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จากใจศิษยาภิบาล 
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 เราได้เข้าใจว่าการเกิดผลนั้น ก็โดยการ

ที่เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ และการติดสนิทนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดเป็น
กระบวนการ หรือเป็นวิถีชีวิตของเรา เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอด
ชีวิต ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง 

ศูนย์กลางของพระธรรมยอห์นคือชีวิตของพระเยซูคริสต์ ซึ่งอัครทูต
ยอห์นมีเป้าหมายที่จะอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า พระเยซูคือผู้ใด และเรา
จะเข้าสู่ชีวิตที่สนิทสนมกับพระองค์ได้อย่างไร  

ค าที่ส าคัญส าหรับยอห์นบทที่ 15 นี้คือค าว่า  “เข้าสนิท” ความ- 
หมายของค าว่า“เข้าสนิท” คือ การที่สาวกของพระเยซูต้องอยู่กับ
พระองค์ สนิทสนมกับพระองค์โดยการเชื่อฟังค าสั่งของพระองค์ เพราะ
เมื่อเราท าเช่นนี้แล้ว ชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็จะสามารถท างานผ่านชีวิต
ของเราเพื่อเราจะเกิดผลที่ดีได้ ในเชิงปฏิบัติก็คือ การที่เราเชื่อฟังพระองค์
โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์และน าพระวจนะนั้นไปใช้ด้วยความ
เชื่อในชีวิตของเรา  

เรื่องการสนิทสนมกับพระองค์นั้น แม้พระเจ้าจะทรงเป็นผู้เริ่มต้น
ก่อน แต่เราต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเอง พระเจ้าทรงให้เราตัดสินใจ มันไม่ได้
เกิดแบบอัตโนมัติ ดังนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือก 

 Oswald  Sanders ได้กล่าวว่า  
“Each of us is as closed to God as we choose to be”  
“เราใกล้ชิดพระเจ้าเท่าที่เราเลือกจะใกล้ชิด” 
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ดังนั้น พี่น้องเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า ท าไมพระเจ้าสัญญาที่จะให้เรา
เกิดผล แต่บางคนก็เกิดผล บางคนก็ไม่เกิดผล ต าตอบนั้นขึ้นอยู่กับคน 
คนนั้น ว่าเขาตัดสินใจจะเลือกอะไร 

เขาเลือกที่จะเชื่อฟัง หรือไม่เชื่อฟัง 
เขาเลือกที่จะท าตาม หรือไม่ท าตาม 
เขาเองเป็นคนเลือก 
เราจะเป็นคนไหน เราจะเลือกอะไร?  
การเกิดผลขึ้นอยู่กับเราเอง ที่เราเลือกจะติดสนิทกับพระองค์ เลือกที่

จะเชื่อฟังพระองค์ เลือกที่จะท าตามที่พระวจนะได้บอกไว้กับเรานั้น 
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 กันยายน   
อิสยาห์ 22:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 22:1-11  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี ใน 
ขอ้ 1-13 
“ทีลุ่่มแห่งนิมิต”     หมายถึง
เยรูซาเล็ม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงส าแดง
พระองค์เอง  
 เยรูซาเล็มจะถูกโจมตี เว้นเสีย- 
แต่ว่าคนของพระเจ้าจะหันกลับมา
หาพระองค์ แต่พวกเขากลับพยายาม
ป้องกันตนเองทุกทาง ยกเว้นการ
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 

 พวกเขาฝากความหวังไว้กับ
ความฉลาดปราดเปรื่องของตนเอง
กับอาวุธ แม้แต่กับเพื่อนบ้านที่   
ไม่เชื่อพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 4  อิสยาห์เตือนประชาชนแล้ว 
แต่พวกเขาไม่ยอมกลับใจ ดังนั้น
พวกเขาจึงถูกพระเจ้าลงโทษ  
 อิสยาห์โศกเศร้าและปวดร้าวใจ
ที่ประชาชนถูกลงโทษเพราะเขา
ห่วงใยประชาชน  
 บางครั้งคนที่เราห่วงใยก็ไม่แยแส
ความช่วยเหลือที่เราพยายามจะ
หยิบยื่นให้ พวกเขาจึงต้องทนทุกข์
จากสิ่งที่เราพยายามช่วยพวกเขา
ให้ผ่านพ้น  
 ในเวลาเช่นนั้น เราโศกเศร้า
เพราะความเป็นห่วง พระเจ้าทรง
หวังให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของ 
คนอื่น และบางครั้งเราอาจต้องทน-
ทุกข์กับพวกเขาด้วย 
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ข้อ 8-11      บรรดาผู้น าท าสิ่งที่ 
พวกเขาท าได้เพื่อรับมือกับสงคราม  
 พวกเขาหาอาวุธ ตรวจตราก าแพง 
และกักเก็บน้ าไว้ในสระล่าง แต่
ความพยายามของพวกเขาก็ไม่ -  
เป็นผล เพราะพวกเขาไม่เคยขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
 เรามักท าบางสิ่ งบางอย่างที่
อาจจะดี แต่ไม่สามารถช่วยเราได้
อย่างแท้จริง เราต้องมีอาวุธและ
ตรวจตราก าแพง แต่พระเจ้าต้อง
เป็นผู้น าในการท าเช่นนั้น 

เมื่อเราประสบปัญหา 

ให้เราเข้าหาพระเจ้า  

แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า

เป็นอันดับแรก  

แล้วให้พระเจ้าทรงน าเรา  

 พระเจ้าอาจจะช่วยเหลือเรา
โดยตรง เช่นด้วยการอัศจรรย์ที่
เหลือเชื่อ หรือพระเจ้าอาจจะให้ส่ง
ใครมาช่วยเราก็ได้ หรือพระเจ้า
อาจจะเปิดประตูหรือปิดประตูเพื่อ 
ให้เราได้รับการช่วยเหลือนั้น  

ประเด็นส าคัญคือ  

พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรา  

และพระองค์ทรงมีพระประสงค์ 

ที่จะช่วยเรา แต่การเลือก 

และการตัดสินใจเป็นของเรา  

เราจะเลือกพระเจ้าหรือเลือกสิ่งอื่น 

หรือเลือกตัวเอง ขึ้นอยู่กับเรา 

 ตลอดประวัติศาสตร์ของคน
อิสราเอล เขาต้องท าการเลือก
ตลอด ถ้าเป็นกษัตริย์ที่เดินไปกับ
พระเจ้า เขาก็จะเลือกพระเจ้า เชื่อ
ฟังผู้ เผยพระวจนะ และเขาก็จะ
ประสบความส าเร็จ แต่ในทางตรง-
กันข้ามส าหรับกษัตริย์ที่ ไม่ เอา 
พระเจ้า เขาไม่ฟังผู้เผยพระวจนะ
ของพระเจ้า เขาก็เลือกจะไปพึ่ง 
อัสซีเรีย อียิปต์ หรือบาบิโลน และ
เขาก็ล้มเหลว 
 ขณะนี้เราเผชิญปัญหาหรือการ
ตัดสินใจอะไรบ้าง และเราเลือกที่
จะเชื่อฟังและพึ่งพาใคร? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการอุปถัมภ์
ของพระเจ้าที่มีต่อเราจากพระ -
ธรรมสดุดีบทที่ 121 อธิษฐานออก
เสียงจากพระธรรมตอนนี้จนกระทั่ง
เราได้รับการสัมผัสว่า พระเจ้าทรง
เป็นผู้อุปถัมภ์ของเราจริง ๆ  
 อธิษฐานมอบปัญหาที่เรามีอยู่
ขณะนี้ กั บพระ เจ้ า  ทู ลขอการ
ช่วยเหลือ การช่วยกู้และค าตอบ
จากพระองค์ 
 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 กันยายน   
อิสยาห์ 22:12-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์22:12-25 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15-25 

เชบนาห์ผู้ เป็นกรมวัง เป็นพวก 
วัตถุนิยมเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ใน
เยรูซาเล็ม (22:13) เขาอาจอยู่ใน
กลุ่มคนที่สนับสนุนการเป็นพันธมิตร 
กับต่างชาติ จึงไม่สนใจค าแนะน า
ของอิสยาห์  
 พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า เชบนาห์
จะสูญเสียต าแหน่งของเขา และ  
เอลียาคิมจะมาแทนที่ (22:21)  

 เอลียาคิมจะเป็น “หมุด” ที่ตอก
ใน “ที่มั่น” (22:23) แต่ในที่สุดเอลี-
ยาคิมก็จะล้มลงด้วย ( 22:25) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ขอ้ 13,14 
ประชาชนกล่าวว่า “ให้เรากินและ
ดืม่” เพราะพวกเขาสิ้นหวัง เมื่อ
ถูกโจมตีจากทุกด้าน (22:7) พวก
เขาควรจะกลับใจ (22:12) แต่กลับ
ตัดสินใจเลี้ยงฉลองกัน  
 ต้นตอของปัญหาคือยูดาห์ไม่ได้
วางใจในฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า 
หรือพระสัญญาของพระองค์ (ดู 
56:12; 1คร.15:32)  

เมื่อเราเผชิญกับปัญหา  

จงหันไปหาพระเจ้า  

 ทุกวันนี้เรายังคงเห็นคนที่ละทิ้ง
ความหวัง  
 วิธีการตอบสนองต่อความสิ้น -
หวังโดยทั่วๆ ไปมีสองวิธีคือ ท้อแท้
สิ้นหวังและจมปลักอยู่กับตัวเอง 
แต่ชีวิตไม่ได้หยุดอยู่ เพียงเท่านี้ 
ดังนั้นเราไม่ควรท าตัวสิ้นหวัง  



10 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 

 การตอบสนองที่ถูกต้องควรจะ
เป็นการวางใจในพระเจ้าและพระ-
สัญญาของพระองค์ซึ่งจะน าเราไป
ยังโลกใหม่อันสมบูรณ์แบบและ
ยุติธรรมที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้น 
 เช่นเดียวกันกับในตอนนี้ ที่การ
ตัดสินใจเป็นของเราที่เป็นมนุษย์  

เมื่อท าผิดบาป เราต้องเลือกว่า 

เราจะท าอะไรต่อไป จะกลับใจใหม่ 

หรือจะถล าลึกลงไปในความบาปนั้น 

จะเสียใจเพราะความบาป หรือจะ

ละเลยไม่สนใจในความบาปนั้น  

สิง่ทีส่ าคญัคอื “อะไรคอืสิง่ต่อไป 

ที่เราจะตอ้งท า?” 

 ไม่ใช่เรื่องของความบาปอย่าง
เดียว แต่ทุกเรื่องในชีวิตของเรานั้น
ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราทั้งสิ้น 
เช่นเมื่อคนด่าเรา เราจะด่าตอบ
หรือเราจะเงียบ เมื่อคนขับรถตัด
หน้าเรา เราจะบีบแตรไล่เขา เราจะ
โมโห หรือเราจะนิ่ ง  และขอบ -
พระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาต
ให้ เราเจอปัญหานี้ เพื่อทดสอบ
ความอดทนของเรา  

 เมื่อนาฬิกาปลุกเราในตอนเช้า 
เราจะตื่นมาเฝ้าเดี่ยวหรือเราจะ
นอนต่อ? เมื่อมีปัญหา เราเลือกที่
จะตัดสินใจตามอารมณ์ความรู้สึก
ของเรา หรือตามที่พระวจนะได้
กล่าวไว้? ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขึ้นอยู่กับ
เราตัดสิน และพระเจ้าให้เรามีสิทธิ
ที่ตัดสินใจ แต่ให้เราจ าไว้ว่า “เรา
หว่านสิ่งใด เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” 
 วั นนี้ มี เ รื่ อ งอ ะ ไ รที่ เ ร าต้ อ ง
ตัดสินใจบ้าง และเราเลือกตัดสินใจ
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าให้พระ-
วจนะของพระเจ้าที่ เราเฝ้าเดี่ยว 
ทุกวันนั้น เราสามารถจ าได้ เพื่อ
เป็นหลักการในการตัดสินใจของ
เราในแต่ละวัน 
 อธิษฐาน ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา ให้เราเต็ม-
ล้นด้วยพระองค์ ให้เราประกอบ- 
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ด้วยพระองค์ แต่มีผลของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ 9 ประการในชีวิต
ของเรา แต่ทูลขอก าลังจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่จะตัดสิน
และท าตามน้ าพระทัยของพระองค์
ในทุกๆ เรื่องของชีวิต 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะ จงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 กันยายน   
อิสยาห์ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์23 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 1 เป็นต้นไป อิสยาห์พยากรณ์
พิพากษาชนชาติอื่นๆ โดยเริ่มต้น
จากทางตะวันออกที่บาบิโลน (บท
ที่ 13) และสิ้นสุดลงทางตะวันตกที่
เมืองไทระในฟีนิเซีย  
 ไทระเป็นเมืองที่ส าคัญที่สุดเมือง
หนึ่งในสมัยโบราณ เป็นศูนย์กลาง
การค้าที่มีท่าเรือใหญ่ เป็นเมืองที่
ร่ ารวยมากและชั่วร้ายมาก  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 เมืองไทระถูกต าหนิโดยเยเรมีย์ 
(ยรม.25:22, 27; 47:4) เอเสเคียล 
(อสค.26-28) โยเอล (ยอล.3:4-8) 
อาโมส (อมส.1:9, 10) และเศคาริ-
ยาห์ (ศคย.9:3,4) นี่เป็นการเตือน
อีกครั้งเรื่องไม่ให้เป็นพันธมิตรทาง
การเมืองกับชนชาติเพื่อนบ้านที่ไม่
มั่นคง 
 

