ

รักขอ งเขา  แต่ ด าวิด จ ะ รัก 

เมตตาบุตรชายได้ดีกว่านี้หาก

จัดการกับอับซาโลมและอัตตา

ของเขาเสียตั้งแต่อายุยังน้อย 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
12-14 และการตอบสนอง 
ทหารคนนี้จับได้ว่าโยอาบหน้าซ่ือ  

ใจคด เขารู้ว่าโยอาบจะหักหลังเขา

ถ้ากษัตริย์ รู้ว่าใครฆ่ าอับซาโลม    

โยอาบเถียงไม่ออกและท าเป็น    

ไม่สนใจ   

▪ คนที่ก าลังจะท าชั่วมักไม่ไตร่-

ตรองถึงส่ิงตนก าลังกระท า  พวก

เขาไม่สนใจว่าการกระท านั้นถูกต้อง

หรือไม่   

อย่ารีบลงมือท าอะไรโดยไม่คิด  
จงพิจารณาว่า 

สิ่งที่เราก าลังจะท านั้น 
ถูกต้องหรือไม ่

▪ เราอาจจะคิดว่า โยอาบก็ท าดีแล้ว

นี่  คือจัดการคนที่กบฏให้ตายเสีย

เพื่อไม่มีปัญหาต่อไป ประเด็นไม่ได้

อยู่ที่ว่าอับซาโลมตาย แต่ประเด็นอยู่

ที่ว่า อับซาโลมตายอย่างไรมากกว่า  

▪ ตอนนี้ที่ โยอาบผิดพลาดคือท า

เกินค าส่ัง โยอาบไม่มีสิทธิอ านาจที่

จะฆ่าอับซาโลม แม้อับซาโลมกบฏ 

และสมควรตาย แต่ไม่ใช่หน้าที่ของ

โยอาบที่จะฆ่าเขา แต่เป็นผู้ที่มีสิทธิ

อ านาจมากกว่าที่จะท าเช่นนั้น 

▪ เช่นเดียวกันที่บางคร้ังเราเป็น

เดือดเป็นแค้นเมื่อเห็นคนท าผิด 

และเราก็จะก้าวไปจัดการ แต่เรา

ต้องถามตัวเราเองว่า เป็นความ

รับผิดชอบของเราหรือไม่ หรือ เรา

มีสิทธิอ านาจในกรณีนี้ขนาดไหน 

เราต้องจัดการเขาด้วยตัวเราเอง 

หรือเรามีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ

ทราบเพื่อไปจัดการเขา  

▪ เราเคยมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่ และ

เราแก้ไขอย่างไร? 

___________________________

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี?้ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทู ลขอสติปัญญ ากับ  

พระเจ้าในการจัดการปัญหาที่เรา

เห็น เพื่อเราจะไม่เป็นคนประเภท

ว่าธุระไม่ใช่ อย่าไปยุ่งเร่ืองชาวบ้าน 

แต่เราต้องรู้บทบาทของเราว่า เรา

ควรจะท าอย่างไร ทูลขอพระเจ้า

ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะท าอย่างไร 

และขณะเดียวกันให้เรามีความกล้า

หาญที่จะกระท าด้วย เพื่อเป็นการ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 18 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:6  
“จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่

เยรูซาเล็ม  ว่า  "ขอบรรดาผู้ที่  

รักเธอจงจ าเริญ” 

อ่ านพระธรรม  2ซามู เอล 19    
ช้า ๆ 1 รอบ 

จากการที่ดาวิดตอบสนองค าเตือน

ของโยอาบนั้น ท่านได้เรียนรู้อะไร

ในฐานะที่เป็นผู้น าบ้าง? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 13 การที่ดาวิดแต่งตั้งอามาสา

นับเป็นการกระท าที่หลักแหลม 

ทางการเมือง  

[1 ]  อามาสาเป็ นแม่ทัพของ   

อับซาโลม เมื่อดาวิดแต่งตั้ ง  

อามาสาเป็นแม่ทัพของตน  

กองทัพที่เคยกบฏก็จะหันมา

จงรักภักดีต่อดาวิด  

[2] เมื่อดาวิดถอดโยอาบออก

จากต าแหน่งแม่ทัพ ก็ถือเป็น

การลงโทษโยอาบส าหรับความ 

ผิ ด ที่ เข าท า ไป ก่ อ นหน้ านี้ 

(3:26-29)   

[3] อามาสามีอิทธิพลมากในหมู่

ผู้น ายูดาห์ (19:14) การท า

เช่นนี้ จึ งช่วยรวมชนชาติ ให้ 

เป็นหนึ่ง 

 

ข้อ 19,20     ชิเมอีพยายามรักษา

ชีวิตของตนโดยยอมรับผิดและ   

ขอการอภัยโทษจากดาวิด  

▪ แผนการขอ งเขาได้ ผ ลเพี ย ง 

ชั่วคราว เพราะนี่เป็นวันเฉลิมฉลอง 

ไม่ใช่วันประหารชีวิต แต่ในพระ-

ธรรม 1พงศ์กษัตริย์ 2:8,9 ดาวิด

บอกให้โซโลมอนประหารชิเมอี 

 

ข้อ 18 เป็นต้นไป    ดาวิดแสดง

ความเมตตาและความใจกว้างอย่าง

ยิ่งเมื่อเขาเดินทางกลับสู่เยรูซาเล็ม 

ดาวิดให้ชีวิตกับชิเมอี ให้เมฟีโบเชท 

กลับคืนสู่ต าแหน่งเดิม และให้รางวัล 

บารซิลลัยผู้ซื่อสัตย์  
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▪ ความยุติ ธรรมของดาวิด เป็น

มาตรฐานส าห รับ รัฐบ าล ซ่ึ งจะ

ครบถ้วนสมบูรณ์ในการปกครอง

อันชอบธรรมของพระคริสต์ ใน

อาณาจักรที่จะมาถึง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 8-

10 และการตอบสนอง 
ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอลส่วน

ใหญ่หันไปสนับสนุนอับซาโลมผู้น า

กบฏ ตอนนี้ประชาชนต้องการดาวิด 

กลับมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขา  

▪ เนื่องจากฝูงชนเปล่ียนใจง่าย  เรา

จึงจ าเป็นต้องยึดถือกฎเกณฑ์ด้าน

ศีลธรรมที่หนักแน่นกว่าความพอใจ

ของคนส่วนมาก  

การท าตามหลักศีลธรรม 
ที่พระเจ้าประทานไว ้

ในพระวจนะของพระองค ์
จะช่วยเราไมใ่ห้โอนเอนไป 

ตามความเห็นของคนสว่นใหญ ่
▪ เราเคยเผชิญ เหตุการณ์ เช่นนี้

หรือไม่ ที่คนส่วนใหญ่ตัดสินโดย

ไม่ได้ยึดพระวจนะของพระเจ้า และ

เราได้แก้สถานการณ์อย่างไร?  

เราจะเห็นด้วยกับคนกลุ่มใหญ่หรือ

จะยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็น

หลัก? 

___________________________

___________________________ 

▪ และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เมื่อ

เราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อีก 

เราจะเผชิญอย่างไร? 

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย

ให้เรามั่นคงในการตัดสินใจ และขอ

สติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะรู้จัก

คิดว่า หลักการพระวจนะของพระ

เจ้าเป็นอย่างไร และที่ส าคัญคือ เรา

กล้าที่จะยืนหยัดในส่ิงที่ เป็นพระ

วจนะของพระเจ้า แม้ว่าคนหมู่มาก

จะไม่เห็นด้วยก็ตาม  

▪ ถ้าเรามีสถานการณ์ที่ เราก าลัง

เผชิญแบบนี้พอดี ก็ให้เราทูลขอ

พระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงส าหรับ

สถานการณ์นั้น ๆ  

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 19 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดดุี 122:7  
“ขอสั น ติ ภ าพจงมี อ ยู่ ภ าย ใน

ก าแพงของเธอ  และให้ความ

ปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอ” 

อ่ านพระธรรม  2ซามู เอล 20    
ช้า ๆ 1 รอบ 

ท่านคิดอย่างไรบ้างที่โยอาบ แม่ทัพ

ในกองทัพของดาวิดที่มักไม่เชื่อฟัง

ดาวิด และท าในส่ิงที่ดาวิดไม่ ได้

อนุญาต เช่น ฆ่าอามาสา ฆ่าอับเนอร์ 

ฆ่าอับซาโลม แม้ว่าคนที่โยอาบฆ่า

นั้นจะไม่ถูกต้องก็ตาม? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ1            แม้อิสราเอลจะเป็น

อาณาจักรเดียว แต่ก็ยังประกอบ 

ด้วยสิบสองเผ่า  แต่ละเผ่ามักมี

ความเห็นไม่ลงรอยกันในเร่ือง

เป้าหมายของทั้งชนชาติ   
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▪ ความอิจฉาระหว่างเผ่าเป็นปัญหา

ที่ท าให้อิสราเอลไม่สามารถพิชิต

ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้ และ

ตอนนี้ความอิจฉาระหว่างเผ่าก็

ก าลังคุกคามความมั่นคงในรัชกาล

ของดาวิดเมื่อเชบากบฏ (20:1 

เป็นต้นไป) 

 

ข้อ  23 เบไนยาห์เป็นผู้บัญชาการ

กองทหารรักษาพระองค์ของดาวิด

และเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในกลุ่ม 

“สามสิบยอดนักรบ” (23:24)  

▪ เบไนยาห์ยังคงซ่ือสัตย์ต่อดาวิด

ช่วงที่อับซาโลมกบฏต่อมาเขาช่วย

สถาปนาโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ 

( 1 พ ก ษ .1 :32-40, 2:28-34) 

และในที่สุดเขาได้เป็นแม่ทัพของ

อิสราเอลแทนโยอาบ (1พกษ.

