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จากใจศิษยาภิบาล 
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนให้กับเหล่าสาวก

เรื่อ งเกี่ ยวกับการเกิดผลว่าวิธีจะ เกิดผลนั้นท าอย่างไร  อะไรคือ
องค์ประกอบของการเกิดผล พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้
ตรัสกับเหล่าสาวกว่า พระองค์จะต้องจากพวกเขาไปแล้ว แต่ไม่ต้องกลัว 
พระองค์จะยังอยู่กับเขาตลอดไป และชีวิตของเขาก็จะสามารถเกิดผล 

เราจะเกิดผลได้อย่างไร ? 
ยน.15:5  “เราเป็นเถาองุ่น  ท่านทัง้หลายเป็นแขนง ผู้ทีเ่ข้าสนิท

อยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผูนั้น้กจ็ะเกิดผล” 
เราจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ 
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราติดสนิทกับพระเจ้า? 
ผมขอยกค าพูดของ Edmund Chun ศิษยาภิบาลคริสตจักร         

The Covenant Evangelical Free Church of Singapore ซึ่งเขียนไว้ใน
หนังสือ “Growing Deep In Faith” ของท่านไว้ดังนี้ว่า 

 
“How can we tell that we are “abiding in Christ”?  
Abiding in Christ is a process 
and not merely an event 
It is not simply a special feeling nor even a special experience 
One can have a special encounter with God  
and have a special feeling of that event 
and yet  not be abiding in Christ” 
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“แล้วเราจะบอกได้อย่างไรว่า เราเข้าสนิทในพระคริสต์ ?  
การเข้าสนิทในพระคริสต์นั้นเป็นกระบวนการ  
ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ 1 ครั้ง  
มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความรู้สึกพิเศษหรือเป็นประสบการณ์พิเศษ  
คน ๆ หนึ่งสามารถเผชิญหน้าพระเจ้าได้  
และมีความรู้สึกพิเศษในเหตุการณ์นั้นได้  
แต่เขาอาจจะไม่ได้สนิทสนมกับพระคริสต์ก็ได้” 
เพราะบางคนคิดว่า เราติดสนิทกับพระเจ้าครั้งเดียว ช่วงเดียวแล้วก็จบ 

แล้วเราก็จะเกิดผล  
นั่นไม่ใช่! 
แต่การติดสนิทกับพระเจ้า จะเป็นกระบวนการ หรือเป็นวิถีชีวิตของเรา 

เราต้องมีวิถีชีวิตแห่งการติดสนิทกับพระเจ้า การติดสนิทกับพระเจ้าเป็น
เรื่องที่ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิตของเรา และเราก็จะเกิดผลตลอดชีวิต
ของเราด้วย  

พี่น้องครับ เราสม่ าเสมอกับการติดสนิทกับพระองค์หรือไม่? 
การติดสนิทพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของเราหรือไม่? 
ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะเกิดผลอย่างแน่นอน 
ให้เราเฝ้าเดี่ยวทุกวัน  ภาวนาพระวจนะของพระองค์อย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อเราจะติดสนิทกับพระองค์จนเป็นวิถีชีวิตของเราตลอดไป 
 พระเจ้าทรงอวยพระพร 
  
                      นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

          ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 สิงหาคม   
อิสยาห์ 4:2-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 4:2-6  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกอะไรบ้าง
เกี่ยวกับการปกครองของพระเจ้า
ในอนาคต? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2-4   
“สิง่ทีง่อกเพราะพระเจ้า”  อาจ
หมายถึงพระมาซีฮา  
 แม้บางคนจะคิดว่าหมายถึงยูดาห์ 
แต่ประเด็นก็คือ พระเจ้าจะทรง
ปกป้องคนกลุ่มหนึ่งไว้ด้วยพระคุณ 
และคว ามรั กของพระ องค์ ใ น
ระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ  
 

 ตามที่อิสยาห์พยากรณ์ไว้ คนที่
ได้รับการปกป้องจะถูกแยกออกมา
เพื่อพระเจ้าเมื่อพระมาซีฮาทรง
ปกครองโลกนี้ (ยรม.23:5,6; ศคย. 
6:12,13)  
 ลักษณะเด่นของพวกเขาคือ 
ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความร่ ารวยหรือ
ชื่อเสียง  

ความบริสุทธิ์นี้เกิดจาก 

ความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

และจากการถวายชีวิตแด่พระองค์

ด้วยความเต็มใจ  

 ความชั่วร้ายจะไม่เป็นไปอย่างที่
เป็นอยู่ในเวลานี้  
 พระเจ้าจะทรงท าลายความชั่ว
เมื่อถึงเวลา และผู้ที่ติดตามพระองค์ 
อย่างซื่อสัตย์จะร่วมปกครองกับ
พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี 
 เราอยากมีส่วนร่วมในอนาคตกับ
พระเจ้าหรือไม่ และในขณะนี้เราได้
เตรียมตัวอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับการจัดเตรียมของพระองค์
ในอนาคตกับผู้เชื่อทุกคน  ให้เรา
ใช้เวลานี้ อธิษฐานถวายชีวิตของ
เราให้กับพระเจ้าให้พระองค์ทรงใช้
เราในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความรัก ความเมตตา พระคุณที่
พระองค์ทรงมีต่อเราทุกคน เพื่อ
เราจะได้มีส่วนร่วมรับใช้พระองค์
ในอนาคตได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 2 สิงหาคม   
อิสยาห์ 5:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 5:1-7  
ช้า ๆ 3 รอบ 

ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 1-7 
บทเพลงสวนองุ่นแสดงให้เห็นว่า
ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นจะ
เกิดผล นั่นคือท างานของพระองค์
และผดุงความยุติธรรม  
 แท้จริงแล้วชนชาตินี้ก็เกิดผล แต่
เป็นผลที่ไม่ดี  
 เนื้อหาตอนนี้ใช้การเล่นค า ใน
ภาษาฮีบรูค าว่า “ความยุติธรรม” 

และ “การนองเลือด” มีเสียงคล้าย 
กันมาก เช่นเดียวกับค าว่า “ความ 
ชอบธรรม” และ “ความทุกข์”  
 พระเยซูตรัสว่า “ท่านจะรู้จักเขา
ได้จากผลของเขา” (มธ.7:20)  

เราได้ตรวจสอบ “ผล” ของเรา

ในช่วงนี้หรือไม่ เป็นผลที่ดีหรือเลว  

ใช้การได้หรือยังใช้การไม่ได้? 

 ใช้เวลานี้อ่านพระธรรมตอนนี้อีก 
1-2 ครั้ง ให้เป็นการดลจิตดลใจ
ส าหรับเรา ที่เราจะเป็นคนที่เกิดผล 
และผลนั้นจะเป็นผลที่ดีไม่ใช่เป็น
ผลที่เลว 
 เราจะท าอย่างไรในชีวิตของเรา
เพื่อว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
นั้นจะเป็นผลที่พอพระทัยของพระ-
เจ้า และเป็นผลที่ดี (ยน.15:3-18) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



  สิงหาคม – 9 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน มอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเรา
ให้มีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์ 
เพราะเราไม่สามารถเกิดผลเองได้
เลย นอกจากเราจะติดสนิทอยู่กับ
พระองค์เท่านั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 สิงหาคม   
อิสยาห์ 5:8-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  5:8-19 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8-25 
ในตอนนี้ พระเจ้าทรงประณาม
ความบาปหกอย่าง คือ  
[1] การเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  
    (5: 8-10)  
[2] การเมาเหล้า (5:11,12)   
[3] การโอ้อวดในความบาป  
    (5:18, 19)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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[4] การตั้งมาตรฐานทางศีลธรรม
อย่างผิดๆ (5:20)  

[5] ความหยิ่งยโส (5:21)  
[6] การบิดเบือนความยุติธรรม 

(5:22-24)  
 เนื่ อ งจากความบาปเหล่ านี้   
พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอลโดย
ให้อัสซี เรี ยมาท าลายพวกเขา 
(5:25-30) ยูดาห์จะเผชิญชะตา
กรรมเดียวกันถ้าพวกเขายังไม่  
หันหลังให้ความบาปเหล่านี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11-13 
คนเหล่านี้เสียเวลาหลายชั่วโมงไป
กับการสนุกสนานในวงเหล้ายา
ปลาปิ้ง แต่อิสยาห์พยากรณ์ว่า 
หลายคนจะต้องตายเพราะความ
หิวโหยและความกระหายในที่สุด  
 ความพึงพอใจใดๆ ก็ตามที่ไม่
ได้มาจากพระเจ้าก็ เป็นตัวบ่อน
ท าลายชีวิตเราได้  
 การตัดพระเจ้าออกจากชีวิตก็
เท่ากับเปิดช่องให้ความบาป  

 การหาความสุขใส่ตัวจนไม่ใส่ใจ
ในความต้องการของผู้อื่นไม่ได้
ส่งผลดีอะไร และท าให้เราตกอยู่
ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า  

พระเจ้าทรงต้องการให้เรา 

มีความสุขกับชีวิต (1ทธ.6:17)  

แต่เราต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรม 

ที่อาจดึงเราออกจากพระองค์ 

 พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้เรามี
ความสุข และพระองค์เองก็ทรงพอ
พระทัยที่ ลู กของพระองค์จะมี
ความสุขด้วย แต่ความสุขที่เรามี
นั้นเป็นความสุขแบบไหน เป็น
ความสุขที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้า 
หรือเป็นความสุขที่มาจากความ
บาป ? 
 ดังนั้น ให้เราแสวงหาพระเจ้า ให้
พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของ
เรา แล้วเราก็จะพบกับความสุข 
ความยินดี  ความชื่ นชมอย่ าง
แน่นอน และเป็นความสุขที่นิรันดร์
ด้วย  
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ดังนั้นแทนที่เราจะแสวงหาความสุข 

ให้เราแสวงหาพระเจ้า  

เพราะในพระเจ้านั้น 

จะมีความชื่นชมยินดีอย่างถาวร 

อธิษฐาน 
 ในสดุดี 27:8 ได้บอกกับเราว่า “ 
พระองค์ตรสัแล้วว่า  "จงหาหน้า
ของเรา"  จิตใจของข้าพระองค์
ทูลพระองค์ว่า  "ข้าแต่พระเจ้า  
ข้าพระองค์แสวงพระพกัตร์ของ
พระองค์"  ให้เราใช้เวลานี้ แสวง
พระพักตร์ของพระเจ้า นั่นก็คือการ
นมัสการพระเจ้า ยกย่องถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งนี่คือความ
ยินดี[Joy]ที่แท้จริงเราอาจจะร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้า เช่นเพลง 
“ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา  
[I love you Lord]” 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ชีวิต ครอบครัว คริสต-
จักร การเงิน การงาน ขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับสิ่งเหล่านี้  และมอบ 

ทุกอย่างในชีวิตของเรากับพระองค์ 
ให้พระองค์ทรงใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ และให้
เป็นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 4 สิงหาคม   
อิสยาห์ 5:20-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  5:20-30 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 26-30 
พระธรรมตอนนี้บรรยายว่าพระเจ้า
จะทรงท าอะไรบ้างหากประชาชน
ไม่เชื่อฟังพระองค์ (ฉธบ.28)  
 อัสซีเรียเริ่มรุกรานอิสราเอลใน
สมัยกษัตริย์อาหัส (735-715 ก่อน 
ค.ศ.) มหาอ านาจอัสซีเรียท าลาย
อาณาจักรเหนือในปี  722 ก่อน 
ค.ศ. และท าให้ประชาชนกระจัด
กระจายไปทั่วอาณาจักรอัสซีเรีย  

 ความบาปก่อให้เกิดผลตามมา 
แม้ว่าการพิพากษาจะไม่ได้เกิดขึ้น
ทันที แต่อิสราเอลก็ถูกลงโทษใน
ที่สุด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20 
ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนหาก
คนไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  
 หลายคนมักพูดว่า “ไม่มีใครบอก
ได้หรอกว่าจริงๆ แล้วอะไรผิดอะไร
ถูก” พวกเขาอาจคิดว่าการเมา
เหล้าไม่ได้ท าร้ายพวกเขา การมี
เพศสัมพันธ์นอกสมรสไม่ได้ผิด
อะไร 
 ถ้าเราไม่ยึดพระคัมภีร์ซึ่งเป็น
พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน 
ไม่นานทางเลือกทางด้านศีลธรรม
ก็จะดูคลุมเครือไปหมด  
 

ถ้าไม่มีพระเจ้า 

เราก็มุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลว 

และความทุกข์แสนสาหัส 
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 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้
คือไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด เขา
ตั้งมาตรฐานของตัวเอง เอาความ
ต้องการของตัวเองเป็นหลัก เขา
กล่าวว่า ความบาปไม่มีในโลกนี้ 
การท าตามศีลธรรม มโนธรรมใน
จิตใจ เป็นสิ่งที่ไร้สาระ  
 มนุษย์ในโลกล้วนแต่ท าตามใจ
ตัวเอง เช่น ถ้ามีเงินจะมีภรรยากี่
คนก็ได้ ถ้ามีเงินก็ซื้อทุกอย่างได้ 
โดยไม่สนใจความถูกต้อง 

คนในยุคนี้ไม่ทราบว่า 

อะไรคือความถูกต้อง แต่พระเจ้า

ตรัสว่า พระวจนะของพระเจ้า 

เป็นความจริงและความถูกต้อง  

 ดังนั้น ไม่ว่าสังคมโลกนี้จะว่า
อย่างไร เราต้องไม่สนใจ ให้เรา
กลับมาหาพระวจนะของพระเจ้า
เสมอ และเราจะพบกับความส าเร็จ 
ในชีวิตที่ถูกต้อง 
 เราได้แสวงหาความเข้าใจจาก
พระวจนะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง
ในแต่ละวัน? 