ข้อ 5           ท าไมอียิปต์จะต้อง 
“ทุกขโ์ศก” เมื่อไทระล่มสลาย  
 อียิปต์พึ่งความช านาญในการ
เดินเรือของไทระ เพื่อน าสินค้าของ
พวกเขาไปทั่วโลก อียิปต์จะสูญเสีย 
คู่ค้าส าคัญไปหากไทระล่มสลาย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9 
พระเจ้าจะทรงท าลายไทระ เพราะ
พระองค์ทรงเกลียดชังความหยิ่ง
ยโสของคนในเมืองนี้  
 ความเย่อหยิ่งแยกคนออกจาก
พระเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงปล่อย 
ให้เป็นเช่นนั้น  

เราต้องส ารวจชีวิตของเรา 

และจ าไว้ว่าความส าเร็จที่แท้จริง

ล้วนมาจากองค์พระผู้สร้างของเรา 

เราไม่ควรหยิ่งยโส 

 ในการด าเนินชีวิตคริสเตียนของ
เรานั้น เราต้องระวังการหยิ่งยโสให้
มาก เพราะสิ่งนี้อันตรายอย่างยิ่ง 
มันกั้นเราออกจากพระเจ้า และ
ออกจากพี่น้องด้วย  
 โดยเฉพาะส าหรับคนที่ประสบ-
ความส าเร็จไม่ว่าด้านอะไรก็ตาม 
ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ไม่ว่าเรื่อง
การเงิน ไม่ว่าเรื่องการเรียน ไม่ว่า
เรื่อ งการรับใช้  ไม่ว่าเรื่องของ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา
ต้องตระหนักว่า  

ทั้งสิ้นนั้นเป็นพระพรและพระคุณ 

ที่พระเจ้าประทานกับเรา  

เพื่อเราจะสามารถใช้สิ่งทั้งหมดนี้

ส าหรับอาณาจักรของพระองค์  

เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง  

ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้น 
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 และเมื่อเราเห็นคนที่ด้อยกว่าเรา 
เราต้องยินดีท างานหนัก ต้องอดทน
และช่วยเหลือเขา เพราะจากสิ่งที่
เรามีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นก็เพื่อคนที่ด้อยกว่าเรา
นั่นเอง และเมื่อเราตระหนักเช่นนี้ 
เราก็จะมีชีวิตที่ถ่อม และเป็นการ
ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าได้ 
 ให้เรากลับมามองที่ตัวของเรา 
พระเจ้าได้ประทานอะไรบ้างให้กับ
เรามากกว่าคนอื่น และเราได้ใช้สิ่ง
เหล่านี้ในการรับใช้พระองค์อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความสามารถ หรือสติ - 
ปัญญา หรือทรัพย์สมบัติ หรือสิ่ง
อื่น ๆ ที่พระเจ้าประทานให้กับ ทูล
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและ
ความถ่อมใจให้กับเราที่เราจะใช้สิ่ง
เหล่านี้เพื่อพี่น้อง และเพื่ออาณา-
จักรของพระองค์ด้วย 

 อธิษฐานทูลขอพระเจ้ าทรง
ปกป้องเราให้พ้นจากความหยิ่ง
ยโส ทูลขอพระเจ้าทรงสอนให้เรามี
ชีวิตแห่งการถ่อมใจอยู่ เสมอกับ 
ทุก ๆ คนและกับทุก ๆ สถานการณ์ 
 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 กันยายน   
อิสยาห์  24:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  24:1-13 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ บทท่ี 
24-27 
พระธรรมสี่บทนี้มักจะเรียกกันว่า 
“วิวรณ์ของอิสยาห์” เพราะกล่าว 
ถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อ
คนทั้งโลกเพราะความบาป  
 ค าพยากรณ์ของอิสยาห์เริ่มที่    
ยูดาห์ก่อน ต่อไปจึงเป็นอิสราเอล 
จากนั้นเป็นชนชาติใกล้เคียง และ
ในที่สุดก็ทั้งโลก  
 

 พระธรรมตอนนี้บรรยายถึ ง   
ยุคสุดท้ ายเมื่ อพระเจ้ าจะทรง
พิพากษาคนทั้งโลก ในเวลานั้น
พระองค์จะทรงขจัดความชั่วไป
อย่างถาวร 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4, 5 
ไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นที่ต้อง 
ทนทุกข์ เพราะบาปของตนเอง 
แม้แต่ แผ่นดินก็ถูกย่ ายี เพราะ
ผลกระทบจากความชั่วร้ายและ
การล่วงละเมิด  
 ทุกวันนี้ เ ราเห็นผลของบาป   
บนแผ่นดินของเรา เช่น มลพิษ 
อาชญากรรม ยาเสพติด ความ
ยากจน บาปมีผลกระทบต่อสังคม
ทุกด้านอย่างกว้างขวาง แม้แต่  
คนที่ ซื่ อสั ตย์ต่ อพระเจ้ าก็ ต้อ ง     
ทนทุกข์ด้วย  
 เราไม่อาจโทษพระเจ้าได้เพราะ
ความบาปของมนุษย์ท า ให้สิ่ ง
เหล่านี้เกิดขึ้น  
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ยิ่งเราเป็นผู้เชื่อ 

ที่ประกาศสงครามกับบาป  

ต่อต้านการกระท าที่ผิดศีลธรรม 

และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า

แก่คนอื่นมากเท่าใด  

เราก็ยิ่งชะลอความเสื่อมทราม 

ของสังคมได้มากเท่านั้น  

 เราต้องไม่ยอมแพ้ แม้ความบาป
จะลุกลาม เราสามารถสร้างความ
แตกต่างได้ 
 เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราก็ไม่ต้องสิ้น-
หวังกับสภาพของโลกนี้  เพราะ
ส าหรับโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะหวังได้
อยู่แล้ว  
 สภาพต่างๆ ของโลกไม่ว่าเรื่อง
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ศาสนา ล้วนทรุดโทรม
ลงเรื่อยๆ เพราะความบาป เพราะ
โลกนี้ไม่ยอมรับและไม่ยอมอยู่ใต้
พระเจ้านั้นเอง แต่ความหวังมีอยู่
ในพระเจ้าเท่านั้น เราที่เป็นลูกของ
พระเจ้าเท่านั้นที่จะแบ่งปันค าตอบ
ให้กับโลกนี้ได้ 

 ดังนั้น เราจึงต้องเติบโตกับพระ-
เจ้า เข้าใจหลักการแห่งพระวจนะ 
 เราได้แสวงหาความเข้าใจจาก
พระวจนะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง
ในแต่ละวัน เพื่อเราจะสามารถเป็น
พระพรกับโลกนี้ได้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอความเข้าใจพระ-
วจนะของพระเจ้าจากการเฝ้าเดี่ยว
ทุกๆ วัน ให้พระวจนะนั้นเข้าไปใน
ชีวิตของเรา ให้เราไม่เพียงเข้าใจ
แต่ที่เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ -
ละวันและที่เราจะสามารถแบ่งปัน
ความจริงของพระเจ้าให้กับทุกๆ 
คนที่อยู่รอบๆ เราได้ 
 ทูลขอพระเจ้าประทานก าลัง 
และการดลจิตดลใจให้กับ เรา   
ทุกๆ วัน ที่เราจะอ่าน ศึกษา และ
ภาวนาพระธรรมของพระองค์อยู่
เสมอ 
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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 5 กันยายน   
อิสยาห์ 24:14-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 24:14-23 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 21 
“บริวารของฟ้าสวรรค”์ หมายถึง
อ านาจฝ่ายจิตวิญญาณที่ต่อต้าน
พระเจ้า  
 ไม่มีใครหนีพ้นการลงโทษได้ 
แม้แต่ทูตสวรรค์ที่ท าบาป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 14-16   

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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หลังจากที่พระเจ้าทรงพิพากษา   
ยูดาห์ บรรดาผู้เชื่อที่เหลืออยู่จะ
ร้องเพลงสรรเสริญความชอบธรรม
ของพระเจ้า  
 อิสยาห์โศกเศร้าเพราะสภาพ
โลก เราเองก็อาจรู้สึกทุกข์ใจเพราะ
ความชั่วร้ายที่อยู่รอบตัวเรา ใน
เวลาเช่นนั้นเราต้องยึดมั่นในพระ-
สัญญาของพระเจ้าส าหรับอนาคต
และรอคอยที่จะร้องเพลงสรรเสริญ
แด่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงท าให้
สวรรค์และโลกกลับสู่สภาพดี 
 แม้สภาพการณ์รอบด้านเราจะ
ไม่มคีวามหวังอะไร เพราะมีแต่ความ
บาป ความเสื่อมทราม แต่เราต้อง
ไม่ให้ความบาป และความเสื่อมทราม 
นั้นมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา  

วิธีการที่เราจะรักษาชีวิตเรา 

ไม่ให้ท้อแท้หรือ 

รับอิทธิพลแง่ลบจากโลก  

ก็โดยการสรรเสริญ 

ยกย่องพระเจ้า หรือ 

พิจารณาถึงพระหัตถกิจของพระองค์ 

 ปกติเราได้ใช้พระวจนะตอนไหน
บ้างที่จะน้อมน าความคิดของเราให้
อยู่ภายใต้พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ประกาศความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าจากพระวจนะของ
พระองค์ เราอาจจะใช้พระธรรม
สดุดีบทที่ 139 เป็นค าอธิษฐาน 
โดยให้เราอ่านออกเสียง ประกาศ
ออกมาให้ตัวเราได้ยิน และฝ่าย
วิญญาณได้ยินถึงความสัพพัญญู
ของพระเจ้านั้น 
 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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วันที ่6 กันยายน   
อิสยาห์ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 25 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 6 
นี่เป็นค าพยากรณ์เรื่อง “บรรดา
ชนชาติทัง้หลาย” ที่น่ามหัศจรรย์   
 คือทั้งชาวต่างชาติและชาวยิวจะ
อยู่ร่วมกันในงานเลี้ยงของพระมา-
ซีฮาเพื่อ เฉลิมฉลองที่ความชั่ว   
ถูกก าจัดและเพื่อชื่นชมยินดีที่     
ได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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 พระธรรมข้อนี้แสดงให้เห็นว่า 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้ข่าวเรื่อง
ความรอดของพระองค์กระจาย
ออกไปทั่วโลก ไม่ใช่ส าหรับชาวยิว
เท่านั้น  
 ในงานเลี้ยงนั้นพระเจ้าจะทรง
ก าจั ดความตายไปชั่ วนิ รั นดร์ 
(25:7, 8) ประชาชนที่มาร่วมงาน
เลี้ยงอันยิ่งใหญ่นี้เป็นคนที่ด าเนิน
ชีวิตด้วยความเชื่อ พวกเขาจึง
กล่าวได้ว่า “แน่นอน นี ่คือพระ -
เจา้ของเรา เราวางใจพระองค์ และ
พระองค์ทรงช่วยเรา” (25:9) งาน
เลี้ยงนี้ยังถูกกล่าวถึงในบทที่ 55 
ด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 8    
เมื่อพระเจ้าตรัส พระองค์ทรง    
ท าตามที่ตรัสไว้  เ ราจึงอุ่นใจที่      
รู้ว่าแผนการและพระราชกิจของ    
พระเจ้านั้นเชื่อมโยงกับพระวจนะ
ของพระองค์  
 