2:35) 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7-

10 และการตอบสนอง 
โยอาบไม่ได้ถูกลงโทษที่ฆ่าอามาสา 

และไม่ได้ถูกลงโทษที่ฆ่าอับเนอร์ 

(3:26,27)  

▪ แต่ ใน ที่ สุ ด ค ว าม ยุ ติ ธ รรม ก็

ตามมาทัน (1พกษ.2:28-35)  

▪ อาจจะดูเหมือนว่าบาปและการ

ท รยศ ไม่ ถู ก ล งโทษ  แต่ ค วาม

ยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้มีเพียง

รางวัลในชีวิตนี้ เท่านั้น แม้โยอาบ 

จะมีอายุยืนยาว แต่เขาก็ยังต้อง

เผชิญกับวันพิพากษา 

ประเด็นส าคัญคือ  
เราตอ้งท าตามหลักการ 

พระวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้อง 
และเชื่อฟังผู้มีสิทธิอ านาจ  

▪ แต่ โยอาบมักจะตัด สินใจเอง

เสมอ ซ่ึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง แม้ว่า คนที่โยอาบฆ่านั้นจะ

กบฏเช่นอับซาโลมก็ตาม หรืออยู่

ฝ่ายตรงกันข้าม เช่นอามาสาก็ตาม  

พระเจ้าจะมวีิธีการของพระองค์ 
ที่จะจัดการคนชั่ว  

ซึ่งเราไม่ควรจะกระท า 
ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้เรากระท า  

หรือถ้าเราไม่มสีิทธิอ านาจที่จะท า 
▪ ให้เรากลับมาดูสถานการณ์ของ

เรา เช่น เมื่อเราเห็นคนท าผิด และ 
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เราอยากไปจัดการ หรือไปตักเตือน

เขา เราต้องถามตัวเราเองว่า เรามี

สิทธิอ านาจที่จะท าเช่นนั้นหรือไม่? 

หรือนั่นเป็นความรับผิดชอบของ

เราที่จะเตือนหรือไม่?  

▪ เราเคยมีสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่ 

และเราตอบสนองอย่างไร? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระ-

เจ้าที่เราจะรู้ว่าในแต่ละสถานการณ์ 

ในแต่ละปัญหานั้น เรามีบทบาทที่

จะต้องท าอะไรและอย่างไร เพื่อเรา

จะสามารถท าตัวให้ถูกต้องได้ และ

ถ้าเราก าลังเผชิญปัญหาคล้าย ๆ 

กันแบบนี้ ให้ทูลขอจากพระเจ้าโดย

ตรงที่เราจะตอบสนองอย่างถูกต้อง

ด้วย 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 20 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:7  
“ขอสั น ติ ภ าพจงมี อ ยู่ ภ าย ใน

ก าแพงของเธอ  และให้ความ

ปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอ” 

อ่ านพระธรรม  2ซามู เอล 21    
ช้า ๆ 1 รอบ 

อะไรคื อต้ นเหตุ ของการกันดาร

อาหารในอิสราเอลถึง 3 ปี? (ข้อ 1) 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน ข้อ 1  

พืชผลการเกษตรนั้นต้องอาศัยฝน

ฤดูใบไม้ผลิและในฤดูใบไม้ร่วง ถ้า

ไม่มีฝนหรือฝนตกผิดเวลา หรือถูก

แมลงรบกวน ปีต่อมาก็จะขาดแคลน 

อาหารอย่างรุนแรง  

▪ ในสมัยนั้นเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว ไม่มี

ระบบชลประทาน ระบบรดน้ า ปุ๋ย 

หรือยาฆ่าแมลง ปริมาณฝนที่แปร-

ปรวนหรือแมลงลงเพียงเล็กน้อย  

ก็ท าลายพืชผลทั้งหมดได้ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ในข้อ 1-

14 และการตอบสนอง 
แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้บันทึกเรื่องที่

ซาอูลสังหารชาวกิเบโอน แต่ก็เห็น

ได้ชัดว่าซาอูลท าผิดอย่างร้ายแรง

และต้องรับผิดชอบเลือดเนื้อชาว

กิเบโอน  

▪ แต่ท าไมลูกหลานของซาอูลต้อง

ถูกฆ่าเพราะการฆาตกรรมที่ซาอูล

เป็นคนท า?  

▪ หลายชนชาติในตะวันออกใกล้
รวมทั้งอิสราเอลถือว่า ทั้งครอบครัว

เป็นหน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้ ซาอูล 

ผิดค าสาบานที่ชาวอิสราเอลให้ไว้

กับชาวกิเบโอน (ยชว.9 :16-20)  

ซ่ึงถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

ของพระเจ้าอย่างร้ายแรง (กดว.

30:1,2)  

▪ ดาวิดคงท าตามธรรมเนียมซ่ึงถือ
ว่าครอบครัวเป็นหน่วยเดียวกัน นั่น

คือลูกหลานของซาอูลมีความผิด

โทษฐานที่ช่วยซาอูลฆ่าชาวกิเบโอน 
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▪ จากเหตุการณ์ตอนนี้  เราจึงได้

เรียนรู้ว่า ไม่มีความบาปผิดที่เป็น

เรื่องส่วนตัว ความบาปผิดที่กระท า

โดยผู้น าในครอบครัวนั้นจะส่งผล

ต่อลูกหลาน แต่ในท านองเดียวกัน 

การเชื่อฟังผู้น าในครอบครัวนั้นก็จะ

ส่งผลให้เกิดพระพรต่อลูกหลาน

ด้วย  

ดังนั้น ก่อนที่เรา 
จะท าความบาปผิดอะไร  

เราควรจะคดิพิจารณาอย่างอดทน 
และตระหนักว่า 

สิ่งที่เราท าในขณะนี้ 
ไม่ว่าแง่บวกหรือลบ 

จะสามารถส่งผลต่อลูกหลานได้ 
▪ เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว เราคิดว่า 

เราจะตัดสินใจท าอะไรในขณะนี้

เพื่อพระพรที่เรากระท านั้นจะส่งผล

ต่อลูกหลานของเราในอนาคต? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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อธิษฐาน 
▪ ทูลขอพระเจ้าทรงใส่พระทัยของ

พระองค์เข้ามาในหัวใจของเรา เพื่อ

ว่า เราจะมีการดลจิตดลใจและ    

รับใช้พระองค์ด้ วยความรักที่ มี   

ต่อพระองค์ เพื่อว่าการรับใช้พระ-

เจ้าของเรานั้นจะเป็นพระพรต่อทั้ง

อาณาจักรพระเจ้า และต่อลูกหลาน

ของเราในอนาคตด้วย 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 21 ตุลาคม   
2ซามูเอล บทที่ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:7  
“ขอสั น ติ ภ าพจงมี อ ยู่ ภ าย ใน

ก าแพงของเธอ  และให้ความ

ปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอ” 

อ่านพระธรรม 2 ซามู เอล 22   
ช้า ๆ 1 รอบ 

กษัตริย์ดาวิดได้ร้องเพลงสรรเสริญ

พระเจ้าในพระธรรมบทนี้เนื่องใน

โอกาสอะไร? (ข้อ 1) 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 1 
เป็นต้นไป 

ด าวิ ด เป็ น นั ก ด นต รีที่ มี ค ว าม 

สามารถและเป็นนักเล่นพิณของ  

ซาอูล (1ซมอ.16:23)  

▪ ดาวิดเป็นคนเร่ิมน าดนตรีมาใช้

นมัสการในพระนิเวศ (1พศด.25) 

และเขียนบทสดุดีในพระธรรมสดุดี

มากกว่าคนอื่นๆ   
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▪ การประพันธ์บทเพลงเป็นเร่ือง

ปกติส าหรับดาวิด บทเพลงสรรเสริญ

ในพระธรรมตอนนี้เกือบจะเหมือน 

กันกับ สดุดี 18  

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
22-24  

ดาวิดไม่ ได้ปฏิ เสธว่าเขาไม่ เคย    

ท าบาปเลย  

▪ สดุดี 51 แสดงถึงความทุกข์แสน

สาหัสที่ เขาท าบาปต่ออุรียาห์และ 

บัทเชบา แต่ดาวิดเข้าใจความซ่ือ- 

สัตย์ของพระเจ้า และเขียนบทเพลง

นมัสการนี้จากมุมมองของพระเจ้า  

▪ ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงช าระเขาอีก

คร้ังหนึ่ งให้  “ขาวยิ่ งกว่าหิมะ”

(สดด.51:7) และให้มี “จิตใจที่

บริสุทธิ์”(สดด.51:10)  

เราเองก็ได้รบัการช าระให้สะอาด
และท าให้สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน

โดยการสิ้นพระชนม์และ 
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  
▪ พระเจ้าทรงแทนที่ความบาปของ

เราด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์  

และพระองค์ไม่ทรงเห็นความบาป

ของเราอีกเลย 

 

อธิษฐานและการตอบสนอง
พระธรรมวันนี้ 
▪ พระธรรมวันนี้ เป็นค าสรรเสริญ

ที่กษัตริย์ดาวิดได้เทหัวใจของท่าน

เองสรรเสริญพระเจ้า 

▪ เช่นเดียวกันในวันนี้ เราจะเทใจ

สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน โดยให้เรา

อ่านค าสรรเสริญทั้งหมด 51 ข้อ 

และให้เราคิดตามเสมือนว่าเป็น   

ค าสรรเสริญจากชีวิตของเราแด่ 

พระเจ้า หลังจากนั้นให้เราอ่านออก

เสียงเป็นค าอธิษฐานของเราที่มีต่อ

พระเจ้าทั้ง 51 ข้อนี้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 
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บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี?้ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 22 ตุลาคม   
2ซามูเอล 23:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:8  
“เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย  

ข้าพเจ้าจะพูดว่า  “สันติภาพจงมี

อยู่ภายในเธอ” 