__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอความเข้าใจพระ-
วจนะของพระเจ้าจากการเฝ้าเดี่ยว 
ทุก ๆ วัน ให้พระวจนะนั้นเข้าไป
ในชีวิตของเรา เป็นเลือดเนื้อ และ
วิญญาณของเรา และเราจะด าเนิน
ชีวิตตามพระวจนะนั้นทุก ๆ วัน 
 ทูลขอพระเจ้าประทานก าลังและ
การดลจิตดลใจให้กับเราทุก ๆ วัน 
ที่ เราจะอ่าน ศึกษา และภาวนา
พระธรรมของพระองค์อยู่เสมอ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 5 สิงหาคม   
อิสยาห์ 6:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 6:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์
ประมาณปี 740 ก่อน ค.ศ.  
 อุสซียาห์เป็นโรคเรื้อนจนถึงวาระ
สุดท้าย เพราะเขาพยายามเข้าไป
ท าหน้าที่ ของมหาปุ โรหิตด้วย
ตนเอง (2พศด.26:18-21)  
 แม้ โดยรวมอุสซียาห์ จะ เป็น
กษัตริย์ที่ดีตลอดรัชสมัยที่ยาวนาน
และรุ่งเรือง แต่ประชากรจ านวน
มากก็ละทิ้งพระเจ้า 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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ข้อ 1-3  บัลลังก์ เสราฟิม ทูตสวรรค์
ที่รับใช้อยู่ และค าว่า บริสุทธิ์ ที่ย้ า
ถึงสามครั้งล้วนเน้นที่ความบริสุทธิ์
ของพระเจ้า  
 เสราฟิมเป็นทูตสวรรค์ประเภท
หนึ่งซึ่งได้ชื่อมาจากค าว่า “เผา
ไหม้ ”  ทั้ งนี้ อ าจแสดงถึ งความ
บริสุทธิ์ของทูตสวรรค์  
 ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า ในช่วงที่
ศีลธรรมและจิตวิญญาณตกต่ าลง
ถึงขีดสุด อิสยาห์จ าเป็นต้องเห็น
ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า เพราะ
คว ามบริ สุ ท ธิ์ ห ม ายถึ ง ค ว าม
สมบูรณ์แบบทางศีลธรรม ไร้มลทิน 
และแยกจากความบาปทั้งสิ้น  
 เราทุกคนจ า เป็นต้องได้ เห็น
ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเช่นกัน  
 ความผิดหวัง แรงกดดันจาก
สังคม และความบกพร่องของเรา
ในแต่ละวันล้วนท าให้มุมมองที่  
เรามีต่อพระเจ้าคับแคบลง เรา
จ าเป็นต้องเห็นภาพของพระเจ้าที่
สูงส่ง และเป็นที่เทิดทูนตามพระ
คัมภีร์ เพื่อ เราจะมีก าลังในการ
จัดการปัญหาและความกังวลต่างๆ  

การได้เห็นความสมบูรณ์ 

ทางศีลธรรมของพระเจ้าจะช่วย 

ช าระเราให้บริสุทธิ์จากความบาป  

ก าจัดปัญหาออกจากใจของเรา  

และท าให้เราสามารถนมัสการ 

และรับใช้พระเจ้าได้ 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5-8  
เป็นต้นไป 
เมื่ออิสยาห์ได้เห็นพระเจ้าและได้ยิน
เสียงสรรเสริญของทูตสวรรค์ เขาก็
รู้ว่าเขาไม่บริสุทธิ์จ าเพาะพระพักตร์ 
พระเจ้าและหมดหวังที่จะผ่านมาตร- 
ฐานความบริสุทธิ์ของพระองค์  
 แต่เมื่อถ่านลุกโชนแตะริมฝีปาก
ของเขา เขาก็ได้ยินว่าบาปของเขา
ได้รับการอภัยแล้ว  
 ถ่านไม่ได้ช าระเขา แต่พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ช าระ อิสยาห์ตอบสนอง
ด้วยการอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า 
ไม่ว่างานของเขาจะยากเพียงใด 
แต่เขาก็พูดว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ 
ของทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด!”  
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 อิสยาห์จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอน
การช าระอันเจ็บปวดก่อน เขาจึงจะ
สามารถท างานที่พระเจ้าทรงเรียก
ได้  

ก่อนที่เราจะรับการทรงเรียกของ

พระเจ้าให้เราไปพูดเรื่องราวของ

พระองค์กับคนรอบตัว  

เราจ าเป็นต้องได้รับการช าระ

เหมือนอิสยาห์ คือสารภาพบาปและ

ยอมจ านนต่อพระเจ้า หรือ 

อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์  

 การช าระของพระเจ้าอาจจะ
เจ็บปวด แต่เราต้องรับการช าระให้
บริสุทธิ์  เพื่อเราจะสามารถเป็น
ตัวแทนของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ 
ไร้มลทินได้ 
 เรามีชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้เพื่อ
จะรับใช้พระองค์ และเง่ือนไขของ
การที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้นั้นคือ 
ความบริสุทธิ์ เหมือนกับอิสยาห์
ในตอนนี้ที่ต้องผ่านการช าระจาก
พระเจ้าก่อนที่จะรับใช้พระเจ้าให้
เกิดผล  

 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีหัวใจ
อยากรับใช้พระองค์ และเป็นน้ า -
พระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรารับใช้
อย่างเกิดผลด้วย แต่เราต้องถาม
ตัวเราเองว่า เราได้รับการช าระให้
บริสุทธิ์แล้วหรือยัง หรือเรามีอะไร
ที่ไม่เรียบร้อย มีอะไรที่เป็นความ
บาปที่เราไม่ได้สารภาพหรือไม่  
 ให้ เรา ใช้ เวลานี้ทบทวนและ
สารภาพกับพระองค์ให้พระองค์
ทรงช าระและเพื่อเราจะสามารถรับ
ใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผล 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ส ารวจตัวเราเองว่า มี
อ ะ ไ ร ในชี วิ ตของ เ ราบ้ างที่ ไ ม่
เรียบร้อย มีท่าทีอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ในชีวิตของเรา มีความบาปอะไรที่
เรายังไม่ได้ละทิ้ง หรือมีความบาป
อะไรที่เรายังรักและติดอยู่ ให้เรา
สารภาพ และทูลขอการช าระ การ
ยกโทษจากพระเจ้า เพื่อเราจะ
บริสุทธิ์จ า เพาะพระพักตร์ของ
พระองค์  และ เพื่ อพระองค์ จะ
สามารถใช้เราได้อย่างเกิดผล 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม   
อิสยาห ์6:9-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  6:9-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9-13 
พระเจ้าทรงบอกอิสยาห์ว่าประชาชน
จะฟัง แต่จะไม่วันเข้าใจถ้อยค า
ของเขา เพราะจิตใจของพวกเขา
ดื้อด้านเกินกว่าจะกลับใจใหม่  
 พวกเขากบฏต่อพระเจ้าเรื่อยๆ 
จนพระองค์ทรงหมดความอดทน 
การพิพากษาของพระเจ้าคือปล่อย
ให้พวกเขากบฏและมีจิตใจที่แข็ง
กระด้างต่อไป  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ท าไมพระเจ้ายังทรงส่งอิสยาห์
ไปทั้งๆ ที่พระองค์ทรงรู้ว่าประชา-
ชนจะไม่ยอมฟัง? แม้ชนชาตินี้จะ
ไม่ยอมกลับใจและจะถูกลงโทษ แต่
จะมีบางคนที่ฟัง  
 ใน 6:13 พระเจ้าทรงอธิบายถึง
แผนการของพระองค์ส าหรับคน
ส่วนน้อยที่ติดตามพระองค์อย่าง
ซื่อสัตย์ (เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์)  
 พระเจ้าทรงเมตตาแม้ในเวลาที่
พระองค์ทรงพิพากษา เรายังคง
ได้รับก าลังใจจากพระสัญญาของ
พระเจ้าที่จะรักษาประชากรของ
พระองค์ ไว้  ถ้ า เร าซื่ อสั ตย์ ต่ อ
พระองค์ เราก็มั่นใจได้ว่าพระองค์
จะทรงเมตตา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 11-13    
เมื่อไรประชาชนจึงจะฟัง?  
 พวกเขาจะฟังก็ต่อเมื่อจนมุม 
และไร้ที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้า
อย่างนั้นหรือ?  
 

 พวกเขาอาจจะฟังเมื่อกองทัพรุก
เข้ามาท าลายดินแดน และเมื่อ
ประชาชนถูกต้อนไปเป็นเชลย  
 “หนึ่งในสิบ” อาจหมายถึงคนที่
เหลืออยู่ ในดินแดนนั้นหลังจาก  
ตกเป็นเชลย หรืออาจหมายถึงคน
ที่กลับมาจากบาบิโลนเพื่อสร้าง
บ้านเมืองขึ้นมาใหม่ ทั้งสองกลุ่มนี้
มี คนประมาณหนึ่ ง ในสิ บขอ ง
ประชากรทั้งหมด  
 เมื่อไรเราจึงจะฟังพระเจ้า? เรา
จะต้องเผชิญความหายนะเหมือน 
ยูดาห์ก่อนจึงจะฟังพระวจนะของ
พระเจ้าหรือ จงคิดถึงสิ่งที่พระเจ้า
อาจก าลังจะตรัสกับเรา และจงเชื่อ
ฟังพระองค์ก่อนที่จะสายเกินไป 
 พระธรรมตอนนี้ได้เตือนให้เรามี
ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า การเชื่อฟัง
ควรจะเป็นวิถีชีวิตของเรา เพราะ
เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตของเรา
จะเจริญรุ่ง เรือง และได้รับการ
ปกป้องให้พ้นจากศัตรูโดยเฉพาะ
มารซาตานที่คอยโจมตีเรา  
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 ดังนั้นอย่าให้มีแม้แต่นาทีเดียว 
ที่เราจะมีท่าทีไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
เพราะจะเป็นช่องโหว่ท าให้เกิด 
การโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามได้ 

เราอาจจะอ่อนแอได้  

แต่ให้เรามีท่าทีที่จะ 

ขออยู่ภายใต้ปีกของพระเจ้า 

แน่นอนที่พระเจ้า 

จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ของพระองค์ทรงปกป้องเราเสมอ  

 เราอยากตั้งใจเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 91 
ให้พระเจ้าเป็นที่ก าบังของเรา และ
ให้เราอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์
เสมอ 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิต ความ-
คิด อารมณ์ จิตวิญญาณของเรากับ
พระองค์เสมอ เพื่อเราจะมีชีวิตที่
ด าเนินไปกับพระองค์ตลอดไป 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 7 สิงหาคม   
อิสยาห์  7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 7 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 1      ปี 734 ก่อน ค.ศ กษัตริย์  
อาหัสแห่งยูดาห์ซึ่งอยู่ในกรุงเยรู-
ซาเล็มก าลังจะถูกอาณาจักรเหนือ
หรืออิสราเอลและอารัมโจมตี  
 อิสราเอลกับอารัมเป็นพันธมิตร
กัน อาหัสหวาดหวั่นว่ายุคสมัยของ
ตนอาจจะสิ้นสุดลง และกลัวกองทัพ
ที่เข้ามารุกราน ซึ่งฆ่าประชาชนไป
เป็นอันมาก และจับพวกเขาไปเป็น
เชลย (2พศด.28:5-21)  

 แต่อิสยาห์ท านายไว้ว่าเวลานี้ยัง
ไม่ ใช่จุดจบของอาณาจักรยูดาห์ 
หมายส าคัญของอิมมานูเอลจะเป็น
หมายส าคัญของการช่วยกู้ 
 

ข้อ 2 “ราชส านักของดาวิด” 
หมายถึงยูดาห์หรืออาณาจักรใต้  
 “เอฟราอิม” เป็นเผ่าที่มีอิทธิพล
ทางเหนือ หมายถึง อิสราเอลหรือ
อาณาจักรเหนือหรืออาณาจักร
เหนือ 
 

ข้อ 8 อาหัสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย
ที่สุดองค์หนึ่งของยูดาห์  
 อาหัสไม่ยอมรับความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า แต่กลับพยายามซื้อ
ความช่วยเหลือจากชาวอัสซีเรีย
ด้วยเงินและทองจากพระวิหาร 
(2พกษ.16:8)  
 เมื่อชาวอัสซีเรียมาถึง พวกเขา
กลับสร้างปัญหามากขึ้นแทนที่จะ
ช่วยเหลือ  
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 ในปี 722 ก่อน ค.ศ. สะมาเรียซึ่ง
เป็น เมื องหลวงของเอฟราอิม 
(สะมาเรียอีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล
หรืออาณาจักรเหนือ) ก็แพ้กอง - 
ทัพอัสซีเรีย อาณาจักรเหนือจึง
สิ้นสุดลง 
 
ข้อ 20         การจ้างอัสซีเรียมา
ช่วยเหลือจะกลับกลายเป็นการ  
ล่มสลายของยูดาห์เอง (2พกษ . 
16:7,8)  
 การ “โกน” ผมของยูดาห์เป็น
สัญลักษณ์ของความอับอายขาย
หน้าอย่างยิ่ง พระธรรมกันดารวิถี 
6:9 อธิบายว่าหากคนที่แยกตัว
ออกเพื่อพระเจ้านั้นเกิดเป็นมลทิน 
เขาจะต้องโกนศีรษะของเขา ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการช าระตัว  
 การโกนขนตามร่างกาย ถือเป็น
สิ่ งที่ น่ าละอาย เพราะ เป็นการ
เปิดเผย ความเปลือยเปล่า   
 การโกนเครา เป็น เรื่ อ งที่ น่ า     
อับอายมากส าหรับชายชาวฮีบรู 
(2ซมอ.10:4,5) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 12 
อาหัสดูชอบธรรมเมื่อเขาบอกว่า 
จะไม่ทดลองพระเจ้าด้วยหมาย -
ส าคัญ (“เราจะไม่ทูลขอ เราจะ
ไม่ทดลองพระเจ้า”)  
 แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงบอกให้
อาหัสขอหมายส าคัญ แต่อาหัส
ไม่ได้อยากรู้ว่าพระเจ้าจะตรัสอะไร  
 เรามักจะหาข้อแก้ตัว เช่น ไม่
อยากรบกวนพระเจ้า เพื่อเราจะได้
ไม่ต้องสื่อสารกับพระองค์ ดังนั้น
อย่าให้สิ่งใดขัดขวางเราจากการ 
ฟังพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์  

การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า  

และการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 

เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกและต้องพัฒนา  

 จงให้ตัวอย่างของกษัตริย์อาหัส
เตือนเราให้เห็นถึงผลร้ายของการ
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ต้อง
เผชิญกับความยากล าบากและภัย-
พิบัติเหมือนที่อาหัสได้เผชิญนั้น 
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 เราได้จัดระบบชีวิตของเราที่จะ
ติดสนิทกับพระเจ้า ฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
ได้รับการดลจิตดลใจในวิธีต่างๆ ที่
เราจะรักพระองค์ ชื่นชมยินดีใน
การติดสนิทกับพระองค์ และมีชีวิต
ที่กระตือรือร้นในการนมัสการกับ
พระองค์เสมอ 
 อธิษฐานพระเจ้าทรงอวยพระพร
คริสตจักรของเรา เพื่อคริสตจักร  
ที่ เรานมัสการอยู่นั้นจะเป็นที่ๆ 
ส าแดงการทรงสถิตของพระเจ้า 
และเป็นที่สร้างชีวิตของพี่น้อง 
ทุกๆ คนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 8 สิงหาคม   
อิสยาห์ 8:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 8:1-10 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-4  พระธรรมตอนนี้ท านาย
ถึงการล่มสลายของอิสราเอลและ
อารัม  
 อารัมตกเป็นของอัสซี เรียใน      
ปี 732 ก่อน ค.ศ. ตามมาด้วย
อิสราเอลในปี 722 ก่อน ค.ศ.  
 อิสยาห์บันทึกถ้อยค าของเขาไว้
ในหนังสือม้วนแผ่นใหญ่ต่อหน้า
สาธารณชน พระเจ้าทรงเตือน
ประชากรทั้งหมดของพระองค์ 

ข้อ 7,8    ศูนย์กลางอาณาจักร 
อสัซีเรียตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าไทกริส
และยูเฟรติส กระแสน้ าที่หลาก
เชี่ยวนี้ เปรียบได้กับกองทัพอัน
มหึมาของอัสซีเรีย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 6-8 
“น ้ าแห่งชิโลอาหซึ์ง่ไหลเอือ่ยๆ”  
หมายถึงการดูแลที่อ่อนโยนและ
ธ ารงชีวิตของพระเจ้า  
 เนื่องจากยูดาห์ไม่ยอมรับความ
เมตตาของพระเจ้าและเลือกที่จะ
ขอความช่วยเหลือจากชนชาติอื่น 
พระเจ้าจึงทรงลงโทษพวกเขา  
 เราเห็นพระลักษณะเด่นสอง
อย่างของพระเจ้า คือความรักและ
พระพิโรธของพระองค์  
 การเพิกเฉยต่อความรักและการ
ทรงน าของพระองค์ท าให้ เกิด 
ความบาปและน ามาถึงพระพิโรธ 
เราต้องคิดถึงผลที่ เกิดจากการ
ตัดสินใจของเรา  
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 พระเจ้าทรงต้องการจะปกป้อง
เราจากการตัดสินใจผิดทาง แต่
พระองค์ก็ยังทรงให้เสรีภาพแก่เรา
ที่จะตัดสินใจ 

เมื่อพระเจ้าทรงให้สิทธิในการ

ตัดสินใจส าหรับเราแล้ว จงให้เรา

ตัดสินใจอย่างระมัดระวังและถูกต้อง  

 แต่การที่เราจะท าเช่นนี้ได้นั้นเรา
ต้องรู้ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ง
เราจะรู้ได้โดยการศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์ และเราต้องติดสนิท
กับพระองค์เพื่อเราจะสามารถรับ
การทรงน าจากพระองค์ ในการ
ประยุกต์พระวจนะของพระองค์ที่
เราได้รับนั้นให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เราเผชิญนั้นได้ 
 เรามีวิถีชีวิตที่ติดสนิทพระองค์
ในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า 
และในการฝึกทักษะฝ่ายวิญญาณ
ของเราในการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปก- 
ป้องเราให้พ้นจากการล่อลวงของ
โลกนี้ที่จะดึงเราออกไปจากการ  
ใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเท
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
สวมทับให้เราเต็มล้นด้วยพระองค์ 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่มีลมหายใจเข้า
ออกเป็นพระองค์ตลอดเวลา และ
เพื่ อชีวิ ตของเราจะ เป็นชีวิตที่    
ติดสนิทกับพระองค์ เสมอ และ
ถวายเกียรติแด่พระองค์อยู่ตลอด 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 9 สิงหาคม   
อิสยาห์ 8:11-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 8:11-22 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11-15              อิสยาห์รวมทั้ง 
ผู้เผยพระวจนะส่วนใหญ่ถูกมองว่า
เป็นคนทรยศเพราะพวกเขาไม่
สนับสนุนนโยบายของยูดาห์  
 พวกเขาเรียกร้องให้ประชาชน
ถวายตัวแด่พระเจ้าก่อน แล้วจึง
ถวายความจงรักภักดีแด่กษัตริย์ 
นอกจากนี้พวกเขายังท านายถึง
การล้มล้างรัฐบาลด้วย 
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ข้อ 19            ประชาชนปรึกษา
คนทรงเจ้าเข้าผีเพื่อหาค าตอบจาก 
คนตายแทนที่จะปรึกษาพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์อยู่  

มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้อนาคต  

และพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นนิรันดร์ 

เราจึงวางใจให้พระองค์ทรงน าเราได ้

 

ข้อ 21         หลังจากที่ประชากร
ยูดาห์ปฏิเสธแผนการของพระเจ้า
ที่มีต่อพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะ
โทษพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญความ
ยากล าบาก  
 ประชากรยังคงโทษพระเจ้าเสมอ
ทั้งๆ ที่พวกเขาก่อปัญหาขึ้นมาเอง 
  

เราตอบสนองอย่างไร 

เมื่อเราตัดสินใจแล้วเกิดผลเสีย  

เราโทษใคร  

จงหาทางพัฒนาตนเอง 

ผ่านความล้มเหลวนั้น 

แทนที่จะโทษพระเจ้า 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ในข้อ 17   
อิสยาห์ตัดสินใจจะรอคอยพระเจ้า  
แม้พระองค์จะ “ทรงซ่อนพระ-
พกัตร์ของพระองค์จากเช้ือสาย
ของยาโคบ”  
 ค าพยากรณ์หลายเรื่องที่พระเจ้า
ประทานแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะ
เป็นจริงหลังจากเวลาผ่านไป 700 
ปี หรือบางเรื่องก็ยังไม่เกิดขึ้นเลย
ในชั่วชีวิตนั้น  
 เราเต็มใจจะยอมรับเวลาของ 
พระเจ้าแทนที่จะเป็นเวลาของเรา
หรือไม่  ขณะนี้ เรามีเรื่องอะไรที่
ก าลังรอคอยพระเจ้าอยู่? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า เราอาจจะใช้พระธรรม
สดุดีบทที่  8 อธิษฐานออกเสียง
สรรเสริญพระเจ้าจากพระธรรม  
บทนี้ก็ได้ 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงน าในชีวิต
ของเราตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราถึงการ
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และ
การที่ เราจะน าพระสุรเสียงของ
พระองค์นั้นมาปฏิบัติในชีวิตของ
เราได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 10 สิงหาคม   
อิสยาห์ 9:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  9:1-7 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้พยากรณ์ถึง
พระเยซูคริสต์ว่าอย่างไรบ้าง? (ข้อ 
6-7) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-7      เด็กซึ่งจะเป็นผู้ช่วยกู้
ของพวกเขาคือ พระเยซูผู้ทรงเป็น 
พระมาซีฮา  
 มัทธิวอ้างถึงพระธรรมตอนนี้ 
เพื่ออธิบายการรับใช้ของพระคริสต์ 
(มธ.4:15,16)  

 ดินแดนของเศบูลุนและนัฟทาลี 
หมายถึงอาณาจักรเหนือทั้งหมด
และยังเป็นดินแดนที่พระเยซูทรง
เติบโตขึ้นและมักท าพันธกิจที่นั่น 
นี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาได้เห็น 
“ความสว่างยิง่ใหญ่” 
 

ข้อ 2-6           ในเวลาที่มืดมิด 
พระเจ้าทรงสัญญาจะส่งผู้ที่ เป็น
แสงสว่างมาสาดส่องทุกคนที่อาศัย
อยู่ในเงาของความตาย  
 ผู้ นั้ นทรง เป็นทั้ ง  “ที่ ปรึ กษา
มหัศจรรย์” และ “พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์” 
ถ้อยค าแห่งความหวังนี้กลายเป็น
จริง เมื่อพระคริสต์ประสูติและทรง
ตั้งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ 
พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยกู้ทุกคน
จากการเป็นทาสของบาป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
เมื่อเราอยู่ในความทุกข์ล าเค็ญและ
ความสิ้นหวัง  
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เรามองไม่เห็นว่าความทุกข์โศก

เหล่านั้นจะจบสิ้นเมื่อใด  

แต่เราอุ่นใจได้ว่า ถึงแม้พระเจ้า 

จะไม่น าปัญหาออกไปทุกครั้ง  

แต่ถ้าเราติดตามพระองค์อย่างสุดใจ 

พระองค์จะทรงน าเราผ่านปัญหา

เหล่านั้นไปอย่างปลอดภัยแน่นอน 

 
 เมื่อเรารู้จักพระเจ้า และเราเป็น
ลูกของพระองค์ เราไม่จ าเป็นต้อง
กลัวความทุกข์ล าบากเลย แม้
พระองค์อาจจะไม่ได้เอาความทุกข์
นั้นออกไปอย่างรวดเร็ว  
 เพราะเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา 
เราก็สามารถไว้วางใจพระองค์ได้
เสมอ  
 และที่พระองค์ทรงอนุญาตให้
ความล าบากเกิดขึ้นกับเรานั้น 
เพราะพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์
บางอย่างส าหรับเรา ดังนั้นให้เรา
ไว้วางใจพระองค์เถิด 
 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์
ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยกู้เราให้
พ้นจากความบาปผิด 
 อธิษฐานโดยอ่านค าพยากรณ์ที่
เกี่ยวกับพระเยซูใน อิสยาห์ 9:6-7  
อีกหลายๆ รอบ เป็นการประกาศ
ความจริงแห่งการช่วยกู้ส าหรับ
ชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 11 สิงหาคม   
อิสยาห์ 9:8-10:4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 9:8-10:4 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือความบาปของคนอิสราเอล
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 21  
มนัสเสห์และเอฟราอิมคือเผ่าใน
อาณาจักรเหนือ และเป็นเชื้อสาย
ของบุตรชายทั้งสองคนของโยเซฟ 
พวกเขาท าสงครามกลางเมืองกัน
เพราะความเห็นแก่ตัว และความ
ชั่วของเขาเอง 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
9:8-10  ความเย่อหยิ่งท าให้ชาว
อิสราเอลคิดว่ าพวกเขาจะฟื้น
สภาพและสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่
ด้วยก าลังของตัวเอง  
 แม้พระเจ้าจะทรงสร้างชนชาติ
อิ ส ร า เ อลขึ้ นม าและประทาน
ดินแดนให้พวกเขา แต่พวกเขาก็
ยังคงไว้ใจตัวเองมากกว่าพระองค์  

เรามักจะภาคภูมิใจกับ 

ความส าเร็จของเราโดยลืมไปว่า 

พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทาน

ทรัพยากรและความสามารถให้เรา  

แม้แต่ความเป็นคริสเตียน 

ก็อาจท าให้เราเย่อหยิ่งได้  

 พระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อเรา
เย่อหยิ่งหรือไว้ใจตัวเองเพราะ   
สิ่งเหล่านี้ท าให้เราขาดการติดต่อ
กับพระองค์ 
 

10:1 พระเจ้าจะทรงพิพากษาตุลา
การที่คดโกงและคนที่ตรากฎหมาย 

อย่างไร้ความยุติธรรม คนที่กดขี่
คนอื่นจะถูกกดขี่เสียเอง  
 การอาศัยอยู่ในชนชาติที่มีความ
ยุติธรรมนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ละ
คนจะต้องให้ความยุติธรรมแก่   
คนยากจนและคนที่ไม่มีอ านาจ
ต่อรองด้วย  
 อย่าโยนความรับผิดชอบของเรา
ไปให้ประเทศชาติหรือคริสตจักร
เราต้องรับผิดชอบการกระท าของ
เราต่อพระเจ้า 
 เราต้องรับผิดชอบการกระท า
ของเราเอง โดยเฉพาะในพระธรรม
ตอนนี้ที่ เราต้องระวังเรื่องความ
หยิ่ง หรือเรื่องความยุติธรรมใน
สังคมและชุมชนที่เราอยู่ รวมทั้ง
คริสตจักรและครอบครัวของเรา
ด้วย  

ประเด็นส าคัญคือ  

เราต้องให้ความจริงมาเป็นหลักการ

ในการด าเนินชีวิตของเรา และความ

จริงนั้นมาจากพระวจนะของพระเจ้า

ที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
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 เราได้ให้พระวจนะของพระเจ้า
มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของ 
เราขนาดไหน เราได้ศึกษาหรือได้
เข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามาก
ขนาดไหนแล้ว? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ได้ประทานพระวจนะของ
พระเจ้าให้กับเราที่ เราสามารถ
ศึกษาและน ามาใช้ในชีวิตของเรา
ได้ ทูลขอพระเจ้าให้เราสามารถ
เข้าใจและมีก าลังในการเข้าใจและ
ประยุกต์พระวจนะของพระองค์นั้น
มาใช้ในชีวิตของเราอย่างถูกต้อง 
เพื่อเราจะได้ถวายเกียรติยศแด่
พระองค์ในชีวิตของเราได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 12 สิงหาคม   
อิสยาห์ 10:5-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 10:5-19  
ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่อพระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียในการ
จัดการอิสราเอล แล้วท าไมพระเจ้า
จึงจะยังลงโทษอัสซีเรียอีก? (ข้อ7-
9,12) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7 แม้อัสซีเรียจะไม่รู้ตัวว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า
แต่พระเจ้าก็ทรงใช้ชนชาตินี้เป็น
เครื่องมือในการพิพากษาประชากร
ของพระองค์  
 

 ในประวัติศาสตร์ พระเจ้าทรง  
ท าให้แผนการของพระองค์ส าเร็จ    
ไม่ว่าใครหรือชนชาติใดจะปฏิเสธ
พระองค์ก็ตาม  
 พระเจ้าไม่เพียงสร้างโลกแล้ว 
ปล่อยมันไว้เช่นนั้น เนื่องจากพระ-
เจ้าผู้ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต และทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด พระองค์ก็ยัง
ทรงครอบครองโลกอยู่ในทุกวันนี้ 
เราจึงมีความมั่นคงได้ในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 
 