 เมื่ อ เ ร าอธิ ษ ฐานตามพระ -
ประสงค์ของพระเจ้า (ตามที่กล่าว
ไว้ในพระคัมภีร์) และอ้างถึงพระ -
สัญญาของพระองค์ (ตามที่บันทึก
ไว้ในพระคัมภีร์) พระองค์ทรงฟัง
เราและตอบค าขอของเรา 
 นี่เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ส าคัญ
ในการอธิษฐานที่พระเจ้าจะตอบ
เราก็คือ การอธิษฐานพระวจนะ
ของพระเจ้า  

พระเจ้าจะทรงตอบค าอธิษฐานที่เรา

อธิษฐานตามน้ าพระทัยของพระองค์  

และน้ าพระทัยของพระเจ้านั้น

ปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า  

 ดังนั้น เมื่อเราจะทูลขอเรื่องอะไร
ให้เราตรวจสอบจากพระคัมภีร์ 
และเราอธิษฐานตามนั้น ซึ่งเราจะ
สามารถมั่นใจได้ว่า พระเจ้าจะตอบ
อย่างแน่นอน 

ดังนั้นในเชิงปฏิบัติของเราคือ ให้

เราภาวนาพระวจนะของพระองค์ 

เปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นไป

ตามน้ าพระทัยของพระองค์  
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 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทุกครั้งที่เรา
เผชิญปัญหา เราก็จะแก้ปัญหานั้น
ตามพระวจนะของพระเจ้า และให้
เราทูลขอก าลังจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เราจะท าตามพระวจนะ
นั้น และนี่แหละคือการมีวิถีชีวิต
ตามพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเป็น
เช่นนี้  ทุกค าอธิษฐานของเราจะ
ได้รับค าตอบอย่างแน่นอน 
 ณ เวลานี้ เราได้ให้พระวจนะของ
พระเจ้าครอบครองชีวิตของเรา
ขนาดไหน และเราได้จัดระบบชีวิต
ของเราที่จะให้พระวจนะของพระ-
เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราขนาดไหน
แล้ว? เช่นการเฝ้าเดี่ยว การศึกษา 
พระคัมภีร์ การฟังค าเทศนา การ
ภาวนาและท่องจ าพระวจนะของ
พระเจ้า เป็นต้น 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบความคิดของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงให้ 
พระวจนะที่ เราศึกษาและที่ เรา  
เฝ้าเดี่ยวไปในแต่ละวันนั้นครอบ -
ครองชีวิตของเรา และทูลขอพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ ทรงน าให้ เร า
สามารถประยุกต์พระวจนะนั้น   
มาใช้ในชีวิตของเรา และทูลขอ
ก าลังจากพระองค์ที่เราจะมีก าลัง
ในการด าเนินชีวิต ในแต่ละวัน
ตามที่พระวจนะของพระองค์กล่าว
ไว้ในแต่ละสถานการณ์ด้วย 
 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 7 กันยายน   
อิสยาห์ 26:1-10  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี ้
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 26:1-10
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรสัอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
เมื่อพระคริสต์ทรงสถาปนาอาณา-
จักรของพระองค์ (ดูบทที่ 12)  
ประชาชนจะสรรเสริญพระเจ้าใน
วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า  
 บทที่ 26 เป็นบทเพลงแห่ง 
ความวางใจ การสรรเสริญ และการ
ใคร่ครวญ พระเจ้าทรงเปิดเผย
อนาคตแก่อิสยาห์อีกครั้งหนึ่ง 
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ข้อ 7-8        บางครั้ง  “หนทาง
ของคนชอบธรรม” ก็ไม่ราบรื่น 
และการท าตามพระประสงค์ของ    
พระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็  
ไม่เคยโดดเดี่ยว 

เมื่อเราตอ้งเผชิญกบัความยากล าบาก  

พระเจ้าทรงอยู่ด้วย 

เพื่อช่วยให้เราเอาชนะความล าบาก 

เพื่อปลอบโยนและเพื่อน าทางเรา  

 พระเจ้าทรงช่วยเราโดยการ
ประทานเป้าหมาย (ช่วยให้ความ-
คิดของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ 
26:3) และโดยการจัดเตรียมเมื่อ
เราต้องเดินเข้าสู่หนทางนี้  
 พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรามี
ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน 
และพี่เลี้ยง พระเจ้าประทานสติ -
ปัญญาแก่เราในการตัดสินใจและ
ประทานความเชื่อที่จะวางใจใน
พระองค์ จงอย่าสิ้นหวัง แต่จงอยู่
ในทางของพระเจ้า 
 

ข้อ 10 แม้แต่คนชั่วร้ายยังได้รับ
พระคุณจากพระเจ้า แต่นั่นไม่ได้
สอนให้พวกเขาท าสิ่งที่ถูกต้อง  

 บางครั้งการลงโทษของพระเจ้า
ก็สอนเราได้มากกว่าพระคุณหรือ
สิ่งดีที่พระองค์ประทาน  

ถ้าเราได้รับสิ่งต่างๆ โดยพระคุณ

และความดีของพระเจ้า  

จงตอบสนองด้วยการอุทิศชวิีตและ

ด้วยความส านึกในพระคุณนั้น 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 3 
เราไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ในโลกรอบตัวเราได้  
 แต่แม้จะอยู่ท่ ามกลางความ
วุ่นวาย เราก็พบสันติภาพในพระ-
เจ้าได้ เมื่อเราอุทิศชีวิตแด่พระองค์ 
เราจะแน่วแน่และมั่นคง เราจะไม่
สั่นคลอนไปกับความสับสนวุ่นวาย
รอบตั ว  เพ ร า ะ คว ามรั กที่ ไ ม่
เปลี่ ยนแปลงและฤทธิ์ อ านาจ      
อันยิ่ งใหญ่ของพระเจ้าจะคอย    
ค้ าจุนเราไว้ (ดู ฟป.4:7)  

เราต้องการสันติภาพหรือไม่  

จงจดจ่อที่พระเจ้า 

และวางใจในพระองค์  
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 เราได้จัดระบบชีวิตของเราที่จะ
จดจ่อกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง?  

ชีวิตของเราจะเกิดผล จะมีสันติสุข 

ก็เพราะเราหว่านชีวิตของเราลงไป

ในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า 

ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่  

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 

และจากพระองค์เท่านั้น 

ที่เราจะพบค าตอบ และ 

พบชีวิตแห่งสันติสุขอย่างแท้จริง  

 ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังสอน
เรา เตือนสติเราเมื่อเราผิดพลาด
ด้วย ดังนั้น จึงเป็นการฉลาดและ
ปลอดภัยที่สุดเมื่อ เราลงทุนกับ 
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่นี้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความจริงของ
พระเจ้า สรรเสริญพระองค์โดย
อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม  
อิสยาห์  26:1-10 ที่เราศึกษาไปใน
วันนี้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่เราอ่าน
ออกเสียงเป็นค าอธิษฐานนั้น  

ให้เราอ่านช้า ๆ อย่างใคร่ครวญ 
ให้พระธรรมตอนนี้พูดกับเรา เพื่อ
จิตวิญญาณของเราจะได้เพ่งมอง 
ที่พระองค์และสรรเสริญพระองค์ 
 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 กันยายน   
อิสยาห์ 26:11-2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 26:11-21 
ช้า ๆ  2  รอบ  
พระเจ้าตรสัอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 19 บางคนเชื่อว่าไม่มีชีวิตหลัง
ความตาย บางคนเชื่อว่ามี แต่ไม่ใช่
ชีวิตฝ่ายกาย แต่อิสยาห์บอกเราว่า 
ร่างกายของเราจะเป็นขึ้นมาอีก 
  พระธรรม 1โครินธ์ 15:50-53 
กล่าวว่า ผู้เชื่อทุกคนที่ตายแล้วจะ
เป็นขึ้นมาโดยมีร่างกายที่ไม่เสื่อม
สลายซึ่งเป็นร่างกายที่เหมือนกับ
พระเยซู เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืน
พระชนม์ (ดู ฟป.3:21)  
 

ข้อ 20,21    เมื่อพระเจ้าเสด็จมา
พิพากษาโลก คนผิดก็ไม่อาจซ่อน
ตัวได้  
 พระเยซูตรัสว่าสิ่งที่ปิดบังไว้จะ
ถูกเปิดเผยเพราะความจริงของ
พระองค์จะท าให้ทุกอย่างประจักษ์
แจ้งเหมือนความสว่างที่ส่องเข้าไป
ในมุมมืด (มธ.10:26)  

แทนที่จะพยายามซ่อนความคิดและ

การกระท าที่น่าอับอายจากพระเจ้า 

จงสารภาพและรับการยกโทษบาป

จากพระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 16-19 
 ประชาชนรับรู้ถึงความเจ็บปวด
จากการอยู่ห่างไกลการทรงสถิตอยู่
ของพระเจ้า แต่พวกเขาก็ยังได้รับ
การยืนยันว่าพวกเขาจะมีชีวิตใหม่  
 พระเจ้าทรงหันหลังให้ประชากร
ของพระองค์เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟัง 
แต่คนกลุ่มเล็กๆ ก็ไม่เคยสิ้นหวัง
และยังคงแสวงหาพระเจ้าต่อไป  
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 ไม่ว่าจะทุกข์ยากเพียงใด เราก็
ยังมีความหวังเมื่อเราวางใจใน
พระองค์ เราอดทนรอพระเจ้าได้
หรือไม่? 
 จากประสบการณ์ของเรานั้น
บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้า
อยู่ห่ างไกลเรา นั่นก็ เป็นไปได้
ส าหรับอารมณ์และความรู้สึกของ
เราที่เป็นเช่นนั้น แต่ถ้าหากเรารู้จัก
พระเจ้าจริงๆ รู้จักพระนามของ
พระองค์ เราจะรู้ว่านั่นไม่จริงเลย 
เพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา ทรง
ปลอบประโลมใจเราอยู่เสมอ  

ดังนั้นไม่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรา

จะเป็นอย่างไรก็ตาม  

ให้เราระลึกถึงข้อพระคัมภีร์ 

ที่พูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้า  

หรือการที่พระเจ้าทรงสถิตกับเรา 

ให้ภาวนาพระธรรมตอนนั้น  

และยึดพระธรรมตอนนี้ส าหรับ

สถานการณ์ท่ีเรารู้สึกแย่นั้นได้ 

 
 

 เช่น สดดีุ 27:1 “พระเจ้าทรงเป็น
ความสว่างและความรอดของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลวัผู้ใดเล่า  
พระเจ้าทรงเป็นทีก่ าบงัเข้มแข็ง
แห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้อง
เกรงใคร”  
 หรือสดดีุ 91:1-2 “ ผู้ทีอ่าศยัอยู่ 
ณ ทีก่ าบงัขององค์ผู้สูงสุด  ผู้อยู่
ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ์จะ
ทูลพระเจ้าว่า  "ที ่ล้ีภ ัยของข้า
พระองค์และป้อมปราการของข้า
พระองค์  พระเจ้าของข้าพระองค ์ 
ผูที้ข่้าพระองคไ์ว้วางใจ" 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานั้นอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 91 ทั้งบท อธิษฐานออก
เสียงเพื่อประกาศการช่วยกู้ของ
พระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเรา 
 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 9 กันยายน   
อิสยาห์ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 27 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงการ
ปกป้องของพระเจ้าส าหรับประชากร
ของพระองค์อย่างไรบ้าง? (ข้อ3-5) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  “วนันัน้” หมายถึงจุดจบ
ของโลกอันชั่วร้ายที่เราอาศัยอยู่
ในตอนนี้  
 ในวรรณกรรมโบราณของชาว
อารัม (อูการิติก) เลวีอาธานเป็น
สัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัว เป็นศัตรูกับ
ระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงสร้าง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 อิสยาห์ จึ ง เปรี ยบเทียบการ
ประหารคนชั่ วของพระเจ้ากับ     
ชัยชนะเหนือศัตรูตัวฉกาจ  
 แม้ว่าความชั่วร้ายจะเป็นศัตรูที่
มีอ านาจมาก แต่พระเจ้าจะทรงบด
ขยี้และก าจัดมันไปจากโลกชั่ว     
นิรันดร์ 
 
ข้อ 2-6  สวนองุ่นที่ถูกเหยียบย่ า
ในบทที่ 5 จะกลับคืนสู่สภาพดีใน
โลกใหม่ของพระเจ้า  
 พระเจ้าจะทรงปกป้อง และดูแล
สวนองุ่น ซึ่งหมายถึงประชากรของ
พระองค์ มันจะไม่ให้ผลที่ไร้ค่าอีก
ต่อไป แต่จะเกิดผลดีไปทั่วโลก 
ชาวต่างชาติจะมารู้จักพระเจ้าผ่าน
ทางอิสราเอล 
 

ข้อ 12 “การนวด” หมายถึงการ
พิพากษา  
 พระประสงค์ของพระเจ้าในการ
พิพากษาโลกไม่ใช่เพื่อแก้แค้น แต่
เพื่อช าระบาป  
 

 พระองค์ทรงต้องการจะแก้ไขเรา
และน าเรากลับมาหาพระองค์  

เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษเรา 

ไม่ใชเ่พื่อให้เราทนทุกข์เท่านั้น  

แต่เพื่อท าให้บรรดาคนที่ซื่อสัตย์

พร้อมที่จะรับใช้ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11   
 อิสยาห์เปรียบเทียบสภาพฝ่าย
จิตวิญาณของอิสราเอลกับง่าม -   
ไม้แห้งที่ถูกหักมาท าฟืน  
 ต้น ไม้ ในพระคัมภี ร์ มั ก เป็ น
สัญลักษณ์ของชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
ล าต้นเป็นช่องทางล าเลียงก าลัง
จากพระเจ้า กิ่งเป็นประชากรซึ่ง 
รับใช้พระองค์  
 บางครั้งกิ่งก็ไหวและพัดไปตาม
ลม อิสราเอลก็เป็นเหมือนกับกิ่งไม้
ที่อาจจะเหี่ยวแห้งไปเพราะเน่าจาก
ข้างในและกลายเป็นกิ่งที่เอาไปใช้
อะไรไม่ได้ นอกจากเอามาท าฟืน  
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เราเป็นกิ่งชนิดใด? 