อ่านพระธรรม 2 ซามูเอล 23:1-

7 ช้า ๆ 2 รอบ 

อะไรคือลักษณะของผู้น าที่ดีจาก

พระธรรมตอนนี้? (ข้อ 3-4) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 

ในลักษณะเดียวกับผู้เผยพระวจนะ 

ดาวิดกล่าวถึงผู้ปกครองที่ยุติธรรม

และชอบธรรม ซ่ึงจะส าเร็จในพระ-

เยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับ 

มาเพื่อปกครองด้วยความยุติธรรม

และสันติภาพอย่างสมบูรณ์แบบ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1  ดาวิดประสบความส าเร็จใน

ชีวิต เพราะดาวิดได้รับการเจิมจาก

พระเจ้า และชีวิตของดาวิดได้ไปจน

สุดศักยภาพที่พระเจ้าก าหนดให้  

▪ ความส าเร็จนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจาก

ความสามารถของดาวิดเอง แต่

เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย และ

พระเจ้ าทรงช่ วย เห ลือดาวิด ใน

สถานการณ์ที่ยากล าบาก  

สิ่งที่ส าคัญที่เป็นกุญแจของดาวดิ
คือ การที่ดาวิด 

แสวงพระพักตร์ของพระเจ้า  
สัมพันธ์สนิท  

และให้ความส าคัญกับ 
การสามัคคีธรรมกับพระองค์ 

▪ เช่นเดียวกับดาวิด ถ้าเราต้องการ

ไปจนสุดศักยภาพของเรา เราต้อง

ท าแบบที่ดาวิดท าคือ ให้ความส าคัญ 

กับการแสวงพระพักตร์ของพระเจ้า 

สัมพันธ์สนิทและสามัคคีธรรมอย่าง

สม่ าเสมอ เราได้ท าเช่นนั้นหรือไม่? 

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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อธิษฐาน 
▪ การแสวงพระพักตร์พระเจ้า คือ

การที่เราสรรเสริญพระองค์ ไม่ใช่

ทูลขอต่อพระองค์ ให้เราใช้เวลานี้

นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า โดย

การอธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบท

ที่ 145 ออกเสียงอธิษฐานจากพระ

ธรรมตอนนี้ ขณะที่ออกเสียงนั้น ให้

ใช้ใจอธิษฐานและตระหนักว่า ที่เรา

ออกเสียงนั้นเป็นตัวของเราเองที่

อธิษฐานสรรเสริญเช่นนั้น 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 23 ตุลาคม   
2 ซามูเอล 23:8-39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:8  
“เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย  

ข้าพเจ้าจะพูดว่า  “สันติภาพจงมี

อยู่ภายในเธอ” 

อ่านพระธรรม 2ซามูเอล 23:8-

39 ช้า ๆ 1 รอบ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก

พระธรรมตอนนี้ เกี่ ย วกับ เร่ือ ง

วีรบุรุษของดาวิด? 

___________________________

___________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8-39        พระธรรมตอนนี้

กล่าวถึงความกล้าหาญของยอด

นักรบในกองทัพของดาวิด ซ่ึงมี 

สองกลุ่มคือ “สามสิบยอดนักรบ” 

และ “สามยอดนักรบ”(23:18,23      

1พศด.11:11-15)  
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▪ ทหารต้องโดดเด่นทั้ งในด้ าน
ความกล้าหาญในการต่อสู้รวมทั้ง

ด้านสติปัญญาในฐานะผู้น า เขาจึง

จะเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ได้  

▪ “สามยอดนักรบ” เป็นทหารที่
ยอดเยี่ยมที่ สุด ส่วนใน “สามสิบ

ยอดนักรบ” นั้นมีรายชื่อสามสิบ

เจ็ดคน แต่บางคนตายไปแล้ว (เช่น

อุรียาห์ ใน 23:39) สมาชิกใหม่จึง

ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนคนที่ตายใน

สงคราม 

▪ เราจะเห็นว่าในพระธรรมตอนนี้
ได้พูดถึงความสามารถของเหล่า

ยอดนักรบของดาวิด และไม่ได้พูด

ถึงคุณสมบัติในฝ่ายวิญญาณ  

▪ แน่นอนว่า เพราะดาวิดเป็นคน 

ฝ่ายวิญญาณ เขาคงเลือกวีรบุรุษที่

เป็นคนฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกัน  

แต่การที่จะเป็นผู้น านั้น  
ไม่ใช่มีคุณสมบัต ิ

แคเ่รื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้น  
แต่ต้องมีทักษะความสามารถดว้ย 
▪ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่

ผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่นั้น ผมมี

หลักการเลือกบุคคลที่เป็นผู้น าโดย 

ดูจากคุณสมบัติส าคัญตามล าดับ

ดังนี้คือ อันดับ 1 ชีวิต [Character] 

อันดับ 2 นิมิต [Vision] และอันดับ 

3  คือ ทักษะ [Skill] คือต้องมีทั้ง 

3 ส่ิง ตามล าดับดังกล่าว ไม่ใช่เพียง

ประการเดียว 

▪ ส าหรับส่วนตัวเรา เมื่อเรามีชีวิตที่
ด าเนินไปกับพระเจ้าอย่างดีแล้ว 

เราต้องมีประการถัดไป คือมีนิมิต

ร่วมกับคริสตจักรและผู้น าที่เราร่วม

รับใช้ด้วย และยังไม่พอ ต้องพัฒนา

ความสามารถของเราด้วย เราจึงจะ

ประสบความส าเร็จเพื่อถวายเกียรติ

แด่พระเจ้าได้ 

▪ เมื่อเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณแล้ว 

เรามีนิมิตร่วมรับใช้กับคริสตจักร

และกับผู้น าของเราหรือไม่? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

▪ เราได้พัฒนาทักษะความสามารถ

ของเราหรือไม่? 

___________________________

___________________________

___________________________ 
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ข้อ 16    ดาวิดรินน้ าถวายเป็น

เคร่ืองบูชาแด่พระเจ้า เพราะเขา

ซาบซ้ึงในความเสียสละของคนที่ 

ไปน าน้ ามาให้  

▪ เวลาชาวฮีบรูถวายเคร่ืองบูชา 

พวกเขาจะไม่กินเลือดเพราะเลือด

หมายถึงชีวิต พวกเขาจะเทเลือดนั้น

ต่อหน้าพระเจ้า  

▪ ดาวิดไม่ดื่มน้ าซ่ึงหมายถึงชีวิต

ของทหารของเขา ดาวิดถวายน้ านั้น

แด่พระเจ้า 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ทูลขอพระเจ้าทรงพัฒนาชีวิตของ

เราที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ที่เป็นเพียง  

ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่

พัฒนาเราทั้ง 3 ด้านคือ ลักษณะ

ชีวิต นิมิต และความสามารถ เพื่อ

เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ให้พระองค์

ทรงใช้การได้ส าหรับอาณาจักรของ

พระองค์ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 24 ตุลาคม   
2ซามูเอล 24:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:8  
“เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย  

ข้าพเจ้าจะพูดว่า  “สันติภาพจงมี

อยู่ภายในเธอ” 

อ่านพระธรรม 2 ซามูเอล 24:1-
17 ช้า ๆ  1 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้ท าไมแค่ดาวิด

นับไพร่พลพระเจ้าถือว่าเป็นความ

บาป ?  

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 พระเจ้าทรงให้ดาวิดท าบาป

หรือ?  

▪ พระเจ้าไม่ทรงท าให้มนุษย์ท า
บาป แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้คน

บาปเปิดเผยความบาปในใจออกมา

เป็นการกระท า  

▪ พระเจ้าทรงให้โอกาสดาวิดจัด- 

การกับนิสัยที่จะน าประเทศชาติไปสู่

หายนะได้  พระองค์ทรงต้องการให้

บาปนั้นปรากฏออกมา  

▪ พระธรรม 1พงศาวดาร 21 :1 

กล่าวว่าซาตานดลใจให้ดาวิดท า  

ส ามะโนไพร่พล  

▪ ผู้เขียนชาวฮีบรูนั้นไม่ค่อยแยก-

แยะสาเหตุห ลักกับสาเหตุ รอง 

ดังนั้นถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้

ซาตานทดลองดาวิด ส าหรับพวก

เขาก็เหมือนพระเจ้าเองทรงเป็น   

ผู้ทดลอง 

 

ข้อ 1-3       การนับไพร่พลนั้น

ผิดอย่างไร?  

▪ การท าส ามะโนประชากรในพระ-
ธรรมกันดารวิถี เป็นการเต รียม

กองทัพเข้ายึดดินแดนแห่งพันธ-

สัญญา (กดว.1:2; 26:2)  

▪ การท าส ามะโนประชากรก็เท่ากับ

การเกณฑ์ทหารห รือ ระดมพล

ส าหรับกองทัพ ในเวลานี้ชนชาติ

สงบ ไม่จ าเป็นต้องเกณฑ์ทหาร 

อิสราเอลได้ขยายพรมแดนและ   มี

อ านาจเป็นที่ยอมรับ  
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▪ ความบาปของดาวิดคือความ

เย่อหยิ่งและความทะเยอทะยาน 

เขานับไพร่พลเพื่อจะอวดว่าอา- 

ณาจักรและกองทัพนั้นยิ่งใหญ่ มี

แสนยานุภาพ และสามารถป้องกัน

ตนเองได้  

▪ เมื่อท าเช่นนี้ก็เท่ากับดาวิดวางใจ

ในจ านวนคนของกองทัพมากกว่า

พระเจ้าผู้ทรงคุ้มครองพวกเขาได้ 

ไม่ว่าพวกเขาจะมีกี่คน แม้แต่โย

อาบก็รู้ว่าการนับไพร่พลเป็นส่ิงที่

ผิด แต่ดาวิดไม่สนใจฟังค าแนะน า

ของโยอาบ  

▪ เรา เอ งก็ ท าบ าป ใน ลั ก ษณ ะ

เดียวกันเมื่อเราวางใจในเงินทอง 

ทรัพย์สมบัติ หรือก าลังของประเทศ

ของเรา 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 12-

14 และการตอบสนอง 
ทั้งดาวิดและชาวอิสราเอลต่างก็   

ท าบาป (24:1)  

▪ บาปของดาวิดคือความเย่อหยิ่ง 

แต่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าท าไม

พระเจ้าทรงพระพิโรธชาวอิสราเอล  

▪ อาจเป็นเพราะพวกเขาสนับสนุน

การกบฏของอับซาโลม (บทที่ 15-

18) และเชบา (บทที่  20) หรือ

พวกเขาอาจจะเป็นเหมือนดาวิด 

คือฝากความมั่นคงปลอดภัยไว้กับ

ความก้าวหน้าทางการทหารและ

การเงินแทนที่จะวางใจในพระเจ้า  

▪ พระเจ้าทรงจัดการกับทั้งชนชาติ

ผ่านทางดาวิดผู้ เป็นตัวแทนของ

ความเย่อหยิ่งของอิสราเอล  

▪ พระเจ้าทรงมีข้อเสนอสามประ-

การให้ดาวิดเลือก แต่ละข้อเป็นการ

ลงโทษรูปแบบต่างๆ ตามที่พระเจ้า

เคยบอกประชาชนไว้ว่าจะเกิดขึ้นถ้า

พวกเขาไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของ

พระองค์ (โรคภัยไข้เจ็บใน ฉธบ.