ข้อ 12 ในไม่ช้าอัสซีเรียก็จะถูก
ลงโทษตามค าพยากรณ์  
 ทหารอัสซีเรีย 185,000 คนถูก
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ประหารในปี 701 ก่อน ค .ศ. 
(37:36,37)  
 ต่อมาอาณาจักรอัสซีเรียพ่ายแพ้
บาบิโลนและไม่ได้กลับมาเป็น
มหาอ านาจของโลกอีกเลย 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12 ชาวอัสซีเรียหยิ่งผยองขึ้น 
พวกเขาคิดว่าตนเองประสบความ 
ส าเร็จทุกอย่างก็เพราะก าลังของ
พวกเขาเอง  
 ความส าเร็จอาจท าให้มุมมอง
ของเราบิดเบือนไปหากเราไม่
ตระหนักว่ าพระเจ้ าทรงท าให้   
พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จ
ผ่านทางเรา  

เมื่อเราคิดว่าเราแข็งแกร่ง เราก็

ก าลังจะล้มเหลวเพราะความเย่อหยิ่ง

ท าให้เรามองข้ามความจริงที่ว่า 

พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่ง 

 

ข้อ 15             ไม่มีเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใดที่ท างานได้เองโดย
ไม่ต้องมีคนหยิบจับใช้สอย  
 ชาวอัสซีเรียเป็นเครื่องมือใน 
พระหัตถ์ของพระเจ้า แต่พวกเขา
ไม่เห็นความจริงข้อนี้ 
 

  เมื่อ เครื่องมือโอ้อวดว่าตนมี
อ านาจเหนือผู้ที่ใช้มัน เครื่องมือนั้น
ก็เสี่ยงกับการถูกโยนทิ้ง  
 เรามีประโยชน์ เท่าที่ เรายอม   
ให้พระเจ้าทรงใช้เราเท่านั้น หาก
พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติหรือ
ความสามารถต่างๆ ให้แก่เราอย่า
ทึกทักเอามาเป็นของเราเองหรือ
คิดว่าเรามีสิทธิพิเศษ 

ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ

ความสามารถและโอกาสต่างๆ  

ของเราที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ 

 ไม่ ว่ าจ ะ เป็นอาชีพ  สุ ขภาพ 
ครอบครัว ความส าเร็จ คริสตจักร 
เราต้องไม่หยิ่งแบบอัสซีเรีย และ
เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าส าหรบั
ที่พระเจ้าทรงใช้เราในการต่างๆ  
 เรามีอะไรบ้างที่เรามีโอกาสรับใช้
พระเจ้าขณะนี้ อาจจะเป็นทักษะ 
ความสามารถ โอกาส ? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับของประทาน ความสามารถ
ทักษะ โอกาส และทุกสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้กับเราเพื่อเรามีชีวิตอยู่ 
แล ะ เพื่ อ เ ร าจะรั บ ใช้พร ะอ งค์ 
สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรง  
มีพระเมตตากรุณาต่อเราที่ทรง   
ใช้เราให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
ปกป้องเราให้พ้นจากการทดลอง
ของความหยิ่งผยอง และให้เราเป็น
คนที่ถ่อม ที่จะรับใช้พระองค์ และ
ปรนนิบัติพี่น้องด้วยการตระหนัก
ว่า เราเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ที่
จะให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ในแผ่นดินโลกนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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วันที่ 13 สิงหาคม   
อิสยาห์ 10:20-34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 10:20-34 
ช้าๆ  2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 20,21  
เมื่อกองทัพอัสซีเรียถูกท าลาย   
ไปแล้ว ประชากรกลุ่มหนึ่งของ 
พระเจ้าจะเลิกพึ่ งอัสซี เรียและ    
หันมาวางใจในพระเจ้า  
 ชนหยิบมือที่ เหลือนี้ เป็นเพียง
เสี้ยวหนึ่งของประชากรอิสราเอล   
ที่มีอยู่เดิม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20,21   
“คนทีเ่หลืออยู่” คือบรรดาคนที่
ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้จะอยู่
ท่ามกลางความหวาดกลัวของการ
รุกราน  
 ความเชื่อเป็นคุณสมบัติส าคัญ
ของชนหยิบมือที่เหลืออยู่ การเป็น
เชื้อสายของอับราฮัม อาศัยใน
ดินแดนพันธสัญญา และเคยวางใจ
พระเจ้านั้นยังไม่เพียงพอ  
 เราคิดว่าการเป็นลูกหลานคริส-
เตียน ระเบียบหรือพิธีการในการ
นมัสการ หรือประสบการณ์ในอดีต
เป็นสิ่งที่ท าให้เรามีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่  

กุญแจส าคัญของการเป็นคริสเตียน

คือความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ 

 เราเป็นคนที่เหลืออยู่ของพระเจ้า
ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าหรือไม่ เรา
เป็นคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องใน
พระเจ้าหรือไม่ เราเป็นคนที่รู้จัก 
พระเจ้าและมีความสัมพันธ์สนิทกับ 
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พระเจ้าหรือไม่ และเราเป็นคนที่
ส าแดงพระลักษณะของพระเจ้า
ให้กับชาวโลกนี้ได้รู้จักถึงพระองค์
หรือไม่ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนเช่นนี้ 
“คนที่เหลืออยู่”  
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคริส -
เตียนที่แท้จริง ที่รู้จักพระองค์ ที่ติด
สนิทกับพระองค์  และที่ส าแดง 
พระเจ้าให้กับชาวโลกที่กลับมา  
รับเชื่อในพระองค์ และทูลขอพระ-
เจ้าทรงใช้เราที่จะเป็นคนที่สร้าง  
พี่น้องในครอบครัว และในคริสต-
จักรให้ เติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ใน  
พระคริสต์ จนกระทั่งเขาจะเกิดผล
ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ในที่สุด 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 14 สิงหาคม   
อิสยาห์ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 11 ช้าๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-9 อัสซีเรียจะเป็นเหมือน
ต้นไม้ที่ถูกโค่นขณะที่มีอ านาจ
สูงสุด(10:33,34) และจะไม่มีวัน 
คืนสู่อ านาจอีกเลย  
 ส่วนยูดาห์ (ราชวงศ์ของดาวิด) 
จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดให้
เหลือแต่ตอ แต่จะมีหน่อใหม่งอก
ขึ้นมาจากตอนั้น คือพระมาซีฮา 
พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่กว่าต้นเดิม
และจนเกิดผลมากกว่า  

 พระมาซี ฮ าทร งท า ให้พ ร ะ -
สัญญาของพระเจ้าที่ว่าเชื้อสาย
ของดาวิดจะปกครองชั่วนิรันดร์ 
(2ซมอ.7:16) นั้นเป็นจริง 
 

ข้อ 15,16 อิสยาห์ก าลังกล่าวถึง
การอพยพครั้งใหม่ หรือครั้งที่สอง 
เมื่อพระเจ้าจะทรงน าประชากรที่
กระจัดกระจายไปนั้นกลับมายัง 
ยูดาห์ และพระมาซีฮาจะเสด็จมา
ปกครองโลก  
 พระเจ้าทรงท าให้ทะเลแดงแห้ง
เพื่อให้ชาวอิสราเอลเดินข้ามได้
ขณ ะที่ พ ว ก เข า เดิ นท า ง ไ ปสู่
ดินแดนแห่งพันธสัญญา (อพย.14)  
 พระองค์ทรงท าให้แม่น้ าจอร์แดน
แห้ง เพื่อให้อิสราเอลข้ามเข้าไป 
ในดินแดนนั้น (ยชว.3)  
 และพระเจ้าทรงเตรียมหนทาง
อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ปร ะ ชาก รขอ ง
พระองค์กลับมา 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 6-10 
ยุคทองยังมาไม่ถึง เวลานั้นจะเป็น
ช่วงที่สงบสุข เด็กๆ จะเล่นกับสัตว์
ร้ายได้  
 ทั้ งหมดนี้ จะยั งไม่ เกิดขึ้ นทุก
อย่ า ง เ มื่ อ พ ร ะค ริ ส ต์ เ ส ด็ จ ม า     
ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ธรรมชาติยัง
ไม่กลับสู่สมดุลย์และยังไม่เข้ารูป
เข้ารอยอย่างที่ควรจะเป็น (ดู รม. 
8:9-22) ความสงบสุขที่สมบูรณ์จะ
เกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์ทรงปกครอง
โลกนี้เท่านั้น 
 แม้ยุคทองทางกายภาพยังมา  
ไม่ถึง แต่เราสามารถให้ยุคทอง
ฝ่ายวิญญาณ หรือบรรยากาศของ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ โดยการให้พระ-
เจ้าทรงครอบครองในชีวิตของเรา 
ในครอบครัว คริสตจักรและชุมชน
ของเราได้  

สิ่งที่เราต้องท าคือให้พระเจ้าและ

หลักการของพระเจ้าครอบครอง

รอบๆ ตัวเราทุกด้านนั่นเอง 

 เราคิดว่า เราจะให้พระเจ้าและ
หลักการของพระองค์ครอบครอง
เราอย่างไรในเชิงปฏิบัติ? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามค าอธิษฐานของ
พระเยซูจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 
6.9-13 โดยเฉพาะข้อ 10 ที่กล่าว
ว่า “ ขอให้แผ่นดินของพระองค์
มาตัง้อยู่   ขอให้เ ป็นไปตาม
พระทยัของพระองค์  ในสวรรค์
เป็นอย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้
ในแผ่นดินโลก” อธิษฐานยกย่อง
พระนามของพระองค์  ทูล เชิญ
พระองค์ทรงครอบครองชีวิตของ
เรา ครอบครัว คริสตจักรและ
ชุมชนของเรา ให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 สิงหาคม   
อิสยาห์ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 12 ช้าๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมอิสยาหบ์ทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
พระธรรมบทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญ 
ที่บรรยายถึงความชื่นชมยินดีของ
ประชากรเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จ
มาปกครองโลก  
 ในปัจจุบันเราเองก็ต้องส านึกถึง
พระคุณของพระเจ้าด้วยเช่นกัน 
คือเราต้องขอบพระคุณพระองค์ 
สรรเสริญพระองค์ และบอกเรื่อง
ของพระองค์กับคนอื่น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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เราต้องสรรเสริญพระองค์ 

ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ 

และเราควรจะแบ่งปันข่าวประเสริฐ

กับคนอื่น 

 
อธิษฐาน 
 วันนี้ให้เราสรรเสริญยกย่องพระ-
เจ้า โดยการอธิษฐานออกเสียง 
จากพระธรรมอิสยาห์บทที่ 12 นี้ 
อธิษฐานออกเสียงหลายๆ รอบ จน 
กระทั่งเราสัมผัสว่า บทสรรเสริญนี้
เป็นบทสรรเสริญของเราที่มีต่อ 
พระเจ้า และให้เราเทใจของเรา
สรรเสริญพระองค์ด้วยใจที่โมทนา
พระคุณพระองค์ และด้วยความชื่น
บานที่เรามีในพระเจ้านั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
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วันที่ 16 สิงหาคม   
สุภาษิต 24:17-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 24:17-22 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ีและ
การตอบสนอง ข้อ 17,18 
ดาวิดซึ่งเป็นราชบิดาของโซโล -
มอนไม่ได้กระหยิ่มยิ้มย่องเมื่อ   
ซาอูลศัตรูคู่อาฆาตถูกสังหาร  
(ดู 2ซมอ.1)  
 ในทางกลับกันเอโดมเริงร่าเมื่อ
อิสราเอลพ่ายแพ้ และพวกเขาก็ 
ถูกพระเจ้ าลงโทษเพราะท่าที
เช่นนั้น (อบด.12)  

 การหัวเราะเยาะผู้อื่นเมื่อเขา
ประสบเคราะห์ร้ายก็เท่ากับว่าเรา
ท าตัวเป็นผู้แก้แค้นเสียเองและก้าว
ก่ายหน้าที่ซึ่งเป็นของพระเจ้าผู้ 
ทรงเป็นผู้พิพากษาเหนือโลกแต่
เพียงผู้เดียว  
 เมื่อเราเป็นคริสเตียน เราจะ
ด าเนินชีวิตด้วยหลักการของพระ
เจ้า และนี่ก็คือหลักการหนึ่งของ
พระเจ้าในการด าเนินชีวิตคือ ไม่ดี
ใจ(หรือไม่สมน้ าหน้า) เมื่อศัตรู 
(หรือคนที่เคยท าร้ายเรา)บาดเจ็บ 
เราต้องมีวิญญาณแห่งการให้อภัย 
วิญญาณแห่งการเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น แม้คนนั้นจะเคยท าร้ายหรือ
ให้ร้ายเรา 
 และในท านองเดียวกัน เราต้อง
ไม่ว่าวิญญาณแห่งการแก้แค้น แต่
มอบการแก้แค้นนั้นให้กับพระเจ้า  
 เราต้องไม่มีวิญญาณแห่งการ   
ท าร้ายตอบแทนการร้าย เพราะ 
นั่นไม่ใช่วิญญาณและท่าที ของ 
พระเจ้าของเรา   
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เพราะเมื่อเราท าบาป  

เรากลับมาหาพระองค์  

พระองค์ก็ทรงโปรดอภัยเราเสมอ 

พระองค์ไม่เคยถือโทษโกรธเรา 

แต่ให้โอกาสเราเสมอ  

ดังนั้นเราจึงควรตอบสนองต่อคนอื่น

โดยเฉพาะคนที่ให้ร้ายเรา 

เหมือนที่พระเจ้าทรงกระท าด้วย 

 ขณะนี้มีใครบ้างที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อเรา เคยให้ร้ายเรา เราสามารถ
อธิษฐานอวยพรเขาหรือไม่ โดย 
เฉพาะถ้าคนนั้นเป็นพี่น้องของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 คิดถึงคนที่ให้ร้ายหรือท าร้ายเรา 
ให้เราใช้เวลานี้อวยพรเขา และให้
เรากลับคืนดีกับเขาอย่างจริงใจ 
เพราะนี่เป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ส าหรับเราที่เป็นลูกของพระองค์ 
 ให้ เราทูลขอพระเจ้า ที่ เราจะ
สามารถรับหลักการด าเนินชีวิตใน 

ด้านต่าง ๆ จากพระธรรมสุภาษิต 
เพื่อ เราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติ   
แด่พระเจ้าได้ในทุกกรณี 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพา ะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 17 สิงหาคม   
สุภาษิต 24:23-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 24:23-29 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 26   จุมพิตบนริมฝีปากเป็น
เครื่องหมายของมิตรภาพที่แท้จริง  
 ผู้คนมักคิดว่าเขาบิดเบือนความ
จริงเพื่อรักษาความรู้สึกของเพื่อน
เป็นสิ่ งที่ดี  แต่คนที่ ให้ค าตอบที่
ซื่อตรงต่างหากที่เป็นเพื่อนแท้ 
 นี่เป็นหลักการความสัมพันธ์ที่
เราควรมีต่อเพื่อนเรา เหมือนที่ มธ. 