ถ้าจิตวิญญาณของเราก าลังเหี่ยวแห้ง 

จงตรวจดูให้ดีว่า 

เราติดสนิทกับพระเจ้าหรือไม่ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าเทใจที่
กระตือรือร้นในการใกล้ชิดพระเจ้า
ให้กับเรา  เพื่อหัวใจของเราจะเผา-
ผลาญไปด้วยความรักของพระเจ้า
ตลอดเวลา และชีวิตของเราจะเป็น
ชี วิ ตที่ ติ ดสนิ ทอยู่ กั บพร ะองค์
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

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 10 กันยายน   
อิสยาห์ 28:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 28:1-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  เอฟราอิมเป็นตัวแทนของ
อาณาจักรเหนือหรืออิสราเอล ซึ่ง
ถูกกษัตริย์ชั่วปกครองสืบต่อกันมา  
 เมื่ออิสราเอลแตกออกเป็นสอง
อาณาจักรหลังจากสมัยซาโลมอน 
เยรูซาเล็มเป็นของอาณาจักรใต้  
 เนื่องจากบรรดาผู้น าในอาณา-
จักรเหนือต้องการจะแยกตัวออก
จากญาติพี่น้องในอาณาจักรใต้อย่าง 

เด็ดขาด พวกเขาจึงตั้งรูปเคารพ 
เพื่อป้องกันไม่ ให้ประชาชนไป
นมัสการที่พระวิหารในเยรูซาเล็ม 
(ดู 1พกษ.12)  
 ประชากรในอาณาจักรเหนือจึง
ถูกน าไปสู่การกราบไหว้รูปเคารพ  
 อิสยาห์กล่าวข้อความนี้ เพื่ อ
เตือนชาวอิสราเอล และขณะเดียว 
กันก็กระตุ้นให้ชาวยูดาห์กลับใจ
ก่อนจะถูกลงโทษเหมือนกับที่
อาณาจักรเหนือจะถูกลงโทษในอีก
ไม่กี่ปีต่อมา 
 
ข้อ 9-14  พระธรรมตอนนี้แสดง
ถึงการตอบสนองของประชาชนต่อ
อิสยาห์  
 พวกเขากล่าวว่า “อิสยาห์พูด  
กับเราเหมือนครูพูดกับเด็กเล็กๆ 
ไม่จ าเป็นต้องสอนเราหรอก เรา
ตัดสินใจเองได้” เพราะพวกเขามี
ท่าทีเช่นนี้  อิสยาห์พยากรณ์ว่า
ชาวอัสซีเรียจะสอนพวกเขาด้วย 
วิธีท่ีแย่ยิ่งกว่า 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองในข้อ 15 
“ภยัพิบติัอนัท่วมท้น”  คือชาว 
อัสซีเรีย ยูดาห์กลัวชาวอัสซีเรีย
และหันไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทนที่จะ
วางใจพระเจ้า  
 พระเจ้าทรงต่อว่าที่พวกเขาเข้า
ร่วมพันธสัญญากับความตาย ซึ่ง
หมายถึงหลุมฝังศพหรือสภาพที่
ตายแล้ว  
 ข้อความตอนนี้อาจหมายถึง
ข้อตกลงที่เฮเซคียาห์ท าร่วมกับ
ฟาโรห์ทีรหะคาห์เพื่อต่อสู้กับอัส-
ซีเรีย (2พกษ.19:9; อิสยาห์ 37:9)  
 พระเจ้าจะทรงยกเลิกข้อตกลงนี้ 
อียิปต์จะช่วยอะไรไม่ได้เมื่ออัส -
ซีเรียโจมตี 

คุ้มค่าหรือที่จะยอม 

ละทิ้งความเชื่อ เพื่อแลกกับ 

การคุ้มครองชั่วคราวจากศัตรู  

ถ้าเราต้องการการปกป้อง 

คุ้มครองที่ถาวร จงหันไปพึ่งพระเจ้า

ซึ่งเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยเรา 

ให้พ้นจากความตายนิรันดร์ได้ 

 ขณะนี้ เราก าลังเผชิญปัญหา
อะ ไ รหรื อ ไ ม่ ที่ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ และการปกป้อง เช่น 
เรื่องการเงิน เรื่องเพื่อน หรือที่
ท างาน หรือที่โรงเรียนและท่านได้
พึ่งพระเจ้าหรือพึ่งสิ่งอื่นใด? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงน าตาม 
น้ าพระทัยของพระองค์ บอกถึง
ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้  ทูล   
ขอพระเจ้าทรงน า และทรงเปิดเผย
น้ าพระทัยของพระองค์ให้เราทราบ 
เพื่อเราจะด าเนินชีวิตไปตามน้ า -
พระทัยของพระองค์นั้น 
 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 กันยายน   
อิสยาห์ 28:16-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 28:16-29
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงพระ -
ลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้าง? (ข้อ
16,21-22) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 16       ถ้าเราก าลังสร้างอะไร
บางอย่าง เราต้องการรากฐานที่
มั่นคง 
 อิ สย าห์ ก ล่ า ว ถึ งศิ ล าที่ เ ป็ น
รากฐาน หรือศิลามุมเอกซึ่งจะวาง
ไว้ในศิโยน ศิลามุมเอกนี้คือพระ- 
มาซีฮาผู้ทรงเป็นรากฐานของชีวิต
ที่เราสร้างขึ้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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 ชีวิตของเราถูกสร้ างขึ้ นบน
รากฐานความส าเร็จและความฝัน
อันเปราะบางของเราเอง หรือตั้ง 
อยู่บนรากฐานที่มั่นคง? 
 

ข้อ 21  พระเจ้าทรงต่อสู้เคียงข้าง
โยชูวาที่หุบเขากิเบโอน (ยชว.10: 
1-14) และเคียงข้างดาวิดที่ภูเขา 
เปริซิม (2ซมอ.5:20) แต่ตอนนี้
พระองค์ทรงต่อสู้กับอิสราเอลซึ่ง
เป็นประชากรของพระองค์เองใน
สถานที่เดียวกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองใน ข้อ 23-29 
เกษตรกรใช้เครื่องมือพิเศษในการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่บอบบาง
เพื่อไม่ให้พืชถูกท าลาย ทั้งนี้เพราะ
พวกเขาค านึงถึงความบอบบางนั้น  
 ในท านองเดียวกัน พระเจ้าทรง
พิจารณาถึงสถานการณ์และความ
อ่อนแอของเราแต่ละคนด้วย  
 

พระเจ้าทรงปฏิบัติกับเราแต่ละคน

อย่างระมัดระวัง เราควรท าตาม

แบบอย่างของพระองค์ 

เมื่อเราปฏิบัติกับคนอื่น  

แต่ละคน 

ต้องการการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  

จงไวต่อความตอ้งการของคนรอบข้าง  

ซึ่งอาจต้องการการปฏิบัติพิเศษ 

 หน้าที่ของเราทุกคนอย่างหนึ่ง
ในคริสตจักรคือ เสริมสร้างและ
หนุนใจกันและกัน  เช่นเมื่อเราจะ
พูดหรือกระท าอะไร เราต้องสนใจ
คนอื่น ๆ ที่รอบ ๆ เราด้วยว่า เขา
ได้รับการเสริมสร้างหรือหนุนใจ
หรือไม่  
 ไม่ใช่ว่า เราจริงใจแล้วเราก็พูด
หรือกระท าออกไปจนท าร้ายเขา 
เพราะเราอาจจะท าให้เขาสะดุด
และไม่เติบโตได้  
 ในอาทิตย์นี้ให้เราวางแผนที่จะ
หนุนใจพี่น้องสัก 1 คน ให้ เรา
อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 
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ว่า เราจะหนุนใจใคร และเราจะ
หนุ น ใ จ เ ข า / เ ธ อ คนนั้ น เ รื่ อ ง
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า   
ที่พระองค์ทรงสนใจเราแม้แต่
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา 
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระพร  
ที่พระ เจ้ าประทานให้  ส าหรับ
คริสตจักร และพี่น้องในคริสตจักร
ที่เสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นในทาง
ของพระองค์ ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับครอบครัวเรา พ่อแม่ ที่
เลี้ยงดูเราทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สังคม เพื่อเรามีร่างกาย จิตใจ 
สั ง คมที่ แ ข็ ง แ ร ง เพื่ อ จ ะ รั บ ใ ช้
พระองค์ได้ต่อไป และเพื่อถวาย
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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 12 กันยายน   
อิสยาห์ 29:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 29:1-14  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
“อารีเอล”     เป็นชื่อพิเศษของ
เยรูซาเล็มหรือเมืองของดาวิด ซึ่ง
อาจมีความหมายว่า “สิงโตของ
พระเจ้า” (เยรูซาเล็มแข็งแกร่ง
เหมือนสิงโต) หรือ “ชัน้เพลิงแท่น
บูชา” (เยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งแท่น
บูชาในพระวิหาร) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 13,14   

 ประชาชนอ้างว่าตนเองใกล้ชิด
กับพระเจ้า แต่พวกเขาไม่เชื่อฟัง
พระองค์และท าไปพอเป็นพิ ธี
เท่ านั้ น  ดั งนั้ นพระ เจ้ าจึ งทร ง
พิพากษาพวกเขา  
 ศาสนากลายเป็นแค่กิ จวัตร
แทนที่จะเป็นชีวิตจริง 
 เมื่อพระเยซูตรัสกับพวกฟาริสี
ซึ่ง เป็นผู้น าศาสนาในสมัยของ 
พระองค์ (มธ.15:7-9; มก.7:6-7)  
พระองค์ทรงอ้างถึงการกล่าวโทษ
ของอิสยาห์เรื่องความน่าซื่อใจคด 
 เรามักเผลอท าตามความเคยชิน 
เมื่อเรานมัสการโดยไม่มีความรัก
และความจงรักภักดีต่อพระเจ้า  
 ถ้าเราอยากจะเป็นประชากร
ของพระเจ้า เราต้องเชื่อฟังและ
นมัสการพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์
และจริงใจ 
 ดังนั้นเมื่อเรามาที่คริสตจักร เรา
ก็ต้องระวังท่าทีของเราว่า เรามา
คริสตจักรเพียงแค่มาท าพิธีทาง
ศาสนาเท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ก็
อันตรายอย่างยิ่ง  
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 สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนผิดพลาดคือ
มาคริสตจักรเพื่อมาฟังเทศน์ ร้อง
เพลงนมัสการ เรียนพระคัมภีร์ 
แล้วกลับบ้าน  