28:20-22, การกันดารอาหารใน 

ฉ ธบ .2 8 :23-24, ส งค ร าม ใน 

ฉธบ.28:25-26)  

▪ ดาวิดฉลาดที่ เลือกการลงโทษ

ที่มาจากพระเจ้าโดยตรง เพราะเขา

รู้ว่ามนุษย์โหดร้ายและหยาบช้า

เพียงใดในสงคราม และเขารู้ว่ า 

พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่  
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เมื่อเราท าบาปร้ายแรง  
จงกลับมาหาพระองค์ การยอมรับ

การลงโทษจากพระเจ้านั้น 
ดีกว่ายอมเสี่ยงโดยไมม่ีพระเจ้า 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา

ไวต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า เพื่อ

เราจะสามารถตัดสินใจในทุกส่ิง 

เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และ

ไม่ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว 

▪ อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา

ให้กับพระเจ้า ทูลเชิญพระวิญญาณ

เสด็จมาและสวมทับเราให้ชีวิตของ

เราเต็มล้นด้วยพระองค์อยู่ เสมอ

ตลอดเวลา 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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วันที่ 25 ตุลาคม   
2ซามูเอล 24:18-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:9  
“เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้า 

ของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ” 

อ่านพระธรรม 2ซามูเอล 24:18-

25 ช้า ๆ 2 รอบ 

อะไรคือลักษณะดีของดาวิดใน

เหตุการณ์การซ้ือที่ดินเพื่อสร้าง

แท่นบูชาถวายพระเจ้า? (ข้อ 23-

24)________________________ 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 18 

หลายคนเชื่อว่า ลานนวดข้าวที่ดาวิด

สร้างแท่นบูชานี้ เป็นที่ ที่ อับราฮัม

เกือบจะถวายอิสอัคบุ ตรชายเป็น

เคร่ืองบูชา (ปฐก.22:1-18)  

▪ หลังจากดาวิดส้ินชีวิต โซโลมอน

ก็สร้างพระนิเวศที่ลาดนวดข้าวนี้ 

หลายศตวรรษต่อมาพระเยซูจะทรง

สอนและเทศนาที่นั่น 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 25
และการตอบสนอง 
พระธรรม  2  ซามู เอลบรรยาย     

รัชสมัยของดาวิด ตั้งแต่ชาวอิสรา-

เอลเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ภายใต้การน าของโยชูวา พวกเขาก็

ต่อสู้เพื่อรวมชาติให้เป็นหนึ่งและ

ขับไล่ชนขาติที่ชั่วร้ายออกไป  

▪ ในที่สุดกว่า 400 ปีต่อมาอิสรา-

เอลก็สงบสุข ดาวิดท าส่ิงที่ไม่มีผู้น า 

ผู้วินิจฉัย หรือกษัตริย์คนใดก่อน

หน้าเขาท าได้ส าเร็จ  

▪ ดาวิดด าเนินการบริหารโดยมีการ

อุทิศตัวแด่พระเจ้าและการอุทิศตัว

เพื่ อความสุขของประชาชนเป็น

พื้นฐาน บางคร้ังดาวิดท าบาป แต่

ถึงจะเป็นเช่นนั้น พระคัมภีร์ก็ยัง

เรียกดาวิดว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงชอบ

พระทัย (1ซมอ.13:14, กจ.13:22)  

เพราะเมื่อดาวดิท าบาป  
เขายอมรับและ 

สารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้า  
ดาวดิถวายชีวติแด่พระเจ้า 
และจงรักภักดีตอ่พระองค ์

ตลอดชวีิตของเขา  
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▪ พระธรรมสดุดีแสดงความรักที่  

ดาวิดมีต่อพระเจ้าอย่างลึกซ้ึง 

▪ จ าก ชี วิ ต ขอ งด าวิ ด นั้ น  ท่ าน

ประทับใจดาวิดอะไรบ้าง? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

▪ และท่ าน ได้ แบบ อย่ างอ ะไร    

จากชีวิตของดาวิดที่ท่านตั้งใจจะ

เลียนแบบ? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

ส าหรับชีวิตของดาวิดที่ทรงสอนเรา

ทั้งเร่ืองแง่บวกและแง่ลบ  ทูลขอ

พระเจ้าทรงน าเราเหมือนที่ทรงน า

ด าวิ ด  เพื่ อ เราจ ะไป จน ถึ ง สุ ด

ศักยภาพของเรา และเพื่อเราจะมี

ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้

อย่างเต็มที่ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 
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เข้าใจพระธรรม  
1 พงศ์กษัตริย์ 
 

 
 

 

 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้ากับคนที่ไม่ยอมท าเช่นนั้น

จะมีชีวิตที่แตกต่างกัน เห็นได้จาก

ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอล

และกษัตริย์ยูดาห์ 

 

ผู้เขียน : ไม่ปรากฏ อาจเป็นเยเรมีย์
หรือกลุ่มผู้เผยพระวจนะ 

 

เบื้องหลัง : ชนชาติอิสราเอลซ่ึงคร้ัง
หนึ่งเคยยิ่งใหญ่กลับแตกแยกกัน 

พวกเขาไม่เพียงแตกแยกกันทาง

กายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิต

วิญญาณด้วย 

 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (9:4,5) 
และส่วนเจ้า ถ้าเจ้าด าเนินต่อหน้า

เราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้า

ด าเนิน ด้วยใจซ่ือสัตย์ และด้วย

ความเที่ยงธรรม และท าทุกอย่าง 

ตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ อีกทั้ง 
รักษากฎเกณฑ์และกฎหมาย   

ของเรา แล้วเราจะสถาปนาราช-

บัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอล 

เป็นนิตย์ ดังที่เราได้กล่าวกับดา-

วิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาด

ทายาทที่จะนั่ งบนบัลลังก์แห่ง   
อิสราเอล’  

“ผม ไม่ สน ใจว่ าค นอื่ น จ ะว่ า

อย่างไร ผมจะท า!” เด็กชายตะโกน

ใส่คุณแม่แล้วก็ออกจากบ้านไปด้วย

ความโกรธ 

นี่คือภาพเหตุการณ์ในสังคมที่เรา

คุ้นเคย ค าพูดเปล่ียนไปแต่ประเด็น

ยังคงเดิม 

คนที่ ไม่ รับฟังค าแนะน าเพราะ

พวกเขาปิดกั้นความคิด เขาอาจจะ

ขอค าแนะน าจากคนอื่น แต่เขาจะ

ใส่ใจฟังก็ต่อเมื่อค าแนะน านั้นเข้า

กันกับส่ิงที่เขาตัดสินใจไปแล้วหรือ

เมื่อค าแนะน านั้นชี้ให้เห็นวิธีที่ง่าย

กว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะ

ปฏิ เสธความช่วย เห ลือและท า

ตามใจตัวเอง 
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แต่วิธีการที่ชาญฉลาดก็คือ แสวงหา 

รับฟัง และยอมรับค าแนะน าของที่

ปรึกษาที่ดี  

โซโลมอน ชายที่ฉลาดที่ สุดใน 

โลก แนะน าไว้เช่นนั้นในพระธรรม

สุภาษิต (11 :14, 15:22, 24:6) 

แต่น่าประหลาดที่เรโหโบอัมซ่ึงเป็น

ราชโอรสและทายาทของโซโลมอน

กลับฟั งค าแนะน าที่ โง่ เขลาและ

น าไปสู่หายนะ  

เมื่ อ เรโหโบอัมขึ้นครองราชย์ 

ประชาชนขอให้เขาเป็นผู้ปกครองที่

ใจกว้างและเมตตา บรรดาผู้อาวุโส

ก็แนะน าให้เรโหโบอัม “เป็นผู้รับใช้

ประชาชน ปรนนิบัติเขา และตอบ

ตามที่เขาต้องการ” (12:7)  

แต่เรโหโบอัมเห็นด้วยกับค าพูด

อันโหดเห้ียมของพระสหาย ซ่ึง

สนับสนุนให้เขาแข็งกร้าว ผลก็คือ

เรโหโบอัมท าให้ชนชาติแตกแยก  

จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของ

เรโหโบอัม จงตั้งใจแสวงหาและท า

ตามค าแนะน าที่ชาญฉลาด 

เหตุการณ์ส าคัญในพระธรรม    

1พงศ์กษัตริย์คือการตายของดาวิด 

การปกครองของโซโลมอน การ

แบ่งแยกอาณาจักร และพันธกิจ

ของเอ ลียาห์  เมื่ อ โซโลมอนขึ้น

ครองราชย์ ดาวิดก าชับโซโลมอนให้

เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าและ

ด าเนิน  “ในทางของพระองค์ ” 