5:37 บอกไว้ว่า “จริงกจ็งว่าจริง 
ไม่ก็ว่ าไม่ พูดแต่เพียงน้ีก็พอ  
ค าพดูเกินน้ีไป มาจากความชัว่ ”  
 เพราะโลกนี้บอกว่า ถ้าเราเป็น
เพื่อนกัน เราต้องรักษาน้ าใจกัน 
และอย่าให้เราท าให้เขาสะเทือนใจ 
ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้หมายความเรา
ต้องโกหก  

เราควรจะพูดความจริงด้วยใจรัก 

ไม่ใช่โกหก 

เพื่อรักษาน้ าใจเพื่อนของเรา 

 ในครอบครัวเรา หรือในคริสต -
จักรของเรานั้น เรารักษามิตรภาพ
ของเราด้วยความจริงหรือไม่? เคย
มีหรือไม่ที่ เราพูดความจริง แต่
อาจจะเป็นความจริงที่ เจ็บปวด 
และผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเรา
กระท าเช่นนั้น? 
__________________________
_________________________ 
ข้ อ 27  เ ร า ค ว ร จั ด ก า ร ห รื อ
ด าเนินงานของเราให้เป็นขั้นเป็น
ตอนอย่างเหมาะสม  
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 ถ้าชาวนาปลูกบ้านในฤดูหว่าน
เมล็ดข้าว พวกเขาก็จะไม่มีพืชผล
ให้เก็บกินตลอดปีนั้น ถ้านักธุรกิจ
ทุ่มเงินลงไปสร้างบ้านขณะที่ธุรกิจ
ก าลังประสบปัญหา เขาอาจจะ
สูญเสียทั้งสองอย่าง  

เป็นไปได้ที่จะท างานหนัก 

แล้วยังสูญเสียทุกสิ่งไป  

เพราะท าผิดที่ผิดเวลา 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
สติปัญญาในเรื่องความสัมพันธ์ที่
เรามีต่อพี่น้อง ต่อเพื่อนของเรา 
เพื่อเราจะสามารถพูดอย่างถูกต้อง 
พูดความจริงด้วยใจรัก เตือนสติ
ด้วยใจรัก พูดชมเชยด้วยความ
จริงใจได้  
 เราอาจจะมีเพื่อนหรือมีพี่น้อง
บางคนที่เราต้องเตือนสติเขา ทูล
ขอพระเจ้าช่วยเราให้มีสติปัญญา
ในการเตือนสติเขาด้วย ทูลขอ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ค าพูดกับ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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วันที่ 18 สิงหาคม   
สุภาษิต 24:30-34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 24:30-34 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  อะไรคื อ
อันตรายของการผลัดวันประกัน -
พรุ่ง? (ข้อ 34) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 33,34 
"หลบันิด  เคล้ิมหน่อย  กอดมือ
พกันิดหน่อย" ก็คือการผลัดวัน-
ประกันพรุ่งนั้นเอง และผลของมัน
คือความยากจน 
 เราที่เป็นคริสเตียน เป็นลูกของ
พระเจ้ า  เมื่ อ เ ราอยากประสบ
ความส าเร็จ เราก็อธิษฐานวิงวอน
ต่อพระเจ้าให้ทรงโปรดช่วยเรา  

 แต่เราต้องกลับมามองดูตัวเราว่า
เราเป็นอย่างไร  ท าไม เราจึงไม่
ประสบความส าเร็จในชีวิต  
 พระธรรมตอนนี้ เป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่ได้บอกถึงเรื่องลักษณะชีวิต
ที่บ่อนท าลายความส าเร็จในชีวิต
ของเรา และบางคนมีลักษณะ
ผลัดวันประกันพรุ่ งโดยไม่รู้ตัว 
เพราะเขามาจากพื้นภูมิของการ
ผลัดวันประกันพรุ่งนั้นเอง 
 เมื่อมีงานที่เราต้องท า เราท า
ทันทีหรือไม่ หรือเราอ้างเหตุผล
ต่างๆ นาๆ ที่จะไม่ท า เช่น รอให้
งานมากกว่านี้อีกหน่อยเราค่อยท า 
หรือยังมีเวลาอยู่  หรือตอนนี้ยัง
เหนื่อยอยู่ เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
_________________________ 
 

แม้ว่าการผัดวันประกันพรุ่ง 

จะไม่ใช่ความบาป แต่ก็เป็น 

เรื่องที่น าไปสู่ความบาปอื่นๆ ได้  

คือบาปแห่งความขี้เกียจนั้นเอง 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราให้ชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และมีผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทั้งเก้าประการส าแดงออก
ในชีวิ ตของ เราอย่ างเต็มที่ คื อ 
“ความรัก  ความปลาบปล้ืมใจ  
สนัติสุข  ความอดกลัน้ใจ  ความ
ปรานี  ความดี  ความสัตย์ซือ่ 
ความสุภาพอ่อนน้อม  การรู้จกั
บงัคบัตน” (กท.5:22-23) 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 19 สิงหาคม   
สุภาษิต 25:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

สติปัญญาเพื่อผู้น า (25:1-31:31) 
สุภาษิตเหล่านี้รวบรวมขึ้นโดยข้า
ราชบริพารของเฮเซคียาห์ กษัตริย์
โซโลมอนเป็นผู้เขียนในส่วนแรก 
และอีกสองส่วนที่ เหลือถูกเขียน  
ขึ้นโดยผู้อื่น ในขณะที่คนทั่วไป
สามารถศึกษาสุภาษิตเหล่านี้ได้ 
แต่ก็มีสุภาษิตหลายข้อหลายตอน 
ที่สื่อสารถึงกษัตริย์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ ยวข้ อ งกับกษัตริย์  สุภาษิต
เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
ผู้น าหรือผู้ที่จะเป็นผู้น า พระธรรม
สุ ภ าษิ ต จบลงด้ ว ยบทส่ งท้ า ย
ลักษณะของภรรยาที่ดีเลิศ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างของสติปัญญาที่มาจาก
พระเจ้า 
 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 25:1-5 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 
เรื่องราวของกษัตริย์เฮเซคียาห์   
อยู่ ในพระธรรม 2พศด.18-20;      
2พศด. 29-32 และ อสย. 36-39  
 เฮเซคียาห์เป็นหนึ่งในกษัตริย์
ไม่กี่ อ งค์ที่ ยกย่ องพระเจ้ า  ซึ่ ง
ตรงกันข้ามกับกษัตริย์อาหัสซึ่ง
เป็นราชบิดาของพระองค์  
 อาหัสเป็นผู้ปิดตายประตูพระ -
วิหาร แต่เฮเซคียาห์เป็นผู้บูรณะ
พระวิหาร ท าลายศูนย์กลางการ
นมัสการรูปเคารพ และได้รับการ
เคารพนับถือจากชนชาติรายรอบ 
ซึ่งหลายชาติก็น าเครื่องบรรณา -
การมาถวายแด่พระเจ้ าเพราะ     
เฮเซคียาห์  
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 ไม่น่าแปลกใจที่ เฮเซคียาห์ให้
คัดลอกสุภาษิตเหล่านี้ และน ามา
อ่าน  “งานทุกอย่างซึง่พระองค์
ทรงเริม่กระท าในการปรนนิบติั  
แห่งพระนิเวศของพระเจ้าและ
ตามพระธรรมและพระบญัญติั  
เพือ่แสวงหาพระเจ้าของพระองค ์ 
พระองค์ทรงกระท าด้วยเต็ม
พระทัย  และทรงจ าเริญข้ึน”
(2พศด.31:21) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4-5    ซาโลมอนได้กล่าวค า
เปรียบเทียบนี้ไว้อย่างชาญฉลาด
ถึงการมีทีมงานที่ดี  ก็ จะท าให้
เกิดผลที่เป็นความม่ันคง  
 โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เป็นโลก
ที่ฉาบฉวยและเน้นถึงวัตถุนิยม ซึ่ง
ค่ านิยมเหล่ านี้ ก็ ลามเข้ ามาใน
คริสตจักรด้วย ซึ่งหมายถึงผู้น า
และทีมงานที่ฉาบฉวยและวัตถุ
นิยมด้วย 

งานต่าง ๆ จะส าเร็จเมื่อเรามี

ทีมงานที่ดีและชอบธรรม  

 เมื่อเรามีทีมงานแล้วเราก็กลัวว่า
ทีมงานของเราจะออกไป เราจึง
พยายามรักษาทีมงานนั้นไว้ เพราะ
เขาท างานได้ดี  
 แต่สิ่งที่ซาโลมอนได้ทรงบอกเรา
ตอนนี้ก็คือว่า เมื่อเราไล่คนชั่วออก 
บัลลังก์ก็จะมั่นคง งานของพระเจ้า
จะมั่นคง เราต้องมีคนชอบธรรม  
 และเราไม่ควรจะเก็บคนอธรรม
ไว้ หมายความว่า เราต้องกล้าที่จะ
ปฏิเสธคนฝ่ายโลกไม่ให้อยู่ เป็น
ทีมงานของเราในการรับใช้พระเจ้า
ในคริสตจักรของเราด้วย 
 ทีมงานที่ เรารับใช้ด้วยกันใน
คริสตจักร ในกลุ่มเซลล์ ในครอบ-
ครัวของเราได้ให้มาตรฐานพระ
วจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน 
การด าเนินงานของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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 เรากล้าที่จะปฏิเสธคนที่มีความ-
สามารถ แต่ไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ให้ออกจากทีมงานของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าช่วยให้
เรารักษาและพัฒนาทีมงานในการ
รั บ ใ ช้ พ ร ะ เ จ้ า ใ ห้ เ ป็ น คนฝ่ า ย
วิญญาณ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ 
และท าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้าเสมอ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 20 สิงหาคม   
สุภาษิต 25:6-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 25:6-10 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกเรา
เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องในศาลว่า
เป็นอย่างไร ?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8-10 
พระธรรมตอนนี้ได้ให้ข้อแนะน า
ไม่ให้เราไปฟ้องร้องกันที่ศาล และ
นี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งของการ
ด าเนินชีวิตคริสเตียนที่พระเจ้าได้
บอกกับเราไว้ 

 ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน ใน
สมองของเราให้เราตัดความคิดการ
ฟ้องร้องในศาลออกเสียจากระบบ
การด าเนินชีวิตและความคิดของ
เรา  
 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ให้เราแก้ไข
ปัญหาด้วยความรัก ความอดทน
และใช้หลักการตามพระธรรม 
มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 23-25 ที่กล่าวไว้
ว่า   “เหตุฉะนั้น  ถ้าท่านน า
เครือ่งบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว  
และระลึกข้ึนได้ว่า  พีน้่องมีเหตุ
ขดัเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน 
จงวางเครือ่งบูชาไว้ทีห่น้าแท่น
บูชา  กลับไปคืนดีกับพีน้่องผู้
นั ้นเสียก่อน  แล้วจึงค่อยมา
ถวายเครือ่งบูชาของท่าน  จง
ปรองดองกบัคู่ความโดยเร็วใน
ขณะทีพ่ากนัไปศาล  เกลือกว่า
คู่ความนัน้จะอายดัท่านไว้กบัผู้
พิพากษา  แล้วผู้ พิพากษาจะ
มอบท่านไว้กบัผู้คุม  และท่าน
จะต้องถกูขงัไว้ในเรือนจ า” 
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พระธรรมตอนนี้ได้บอกให้เรา 

กลับคืนดี ปรองดองโดยเร็ว  

ไม่ใช่ต่อสู้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน  

เพราะไม่ได้เป็นที่ถวายเกียรติ 

แด่พระเจ้าเลย 

 เรื่องการที่เราจะไปฟ้องศาลนั้น 
แม้แต่คิดก็ยังไม่ควรจะคิดเลย 
 และแม้ว่าเราจะถูกเอาเปรียบ 
เราก็น่าจะยินดีให้เขาเอาเปรียบ 
และให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เอา
เปรียบเรา เพราะพระเจ้าผู้ทรง
ยุติธรรมนั้นจะตัดสินในวันสุดท้าย
เพื่อเราอย่างแน่นอน 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
ลักษณะชีวิต และท่าทีการด าเนิน
ชี วิ ต แบบพระ เยซู ค ริ สต์ ที่ แ ม้
พระองค์ถูกใส่ร้าย พระองค์ก็ยอม
ถ่อมเพื่อชีวิตของเราจะได้ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ และมีชีวิตที่ท า 
 

ให้นิมิตที่พระเจ้ามอบกับเรานั้น
ส าเร็จเหมือนที่พระเยซูคริสต์ท าให้
น้ าพระทัยของพระบิดาส าเร็จใน
พระองค์บนไม้กางเขนนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 21 สิงหาคม   
อิสยาห์  13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  13 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมบทนี้ได้บอกกับเรา
ว่า พระเจ้าจะจัดการคนบาปและ
ความบาปอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
 บทที่ 1-12 กล่าวถึงการพิพากษา
อาณาจักรใต้เป็นส่วนใหญ่ และ
กล่าวถึงการพิพากษาอาณาจักร
เหนือเล็กน้อย  
 ส่วนบทที่ 13-23 กล่าวถึงการ
พิพากษาชนชาติต่างๆ  