เพราะคริสตจักรคือความสัมพันธ์ 

ทั้งระหว่างเรากับพระเจ้า  

และเรากับพี่น้อง ดังนั้นเราจึงต้อง

พูดคุย ท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์

กับพี่น้องในคริสตจักร  

เราต้องไม่แยกตัวเอง  

เพราะนี่คือน้ าพระทัยของพระองค์

ส าหรับคริสตจักรซึ่งเป็นชุมชน- 

คริสเตียนที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 

 เมื่อเรามาคริสตจักร เราได้มี
ส่วนร่วมกิจกรรมของกลุ่มตามวัย 
หรือกิจกรรมของคริสตจักรมาก
น้อยขนาดไหน เรารู้จักพี่น้องใน
คริสตจักรของเรามากน้อยขนาด
ไหนแล้ว? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงอวย-
พระพรคริสตจักรที่เราเป็นสมาชิก
อยู่นั้นให้สมาชิกทุกคนมีความ 
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน  เพื่อคริสตจักรของ
เรานั้นจะเป็นคริสตจักรที่เป็นพระ-
พรส าหรับผู้สนใจน าเขาให้พบ
ความรอด และเป็นคริสตจักรที่
เสริมสร้างพี่น้องผู้เชื่อให้เป็นสาวก
ของพระคริสต์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 13 กันยายน   
อิสยาห์ 29:15-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์29:15-24 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรสัอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 17-24 
โลกภายใต้การปกครองของพระ-
คริสต์ที่บรรยายไว้ในพระธรรม
ตอนนี้จะต่างจากโลกที่เราอาศัยอยู่
ในเวลานี้มาก  
 คือจะไม่มีความรุนแรงและความ
โศกเศร้าอีกต่อไป โลกใหม่นี้จะมี
แต่ความชื่นชมยินดี ความเข้าใจ 
ความยุติธรรม และการสรรเสริญ
พระเจ้า 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
ชาวเยรูซาเล็มพยายามซ่อนแผน-
การของพวกเขาจากพระเจ้า เพราะ 
คิดว่าพระองค์ทรงมองไม่เห็นและ 
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
 น่าแปลกที่คนจ านวนมากคิดว่า
พวกเขาซ่อนตัวจากพระเจ้าได้ ใน
พระธรรมสดุดี 139 เรารู้ว่าพระเจ้า
ทรงตรวจตราและทรงรู้ทุกอย่าง
เกี่ยวกับเรา  
 เราจะอายหรือไม่ถ้าเพื่อนสนิท
ล่วงรู้ความคิดในหัวของเรา?  

จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงรูท้กุอยา่ง 

เมื่อเราผิดพลาด เราท าบาป 

เพราะความอ่อนแอของเรา  

เราไม่ต้องกลัว  

ให้เรากลับมาหาพระองค์  

สารภาพบาปของเรากับพระองค์ 

แน่นอนที่พระองค์จะทรงโปรด 

ยกโทษบาปเรา และให้เรา 

กลับมามีสัมพันธภาพที่ดี 

กับพระองค์ดังเดิมเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
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……………………………….……… 
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………………………………………… 
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……………………………..………… 
…………………………………………
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……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ ให้พระองค์ทรงใช้ ทรง
สร้าง และทรงพัฒนาให้เป็นไปตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ เพื่อเราจะ
เป็นอุปกรณ์ของพระองค์ในโลกนี้
ท าให้น้ าพระทัยของพระองค์ส าเร็จ 
 ถ้าเรารู้สึกว่า เรามีความบาปอะไร
ที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ได้สารภาพกับพระ-
เจ้า ก็ขอให้เราอธิษฐานสารภาพ
บาปกับพระองค์ ทูลขอการยกโทษ
จากพระองค์ให้พระองค์ทรงช าระ
ความบาปผิดของเรา 
 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 14 กันยายน   
อิสยาห์ 30:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 30:1-11 
ช้าๆ  2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรคือผล
ของการที่ไม่ท าตามพระด ารัสของ
พระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ขอ้ 10,11 
ชาวยูดาห์บางส่วนอาจแสวงหาที่   
ลี้ภัยในอียิปต์ เนื่องจากพวกเขา
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยจึง
อยากฟังแต่เรื่องดีๆ พวกเขาไม่
ยอมรับความจริงจากผู้เผยพระ -
วจนะของพระเจ้า  
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 ความจริงมักท าให้เราไม่สบายใจ 
เราอยากได้ยินค าลวงและภาพฝัน
มายาต่างๆ ที่ท าให้เรารู้สึกมั่นคง
มากกว่า แต่การเผชิญหน้ากับ
ความจริงก็ดีกว่าชีวิตที่หลอกลวง  
 อย่ าปัก ใจกับสิ่ งที่ ท า ให้ เ ร า  
สบายใจแต่ไม่เป็นความจริง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 1 
ลูกหลานที่ดื้อรั้นคือชาวยูดาห์ (ดู 
1:2) ซึ่งกบฏต่อพระเจ้า  
 การเจรจาเรื่ องการท าสนธิ - 
สัญญาก าลังด า เนินไป อิสยาห์
ต าหนิแผนการที่กลับไปกลับมา
ของพวกเขา ชาวยูดาห์แสวงหาค า 
แนะน าจากทุกคนยกเว้นพระเจ้า  
 เมื่ อ เ ราหวาดกลั ว เรามักจะ
เสาะหาการปลอบใจ ค าแนะน า 
และความช่วยเหลือโดยหวังว่าจะ
เป็นทางแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุด เรา
ควรปรึกษาพระเจ้าแทนที่จะท า
เช่นนั้น  
 

 แม้พระเจ้าจะทรงยื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลือทันทีในยามวิกฤติ แต่
พระองค์ทรงต้องการเป็นผู้น าทาง
ตลอดชีวิตของเรามากกว่า  

เรารักษาความสัมพันธ์ 

กับพระองค์ผู้ประทานความมั่นคงได้

โดยการอ่านพระวจนะ 

และตั้งใจท าตามพระประสงค์ไม่ว่า

สถานการณ์จะวิกฤตเพียงใดก็ตาม 

 ปัญหาของคนเราคือการที่เราจะ
ท าตามแรงผลักภายในคืออารมณ์
และความรู้สึก โดยไม่ได้ท าตาม
เหตุผลและความถูกต้อง  
 คริสเตียนบางคนเมื่อมีปัญหา 
เราก็มักจะแก้ปัญหาตามอารมณ์ 
ความรู้สึกของเรา อะไรที่ง่ายเราก็
จะใช้วิธีนั้น  
 วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือ เรา
ควรใช้หลักการจากพระวจนะของ
พระเจ้า หรือใช้เวลาปรึกษาพระ
เจ้า แสวงน้ าพระทัยของพระองค์
ในการแก้ปัญหานั้น ๆ หรือนิ่ ง 
สงบ ค่อย ๆ  
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 เราคิดว่า เราจะให้พระเจ้าและ
หลักการของพระองค์ครอบครอง
เราอย่างไรในเชิงปฏิบัติ? 
__________________________
__________________________ 
 ขณะนี้ เ ร ามี เ รื่ อ งอะไรที่ เ ร า   
ต้องตัดสินใจ หรือเผชิญปัญหา
อะไรบ้างที่เราต้องแก้ และเราจะ
แก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
พระวจนะในชีวติของเรา จนกระทั่ง
เราจะมีวิถีชีวิตที่ตอบสนองสถาน-
การณ์ต่าง ๆ ในชีวิตตามหลักการ
ของพระวจนะของพระเจ้าได้ ไม่ใช่
ตอบสนองด้วยความวู่วามหรือตาม
อารมณ์ความรู้สึกของเรา 
 อธิษฐานส าหรับปัญหาที่ เรา
ก าลังเผชิญอยู่นี้ ทูลขอพระเจ้าทรง
น าให้เราคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา
ที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า  
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ช่วยให้เราได้ระลึกถึงข้อพระคัมภีร์
ที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหา หรือทูล
ขอพระเจ้าทรงน าเราในการรับ
ค าปรึกษาในการแก้ปัญหานี้จาก
บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ด้วย 
 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 15 กันยายน   
อิสยาห์ 30:12-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 30:12-18 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ ได้บอกเราว่ า 
ก าลังของเรานั้นอยู่ที่ไหน? (ข้อ 
15)_______________________ 
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
พระเจ้าทรงเตือนยูดาห์ว่าการพึ่ง
อียิปต์และชนชาติอื่นๆ ทางการ 
ทหารนั้นไม่อาจช่วยพวกเขาได้ 
พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงช่วยได้  
 พวกเขาต้องรอคอยพระองค์
ด้วย “การสงบนิ่งและการวางใจ”  

ค าพูดและการกระท าที่เร่งรีบรวดเร็ว

ไม่อาจเร่งแผนการอันยิ่งใหญ่ 

ของพระเจ้าได้  

 เราไม่มีอะไรจะทูลต่อพระเจ้าได้
นอกจากค าขอบพระคุณ  

ความรอดมาจากพระเจ้าเท่านั้น 

เนือ่งจากพระองค์ 

ทรงช่วยเราให้รอด  

เราจึงวางใจและมั่นใจ 

ในพระองค์ได้ว่า 

พระองค์จะทรงให้ก าลังแก่เรา 

ในการเผชิญความยากล าบาก  

 เราควรทิ้งความวิตกและความ
พยายามอันไม่มีที่สิ้นสุดของเราไป
เสีย และยอมให้พระเจ้าทรงจัดการ 
 ในการด าเนินชีวิตคริสเตียนของ
เรานั้น การฟังพระสุรเสียงพระเจ้า
เพื่อช่วยเราในการตัดสินใจนั้นเป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  
 และเมื่อเราได้รับการดลจิตดลใจ
จากพระวจนะของพระเจ้าตอนที่
เราเฝ้าเดี่ยว หรือจากค าเทศนา 
เราจึงต้องนิ่งๆ สงบ ทบทวนถึงสิ่ง
ที่พระเจ้าตรัสกับเรานั้น ไว้วางใจ
พระองค์ และกระท าตามที่พระองค์
ตรัสกับเรา 
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ดังนั้น เราจึงจ าเป็น 

ที่จะต้องเตรียมตัวของเราให้นิ่งสงบ

ทั้งการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 

และนิ่งสงบกับการใคร่ครวญ 

กระท าตามพระสุรเสียงนั้นด้วย  

 เราเคยมีประสบการณ์การฟัง
พระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราที่เรา
จะชัดเจนในการฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงน าเราที่เราจะมีประสบ-
การณ์ในการฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ได้อย่างชัดเจน อย่างไม่มี
ข้อสงสัย 
 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 16 กันยายน   
สุภาษิต  25:11-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 25:11-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 เป็นเรื่องยากที่เราจะหาคน
ที่สามารถไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 ลูกน้อง (“ผู้สื่อสาร”) ที่ซื่อสัตย์ 
เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิด-
ชอบ ความซื่อสัตย์ และความมุมานะ 
พยายาม คนแบบนี้สุดที่จะประเมิน
ค่าได้เพราะเขาช่วยแบ่งเบาภาระ
และความกดดันของเจ้านายได้  
 

 จงหาให้เจอว่าเจ้านายอยากให้
เราช่วยแบ่งเบาเรื่องอะไร แล้วลง
มือท าเลย 
 เช่นเดียวกับในคริสตจักรของ
พระเจ้าที่เราต้องการ “ผู้สือ่สารที ่
ซือ่สัตย์ย่อมท าให้จิตวิญญาณ
ของนายผูใ้ช้เขาชุ่มชืน่” ผู้สื่อสาร
ที่ท าให้พระเจ้าซึ่งเป็นจอมเจ้านาย
ของเราพอพระทัย  
 ดังนั้นในคริสตจักรนั้น เราต้องมี
ระบบสร้างสาวกที่เราจะได้ผู้รับใช้
ที่ซื่อสัตย์ ที่มีประสิทธิภาพ ที่ท าให้
งานเกิดผลด้วย 
 แล้วส าหรับเรา เรายินดีที่จะเป็น
ผู้สื่อสารเช่นนี้หรือไม่ และเรายินดี
รับการสร้างเพื่อเป็นผู้สื่อสารเช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 18    การโกหก “เป็นพยาน-
เท็จ”  เป็นสิ่ งชั่วร้าย มันส่งผล
ยาวนานเพราะเป็นแผลที่เกิดจาก
การแทงข้างหลัง  
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 ต่อนี้ไปเมื่อเราก าลังจะนินทา
ใคร ขอให้จินตนาการว่าเราก าลัง
แทงคนนั้นด้วยดาบ ภาพนี้อาจปิด
ปากเราได้ 