(2:3) โซโลมอนท าตามนั้นและเมื่อ

พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาขอส่ิงที่

เขาต้องการ โซโลมอนก็ขอความคิด

ฉลาดหลักแหลมด้วยความถ่อมตัว 

(3:9)  

ผลก็คือ รัชสมัยของโซโลมอน

เร่ิมต้นขึ้นด้วยความส าเร็จอย่ าง

งดงาม และการสร้างพระวิหารก็

เป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

เขา แต่น่าเสียดายที่ โซโลมอนมี

มเหสีและนางสนมมากมาย ในที่สุด

พวกเธอก็โน้มน้าวโซโลมอนให้เอา

ใจออกห่างจากพระเจ้าไปติดตาม

พระจอมปลอมต่างๆ 
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เรโหโบอัมครองราชย์ต่อจาก

โซโลมอน เรโหโบอัมสามารถเป็น

กษัตริย์ที่ฉลาด เมตตากรุณา และ

ยุ ติ ธรรม ได้  แต่ เข าก ลับฟั งค า 

แนะน าแย่ๆ ของพระสหายหนุ่มๆ 

และพยายามปกครองประชนชน

ด้วยความรุนแรง ประชาชนกบฏต่อ

เรโหโบอัมและอาณาจักรก็แตกแยก 

สิบเผ่าทางเหนือ (อิสราเอล)ปกครอง 

โดยเยโรโบอัม เหลือแต่เผ่ายูดาห์

และเผ่าเบนยามินเท่านั้นที่ยังคงอยู่

กับเรโหโบอัม ทั้งสองอาณาจักรตก

อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์

ที่ชั่วร้ายและกราบไหว้รูปเคารพ ใน

ขณะเดียวกันผู้เผยพระวจนะก็ยังคง

ตักเตือนและเรียกประชาชนให้

กลับมาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่าเอลียาห์เป็นหนึ่งใน

บรรดาผู้ เผยพระวจนะที่ยิ่ งใหญ่

ที่ สุด บทที่  17-22 เน้นให้เห็น

ความขัดแย้งของเอลียาห์กับอาหับ

และเยเซเบลที่ชั่วร้ายในอิสราเอล 

เหตุการณ์ที่เอลียาห์พิชิตผู้ท านาย

ของพระบาอัลที่ ภูเขาคารเมลนั้น

เป็นหนึ่ งในการเผชิญหน้ าที่ น่ า

ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้จะ

เผชิญกับการต่อต้านที่หนักหน่วง 

แต่เอลียาห์ก็ยืนหยัดเพื่อพระเจ้ า

และพิสูจน์ให้เห็นว่าคนคนหนึ่งกับ

พระเจ้านั้นเท่ากับเป็นคนส่วนใหญ่ 

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราก็ไม่มีใคร

ต่อต้านเราได้ (รม.8:31) 

โซโลมอนเป็นนักพฤกษศาสตร์ 

สัตวศาสตร์ สถาปนิก กวี และนัก

ปรัชญา เขาเป็นกษัตริย์ที่มีสติ-

ปัญญาล้ าเลิศที่สุดในประวัติศาสตร์

อิสราเอล แต่บ รรดามเห สีของ

โซโลมอนน าพระจอมปลอมและ

การนมัสการจอมปลอมเข้ามาใน

อิสราเอล การมีสติปัญญาเป็นส่ิง   

ที่ดี แต่เท่านั้นยังไม่พอ เป้าหมาย

สูงสุดของชีวิตคือการเชื่อฟังพระเจา้ 

การเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความอดทน

ควรเป็นลักษณะเด่นในชีวิตของเรา 

กษัตริย์ที่ชั่วร้ายปกครองอาณา-

จักรเหนือคืออิสราเอล พระเจ้าจึง

ทรงให้มีผู้เผยพระวจนะมาประกาศ

พระด ารัสของพระองค์  
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เอลียาห์เพียงคนเดียว ท้าทาย

พวกผู้ท านายของพระบาอัลและ

ก าจัดพวกเขาทั้งหมดไปในวันเดียว 

พระเจ้าทรงจัดการกับความบาป

ของประชาชนอย่างเข้มงวดผ่านการ

แบ่งแยกอาณาจักรและผ่านเอลียาห์ 

พระเจ้าทรงอภัยให้ความบาปใน

ชีวิตของเราด้วยพระเมตตา อย่างไร

ก็ตามพระองค์จะทรงจัดการอย่าง

รุนแรงกับความบาปของคนที่ไม่

กลับใจ เราต้องละทิ้งบาปและหัน

ไปหา พระเจ้าเพื่อเราจะรอดจาก

การพิพากษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย ์1:1-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:9  
“เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้า 

ของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ” 

อ่านพระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 

1:1-27 ช้า ๆ 1 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้  อ ะไรคื อ

ข้อผิดพลาดของดาวิดในครอบครัว

ของตนเอง (ข้อ  6) และท าให้

เกิดผลร้ายอะไรบ้าง?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5 อาโดนียาห์เป็นราชโอรสองค์

ที่ 4 ของดาวิดและเป็นคนที่น่าจะ

ได้สืบทอดบัลลังก์  

▪ อัมโนนราชโอรสองค์แรกของ  

ดาวิดถูกอับซาโลมฆ่าเพราะข่มขืน

น้องสาวของตน (2ซมอ.13:20-33)  
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▪ ดาเนียลราชโอรสองค์ที่  2 ถูก

กล่าวถึงในล าดับวงศ์ตระกูลใน 

พระธรรม 1พงศาวดาร 3:1 เท่านั้น 

และตอนนี้คงตายไปแล้ว  

▪ ส่วนอับซาโลมราชโอรสองค์ที่ 3 

ของดาวิดก็ตายในการกบฏก่อน

หน้านี้ (2ซมอ.18:1-18)  

▪ หลายคนคงคิดว่าอาโดนียาห์จะ

ได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป (2 :13-

25) แต่ดาวิด (และพระเจ้า) มี

แผนการอื่น (1:29,30) 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 6  พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่ย าเกรง

พระองค์อย่างดาวิดและซามูเอล

เป็นผู้น าชนชาติ  แต่คนเหล่านี้ก็    

มี ปั ญ หาเร่ือ งความ สั มพั นธ์ ใน

ครอบครัว  

▪ ผู้ น าที่ ย า เกรงพ ระเจ้ าไม่ อาจ

มั่นใจได้ว่าลูกๆ ของพวกเขาจะมี

สภาพจิตวิญญาณที่ดี  

▪ พวกผู้น าคุ้นเคยกับการที่คนอื่น

ท าตามค าส่ัง แต่ผู้น าไม่สามารถส่ัง

ให้ลูกๆ ของตนให้มีความเชื่อได้  

▪ ก ารส ร้ า ง ลั ก ษณ ะนิ สั ย ด้ าน

ศีลธรรมและจิตวิญญาณต้องใช้

เวลานานนับปี ทั้งยังต้องการการ

เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอและการ

ฝึกฝนอย่างอดทน 

▪ ดาวิด รับใช้พระเจ้ าอย่ างดี ใน

ฐานะกษัตริย์ แต่ในฐานะพ่อ ดาวิด

มักจะท าให้ทั้ งพระเจ้าและลูกๆ 

ของเขาผิดหวัง  

แม้เราจะเป็นผูน้ า  
แต่ก็อย่าใช้เวลาและพลังงาน 

ไปกับการรับใช้พระเจ้า 
จนละเลยหน้าที่อืน่ๆ  

ที่พระเจ้าประทานให้เรา 
 

ข้อ 6 ดาวิดไม่เคยแทรกแซงโดย

คัดค้านหรือซักถามราชโอรสของ

เขา อาโดนียาห์จึงไม่เข้าใจการอยู่

ในขอบเขต ผลก็คืออาโดนียาห์มัก

ท าตามใจตนเองไม่ ว่า ส่ิ งนั้นจะ

ส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร  

▪ อาโดนียาห์ท าส่ิงที่ เขาต้องการ

และไม่ สน ใจพ ระประสงค์ ขอ ง   

พระเจ้า  
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▪ เด็กที่ เอาแต่ ใจอาจจะดูน่ า รัก

ส าหรับพ่อแม่ของเขา แต่ผู้ใหญ่ที่

เอาแต่ใจนั้นท าลายทั้งตัวเองและ

คนอื่น  

▪ เมื่อเราก าหนดขอบเขตให้ลูกของ

เรา พวกเขาก็จะพัฒนาการควบคุม

ตัวเอง ซ่ึงจ าเป็นส าหรับพวกเขาใน

อนาคต  

จงสั่งสอนลูกๆ ของเรา 
อย่างระมดัระวัง 

ตั้งแต่พวกเขายังเด็ก  
เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึน้ 
เป็นผู้ใหญ่ที่มีวนิัยในตัวเอง 

▪ นี่คือข้อผิดพลาดของดาวิดที่

ไม่ได้จัดการปัญหาที่ลูกของตนเอง

ท าผิด  

▪ นี่เป็นคร้ังที่ 2 ที่เป็นปัญหา คร้ัง

แรกกรณีที่อัมโนนข่มขืนน้องสาว

ของตนเอง ตอนนั้นดาวิดเพียงแต่

โกรธเท่านั้นและไม่ได้จัดการอะไร 

และตอนนี้ อาโดนียาห์ตั้งตัวเป็น

กษัตริย์ ดาวิดก็ไม่ได้ห้ามปราม 

▪ เมื่อมีความผิด เราที่เป็นพ่อแม่ 

หรือผู้น าต้องจัดการ เพราะถ้าเรา 

ไม่จัดการ ลูกของเรา หรือ คนที่อยู่

ใต้การดูแลเราก็จะคิดว่า สิ่งที่เขาท า

นั้นถูกต้องแล้ว ซ่ึงเป็นอันตราย

อย่างยิ่ง  

▪ เมื่ อ มี ก า รท า ผิ ด เกิ ด ขึ้ น ใน

ครอบครัว หรือที่ท างาน หรือใน

คริสตจักรเราได้ห้ามปรามหรือไม่  

และผลเป็นอย่างไรบ้าง? 