 บทที่ 13 เป็นค าพยากรณ์หรือ
ข้อความจากพระเจ้าเกี่ยวกับบาบิ-
โลน  
 อิสยาห์กล่าวถึงความพินาศของ
บาบิโลนไว้เป็นเวลานาน กล่าวไว้
ก่อนที่ชนชาตินี้จะได้เป็นมหา -
อ านาจของโลกและมาคุกคาม     
ยูดาห์เสียอีก  
 บาบิโลนเป็นศูนย์กลางการกบฏ
ต่อพระเจ้าหลังจากน้ าท่วมโลก 
(ปฐก.11)  
 พระธรรมวิวรณ์ 17 และ 18 ใช้
บาบิโลนเป็นสัญลักษณ์ของศัตรู
ของพระเจ้า  
 ในช่วงที่กล่าวค าพยากรณ์นี้ บา-
บิ โลนยั งคง เป็ นส่ วนหนึ่ งขอ ง
อาณาจักรอัสซีเรีย  
 อิสยาห์ถ่ายทอดข้อความที่ท้า-
ทายและให้ความหวังแก่ประชากร
ของพระเจ้า โดยบอกพวกเขา
ไม่ให้พึ่งพาชนชาติอื่น แต่ให้พึ่งพา
พระเจ้าเท่านั้น  
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 นอกจากนี้อิสยาห์ยังบอกด้วยว่า 
บรรดาศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาจะ
ถูกพระเจ้าลงโทษอย่างสาสม 
 อิสยาห์ก าลังบอกอิสราเอลว่า 
อย่าพึ่งพิงในบาบิโลน แต่ให้พึ่งพา
พระเจ้า แม้ตอนนั้นบาบิโลนก าลัง
รุ่งเรืองอยู่ แต่ในที่สุดก็จะพ่ายแพ้ 
 

มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็น 

ชัยชนะอย่างถาวรและมั่นคงที่สุด  

โลกที่อยู่รอบเราแม้ตอนนี้ 

จะดูว่ามั่งคั่ง ร่ ารวย แต่เรา 

ก็ไม่สามารถยึดมาเป็นที่พึ่งได้  

 
 เช่นเดียวกันกับในโลกปัจจุบันนี้ 
ที่มนุษย์พยายามหาเงินทองให้
มากๆ เพราะคิดว่า เงินทองนั้นจะ
เป็นหลักประกันที่มั่ นคงให้กับ
ตนเอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้  
 ไม่เพียงเงินทองเท่านั้น แต่ความ
มั่นคงอื่นที่มนุษย์พยายามไปพึ่งพิง 
ไม่ ว่ าจะเป็นการศึ กษา อ านาจ 
การเมืองก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะท าให้เรา 

ผิดหวังในที่สุด เหมือนกับที่อิสรา-
เอลจะต้องผิดหวังในบาบิโลน 
 ส าหรับเรา พระเจ้าเท่านั้นที่เป็น
ความหวังใจและเป็นแหล่งที่พึ่ง   
ที่ถาวรนิรันดร์ของเรา ดังนั้น เรา
ได้ รู้ จักและมีประสบการณ์กับ 
พระเจ้าองค์นี้มากน้อยเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า โดยให้เรา
อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจากจาก
พระธรรมสดุดีบทที่ 111 ถึงความ
ยิ่งใหญ่และพระคุณของพระเจ้าที่
ทรงมีต่อเรา พร้อมกับใคร่ครวญ 
พระวจนะตอนนี้ด้วยความย าเกรง
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 สิงหาคม   
อิสยาห์  14:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  14:1-11 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 4-11 พระธรรมตอนนี้เกี่ยวขอ้ง
กับบาบิโลนอย่างมากทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต   
 เมืองและอาณาจักรที่มีอยู่จริง  
ในประวัติศาสตร์นั้นจะถูกท าลาย
อย่างถาวร นอกจากนี้บาบิโลน   
ยังเป็นสัญลักษณ์แทนทุกคนที่
ต่อต้านพระเจ้าด้วย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ดังนั้นในวาระสุดท้ายทุกคนที่
ต่อต้านพระเจ้าจะถูกท าลายและ
ความชั่วทุกอย่างจะถูกก าจัดออก 
ไปจากโลกตลอดกาล 
 

ข้อ 5,6 อ านาจนั้นหมดไปอย่าง
รวดเร็ว  
 พระเจ้าทรงอนุญาตให้บาบิโลนมี
อ านาจชั่วขณะหนึ่งเพื่อจุดประสงค์
หนึ่ง คือเพื่อลงโทษประชากรที่  
ดื้อรั้นของพระองค์ เมื่อบรรลุจุด- 
ประสงค์แล้ว อ านาจนั้นก็หมดไป  

อย่าวางใจในอ านาจของมนุษย์

เพราะวันหนึ่งมันจะหมดไป  

ไม่ว่าเวลานี้อ านาจนั้น 

จะดูยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
หัวข้อหลักข้อหนึ่งในพระธรรม   
อิสยาห์คือ ชนต่างชาติ (คนที่ไม่ใช่
ชาวอิสราเอล) จะเข้าร่วมสมทบกับ
ชาวอิสราเอลที่กลับมา (56:6,7; 
60:10; 61:5)  

 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คน
ทั้งโลกได้รับพรผ่านประชากรที่
ซื่อสัตย์ของพระองค์ (ปฐก .12:3) 
คนทั้งโลกจะได้รับความรอดจาก
พระคริสต์ซึ่ ง เป็นวงศ์วานของ    
ดาวิด  
 เราต้องไม่จ ากัดความรักของ 
พระเจ้าไว้ให้คนในชาติเราเท่านั้น 
พระเจ้าทรงรักคนทั้งโลก 
 คนเราส่ วนใหญ่มักจะคิดถึ ง
เฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงของเรา 
และเราก็อยากจะให้คนในแวดวง
ของเรานั้นได้รับพระพร ได้รับ
ผลประโยชน์  
 แวด ว งนั้ น อ า จจ ะหมายถึ ง 
ครอบครัวของเรา ญาติพี่น้องของ
เรา พี่น้องในกลุ่มเซลล์ของเรา ใน
คริสตจักรของเรา หรือคนที่พูด
ภาษาเดียวกับเรา จังหวัดเดียวกับ
เรา หรือคนที่คิดแบบเดียวกับเรา  
แต่พระเจ้าของเราไม่ได้ทรงคิด
เช่นนั้น พระพรที่พระองค์ทรงมีนั้น 
พระองค์ต้องการให้คนทั้งโลก  
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ความรัก ความรอดของพระองค์นั้น 

มีให้คนทั้งโลก 

ดังนั้น เราที่เป็นลูกของพระองค์ 

เราต้องเปลี่ยนความคิดของเรา 

ให้เป็นแบบพระองค์ด้วย  

คือให้พระพร ความรกั ความรอดนั้น

ไปให้กับคนทั้งโลก  

ความคิดของเราต้องขยายออกไป 

อย่าจ ากัดกับ 

คนกลุ่มเล็กๆ ของเราเท่านั้น   

 ในคริสตจักรของเรา เรามีท่าที
เช่นนี้หรือไม่ ที่คิดถึงอาณาจักร
ของพระเจ้า มากกว่าแค่คริสตจักร
ท้องถิ่นที่เราเป็นสมาชิกอยู่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของพระ-
เยซูคริสต์ในประเด็นที่กล่าวว่า 
“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มา
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทยั 
 

ของพระองค์  ในสวรรค์เป็น
อย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนัน้ใน
แผน่ดินโลก” (มธ.6:10)   
อธิษฐานให้ความรัก ความรอด 
ของพระเจ้า ความรู้แห่งพระสิริของ
พระเจ้าเต็มทั่วประเทศไทย 
 อธิษฐานเผื่อทุกๆ คริสตจักร ใน
ประเทศไทยให้มี การ เจิมของ
พระองค์ และทูลขอพระเจ้าทรง  
ใช้ทุกๆ คริ สตจักรนั้น ร่ วมกัน
ประกาศ ร่ วมกันสร้ างสาวกทั่ ว
ประเทศไทย เพื่อแผ่นดินของพระ-
เจ้าจะมาตั้งอยู่ และเพื่อพระนาม
ของพระองค์จะได้รับการยกย่อง
เหนือประเทศไทยนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 23 สิงหาคม   
อิสยาห์  14:12-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์  
14:12-32 ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  ได้พูดถึง
เปรียบเทียบของซาตานอย่างไร
บ้าง? (ข้อ 12-14) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ข้อ 12-14 
ผู้ที่ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าสวรรค์ที่
กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้ถูก
ตีความไว้หลายอย่าง  
 [1] เขาคือซาตาน เพราะผู้นี้มี
อ านาจมากกว่ากษัตริย์อื่นๆ ที่เป็น
มนุษย์ แม ้14:12-14 จะมีความหมาย 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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ตรงกับซาตาน แต่ส่วนที่เหลือใน
บทนี้ก็ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้อง
กับซาตานเลย  
 [2] เขาอาจจะเป็นเซนนาเคอริบ
หรือเนบูคัดเนสซาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์
ที่ทรงอ านาจ ประชากรจึงยกย่อง
ทั้งสองเป็นเทพเจ้า กษัตริย์เหล่านี้
ต้องการจะครองโลก  
 [3] อาจจะหมายถึงทั้งซาตาน
และกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นมนุษย์ 
ซึ่งคงเป็นเนบูคัดเนสซาร์  
 เพราะบาบิโลนถูกเปรียบเทียบ
ว่าเป็นที่นั่งของความชั่วร้ายใน 
พระธรรมวิวรณ์ 17 และ 18  
 ความเย่ อหยิ่ ง เป็ นบาปของ
ซาตานเช่ น เดี ยวกั บบาบิ โลน 
มุมมองทั้งสามมีความจริงที่เป็น 
จุดร่วมอย่างหนึ่งคือ ความเย่อหยิ่ง
เป็นการจงใจต่อต้านพระเจ้าและ
ท าให้เกิดการพิพากษา  
 อิสราเอลผิดพลาดเพราะหยิ่ง
ยโสจนไม่ยอมพึ่งพาพระเจ้า และ
เราเองก็มีแนวโน้มที่ผิดพลาด
เหมือนกับพวกเขา 

 ความเย่อหยิ่งเป็นบาปที่เราต้อง
ระวังอย่างยิ่ง และตัวอย่างที่ส าคัญ
ก็คือจากซาตานนั่นเอง จากพระ-
ธรรมตอนนี้ซาตานได้ยกตัวเองให้
ยิ่งใหญ่เหมือนพระเจ้า ซาตานไม่
พึงพอใจในสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ 
แม้ว่ า  ตัว เองจะได้ รั บหน้าที่ ที่
ยิ่งใหญ่คือ เป็นผู้น านมัสการพระ-
เจ้า แต่ซาตานกลับต้องการเป็น
พระเจ้าเสียเอง 

ความไม่พึงพอใจในสภาพของตัวเอง

เป็นต้นเหตุของความหยิ่งยโส  

และน าไปสู่การล้มลงในที่สุด  

 ส าหรับตัวเราเองนั้น พระเจ้าได้
ประทานของประทานอะไรกับเรา 
อะไรคือพรสวรรค์ อะไรคือความ 
สามารถ อะไรคือบทบาท อะไรคือ
ต าแหน่งที่พระเจ้าให้เราเป็นหรือ
ให้ เรารับผิดชอบ เราพึงพอใจ
หรือไม่ และเราได้ท าเต็มที่ตาม
ขอบเขตที่พระเจ้าประทานให้กับ
เราแล้วขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับของประทาน ความสามารถ 
การครอบครอง ทรัพย์สินเงินทอง 
ต าแหน่ง บทบาทที่พระเจ้าประทาน 
ให้กับเรา ทูลขอพระเจ้าทรงใช้เรา
อย่างสุดศักยภาพเพื่อเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 สิงหาคม   
อิสยาห์ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  15 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
โมอับอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ทะเลตาย  
 ชาวโมอับเป็นเชื้อสายของโลท  
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศ 
กับบุตรสาวคนโตของเขา เอง 
(ปฐก.19:31-38)  
 โมอับเป็นศัตรูของอิสราเอลมา
ตลอด พวกเขากดขี่ชาวอิสราเอล 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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และเข้ามารุกรานดินแดน (วนฉ . 
3:12-14) ต่อสู้กับซาอูล (1ซมอ. 
14:47) และต่อสู้กับดาวิด (2ซมอ. 
8:2, 11, 12)  
 โมอับจะถูกลงโทษที่ปฏิบัติต่อ
อิสราเอลอย่างโหดร้าย 
 เมื่ออิสราเอลท าบาป พระเจ้าก็
อนุญาตให้ชนต่างชาติมาจัดการ
อิสราเอล แต่หลายครั้งที่ชนชาติ
เหล่านี้ท ามากเกินกว่าที่พระเจ้า
อนุญาต ซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบ
การกระท าของเขา 
 เช่นเดียวกันเมื่อคนที่ผิด และเรา
ต้องจัดการความผิดนั้น แต่เราต้อง
ไม่จัดการมากเกินกว่าขอบเขต 
แห่งความถูกต้อง เพราะเราต้อง
รับผิดชอบการกระท าเกินเลยของ
เราด้วย  
 เช่น เพียงแค่ขับรถปาดหน้ากัน
เท่านั้น คนที่ถูกปาดหน้าก็ลงจาก
รถเอาปืนยิงคนที่ขับรถปาดหน้า
จนถึงแก่ชีวิต  ซึ่งนี่เป็นการท าเกิน
กว่าเหตุ และคนนี้ก็ต้องเข้าคุก
รับผิดชอบสิ่งที่ตนเองกระท า 

 ให้เรากลับมาดูชีวิตของเราใน
ครอบครัว หรือในคริสตจักรที่เรา
อาจจะเป็นผู้น า เมื่อเราเห็นผู้ตาม
ท าผิดหรือท าบาปที่เราต้องรับผิด-
ชอบ เราต้องรับผิดชอบให้เหมาะ-
สมไม่มากเกินไปด้วย เช่นบางครั้ง
เราต าหนิเขาด้วยค าพูดที่รุนแรง
เกินไป จนท าให้เขาสะดุดและออก
จากคริสตจักรไปเลย หรือบางคน
ถึงขนาดท าร้ายร่างกาย ซึ่งไม่
ถูกต้อง  