ดังนั้น เราต้องระวังค าพูดของเรา  

ที่เราจะไม่พูดถึงคนอื่น 

ซึ่งจะเป็นการนินทาได้  

สิ่งนี้จะท าลายทั้งเราและ 

คนที่เราได้พูดถึงนั้นอย่างมาก 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เรา ให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ที่ไว้ใจได้ เพื่อเรา
จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 
 ทูลขอพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์
ประทานก าลัง และสติให้กับเราใน
การพูด เพื่อถวายเกียรติแด่พระ-
เจ้า ให้ความคิดกับเราที่จะพูด    
แง่บวก พูดอย่างสร้างสรรค์ได้ 
 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 17 กันยายน   
สุภาษิต 25:21-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 25:21-28 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 21,22 วิธีการตอบสนองของ
พระเจ้าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด 
และท ายากที่สุดด้วย  
 เปาโลอ้างพระคัมภีร์ข้อนี้ ใน 
พระธรรมโรม 12:19-21 พระเยซู
ทรงสนับสนุนให้เราอธิษฐานเผื่อ
คนที่ท าร้ายเราในพระธรรมมัทธิว 
5:44  

เมื่อเราตอบแทนความชั่วด้วยความดี 

เราก็ก าลังยอมให้พระเจ้า 

เป็นผู้สะสางทุกเรื่องในชีวิต 

และยอมให้พระองค์เป็นผู้ตัดสิน 

 เมื่อเราอยู่ในสังคม เราอาจจะ
ต้องเจอคนที่ท าให้ เราเจ็บปวด 
หรือความอยุติธรรม พระคัมภีร์ได้
สอนเราไม่ให้แก้แค้น แต่ให้มอบ 
ทั้งหมดนี้กับพระเจ้า เพราะเมื่อเรา
ท าเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อเราอย่าง
แน่นอน  
 แม้บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สะใจ 
แต่การที่เราสะใจนั้นเป็นการตอบ- 
สนองอารมณ์ความรู้สึกของเรา
เท่านั้น ซึ่งมันไม่เกิดผลดีอะไรเลย 
 มีใครบา้งที่เราต้องให้อภัยเขาใน
เวลานี้ มีใครบ้างที่เป็นคู่กรณีของ
เราที่เราจะไม่แก้แค้นเขา? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 28     แม้ก าแพงเมืองจะเป็น
ตัวจ ากัดขอบเขตการเดินทางของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในนั้น แต่พวก- 
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เขาก็รู้สึกสบายใจที่มีมัน ถ้าไม่มี
ก าแพงเมือง พวกเขาก็จะถูกกลุ่ม
โจรที่เพ่นพ่านอยู่โจมตีเอาง่ายๆ  
 การควบคุมตนเองเป็นการจ ากัด
ขอบเขตให้ตัวเองแบบเลี่ยงไม่ได้ 
แต่มันเป็นเรื่องจ าเป็น และชีวิต   
ที่ขาดการควบคุมเป็นชีวิตที่เปิด
ประตูให้กับการโจมตีทุกรูปแบบ  

จงจ าไว้ว่าการควบคุมตนเอง 

เป็นก าแพงป้องกันตัวเราเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงบัพ-
ติสมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระองค์ เพื่อเราจะมีวิถีชีวิต
แบบพระองค์ ทั้งเรื่องการให้อภัย
คนอื่น การไม่แก้แค้นผู้อื่น และ
ส าหรับเราเองนั้น เราจะเป็นคนที่มี
ความอดกลั้นใจ และมีการบังคับ
ตัวเอง ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นั้น 
 อธิษฐานออกชื่อคนที่ท าร้ายเรา 
หรือเอาเปรียบเรา อธิษฐานยกโทษ
เขา และอวยพรเขาให้ เขาได้พบ    
กับพระองค์ รับเชื่อในพระองค์ได้ 
และถ้าคนนั้นเป็นคริสเตียนแล้ว   
อธิษฐานอวยพรเขา เพื่อเราจะ
สามารถเป็น เพื่ อนที่ ดี ด้ วยกัน  
ต่อไปอีกได้ 
 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 กันยายน   
สุภาษิต  26:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 26:1-12 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องคนโง่จากพระธรรม
ตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ขอ้ 8 
 บางครั้งเมื่อมีใครสักคนในกลุ่ม
สร้างความบาดหมางหรือความ
แตกแยกขึ้น ผู้น าก็พยายามแต่งตั้ง
เขาให้อยู่ในต าแหน่งที่พิเศษหรือมี
ความรับผิดชอบเพื่อให้เขาจะยังคง
จงรักภักดีและท างานต่อไป แต่วิธี
นี้ไม่เคยได้ผล  

 แท้จริงมันเป็นเหมือนการผูกหิน
ติดกับสลิง คือก้อนหินก็จะไม่ได้พุ่ง
ออกไปที่ไหน มิหน าซ้ ายังเหวี่ยง
กลับมาท าร้ายเราอีกด้วย  
 การให้อ านาจผิดคนอาจกลาย 
เป็นเพียงสิ่ งที่ เขาใช้ เพียงเพื่ อ    
บงการคนอื่นในกลุ่มเท่านั้น 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 4,5 
 พระธรรมสองข้อนี้ดูเหมือนขัด
กันเอง แต่ผู้เขียนก าลังบอกว่าเรา
ไม่ควรใส่ใจอะไรมากกับคนโง่และ
ไม่ต้องพยายามให้เหตุผลอะไรเพื่อ
ลบข้อโต้แย้งที่ไร้สาระของเขา เพราะ
ถ้าเราท าเช่นนั้น พวกเขาก็จะยิ่งหยิ่ง 
ผยองและจะยิ่งเอาชนะให้ได้  
 ในบางสถานการณ์ เราไม่ควร
แม้แต่จะตอบคนโง่ เพราะเราไม่มี
ทางทะลุทะลวงจิตใจของเขาได้ ถ้า
เราเลือกที่จะตอบเขาจริงๆ เราอาจ
ก าลังตกลงไปอยู่ในระดับเดียวกับ
เขา คนโง่เช่นนั้นจะท าให้เรารู้สึก
เจ็บและเราอาจจะท าร้ายเขากลับ
เช่นกัน  
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 มีอีกหลายสถานการณ์ที่จิตส านึก
อาจบอกให้เราตอบเพื่อจัดการกับ
ความเย่อหยิ่งและโง่เขลาของคนโง่ 

เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับคนโง่ 

ข้อแนะน าที่ดีที่สุดคือ เงียบ  

เราต้องเรียนรู้ประโยชน์และ 

พระพรของความเงียบ  

เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับเขา 

 เราเคยเผชิญหน้าคนโง่หรือไม่ 
และเราท าอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราให้มีสติปญัญาในการตอบสนอง
ต่อคนประเภทต่าง ๆ ให้ เรามี
ความเข้าใจที่จะตอบสนองอย่าง
ถูกต้อง ให้เรารู้ว่า เมื่อไหร่ที่เราควร 
จะตอบ เมื่อไหร่ที่เราควรจะเงียบ 
และมีสติปัญญาว่าจะตอบมากน้อย
ขนาดไหน ไม่ใช่ด้วยความหยิ่งยโส 

ไม่ใช่ด้วยความขมขื่น แต่ด้วยท่าที
ที่อ่อนสุภาพ 
 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 กันยายน   
สุภาษิต 26:13-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 26:13-19 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระ เจ้ าตรัสอะไรกับท่านบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องคนเกียจคร้านจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 17  เป็นเรื่องปกติที่กระชากหู
สุนัขจรจัดแล้วจะถูกมันกัด การแส่
เข้าไปกลางวงวิวาทก็ย่อมเจ็บตัว
เจ็บใจ  
 หลายครั้งที่คู่กรณีก็หันมาเอา
เรื่องกับคนที่เข้าไปยุ่งแทน ทางที่ดี
ที่สุดคือ อย่าเข้าไปยุ่งถ้าไม่ใช่เรื่อง
ของเรา  

 ถ้าเราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวจริงๆ 
ก็ขอให้เรารอจนกว่าคู่กรณีหยุด
ทะ เลาะกันและ ใจ เย็ นลงแล้ ว
จากนั้นเราก็อาจจะเข้าไปไกล่เกลี่ย
และปรับความสัมพันธ์ของพวกเขา
ให้เข้าที่เข้าทางได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13-16   
ถ้าคนคนหนึ่งไม่อยากจะท างาน 
เขาก็จะหาข้ออ้างสารพัดเพื่อที่จะ
ไม่ต้องท างานนั้น  
 คว ามขี้ เ กี ย จ เป็ น อั น ต ร า ย
มากกว่าสิงโตที่ เดินวนเวียนอยู่
รอบๆ  
 ยิ่งเราท างานน้อยลง เราก็ยิ่ง
อยากท างานน้อยลงไปอีกและจะ
กลายเป็นคนไม่เอาถ่านมากขึ้น  
ทุกที  
 การเอาชนะความขี้เกียจนั้นต้อง
ค่อยๆ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง    
ทีละขั้นทีละตอน  
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จงวางเป้าหมายที่ชัดเจน 

และตั้งอยู่บนความเป็นจริง  

จากนั้นก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน  

แล้วจึงด าเนินตามขั้นตอนที่วางไว้ 

จงอธิษฐานขอก าลัง 

และความวิริยะอุตสาหะ  

 หากไม่อยากเป็นคนไม่เอาถ่าน
ก็เลิกหาข้ออ้างที่ไม่เข้าท่าเสียที 
 เราเคยมีประสบการณ์หรือนิสัย
ขี้ เ กี ย จหรื อ ไม่  แล ะ เ ร าแก้ ไ ข
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ 
เราได้ข้อแนะน าที่เราจะไปแก้ไข
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้พระ- 
เจ้า ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติยศ  
แด่พระองค์ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะ   
เป็นเรื่องความขยันขันแข็งในการ
ท างาน การใช้ค าพูดที่ เหมาะสม 
ท่าทีที่เรามีต่อผู้อื่น ความสัมพันธ์ท่ี 

เรามีต่อกันและกัน เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อ
ชีวิตเราจะเป็นพยาน ดลจิตดลใจ
คนที่อยู่รอบๆ เราให้เขามาพบ
ความรอดในพระเยซูคริสต์ 
 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 กันยายน   
สุภาษิต  26:20-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 26:20-28 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องการใช้ค าพูดจาก    
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้ใน 
ขอ้ 24-26 
 พระคัมภีร์ข้อนี้หมายความว่า
คนที่มีแต่ความเกลียดชังอาจจะดูดี 
แต่อย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาพูด 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20 
 การซุบซิบนินทาเป็นเหมือนการ
ราดน้ ามันลงไปในกองไฟ  มันเป็น 

เชื้อเพลิงที่ท าให้ไฟแห่งความโกรธ
ยังคงลุกโซนต่อไป  

การไม่พูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อ 

ก็เท่ากับเป็นการตัดเชื้อไฟ 

และท าให้ไฟโกรธมอดลงได้  

 ใครที่ท าให้เราโกรธอยู่บ่อยๆ จง
ตัดใจอย่าบ่นถึงเรื่องคนนั้น แล้ว
คอยดูว่ าความโกรธจะหายไป
เพราะขาดเชื้อเพลิงหรือไม่ 
 การซุบซิบนินทาเป็นความบาป
อีกประการหนึ่ งที่มีพลังในการ
ท าลายอย่างมหาศาล มันเป็นอาวุธ
ของซาตานที่ใช้ในการท าลายทั้ง 
ตัวเรา พี่น้องในคริสตจักร เพื่อนๆ 
ของเราด้วย  
 ดังนั้นเมื่อเราถูกล่อลวงให้พูด 
แง่ลบ หรือพูดถึงคนอื่นในเรื่อง
ปัญหา หรือข้อมูลเชิงลบนั้น เรา
ต้องหยุดทันที แม้แต่ที่เราจะคิด ก็
ไม่ควรจะมีเลย 
 เราเคยมีปัญหาเรื่องการซุบซิบ
นินทาหรือไม่ และเราแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
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 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ 
เราได้ข้อแนะน าที่เราจะไปแก้ไข
อย่างไร?___________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรา
สามารถควบคุมความคิดของเราที่
มีต่อผู้อื่นนั้นจะเป็นความคิดแง่
บวก ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่
ความคิดแง่ลบ และความคิดแห่ง
การท าลายล้าง ถ้าเรามีความคิดที่
ไม่ดี เราต้องทูลขอพระเจ้าขับไล่
มันออกไปเสีย 
 อธิษฐานส าหรับการใช้ค าพูด
ของเรา เมื่อเราต้องเผชิญกับคนที่
น่าร าคาญ คนที่พูดแง่ลบ เพื่อเรา
จะสามารถตอบสนองในแง่บวกได้ 
 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 กันยายน   
อิสยาห์ 30:19-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 30:19-33 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 20 พระเจ้าประทานอาหารแห่ง
ความล าเค็ญและน้ าแห่งความทุกข์
ระทมแก่ประชากรของพระองค์ แต่
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่ด้วย จะ 
สั่งสอน และจะน าพวกเขาในยาม  
ทุกข์ยาก  
 พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราสูง
และหลายครั้งการติดตามพระองค์
ก็อาจท าให้เราเจ็บปวด แต่พระองค์
ทรงท าไปด้วยความรักที่มีต่อเรา
เสมอ  