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
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พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารัก

ลูกของเรา และคนที่อยู่ใต้การดูแล

ของเราอย่างถูกต้อง คือ กล้าที่จะ 

ว่ากล่าวและเตือนสติ ทูลขอพระเจ้า

ประทานสติปัญญาให้กับเราที่จะ

ตักเตือนอย่างถูกต้องด้วยที่จะไม่ใช้

อารมณ์หรือความรุนแรง แต่ด้วย

ความรักของพระเจ้าเพื่อให้คนที่ถูก

ตักเตือนนั้นจะสามารถรับได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 27 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย ์1:28-53  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ท่องจ า สดุดี 122:9  
“เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้า 

ของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ” 

อ่านพระธรรม 1พงศ์ กษัตริย์ 

1:28-53 ช้า ๆ 1 รอบ 

ซาโลมอนได้ตอบสนองต่ออาโดนี-

ยาห์ที่ พยายามแย่ งชิงต าแหน่ ง

กษัตริย์อย่างไรบ้าง? (ข้อ 52) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 49-51     ทั้งอาโดนียาห์และ

แม่ทัพโยอาบต่างคิดว่าพวกเขาจะ

ปลอดภัยถ้ายึดเชิงงอนของแท่น

บูชาศักดิ์สิทธิ์ในลานพลับพลาไว้ 

พวกเขาหวังพึ่ งการปกป้องของ  

พระเจ้า  
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▪ โซโลมอนลดโทษให้อาโดนียาห์ 
แต่เขาสั่งฆ่าโยอาบที่แท่นบูชานั้นใน

เวลาต่อมา (2:28-34)  

▪ การลงโทษนี้ยุติธรรมแล้วส าหรับ
ฆ าตกรเลือ ด เย็ น อ ย่ างโยอ าบ 

(อพย.21:14) 
 

ข้อ 52,53     ขณะที่อาโดนียาห์

กลัวว่าจะต้องตายและคิดว่าจะถูก

ลงโทษอย่างรุนแรง โซโลมอนกลับ

ยกโทษให้พี่ชายและส่งเขากลับบ้าน  

▪ ในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่โซโล-

มอนสามารถฆ่าคู่แข่งของเขาได้  

อาโดนียาห์เองก็คงฆ่าโซโลมอนถ้า

เขากบฏส าเร็จ แต่โซโลมอนแสดง

ให้เห็นว่าเขาไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์

อะไร การกระท าเช่นนี้แสดงถึงสิทธิ

และอ านาจของโซโลมอน  

บางครั้งการยกโทษให้ 
คนที่โจมตเีรา 

ก็แสดงอ านาจได้ดีกว่า 
การลงมือแก้แค้น   

การพยายามพิสูจน์สิทธิและ
อ านาจของคนคนหนึ่งนั้น 
มีแต่จะบ่งบอกถึงความกลวั 
และความสงสัยในตนเอง  

 

▪ โซโลมอนจ าเป็นต้องฆ่าอาโดนี-

ยาห์ก็ตอนที่อาโดนียาห์พยายามยึด

อ านาจในราชส านักอีกคร้ังหนึ่ ง 

(2:13-25) 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ใน
ข้อ 49,50 และการตอบสนอง 
บางคร้ังคนเราต้องรอให้ถูกจับได้

เสียก่อนจึงจะยอมล้มเลิกแผนการ

ชั่วร้ายของตน  

▪ เมื่ออาโดนียาห์รู้ว่า แผนการของ

ตนจะล้มเหลว เขาหนีไปที่แท่นบูชา

ด้วยความตกใจ  

▪ แท่นบูชานั้นแสดงถึงพระเมตตา

และการอภัยโทษของพระเจ้า แต่อา

โดนียาห์ไปที่นั่นหลังจากที่แผนการ

กบฏของเขาถูกเปิดเผย  

▪ ถ้าอาโดนียาห์พิจารณาถึงพระ-

ประสงค์ของพระเจ้าก่อนเขาอาจจะ

ไม่เจอปัญหานี้  

อย่ารอจนกระทั่ง 
เราท าชวีิตสับสนวุน่วาย 
แล้วค่อยวิ่งไปหาพระเจา้  

จงแสวงหาการทรงน าของพระเจ้า
ก่อนเราจะท าอะไร 
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▪ คนที่ยอมสารภาพบาปเพราะถูก

จับได้นั้นหมายความว่าอะไร? 

▪ เป็นไปได้หรือไม่ ที่เขาไม่ได้กลับ

ใจจริง ๆ? เขาสารภาพเพราะไม่รู้

จะปฏิเสธอย่างไร หรือเพราะถูก

หลักฐานบังคับให้สารภาพ ซ่ึงเป็น

การสะท้อนว่าไม่ได้กลับใจจริง ๆ 

และถ้าไม่ได้กลับใจจริง ๆ คน ๆ 

นั้นก็จะกลับไปท าบาปอีกเมื่อมี

โอกาส 

ให้เรากลบัมาดูที่ตวัเราเองวา่ 
มีบาปอะไรบ้างที่เราท าแล้ว

สารภาพ  
แต่กลับไปท าอะไรแลว้สารภาพอีก 

วนเวียนอย่างนี้   
ลองถามตวัเราเองว่า  

เรากลบัใจจริง ๆ หรือไม่?  
▪ จริงอยู่เราอาจจะไม่ถูกจับได้ แต่

เพราะเราไม่ได้มองว่าบาปคือบาป 

แต่เราอาจจะชอบหรือรักความบาป

นั้นอยู่ ถ้าเป็นเช่นนี้ เราต้องกลับมา

หาพระเจ้า และทูลขอพระเจ้าเติม

เราให้เต็มด้วยพระวิญญาณของ

พ ระอ งค์  ใ ห้พ ระ ลักษณ ะขอ ง

พระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อ

เราจัดการความบาป และเนื้อหนัง 

ในชีวิตของเราด้วยฤทธิ์ เดชของ  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ

พระเจ้า ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์

เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา ให้พระ-

องค์ทรงครอบครองชีวิตของเรา ให้

เราเต็มล้นด้วยพระองค์ และพระ-

ทัยของพระองค์เป็นหัวใจของเรา 

เพื่ อ เราจะมี ชี วิตที่ ถู ก ต้ อ งและ

บริสุทธิ์ เพื่ อถวายพระเกียรติแด่

พระองค์ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 28 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย ์2:1-12  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝา้เดี่ยววันนี้ 

ภาวน าพระวจน ะขอ งพระ เจ้ า    
สดุดี 122 ทั้งบท 

อ่ านพระธรรม  1พงศ์ กษัตริย์ 
2:1-12  ช้า ๆ 1 รอบ 

กษัตริย์ดาวิดได้ก าชับซาโลมอนใน

การขึ้นครองราชบัลลังก์ในเร่ือง

อะไรบ้าง ?  (ข้อ2-4) 

___________________________

_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3,4 ดาวิดเน้นย้ ากับโซโลมอน

ว่า เขาจ าเป็นต้องให้พระเจ้าและ

บทบัญญัติของพระองค์เป็นศูนย์-

กลางทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการ

ปกครอง เพื่อเขาจะรักษาอาณาจักรไว้ 

ตามที่พระเจ้าทรงสัญญา(2ซมอ.7)  
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▪ พระสัญญาของพระเจ้านี้มีสอง

ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไขซ่ึงขึ้นอยู่

กับการกระท าของบรรดากษัตริย์ที่ 

เป็นลูกหลานของเขาและอีกส่วน

หนึ่งไม่มีเงื่อนไข  

▪ พระสัญญาส่วนที่เป็นเงื่อนไขคือ 

ดาวิดและพงศ์พันธุ์ของเขาจะยังคง

เป็นกษัตริย์ก็ต่อเมื่อพวกเขาให้

เกียรติและเชื่ อฟั งพระเจ้า เมื่ อ

พงศ์พันธุ์ของดาวิดไม่ได้ท าตามนั้น 

พวกเขาก็สูญเสียบัลลังก์ (2พกษ.

25)  

▪ พระสัญญาของพระเจ้าส่วนที่ไม่มี

เงื่อนไขคือ วงศ์วานของดาวิดจะ

ด ารงอยู่ตลอดไป พระสัญญานี้

ส าเร็จในการประสูติของพระเยซู

คริสต์ ซ่ึงเป็นวงศ์วานคนหนึ่งของ

ดาวิดและยังเป็นพระบุตรนิรันดร์

ของพระเจ้าด้วย (รม.1-3, 4)  

▪ ดาวิดซ่ึงด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง

ในการเชื่อฟังได้ให้ค าแนะน าจาก

ประสบการณ์อันยาวนานแก่ราช-

โอรสของเขาซ่ึงจะเป็นกษัตริย์องค์

ต่อไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับโซโลมอนว่าจะ

ท าตามหรือไม่ 
 

ข้อ 5-9 ดาวิดแนะน าโซโลมอนให้

จัดการกับศัตรูของเขาอย่างเด็ดขาด  

▪ ค าแนะน านี้หมายจะช่วยกษัตริย์

หนุ่มให้สถาปนาและรักษาบัลลังก์

ของเขาให้มั่นคง และเป็นค าแนะน า

ที่เจาะจงเฉพาะศัตรูที่ร้ายกาจเท่านั้น 

คือบรรดาคนที่ต่อต้านพระเจ้าโดย

ต่อต้ านกษัตริย์ที่พระเจ้ าทรงเจิม    

ตั้งไว้  

▪ ในท างกฎหม ายดาวิดขอ ให้

โซ โลมอนลงโทษ ศัต รูขอ งเข า    

ตามสมควร  

▪ การที่ชิ เมอีแช่งด่ ากษัตริย์นั้ น   

ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและผิด

ต่อบทบัญญัติ ของพระเจ้ าด้ วย 

(อพย.22:28) 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ในข้อ 5-

7 และการตอบสนอง 
โยอาบเป็นตัวแทนของคนที่มุ่งแต่จะ

ท าให้เป้าหมายของตนส าเร็จโดยไม่มี

ความเมตตาปรานีใดๆ หลักเกณฑ์
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เพียงข้อเดียวของเขา  คือพละก าลัง

และกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวของเขา

คือการเอาชนะการต่อสู้  

▪ โยอาบต้องการอ านาจเพื่อตัวของ

เขาเองและปกป้องอ านาจนั้น 

▪ ในทางตรงกันข้ามบารซิลลัยเป็น

ตัวแทนของคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า

และด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของ

พระองค์  

▪ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนยกย่องให้

เกียรติบารซิลลัย เขาก็ยกเกียรตินั้น

ให้บุตรชายของเขาอย่างไม่ เห็น   

แก่ตัว  

เราเป็นผู้น าเพื่อรับใช้ตนเอง 
หรือเพื่อรับใช้พระเจ้า 

▪ โยอาบเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่
รับใช้พระเจ้า แต่แรงจูงใจและท่าที

ผิด คือท าด้วยความคิดของตนเอง 

โดยไม่สนใจว่าความถูกต้องคืออะไร 

และโดยไม่สนใจว่าหลักการของ

พระเจ้า หรือ พระวจนะของพระเจ้า

ว่าอย่างไร  

▪ เช่นที่โยอาบฆ่าคนโดยไม่สนใจ  
ดาวิดว่า ดาวิดส่ังไว้ว่าอย่างไร ถ้า

ตนเองคิดว่าถูก ก็จะท า โดยไม่ยอม

ฟังสิทธิอ านาจของดาวิด 

▪ ให้เรากลับมาดูตัวเราเองว่า บาง
ส่ิงที่ เราท านั้ นอาจจะถูกต้องใน

เนื้อหา แต่ เราต้องถามต่อไปว่า 

ท่าทีและหลักการถูกต้องหรือไม่  

▪ ปัญหาในปั จจุบั นคือ  ท าตาม

ความคิดตัวเอง เช่นเราอยากรับใช้

พระเจ้าโดยเปิดสถานเล้ียงเด็ก

ก าพร้า ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดี แต่คริสตจักร

เรายังไม่พร้อมที่จะท า ทีมผู้น าบอก

ว่า ยังไม่พร้อม แต่เราก็ไม่สนใจ    

ดังนั้น ให้เราพิจารณา  
หลักการ ท่าที  

วิธีการที่เรารบัใช้พระเจ้า 
ว่าถูกต้องทุกอย่างหรือไม่  

เพราะถ้าไม่ใช่พระเจ้าทรงน าแลว้ 
แม้เป็นงานทีด่ีก็ไมเ่ป็นพระพรเลย 
บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________
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___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี?้ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้สอนเรา 

ให้เรารู้จักน้ าพระทัยของพระองค์

ในทุก ๆ เร่ือง และรู้ขอบเขตที่เรา

จะกระท าว่ามากน้อยแค่ไหน รู้เรื่อง

ที่เราจะต้องอยู่ใต้สิทธิอ านาจที่เรา

ต้องเชื่อฟัง ด้วยความเต็มใจ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________ 

วันที่ 29 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย ์2:13-46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ

ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า   

สดุดี 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1พงศ์กษัตริย์ 

2:13-46 ช้า ๆ 1 รอบ 

ท่านคิดว่า ท าไม อาโดนียาห์จึง

อยากได้นางอาบีชาก สนมของ    

ดาวิดมาเป็นภรรยาของตน? 

___________________________

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 มหาปุโรหิตอาบียาธาร์และ

แม่ทัพ โยอาบเป็นคนส าคัญ ใน
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รัชกาลของดาวิด แต่เมื่อพวกเขา

คิดร้ายต่อโซโลมอน ศาโดกและ 

เบไนยาห์ก็เข้ามารับต าแหน่งแทน  

▪ ศาโดกสืบเชื้อสายจากอาโรน เป็น

ปุโรหิตที่โดดเด่นระหว่างรัชกาล

ของดาวิด  เขายั งจงรัก ภักดีต่ อ

โซโลมอนหลังจากที่ดาวิดตาย  

▪ ศาโดกมีหน้าที่ รับผิดชอบหีบ-

พันธสัญญา (2ซมอ.15:24 เป็น

ต้นไป) วงศ์วานของเขาดูแลพระ-

วิหารจนกระทั่งพระวิหารถูกท าลาย  

▪ เบไนยาห์เคยเป็นหนึ่งในบรรดา

ยอดนั กรบของดาวิด  (2ซมอ .

23:20-23) และเป็นผู้ดูแลทหาร

รักษาพระองค์ของดาวิดด้วย 

 

ข้อ 46 โซโลมอนส่ังฆ่าอาโดนียาห์ 

โยอาบ และชิเมอี ถอดอาบียาธาร์

ออกจากต าแหน่งปุโรหิต จากนั้นก็

แต่ งตั้ งคนใหม่ ขึ้นมาแทนที่คน

เหล่านี้  

▪ โซโลมอนท า ส่ิ งเห ล่านี้ อ ย่ าง

รวดเร็วเพื่อให้การปกครองของเขา

มั่นคง แทนที่จะสนับสนุนการนอง

เลือดโซโลมอนส่งเสริมสันติภาพ

โดยใช้ความยุติธรรมและสะสาง

ปัญหาเก่าซ่ึงอาจกระทบกระเทือน

ต่อความมั่ นคงของแผ่นดินใน

อนาคต 

▪ โซโลมอนเป็นบุรุษแห่งสันติภาพ

ในสองกรณีคือ เขาไม่ได้ท าสงคราม  

และเขาจัดการปราบกบฏภายในจน

หมดสิ้น 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 15-

22   และการตอบสนอง 
อาโดนียาห์อาจจะวางแผนให้บัทเช-

บาเชื่อว่านี่เป็นความรักที่ถูกขัดขวาง 

แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น  

▪ แม้อาบีชากจะเป็นสาวพรหมจารี 

แต่ก็ถือว่าเธอเป็นนางสนมคนหนึ่ง

ของดาวิด  อาโดนียาห์ต้องการ     

อาบีชากเพราะการได้ครอบครอง

นางสนมของกษัตริย์ก็เท่ากับการ

อ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์  

▪ อับซาโลมท าแบบเดียวกันตอนที่

เขากบฏต่อดาวิด (2ซมอ.16:20-

23) โซโลมอนรู้ดีว่าอาโดนียาห์

พยายามจะท าอะไร 
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▪ มีบางเร่ืองที่ไม่ได้ตรงไปตรงมา

อย่างเช่นกรณีที่อาโดนียาห์ที่อยาก

ได้อาบีชากสนมของดาวิดมาเป็น

ภรรยาของตน ซ่ึงเราอาจจะดูแล้ว

ไม่มีอะไร และแม้แต่บัทเชบาก็คิด

อย่างน้ัน  

▪ แต่โซโลมอนมีสติปัญญาและรู้ว่า 

การที่อาโดนียาห์ท าเช่นนี้มีความ-

หมายว่าจะอ้างสิทธิเหนือบัลลังก์ 

เช่นเดียวกนักับในปัจจุบนั 
ที่เราจะท าอะไร 

เราตอ้งคิดให้รอบคอบ 
 หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
อาจจะไม่ตรงไปตรงมา  

แต่ซ่อนความหมายอย่างอื่นไว ้
▪ เช่น คริสเตียนบางคนที่อ้างว่า 

ห่วงใยเพื่อนที่กินเหล้าอยากให้เขา

ได้รับความรอด และก็ไปร่วมอยู่ใน

วงเหล้ากับเขา และบอกว่าตนเอง

ไม่กิน  ทั้ ง ๆ  ที่ จิตวิญญาณของ

ตนเองไม่เข้มแข็ง และยังไม่เป็น

ผู้ใหญ่พอ พูดเช่นนี้ดูเหมือนดี แต่

เบื้องหลังอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ ซ่ึง

อาจจะท าให้พี่น้องคริสเตียนคนนี้

หลงไปจากทางของพระเจ้าได้ เป็น

ต้น 

▪ มีสถานการณ์อะไรที่เรายืนอยู่ใน

ที่ล่ืนที่จะผิดพลาดมีหรือไม่ และเรา

จะแก้ไขอย่างไร?  

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________
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___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน

สติปัญญาให้กับเราที่เราจะรู้ถึงกล

อุบายของมารซาตานที่จะมาล่อเรา

ให้หลงไปจากทางของพระเจ้าได้ 

ทู ล ข อพ ระ เจ้ า ใ ห้ เร าส าม ารถ

แก้ปัญหา และตอบโต้ ได้อย่ าง

ถูกต้อง และมีก าลังที่เราจะยืนหยัด

เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 

▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 30 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย ์3:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ภาวน าพระวจน ะขอ งพระ เจ้ า   
สดุดี 122 ทั้งบท 

อ่ านพระธรรม  1พงศ์ กษัตริย์ 
3:1-15 ช้า ๆ 1 รอบ 

เมื่อพระยาห์ เวห์ทรงให้กษัตริย์   

ซาโลมอนทูลขออะไรก็ ได้  แล้ว

พระองค์ทูลขออะไรซ่ึงเป็นที่โปรด-

ปรานต่อพระยาห์เวห์อย่างยิ่ ง ? 