ให้เราอธิษฐานพระเจ้าให้เราเป็น

คนที่มีผลของการบังคับตัวเอง  

และเป็นคนมีสติปัญญาที่จะ 

แก้ไขสถานการณ์แง่ลบ 

อย่างเป็นพระพรและ 

เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตที่
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่ อ เ ร าจะ เป็นคนที่ มี ชี วิ ตที่ มี     
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  9 
ประการอยู่เสมอในชีวิตของเรา 
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ตามพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23   
ที่ กล่ า วว่ า  “ฝ่ายผลของพระ
วิญญาณนั้น   คื อค ว ามรัก  
ความปลาบปล้ืมใจ  สันติสุข  
ความอดกลัน้ใจ  ความปรานี  
ความดี  ความสตัย์ซือ่ ความ
สุภาพอ่อนน้อม  การรู้จกับงัคบั
ตน  เ รื อ่งอย่างน้ีไม่มีธรรม -
บญัญติัห้ามไว้เลย” 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 25 สิงหาคม   
อิสยาห์ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 16 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1  เป็นต้นไป 
เมื่อโมอับถูกอัสซีเรียโจมตี ผู้ลี้ภัย
ชาวโมอับจะหนีไปเสลาซึ่งอยู่ทาง
ใต้ในดินแดนเอโดม 
 เมื่อชาวโมอับสิ้นหวังพวกเขาจะ
ส่งลูกแกะมาเป็นเครื่องบรรณาการ
แก่กรุ ง เยรูซา เล็ ม เพื่ อขอการ
คุ้มครองจากยูดาห์  
 

 เยรูซาเล็มจะเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอด-
ภัยอยู่ระยะหนึ่ง อิสยาห์แนะน า
ประชากรให้ต้อนรับผู้ที่ลี้ภัยเหล่านี้ 
เพื่อแสดงความเมตตาแก่ศัตรูเมื่อ
ยามที่ศัตรูถูกท าลายล้าง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
เมื่อชาวโมอับเผชิญหน้ากับพระ-
พิโรธของพระเจ้า พวกเขาแสวงหา
รูปเคารพและเทพเจ้าของพวกเขา 
แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะสิ่งเหล่านี้    
ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้  
 หากเราเผชิญกับปัญหาในแต่ละ
วัน โดยการคิดหาทางออกเอาเอง 
ผลที่เราได้รับก็ไม่ต่างกันกับชาว 
โมอับ ที่ไม่มีความสุข ไม่มีความ
เพลิดเพลิน และไม่มีศาสนาใดที่
มนุษย์สร้างขึ้นจะช่วยเราให้รอดได้  

ความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า 

พระองค์ผู้เดียว 

ทรงได้ยินและทรงช่วยเราได้ 
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 เราจึงต้องตระหนักไว้เสมอว่า 
เมื่อเรามีความสุข ความสมหวัง 
ความส าเร็จ มีเสียงหัวเราะ ให้เรา
สรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณ 
พระเจ้าเสมอ  
 แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อเรามี
ความทุกข์  ความผิดหวัง ความ
ล้มเหลวหรือน้ าตา ให้เราเข้ามาหา
พระเจ้า ทูลขอการปลอบประโลม
จากพระองค์  
 ถ้าเราท าผิด อธิษฐานสารภาพ
บาป และถ้าเรายังไม่รู้สาเหตุของ
ปัญหานั้น ให้เรานิ่ง ๆ กับพระเจ้า
เพราะพระเจ้าทรงเป็นค าตอบของ
ทุกสิ่ ง พระเยซูทรงเป็นทางนั้น 
เป็นความจริงและเป็นชีวิตส าหรับ
เราเสมอ 
 สัปดาห์นี้ ชี วิ ตของ เราเผชิญ
อะไรบ้าง สถานการณ์บวกหรือลบ 
และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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อธิษฐาน 
 ให้เวลานี้อธิษฐานทบทวนชีวิต
ของเรากับพระเจ้าและมอบชีวิต
ของเราให้กับพระองค์ พร้อมกับ
อธิษฐานประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่ 139 
อธิษฐานออกเสียงจ าเพาะพระ -
พักต ร์ ข อ งพร ะ เ จ้ า  อ ธิษ ฐาน
จนกระทั่งเรารู้สึกว่า เราได้รับการ
สัมผัสจากพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 26 สิงหาคม   
อิสยาห์ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที ่146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 17 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป อาณาจักรเหนือ
แล ะ อ า รั ม ร่ ว มมื อ กั น ต่ อ สู้ กั บ 
อัสซีเรีย แต่ทิกลัทปิเลเสอร์ที่  3  
ยึดดามัสกัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อารัมได้ในปี 732 ก่อน ค.ศ. และ
รวมอาณาจักรเหนือเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรอัสซีเรีย  
 กษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์ได้ส่ง
บรรณาการให้ทิกลัทปิเลเสอร์ที่ 3 
(2พกษ.16:1-14) 
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ข้อ 8    เสาเจ้าแม่อาเชราห์เป็น 
รูปเคารพของเจ้าแม่อาเชราห์ซึ่ง
เป็นเจ้าแม่ของชาวคานาอันและ
เป็นมเหสีของพระบาอัล  
 พระนาง เย เซ เบลคงน าการ
นมัสการเจ้าแม่อาเชราห์เข้ามาใน
อาณาจักรเหนือ ระบบความเชื่อนี้
สนับสนุนการผิดประเวณีและดึงดดู
คนเป็นจ านวนมาก  
 พระคัมภีร์ตักเตือนไม่ให้นมัสการ 
เจ้ าแม่อ า เชราห์  ( อพย .34:13; 
ฉธบ.12:3; 16:21) และมนัสเสห์ถูก
ต าหนิเพราะตั้งเสาเจ้าแม่อาเชราห์
ในพระวิหาร (2พกษ.21:7)  

พระเจ้าของเราไม่เหมือนพระของ

ชาวต่างชาติที่ต้องพยายามดึงดูดคน

ให้มากที่สุด แต่พระเจ้าทรงแสวงหา

สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7-11 
 พระเจ้าทรงตรัสถึงดามัสกัสว่า
มันจะถูกท าลายอย่างราบคาบ  

 ชาวอารัมละทิ้งพระเจ้าผู้ทรง
สามารถช่วยพวกเขาได้ แล้วหันไป
พึ่งรูปเคารพและก าลังของตนเอง  
 ไม่ว่าพวกเขาจะประสบความ-
ส าเร็จมากเพียงใด การพิพากษา
ของพระเจ้าก็จะมาถึงอย่างแน่นอน  
 เรามักจะพึ่งทรัพย์สิ่งของที่ได้มา
จากความส าเร็จ (รถราคาแพง สิ่ง
ที่ ให้ความบันเทิง เสื้อผ้า ที่อยู่
อาศัย)  เพื่อท าให้ตัวเราเองพึง
พอใจ  
 แต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะได้แต่
ความโศกเศร้า และความเจ็บปวด 
ถ้าเราหวังว่าสิ่ งที่ไม่ยั่งยืนจะให้
ความม่ันคงนิรันดร์แก่เรา  
 ถ้าเราไม่อยากเผชิญชะตากรรม
เดียวกันกับดามัสกัส เราต้องหัน
จากสิ่งยั่วยวนจอมปลอมเหล่านี้
และวางใจในพระเจ้า 
 ขณะนี้ เราไว้วางใจอะไร อะไร
คือความมั่นคงของเรา อะไรคือ
ความหวังใจของเรา? 
__________________________
_________________________ 
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จงให้ค าเตือนที่อิสยาห์กล่าวใน 

พระธรรมตอนนี้เป็นค าเตือน 

ส าหรับเราที่จะไม่พึ่งพาวัตถุและ 

สิ่งชั่วคราวนอกชีวิตของเรา   

แต่ให้เราพึ่งพาพระเจ้า  

ติดตามพระองค์เสมออย่างไม่ลดละ 

แล้วเราก็จะพบกับความส าเร็จ 

ในชีวิตในทุกๆ ด้าน 

 ขณะนี้ เราได้จัดระบบชีวิตของ
เราที่จะเติบโตกับพระเจ้าอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ พระองค์ผู้ทรงเป็น
ความหวังใจของเรา ทรงรักเรา 
ทรงเมตตาเราอยู่ เสมอ ให้ เรา
อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 8 เป็นการสรรเสริญและ
ยกย่องพระเจ้า 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเรา 

ในการพึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่อง 
สอนเราและทรงน าเราที่จะติดสนิท
อยู่กับพระองค์จนเป็นวิถีชีวิตของ
เรา ตรัสกับเราเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวใน
ทุก ๆ วัน 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 27 สิงหาคม   
อิสยาห์ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  18 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1  
เป็นต้นไป 
ค าพยากรณ์นี้ คงกล่ าวในสมัย      
เฮเซคียาห์ (2พกษ.19, 20)  
 “ดินแดนแห่งตั๊กแตน” อาจเป็น
ภาพกองทัพของคูช กษัตริย์ของ
คูชได้ยินว่ากองทัพใหญ่ของอัส-
ซีเรียยกมาทางใต้และมุ่งหน้าไปหา
พวกเขา เขาจึงส่งผู้สื่อสารขึ้นไป
ทางแม่น้ าไนล์เพื่อขอให้ชนชาติใน 

บริเวณนั้นมารวมตัวเป็นพันธมิตร
กัน  
 ยูดาห์ก็ได้รับค าขอด้วยเช่นกัน 
แต่อิสยาห์บอกให้ผู้สื่อสารกลับไป
เพราะยูดาห์ต้องการความช่วย -
เหลือจากพระเจ้าเท่านั้นในการ   
ขับไล่ชาวอัสซีเรีย  
 อิสยาห์พยากรณ์ว่าอัสซีเรียจะ
ถูกท าลายในเวลาที่ เหมาะสม 
(37:21-38) 
 ผู้ เผยพระวจนะอิสยาห์ได้ย้ า
เสมอว่า ให้พึ่งพาพระเจ้าแต่เพียง 
ผู้เดียว และกล่าวเตือนอิสราเอล  
ว่าอย่าพึ่งพากษัตริย์ต่างๆ แต่
อิสราเอลก็ไม่ยอม  
 พวกเขาต่างมุ่งขอความช่วย -
เหลือจากกษัตริย์ต่างชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นอียิปต์ อัสซีเรีย และในตอนนี้ 
ก็คือชาวคูช เพราะชนชาติเหล่านี้ 
มีกองทัพใหญ่ที่เห็นได้  
 มนุษย์มองเห็นโลกนี้ด้วยสายตา
ฝ่ายร่างกายและเราก็อยากได้รับ
ความช่วยเหลือจากโลกเพราะมัน
ง่ายกว่า แต่พระคัมภีร์ได้บอกกับ 
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เราว่า “คนชอบธรรมด าเนินชีวิตได้
ด้วยความเชื่อ” เราสามารถเห็น
พระเจ้าได้ด้วยตาจิตวิญญาณของ
เรา และเป็นความช่วยเหลือที่ถาวร 
นิรันดร์ ม่ันคง และไว้ใจได้   

เหมือนกับที่อิสยาห์เตือนอิสราเอล

ให้พึ่งพิงพระเจ้า  

เราก็ต้องเตือนตัวเราเองว่า  

ให้พึ่งพาพระเจ้าเสมอและตลอดไป 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความเชื่อของ
เราจากพระธรรมสดุดีบทที่ 121 
ประกาศความช่วยกู้ของเรานั้นมา
จากพระเจ้า และอธิษฐานมอบชีวิต
ของเราให้กับพระองค์ ให้พระองค์
ท ร งน า เ ร า ในตลอดวั นนี้ แ ล ะ
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 28 สิงหาคม   
อิสยาห์ 19:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยน.15:1-17 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 19:1-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
ชาวอิสราเอลเกลียดอียิปต์ เพราะ
พวกเขาตกเป็นทาสอยู่ที่นั่น 400 
ปี (อพย.1)  
 แต่ยูดาห์ก็คิดจะเป็นพันธมิตรกับ
อียิปต์เพื่อต่อสู้กับอัสซเีรีย (2พกษ. 
18:17 เป็นต้นไป)  
 แต่อิสยาห์เตือนไม่ให้ท าเช่นนั้น 
เพราะพระเจ้าจะทรงท าลายอัส -
ซีเรียในเวลาของพระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11-15 
อียิปต์ขึ้นชื่อในเรื่องความชาญ
ฉลาด แต่ในตอนนี้บรรดาที่ปรึกษา
และเจ้าหน้าที่กลับโง่เขลาและถูก
หลอก  
 สติปัญญาที่แท้จริงมาจากพระ
เจา้เท่านั้น เราต้องทูลขอสติปัญญา
จากพระองค์ ในก ารตั ด สิ น ใ จ 
มิฉะนั้นเราก็จะไม่มั่นใจและหลง
ทางได้ เราก าลังสับสนกับเรื่อง
อะไร ในเวลานี้จงทูลขอสติปัญญา
จากพระเจ้าเพื่อจัดการกับเรื่องนั้น 
 เราต้องแยกระหว่างความรู้และ
สติปัญญา ความรู้นั้นเราอาจจะ
ได้มาด้วยการอ่านมากๆ การได้
เห็นมามาก แต่เหมือนที่ภาษิตไทย
ได้กล่าวไว้ว่า “ความรู้ท่วมหัว เอา
ตัวไม่รอด”  
 ที่ เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าคนนั้น    
มีความรู้ แต่ไม่มีสติปัญญา หรือ
อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีความรู้
แต่ไม่สามารถประยุกต์ความรู้นั้น
กับชีวิตหรือกับสถานการณ์ใน 
ชีวิตได้ 
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พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรู้