เมื่อใดที่เราต้องเผชิญ 

ความยากล าบาก จงตระหนักถึง

คุณค่าจากประสบการณ์น้ัน เรียนรู้

สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจะสอนเรา

และเติบโตขึ้น พระเจ้าอาจก าลัง

แสดงความรักของพระองค์โดยการ

ร่วมทางไปกับเราในยามยากล าบาก 

 

ข้อ 21   เมื่อชาวเยรูซาเล็มละทิ้ง
ทางของพระเจ้า พระองค์จะทรง
ตักเตือนพวกเขา พระองค์จะทรง
ตักเตือนเราด้วยเช่นเดียวกัน 
 แต่เมื่อเราได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์แล้ว เราต้องเต็มใจท าตาม 
 อย่ากลัวความยากล าบากเพราะ
เมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตกับ
เรานั้น พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา
ให้ผ่านพ้นความยากล าบากนั้นได้  
 และในฐานะที่ เราเป็นลูกของ
พระเจ้า ความล าบาก ความทุกข์-
ยากที่สามารถเข้ามาในชีวิตของ
เรานั้น พระเจ้าทรงอนุญาต และ
พระองค์ทรงมีน้ าพระทัยบางอย่าง
ให้กับเรา  
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 ยิ่ งกว่ านั้น  พระองค์จะ เสริม
ก าลังเราให้เราสามารถผ่านความ
ล าบากนั้นได้ด้วย 
 ขณะนี้ เ ราก าลั ง เผชิญความ
ยากล าบากอะไรบ้าง และเรามั่นใจ
หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับ
เรา?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า  
ที่พระองค์ทรงรักเรา หวังดีต่อ   
เรา และต้องการให้ เราเกิดผล 
ขอบพระคุณพระเจ้าที่อนุญาตให้
เราพบกับความยากล าบาก เพื่อ
เราจะเติบโตขึ้นในพระองค์จนเรา
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ และเป็น
คนที่พระองค์จะทรงใช้การเราได้ 
 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 22 กันยายน   
อิสยาห์  31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  31 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระธรรมบทนี้ ได้บอกถึงพระ -
ลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้าง?    
(ข้อ 2)_____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 7      ในวันนั้นประชาชนจะ
โยนรูปเคารพทิ้ง และตระหนักว่า
วัตถุเหล่านี้ไม่มีค่าอะไร นอกจาก
เป็นวัตถุที่สร้างจากมือมนุษย์  
 ส่วนรูปเคารพเช่น เ งินทอง 
ชื่อเสียง หรือความส าเร็จนั้นเป็น
สิ่ งล่อลวง สิ่ ง เหล่ านี้ แย่ ง เวลา 
พลังงาน และความจงรักภักดีที่ 

ควรจะเป็นของพระเจ้าไปและยังไม่
ช่วยพัฒนาเราในด้านจิตวิญญาณ  
 แรกๆ รูปเคารพของเราดูน่า
ตื่นเต้นและสัญญาจะสนับสนุน  
เรา แต่ในที่สุดเราจะพบว่า เรา
กลายเป็นทาสของมัน  
 เราต้องตระหนักตั้งแต่ตอนนี้ว่า 
สิ่งเหล่านี้ไร้ค่าก่อนที่พวกมันจะ
ปล้นเอาเสรีภาพของเราไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
การที่ยูดาห์ขอความช่วยเหลือทาง
การทหารจากชนชาติอื่นเป็นเรื่อง
ผิดเพราะ  
[1] พวกเขาวางใจในมนุษย์แทนที่
จะวางใจพระเจ้า ยูดาห์ขอการ
คุ้มครองจากผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า
พระเจ้ามาก ทั้งอียิปต์และยูดาห์
จะต้องพ่ายแพ้เพราะความหยิ่งยโส
ของพวกเขาเอง 
[2] พวกเขาท าตามความต้องการ
ของตนเองแทนที่จะท าตามพระ-
ประสงค์ของพระเจ้า  
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 พวกเขาจึงไม่ได้ปรึกษาพระองค์
เลย พวกเขาละเมิดบทบัญญัติของ
พระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรม
บัญญัติ 17:16  
[3] พวกเขาไม่ยอมลงทุนอะไรใน
การติดตามพระเจ้าและไม่ยอม
กลับใจจากทางชั่วของพวกเขา  

เมื่อเรามีปัญหา 

เราควรแสวงหาความช่วยเหลือ  

แต่เราต้องไม่มองข้ามพระเจ้าหรือ

บทบัญญัติที่พระองค์ทรงให้เราไว้แล้ว 

เราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นลกูของพระเจ้า  

พระเจ้าทรงครอบครองดูแลเรา 

อยู่เสมอ ตลอดเวลา  

 ปัญหาและความยากล าบากที่
เกิดขึ้นนั้น โดยเฉพาะปัญหาที่
ไม่ใช่เกี่ยวกับความอ่อนแอหรือ
ความบาปที่เราผิดพลาด ปัญหาที่
เราแปลกใจว่าท าไมเกิดขึ้นกับเรา 
พระเจ้าทรงอนุญาต ด้วยวัตถุ -
ประสงค์บางประการ และพระเจ้า
ต้องการให้เราผ่านและมีชัยชนะ  
 

 ดังนั้นเราต้องเผชิญปัญหาด้วย
การพึ่งพาพระเจ้า ขอความปรึกษา
จากพระองค์  
 มี 2 ประเด็นที่เราต้องพิจารณา
คือ [1] เราทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 และ [2] เราได้จัดระบบชีวิตของ
เราที่จะติดสนิทกับพระเจ้า เพื่อเรา
จะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลัก-
การจากพระวจนะธรรมของพระ- 
องค์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงโปรด
น าเราที่จะสามารถผ่านปัญหาที่เรา
เผชิญอยู่ในขณะนี้ไปด้วย 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ 
และความรักร้อนรนที่เราจะมีต่อ
พระองค์ ต่อพระวจนะของพระองค์ 
เพื่อเราจะมีวิถีชีวิตที่จะติดสนิทกับ
พระองค์ทุก ๆ วัน 
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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 23 กันยายน   
อิสยาห์ 32:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 32:1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
หลังจากที่ชาวยูดาห์ต้องทนทุกข์
กับความอยุติธรรมของบรรดา
เจ้านายที่ชั่วร้าย หลายคนจึงอยาก
ได้กษัตริย์ที่เข้มแข็งมาปกครอง
ด้วยความยุติธรรม 
 ความปรารถนานี้จะเป็นจริงเมื่อ
พระคริสต์ทรงปกครอง ความชั่วจะ
ถูกขับออกไป และกษัตริย์องค์นี้จะ
ครองราชย์ด้วยความชอบธรรม
และปกครองด้วยความยุติธรรม  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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 ในอนาคตอันใกล้ ยูดาห์จะถูก
ท าลายและตกเป็นเชลย แต่วัน
หนึ่งพระบุตรของพระเจ้าจะทรง
เป็นกษัตริย์ซึ่งไม่เหมือนกษัตริย์
อื่นใด พระองค์จะทรงปกครองด้วย
ความชอบธรรม 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ข้อ 5,6 
เมื่อกษัตริย์ผู้ชอบธรรมเสด็จมา 
แรงจูงใจของประชาชนจะปรากฏชัด 
 คนโง่จะไม่ได้รับการยกย่องว่าสูง 
ศักดิ์ บรรดาผู้ที่ต่อต้านมาตรฐาน
การด าเนินชีวิตของพระเจ้าจะไม่
สามารถหลอกลวงใครได้อีก  
 ในความสว่างอันเจิดจ้าของ  
พระผู้ช่วยให้รอดองค์บริสุทธิ์นี้ 
ความบาปไม่สามารถพรางตัวเป็น
ความดีได้  
 ความสว่างของพระคริสต์จะ 
ส่องเข้าไปในมุมที่มืดที่สุดในหัวใจ  
ของเรา เปิดเผยให้เห็นบาปอย่าง
ชัดเจน  
 

เมื่อพระเยซูจอมกษัตริย์ทรง

ครอบครองจิตใจของเรา 

จะไม่มีที่ว่างส าหรับความบาป  

ไม่ว่ามันจะถูกซ่อนอย่างมิดชิด

เพียงใดก็ตาม 

 ส าหรับเราเอง ขณะนี้เราอาจจะ
ต้องต่อสู้กับความบาปในชีวิตของ
เรา ซึ่งเราก็ค้นพบว่าเราเองไม่
สามารถต่อสู้กับความบาป และ
เนื้อหนังได้ด้วยก าลังของเราเลย 
ค าตอบต่อปัญหานี้คือ พระเยซู
คริสต์เท่านั้น เพราะเมื่อพระเยซู
คริสต์ เสด็จ เข้ ามาในหัว ใจเรา 
ความบาปก็จะต้องออกไป  
 ให้เราถามตัวเราเองว่า พระเยซู
คริสต์ได้ครอบครองชีวิตของเรา
ทั้งหมด 100 % หรือไม่?  
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ความบาปก็ 
ไม่สามารถมีชัยชนะต่อชีวิตเรา
อย่างแน่นอน 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์
ทรงอยู่ในชีวิตและครอบครองชีวิต
ของเราตลอดเวลา ตลอด 24 
ชั่วโมง และให้เราอธิษฐานประกาศ
ว่า เราจะมอบชีวิตทั้งหมดของเรา
ให้กับพระองค์ เราจะไม่อนุญาตให้
ซาตานและสมุนของมัน  และ
กิจการทุกชนิดของมันครอบครอง
เราเลย แม้แต่วินาทีเดียว เอเมน 
 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 24 กันยายน   
อิสยาห์ 32:9-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 32:9-20 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้ใน 
ขอ้ 15-17 
พระเจ้าทรงท ากิจจากเบื้องบนเพื่อ
เปลี่ยนสภาพของมนุษย์บนโลกนี้  
 เราจะมีสันติสุขและเกิดผลอย่าง
แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเรา
เท่านั้น (อสค.36:22-38; กท.5:22, 
23) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย  
 

 เราเองก็สามารถมีพระวิญญาณ
ของพระเจ้าอยู่กับเราได้ในเวลานี้ 
เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับ 
ผู้ เชื่อทุกคนโดยทางพระคริสต์ 
(ยน.15:26) แต่การเทลงมาที่กล่าว
ในที่นี้จะเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรของ
พระเจ้าทั่วโลกถูกสถาปนาขึ้นชั่ว- 
นิรันดร์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-13 
ประชากรหันหลังให้พระเจ้าและ
สนใจแต่ความสนุกสนานเพลิด -
เพลินของตนเอง  
 ค าเตือนนี้ไม่ใช่ส าหรับผู้หญิง
เยรูซาเล็มเท่านั้น (ดู 3:16-4:1) แต่
ส าหรับทุกคนที่ท าตัวเป็นทองไม่รู้
ร้อน ชื่นชมอยู่กับพืชผล เสื้อผ้า 
ที่ดิน และบ้านเมืองในขณะที่ศัตรู
บุกรุกเข้ามา  
 ความมั่งคั่งและความฟุ่มเฟือย
เป็นความมั่นคงจอมปลอม สิ่ ง
เหล่านี้ท าให้เราหลงคิดว่าทุกอย่าง
เรียบร้อยดีในขณะที่ความหายนะ
ก าลังใกล้เข้ามา 
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 เมื่อเราละทิ้งพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่มีต่อชีวิตเรา เราก็ปฏิเสธ
ความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วย 