(ข้อ 9)_____________________ 

___________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2,3 
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บทบัญญัติของพระเจ้าก าหนดไว้ว่า 

ชาวอิสราเอลต้องถวายเคร่ืองเผา

บูชาเฉพาะในสถานที่ที่ก าหนดไว้

เท่านั้น (ฉธบ.12:13,14)  

▪ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน

ก าหนดวิธีการนมัสการขึ้นเองและ

เปิด โอกาสให้พิ ธีกรรมของคน

ต่างชาติแทรกซึมเข้ามาได้  

▪ แต่ คนอิ ส ราเอลจ าน วนม าก

รวมทั้งโซโลมอนถวายเคร่ืองบูชา

บนภูเขารอบๆ   

▪ โซโลมอนรักพระเจ้าแต่การท า

เช่นนี้เป็นบาป  

▪ ปุโรหิตและผู้ รับใช้ที่จงรักภักดี

ต่อพระเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ดูแลการ

ถวายเคร่ืองบูชาและเปิดทางให้ค า-

สอนเท็จเข้ามาเกี่ยวข้อง  

▪ พระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอน

เพื่อประทานสติปัญญาแก่เขา แต่

พระองค์ทรงปรากฏแก่ เขาตอน

กลางคืน ไม่ใช่ตอนที่ถวายเคร่ือง

บูชา  

▪ พระเจ้าทรงเห็นแก่ค าอธิษฐาน

ของโซ โลมอน  แต่พ ระองค์ ไม่

ยอมรับการถวายเคร่ืองบูชา 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 1               ในสมัยโบราณ

การอภิเษกสมรสระหว่างราชวงศ์

เพื่อให้เกิดสันติภาพนั้นเป็นเร่ือง

ปกติที่ท ากันในแถบตะวันใกล้  

▪ แม้การอภิเษกของโซโลมอนจะ

สร้างสัมพันธ์ไมตรีกับชนชาติข้าง-

เคียง แต่ก็ยังเป็นจุดเร่ิมต้นของ

หายนะด้วย ความสัมพันธ์เหล่านี้

เปิดทางให้ความคิดและพิธีกรรม

ของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า  

▪ มเหสีต่างชาติของโซโลมอนน า

พระของพวกเธอเข้ามาในเยรูซา-

เล็มและล่อลวงโซโลมอนให้หันไป

กราบไหว้รูปเคารพในที่สุด (11:1-

6)  

▪ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความแตก-

ต่ างทางศาสนามักจะถูกลดความ 

ส าคัญลง แต่ความเมตตาที่ดูเหมือน
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เล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ได้อย่างรุนแรง  

พระเจ้าทรงมีมาตรฐาน 
ให้เราท าตามในทุกความสมัพันธ์  
รวมทั้งในการแต่งงานด้วย  

ถ้าเราท าตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้า  

เราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไป 
จากเป้าหมายที่แท้จริงของเรา 

 

▪ ดังน้ันเราจึงไม่ควรประนีประนอม 

กับหลักการพระวจนะของพระเจ้า  

อย่างเช่นกรณี ของโซโลมอน ที่

ประนีประนอมหลักการเร่ืองการ

เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ และใน

ที่สุดโซโลมอนก็ก้าวสู่ความพินาศ 

▪ เราต้องแยกแยะระหว่างหลักการ

ที่เราประนีประนอมไม่ได้ และการ

ยืดหยุ่นที่ไม่ใช่เป็นเร่ืองของหลัก- 

การแต่ เป็นเร่ืองของการขึ้ นกับ 

บริบท ที่เราต้องเข้าใจโดยการศึกษา 

พระวจนะอย่างถ่องแท้ หรือสอบ-

ถามกับศิษยาภิบาลหรือผู้น าของเรา  

เรื่องหลักการที่ห้ามประนีประนอม
คือการที่คริสเตียน 

ต้องไม่เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ  
▪ มีหลักการเร่ืองอื่นอะไรอีกหรือ 

ไม่ ที่เราไม่สามารถประนีประนอม

ได้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

ข้อ 11-14 โซโลมอนทูลขอสติ-

ปัญญา (ความฉลาดหลักแหลม) 

ไม่ได้ขอความร่ ารวย แต่พระเจ้ า

ประทานความร่ ารวยและชีวิตอัน  

ยืนยาวให้แก่เขาด้วย  

▪ แม้พระเจ้าจะไม่ได้ทรงสัญญาว่า

ผู้ที่ติดตามพระองค์จะร่ ารวย แต่

พระองค์ประทานทุกส่ิงที่จ าเป็นแก่

เรา ถ้าเราให้ความส าคัญกับอาณา-

จักรของพระองค์ ความต้องการของ 

พระองค์ และหลักการของพระองค์

เป็นอันดับแรก (มธ.6:31-33)  

▪ เราจะไม่พึงพอใจถ้าจับจ้องแต่ที่

ความร่ ารวย เพราะแม้เราจะร่ ารวย
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สมปรารถนา เราก็จะยังต้องการส่ิง

อื่นอีก  

ถ้าเราให้พระเจ้า 
และพระราชกิจของพระองค ์

มาเปน็อันดับแรก  
พระเจ้าจะทรงเติมเต็ม 
ความปรารถนาทีล่ึกที่สุด 

ในใจของเรา 
 
 
 
บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ อธิษฐานทูลขอพระเจ้ าให้ เรา

เข้าใจและรู้อย่างชัดเจนว่า อะไรคือ

หลักการที่ห้ามประนีประนอม และ

อะไรคือการที่เราจะประยุกต์ให้เข้า

กับบริบทที่เป็นเร่ืองการยึดหยุ่น ขอ

พระเจ้าประทานสติปัญญาและ

ความเข้าใจให้กับเรา เพื่อเราจะ

สามารถตัดสินใจได้และเป็นการ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 
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▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

วันที่ 31 ตุลาคม   
1พงศก์ษัตริย์ 3:16-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ภาวน าพระวจน ะขอ งพระ เจ้ า    
สดุดี 122 ทั้งบท 

อ่ านพระธรรม  1พงศ์ กษัตริย์ 
3:16-28 ช้า ๆ 1 รอบ 

กษัต ริย์ซาโลมอนได้แสดงสติ-

ปัญญาในการแก้ปัญหาการแย่งเด็ก

ทารกของแม่สองคนอย่างไร? (ข้อ 

25)________________________ 

___________________________

___________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 16-

28 และการตอบสนอง 

เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างอันยอด-

เยี่ ยมที่ แสดงถึ งสติปัญญ าของ

โซโลมอน  

▪ การปกครองอันชาญฉลาดเป็น

เคร่ืองพิ สูจน์ว่าพระเจ้าทรงตอบ  

ค าอธิษฐานของโซโลมอน และ

ประทานจิตใจอันฉลาดหลักแหลม

แก่เขา  

▪ เมื่อเราอธิษฐานและทูลขอ เราก็

ได้รับสติปัญญาของพระเจ้าเช่นกัน 

แต่เราต้องน าสติปัญญานั้นไปปฏิบัติ 

เช่นเดียวกับโซโลมอนด้วย  

การน าสติปัญญาไปใช้ในชวีิต 
เป็นการพสิูจน ์

ความฉลาดหลักแหลมของเรา 
▪ ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบโซโล-

มอน เราจะตัดสินใจอย่างไร และมี

เรื่องอะไรของเราที่คล้าย ๆ แบบนี้

ที่พระเจ้าช่วยเราท าให้เราตัดสินใจ

อย่ างถูกต้อง และท าให้ เรา รู้ว่ า 
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ไม่ใช่เราเองที่สามารถท าได้เช่นนี้ 

แต่ เป็นพระเจ้าที่ประทานให้กับ

เรา? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

บันทึก สิ่งที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างในการ  

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในการ

เฝ้าเดี่ยววันนี้? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

อธิษฐาน 
▪ ทูลขอสติปัญญาและความเข้าใจ

จากพระเจ้าในแต่ละวันที่เราด าเนิน

ไปนั้น แม้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่ก็

ขอพระเจ้าทรงน าเรา และประทาน

สติปัญญาให้เราสามารถเผชิญได้

ด้วยความมั่นใจและด้วยชัยชนะ 

▪ ใช้ เว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ าน ยก ย่ อ ง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ-วิงวอน-

สารภาพ 
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▪ วั น นี้ ส่ิ ง เฉ พ าะ เจ าะจ งที่ เร า

อธิษฐานคือ__________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

สดุดี 122 
บทเพลงสรรเสริญและค ำอธิษฐำนเพื่อเยรูซำเล็ม 
1ข้ำพเจ้ำยินดี เมื่อพวกเขำกลำ่วแก่ขำ้พเจ้ำว่ำ 
  “ให้เรำไปยังพระนิเวศของพระยำหเ์วห์เถิด” 
2เยรูซำเลม็เอ๋ย เท้ำของเรำก ำลังยืนอยู่ 
  ภำยในประตูของเธอ 
3เยรูซำเลม็ถูกสรำ้งไว้อยำ่งนคร 
  ซึ่งผูกพันเข้ำด้วยกันอย่ำงแน่นแฟ้น 
4เป็นที่ซึ่งเผ่ำตำ่งๆ ขึ้นไป 
  คือบรรดำเผ่ำของพระยำห์เวห์ 
  ดังที่ได้ก ำหนดไว้แก่อิสรำเอล 
  ให้ยกย่องพระนำมพระยำห์เวห์ 
5พระที่นั่งส ำหรบักำรพิพำกษำตั้งอยู่ทีน่ั่น 
  คือพระที่นั่งของรำชวงศ์ดำวิด 
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6จงอธิษฐำนขอสนัติภำพให้เยรูซำเล็มว่ำ 
  “ขอบรรดำผู้ที่รักเธอจงจ ำเริญ 
7ขอสันตภิำพจงมีอยู่ภำยในก ำแพงของเธอ 
  และขอให้ควำมปลอดภัยอยู่ภำยในป้อมของเธอ” 
8เพื่อเห็นแก่พ่ีน้องและมิตรสหำย 
  ข้ำพเจ้ำจะพูดว่ำ “สนัติภำพจงมีอยูภ่ำยในเธอ” 
9เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยำห์เวห์พระเจ้ำของเรำ 
  ข้ำพเจ้ำจะหำควำมดีให้เธอ 