และสติปัญญา ดังนั้นการที่เรา 

ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเป็นประจ า 

จะเป็นค าตอบที่ชัดเจน 

ส าหรับการมีสติปัญญาได้  

 นี่คือพระพรและประโยชน์ของ
การเฝ้าเดี่ยว ซึ่งไม่เพียงแต่ที่เรา
จะอ่านพระวจนะเพื่อรับความรู้แต่
เรายังได้ภาวนาพระวจนะ ใคร่ -
ครวญและอธิษฐานกับพระเจ้า เพื่อ
เราจะได้รับการทรงน าและการ   
ดลจิตดลใจจากพระเจ้าได้ 
 พี่น้องทุกท่านยังคงยืนหยัดใน
การพัฒนาวิถีชีวิตแห่งการเฝ้า -
เดี่ยวกับพระเจ้าอยู่อย่างสม่ าเสมอ
อยู่หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าและ
การดลจิตดลใจจากพระเจ้าให้เรา  
มีหัวใจแห่งการหิวกระหายพระ -
วจนะ หิวกระหายการสนทนา และ
สามัคคีธรรมกับพระเจ้าทุกๆ วัน 
 อธิษฐานประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 84 
ถึงความสุขและความปรารถนาที่
จะอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 29 สิงหาคม   
อิสยาห์  19:16-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยน.15:1-17 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 19:16-25 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 19,23         หลังจากที่อียิปต์
ถูกตีสอน พวกเขาจะทิ้งรูปเคารพ
และหันมานมัสการพระเจ้าองค์
เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว 
 น่าอัศจรรย์ที่อิสยาห์พยากรณ์ว่า 
ทั้งอียิปต์และอัสซีเรียซึ่งเป็นศัตรู
ตัวฉกาจของอิสราเอลจะมาร่วมกัน 
นมัสการพระเจ้า ค าพยากรณ์นี้จะ
เกิดขึ้นจริง “ในวันนั้น” ซึ่งเป็นวันที่
พระคริสต์ทรงปกครองในอนาคต 
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ข้อ 22     อียิปต์เป็นเพียงหนึ่งใน
บรรดาประชาชาติที่จะก้มกราบลง
ต่อหน้าพระเจ้า  
 พระธรรมฟีลิปปี 2:10, 11 กล่าว
ว่า ทุกชีวิตจะคุกเข่าลง และทุกลิ้น
จะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ คือ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเราไม่ควร
แปลกใจที่ ช าวอี ยิ ปต์ และชาว     
อัสซีเรียก็เป็นส่วนหนึ่งของ “ทุก
ชีวิต” เราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ทุกชีวิต” ด้วยเช่นกัน  
 ใน เวล านี้ เ ร า อ าจคุ ก เข่ าล ง
นมัสการด้วยความเทิดทูน และ
ต่อไปเราจะคุกเข่าลงด้วยการยอม
จ านน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23-25 
ศัตรู ในอดีตจะคืนดีกัน ได้ด้ วย 
ความรักในพระเยซูคริสต์  
 ประชาชนและชนชาติที่แตก -
แยกกันทางการเมืองจะกราบลงที่
พระบาทของพระองค์ ในฐานะ      
พี่น้องในพระคริสต์  
 

 พระคริสต์ทรงท าลายก าแพงทุก
ประเภทที่ขวางกั้นความสัมพันธ์ 
(อฟ.2:13-19) 
 นี่ ค ว รจะ เป็ นบร รยากาศ ใน
คริสตจักรและในครอบครัวคริส -
เตียนคือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน   
ไ ม่ มี ค ว ามแต กแยกทางด้ า น
ความคิด โดยเฉพาะในยุคที่คน
เน้นเรื่องความคิดส่วนบุคคล  
 แต่เราต้องระวังด้วยว่า บางครั้ง
เราเน้นความคิดส่วนบุคคล เราให้
เกียรติความคิดของส่วนบุคคลมาก
เกินไปจนท าให้เกิดความแตกแยก 
และเราไม่มีมาตรฐานความคิดเลย
ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด   

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน  

เราต้องเอาพระคัมภีร์เป็นอนัดับหนึง่ 

เป็นธรรมนูญของชีวิต  

ของครอบครัวและของคริสตจักร 

 ตัวอย่างเช่น เราให้เกียรติความคิด
ของลูกๆ น้องๆ หรือผู้เชื่อใหม่ใน
คริสตจักร และเมื่อเขาพูดอะไรเราก็
ไม่ว่า ทั้งๆ ที่บางเรื่องผิดหลักการ
พระวจนะของพระเจ้า   
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 แม้ เ ร า ให้ เกี ยรติ แต่ เ ร าต้ อ ง
กลับมาที่หลักการพระวจนะของ
พระเจ้าเสมอ 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานออกเสียงจาก
พระธรรมสดุดี 1  ประกาศถึงการ 
ที่เราจะด าเนิน ยืน และนั่งอยู่ใน
พระธรรมของพระองค์อยู่ เสมอ 
อธิษฐานให้พระธรรมของพระเจ้า 
ที่เราฟังค าเทศนาในคริสตจักรนั้น
จะถูกซึมซับเข้าไปในชีวิตจนเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 30 สิงหาคม   
อิสยาห์ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยน.15:1-17 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 20 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  เป็นต้นไป    ซาร์กอนที่ 2 
เป็นกษัตริย์อัสซีเรียในช่วงปี 722-
705 ก่อน ค.ศ. และเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในปี 711 ก่อน ค.ศ.  
 อิสยาห์เตือนยูดาห์อย่างชัดเจน
ว่าพวกเขาไม่ควรพึ่ งพันธมิตร
ต่างชาติให้มาปกป้องพวกเขา 
 

ข้อ 2  พระเจ้าทรงบัญชาให้อิสยาห์
เดินเปลือยกายเป็นเวลาสามปี ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ที่น่าอับอายมาก  
 พระเจ้าทรงใช้อิสยาห์เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าอียิปต์และคูชจะอับอาย
เช่นนี้เพราะอัสซีเรีย แต่ข้อความที่
มาถึงยูดาห์โดยตรงก็คืออย่าวางใจ
ในรัฐบาลต่างชาติไม่เช่นนั้นพวก
เขาจะอับอายขายหน้าเช่นนี้เพราะ
ผู้ที่จับพวกเขาไปเป็นเชลย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
พระเจ้าทรงบอกให้อิสยาห์ท าสิ่งที่
ดูเหมือนน่าอับอายและไม่มีเหตุผล  
 บางครั้งพระเจ้าอาจให้เราท าสิ่ง
ที่เราไม่เข้าใจ เราต้องเชื่อฟังพระ-
เจ้าด้วยความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยม 
เพราะพระองค์จะไม่ทรงเรียกให้
เราท าสิ่งที่ผิด 
 เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว 
บางคนอาจจะสรุปไปว่า อะไรที่
พระเจ้าให้เราท านั้น จะต้องน่าอับ-
อาย และน่าตกใจทั้งสิ้น  
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 และเมื่อเราเป็นคริสเตียน โดย-
เฉพาะเมื่อเราอยากจะเป็นผู้รับใช้
พระองค์นั้น เราต้องเผชิญกับสิ่งที่
น่าอับอายเสมอ ซึ่งไม่ถูกต้อง 

เมื่อพระเจ้าจะท าอะไร  

โดยเฉพาะเรื่องที่ยากๆ นั้น

พระองค์จะเตรียมเราก่อนเสมอ  

และเมื่อเราจะต้องท าสิ่งที่ยากนั้น 

เราจะสามารถท าด้วยความเต็มใจ 

ด้วยความกล้าหาญ  

ไม่ใช่ด้วยความขมขื่นเลย 

 ผมขอยกตัวอย่างตัวของผมเอง 
ที่ไม่เคยอยากจะเป็นศิษยาภิบาล 
แต่พระเจ้าได้เตรียมตัวผมเองให้   
มีความรักต่ออาณาจักรพระเจ้า  
รักพระเจ้า และอยากจะตอบสนอง
ต่อความรักของพระองค์ ในที่สุด
ผมก็ ได้ รั บใช้พระ เจ้ า ในฐานะ    
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจ
เชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกชื่นชม
อย่างยิ่ง ไม่รู้สึกว่าต้องเสียสละ
อะไร หรือรู้สึกไม่ดีเลย และผมก็
อยากให้ทุกคนเป็นแบบผมด้วยคือ 

รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ในขณะที่
ท างานอาชีพอย่างเต็มที่ด้วย 
 เราอยากเป็นแบบที่โยชูวาบอก
เร าไว้ห รื อ ไม่  ที่ ว่ า  “แ ต่ ส่วน
ข้าพ เจ้ าและครอบครัว ของ
ข้าพเจ้า เราจะปรนนิบติัพระ-
เจ้า” (ยชว.24:15) 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้าในการรับใช้พระองค์ 
และอธิษฐานเผื่อไม่เพียงส าหรับ 
ตัวเราเองที่จะรับใช้พระเจ้า แต่ที่
ครอบครัวของเราจะรับใช้พระองค์
เหมือนที่ โยชูวาได้กล่าวว่า“แต่
ส่วนข้าพเจ้าและครอบครวัของ
ข้ า พ เ จ้ า  เ ร า จ ะ ป ร น นิ บั ติ 
พระเจ้า” (ยชว.24:15) 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 สิงหาคม   
อิสยาห์ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยน.15:1-17 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 21 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  เป็นต้นไป     “บาบิโลน” 
เป็นถิ่นทุรกันดารใกล้อ่าวเปอร์เซีย  
 นักวิ ชาการบางคนกล่ าวว่ า     
ค าพยากรณ์นี้ เป็นจริงเมื่อกรุ ง    
บาบิโลนแตกในปี 539 ก่อน ค.ศ. 
(ดนล.5)  
 แต่บางคนกล่าวว่านี่ เป็นค า - 
พยากรณ์เกี่ยวกับบาบิโลนที่กบฏ
ต่ออัสซีเรียประมาณปี 700 ก่อน 
ค.ศ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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ข้อ 10  การนวดและการฝัดร่อน
เป็นสองขั้นตอนในการท านาของ
ชาวอิสราเอลโบราณ  
 รวงข้าว (มักเป็นสัญลักษณ์ของ
อิสราเอล) จะถูกย่ าเพื่อให้ข้าว -
เปลือกแตกและแยกเมล็ดข้างใน
ออกมา (การนวด) จากนั้นเมล็ดจะ
ถูกร่อนขึ้นไปในอากาศ และแกลบ
ที่ไร้ค่าจะถูกลมพัดไปขณะที่เมล็ด
ข้าวตกลงสู่พื้น (การฝัดร่อน)  
 อิสราเอลจะได้รับประสบการณ์
แบบเดียวกันนี้  คือประชาชนที่    
ไร้ค่า บาปหนา และดื้อดึงจะถูก 
กวาดต้อนไป แต่พระเจ้าจะทรง
เก็บรักษา “เมล็ด” ที่ดีเพื่อขยาย- 
พันธุ์อิสราเอลต่อไป 
 

ข้อ 11    ดูมาร์หรือเอโดมเป็นศัตรู
กับประชากรของพระเจ้าเสมอมา  
 พวกเขาดีใจเมื่ออัสซีเรียชนะ
อิสราเอล และท่าที เช่นนี้จะน า    
เอโดมไปสู่ความพินาศอย่างแน่ -
นอน (34:8 เป็นต้นไป; 63:4)  

 เสอีร์เป็นอีกชื่อหนึ่งของเอโดม
เนื่ องจากภู เขาเสอี ร์นั้ นถูกยก     
ให้ เอซาวและเชื้ อสายของเขา 
(ยชว.24:4)  
 โอบาดีห์ท านายถึงการล่มสลาย
ของเอโดมไว้อย่างละเอียด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8,9 
บาบิโลนไม่เพียงเป็นเมืองใหญ่และ
มีบทบาทส าคัญ แต่ยังเต็มไปด้วย
บาปที่น่าขยะแขยง (การกราบไหว้
รูปเคารพ การเล่นคาถาอาคม และ
โสเภณีประจ าวิหาร)  
 กรุงบาบิโลนเคยเป็นสัญลักษณ์
ของทุกสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าและ
ยังคงเป็นเช่นนั้น แม้บาบิโลนจะมี
ชื่อเสียงและเรืองอ านาจ แต่มันก็จะ
ถูกท าลายไปพร้อมกับรูปเคารพ 
รูปเคารพช่วยเหลืออะไรไม่ได้     
ในยามเดือดร้อน 
 เมื่อกล่าวถึงรูปเคารพ เราอาจจะ
คิดถึงรูปป้ันที่ท าด้วยทองค า เงิน 
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วัตถุ และคนเคารพกัน นั่นก็ใช่ใน
ส่วนหนึ่ง แต่รูปเคารพยังมีความ-
หมายมากกว่านั้น  
 รูปเคารพหมายถึงสิ่งอื่นใดที่เรา
ผูกพัน ยอมรับและนมัสการแทน
พระเจ้า เช่นอาจจะเป็นเงินทอง 
ชื่อเสียง ตัวเอง หรือบางครั้งอาจ 
จะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ เช่น พ่อแม่ ลูก 
ผู้น า เป็นต้น ที่เรายึดมาเป็นที่พึ่ง
ของเราอย่างไม่ถูกต้อง  
 สิ่งทั้งหมดนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ 
เพราะไม่ได้อยู่กับเราตลอด มีแต่
พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้
ตลอดที่เราสามารถพึ่งพิงได้ 

ส าหรับตัวเราเอง เราให้พระเจ้า 

ทรงเป็นพระเจ้าจริง ๆ  

ในชีวิตของเราหรือไม่? 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าเอา 
สิ่งที่บังตาของเราให้หันเหออกไป
จากพระองค์นั้นให้ออกไปเสีย เพื่อ
เราจะได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจน 
และท า ให้ เ ร านั้ น เคารพ  และ
นมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 

 อธิษฐานนมัสการพระเจ้าจาก
พระธรรมสดุดีบทที่ 146 อธิษฐาน
ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ และการ
ช่วยกู้จากพระธรรมตอนนี้ด้วย
สิ้นสุดใจของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



80 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 

สดุดี 34  
1ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  

ค าสรรเสริญพระองค์อยู่ท่ีปากข้าพเจ้าเรื่อยไป 
2จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  
ให้คนที่เสง่ียมเจียมตัวได้ฟังและยนิดี 

3เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า  
ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน 

4ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า 
และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวท้ังสิ้นของข้าพเจ้า 

5เขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน  
เพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย 

6คนจนคนน้ีร้องทูล และพระเจา้ทรงฟัง 
และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากล าบากทั้งสิ้นของเขา 

7ทูตสวรรค์ของพระเจ้าไดต้ั้งค่ายล้อม 
บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด 

8ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจา้ประเสริฐ  
คนท่ีลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข 

9ท่านวิสุทธิชนท้ังหลายของพระองค์ จงย าเกรงพระเจ้า 
เพราะผู้ที่ย าเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 

10เหล่าสิงห์หนุม่ยังขาดแคลนและหิวโหย  
แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า ไม่ขาดของดีใดๆ 