ดังนั้น เราอย่าตามืดบอด ตาฟาง 

ที่มองไม่ออกว่า 

อะไรเป็นสิ่งชั่วคราวที่หลอกลวง 

และอะไรเป็นสิ่งที่ถาวร นิรันดร์  

และให้เราติดตามสิ่งที่เป็น 

ถาวร นิรันดร์นั้น 

 เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ เรา
เป็นคริสเตียนที่เรามีพระวจนะของ 
พระเจ้าให้เราเข้าใจและรู้ว่า อะไร
ถาวร อะไรนิรันดร์  ส าหรับเรานั้น 
เราได้ศึกษาและเข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน 
มากพอที่เราจะด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง อย่างเกิดผลหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้
เรามีชีวิตที่ เข้าใจพระวจนะของ
พระองค์ และสามารถน าพระวจนะ
ของพระองค์ที่เราศึกษาไปนั้นมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันของเราได้ 
 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 25 กันยายน   
อิสยาห์ 33:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 33:1-12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เราจะ
ไขคลังสมบัติได้อย่างไร? (ข้อ 6) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 5 
 เมื่ออาณาจักรของพระคริสต์ถูก
สถาปนาแล้ว ศิโยนหรือเยรูซาเล็ม
จะเป็นเมืองแห่งความยุติธรรมและ
ความชอบธรรม เพราะพระมาซีฮา
จะทรงครอบครองเมืองนี้ เยรูซา-
เล็มใหม่จะเป็นนครบริสุทธิ์ที่เป็น
ความสว่างของโลก 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
“ผู้ท าลาย” คืออัสซีเรีย อัสซีเรีย
มักจะผิดสัญญาอยู่ เสมอแต่กลับ
เรียกร้องให้คนอื่นรักษาสัญญา  
 เราเองก็มักจะตกอยู่ในสภาวะ
เห็นแก่ตัวเช่นกัน เราเรียกร้องสิทธิ
ของเราและไม่สนใจสิทธิของคนอื่น 
การผิดสัญญาท าลายความไว้ใจ
และความสัมพันธ์  

จงตั้งใจรักษาสัญญา 

 และในขณะเดียวกันก็จงขอ 

การอภัยโทษที่เราผิดสัญญาในอดีต  

 จงปฏิบัติต่ อผู้ อื่ นด้วยความ
ยุติธรรมอย่างที่เราเรียกร้องความ
ยุติธรรมให้ตัวเราเอง 
 ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทั่วไป และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคริสเตียน 
หรือเป็นผู้น านั้น ความไว้วางใจ
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราต้อง
เก็บรักษาไว้ไม่ให้ถูกท าลาย  
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ปฏิกิริยาที่เรามีต่อผู้อื่น หรือต่อ

สถานการณ์ใดๆ นั้น เป็นสิ่งที่เรา

ต้องคิด เพราะถ้าเราตอบสนองถูก 

เราก็จะเป็นที่น่าไว้วางใจ แต่ถ้าเรา

ตอบสนองผิด ความน่าเชื่อถือ 

ของเราก็จะสามารถถูกท าลายได้ 

 สัปดาห์นี้ชี วิตของเราเผชิญ
อะไรบ้าง มีสถานการณ์อะไรที่เรา
ตอบสนองแล้วท าให้เราเป็นที่น่า
ไว้วางใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราต้องให้
สิ่งนี้กลายเป็นวิถีชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และมีสถานการณ์อะไรที่ เรา
ตอบสนองแล้วปรากฏว่าผลออก 
มาเป็นลบ ซึ่งท าให้คนไม่ไว้วางใจ
ในเรา และไม่ได้ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า ถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะต้อง
แก้ไขอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 ให้เวลานี้อธิษฐานทูลขอพระเจ้า
ทรงน า ในชี วิ ตของ เรา  ทู ลขอ 
พระเจ้าทรงบัพติสมาเราด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อ
ว่าเราจะตอบสนองต่อปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งแง่บวกหรือ
แง่ลบนั้นเป็นที่ถวายเกียรติและ
สง่าราศีแด่พระเจ้าได้ 
 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 26 กันยายน   
อิสยาห์ 33:13-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 33:13-24 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมในตอนนี้ได้บอกกับเรา 
ใครคือผู้ที่จะยืนหยัดในเพลิงที่เผา
ผลาญได้? (ข้อ14-15) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ในข้อ 14-16 
คนบาปเหล่านี้ รู้ ว่ าพวกเขาไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
องค์บริสุทธิ์ได้เพราะพระองค์เป็น
เหมือนไฟที่เผาผลาญความชั่วร้าย  
 ผู้ที่ด าเนินอย่างชอบธรรมและ
กล่าวสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถ
อยู่กับพระเจ้าได้  

 อิสยาห์ยกตัวอย่างการแสดง
ความชอบธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตของเรา เช่น เราสามารถ
ปฏิเสธสิ่งที่ได้มาจากการบีบบังคับ
และการรับสินบน ปฏิเสธที่จะฟัง
แผนการชั่ว และไม่เห็นด้วยกับ
ความชั่วร้าย  
 ถ้าเรายุติธรรมและซื่อสัตย์ เรา
จะอยู่กับพระเจ้าและพระองค์จะ
ประทานสิ่งที่เราต้องการ 
 ชีวิตที่มีความสุข การเกิดผล 
ความส าเร็จ คือชีวิตที่ เดินไปกับ 
พระเจ้า ชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า  

แม้เราจะเจอปัญหา  

ความยากล าบาก หรือ 

ความกดดันมากขนาดไหนก็ตาม  

แต่พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยกู้เรา  

เป็นผู้เลี้ยงดูเราอยู่เสมอ  

เราไม่ต้องหว่ันไหว  

 จริงอยู่ที่เรารับความรอด โดย
พระคุณ ไม่ใช่ด้วยการดีของเรา 
แต่การที่เราจะด าเนินชีวิตกับพระ-
เจ้านั้น เพราะเรารักพระองค์  
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 พระองค์ทรงมีพระคุณต่อเรา 
เรา  ก็อยากจะอยู่กับพระองค์ เรา
อยากจะตอบสนองความรักและ
พระคุณนั้น  เราจึ งไม่อยากให้ 
พระเจ้าที่เรารักนั้นเสียพระทัย และ
เนื่องจากความบาปเป็นตัวขวาง
กั้นเรากับพระเจ้า เราจึงไม่ควรท า
บาปเลย 
 เมื่อ เราตั้ ง ใจเช่นนี้  และโดย
ความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เราจึงยืนหยัดอยู่ท่ามกลาง
การทรงสถิตของพระเจ้าได้ 
 ขณะนี้ เราได้จัดระบบชีวิตของ
เราอย่างไรที่เราจะไม่ท าบาปกับ
การล่อลวงของซาตานและของโลก
นี้?_______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
คริสต์ที่ว่า   “และขออย่าน า     
ข้าพระองคเ์ข้าไปในการทดลอง 
แต่ขอให้พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย”  
(มธ.6:13)   

ให้เราคิดถึงว่า เรามีความอ่อนแอ
ในด้านไหนบ้าง ให้เราอธิษฐาน
เฉพาะเจาะจงในประเด็นนั้นๆ และ
ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยในประเด็น
นั้นๆ ด้วย 
 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 กันยายน   
อิสยาห์ 34 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 34 ช้า ๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 5 
บรรพบุรุษของชาวเอโดมมาจาก
สายเดียวกับชาวอิสราเอล  
 ชาวอิสราเอลเป็นเชื้อสายของ 
ยาโคบ ส่วนชาวเอโดมเป็นเชื้อสาย
ของเอซาว ซึ่ งเป็นฝาแฝดของ    
ยาโคบ  
 เอโดมเป็นศัตรูตัวฉกาจของ
อิสราเอลมาตลอด  
 

 ความพินาศของเอโดมที่กล่าว 
ถึงในที่นี้ เป็นบั้นปลายของคนที่
ต่อต้านพระเจ้าและประชากรของ
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16  
อิสยาห์อ้างค าพยากรณ์ที่พระเจ้า
ทรงสั่งให้เขาเขียนลงบน “หนังสือ
ของพระเจ้า”    
 ใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่จนได้เห็น
ความพินาศของเอโดมจะได้เห็น 
ค าพยากรณ์เหล่านี้เป็นจริงและได้
เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่พยากรณ์
ไว้นั้นสอดคล้องกันอย่างไร  
 สิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้า
นั้นมีค าพยากรณ์ท านายไว้ และ
ประวัติศาสตร์ก็เปิดเผยให้เห็นมา
ตลอด 
 สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นจะเป็น
จริงเสมอ แม้ว่าเรื่องนั้นเราจะไม่
เข้าใจก็ตาม เช่นเรื่องพระเจ้าทรง
สร้างโลก หรือเรื่องโยนาห์อยู่ใน
ท้องปลาใหญ่ 3 วัน 3 คืน เป็นต้น  
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 หรือบางเรื่องที่เป็นค าพยากรณ์
ในอนาคตเช่น เรื่ อ งการ เสด็ จ
กลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซูคริสต์  
 ไม่ว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะ
คิดหรือจะพูดอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
 หรือพระสัญญาของพระเจ้าที่
ทรงมีต่อเราเช่น ในสดุดี 34:9-10 
“ท่านวิสุท ธิชนทั ้งหลายของ
พระองค์  จงย าเกรงพระเจ้า
เพราะผู้ที ่ย าเกรงพระองค์ไม่
ขาดแคลน เหล่าสิงห์หนุ่มยงั
ขาดแคลนและหิวโหย  แ ต่
บรรดาผูที้แ่สวงพระเจ้า  ไม่ขาด
ของดีใดๆ”  นี่ก็จะเป็นจริงอย่าง
แน่นอน ถ้าเราย าเกรงพระองค์ 

ดังนั้น เราจึงต้อง 

จัดระบบชีวิตของเราที่จะเข้าใจ 

และจดจ าพระวจนะของพระเจ้า  

เพื่อจะเป็นประโยชน์ส าหรับ 

ตัวเราเอง และส าหรับ 

อาณาจักรของพระองค์ด้วย 

 

 เราได้วางแผนเวลาของเราใน
การศึกษา ท าความเข้าใจพระ -
วจนะของพระเจ้ามากน้อยอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________  
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ
จากพระเจ้าที่ เราจะศึกษาพระ
วจนะของพระองค์อย่างสม่ าเสมอ
จนเป็นวิถีชีวิตของเรา และทูลขอ
การทรงน าข อ งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เราจะรักพระวจนะของ
พระองค์และสามารถที่จะประยุกต์
พ ร ะ วจนะขอ งพ ระ เจ้ านั้ น ใ น
ชีวิตประจ าวันของเราได้ 
 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 28 กันยายน   
อิสยาห์ 35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 35 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

บทท่ี 1-34 กล่าวถึงค าพิพากษา
ของทุกชนชาติที่ปฏิเสธพระเจ้า
รวมทั้งอิสราเอลและยูดาห์ 
 แม้กลุ่มผู้เชื่อที่ยังเหลืออยู่จะได้
เห็นการบรรเทาและการกลับสู่
สภาพเดิมบ้าง แต่บรรยากาศที่เต็ม
ไปด้วยพระพิโรธ ความเกรี้ยวกราด 
การพิพากษา และการท าลายยังคง
ปกคลุมอยู่ ตอนนี้อิสยาห์เปลี่ยน
บรรยากาศนั้นทันทีด้วยนิมิตที่
งดงามและให้ก าลังใจ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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 พระเจ้าทรงอ่อนโยนเมื่อเมตตา 
พอๆ กับที่ทรงเคร่งครัดเมื่อทรง
พิพากษา  
 ความสมบูรณ์แบบทางด้าน
ศีลธรรมของพระเจ้ านั้นแสดง
ออกมาเป็นความเกลียดชังความ
บาปทั้งสิ้น และความเกลียดชังนี้
น าไปสู่การพิพากษา  
 ความสมบูรณ์แบบทางด้าน
ศีลธรรมนี้ยังแสดงออกมาในความ
รักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกสิ่ งที่   
ทรงสร้างขึ้น  
 ความรักนี้น าไปสู่พระเมตตา
ส าหรับคนบาปที่รักพระเยซูอย่าง
แท้จริงและวางใจในพระองค์ 
 
เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1  เป็นต้นไป 
 บทนี้ เป็นภาพอันงดงามของ
อาณาจักรสุดท้ายที่พระเจ้าจะทรง
สถาปนาความยุติธรรมและท าลาย
ความชั่วทั้งสิ้น  
 นี่คือโลกที่ผู้ได้รับการไถ่รอคอย
หลังจากการพิพากษา เมื่อสิ่งที่
ทรงสร้างจะชื่นชมยินดีในพระเจ้า  

 บทท่ี 34 กล่าวถึงความทุกข์
ระทมใจอย่างใหญ่หลวงเมื่อพระเจ้า
จะทรงพิพากษาประชากรทั้งหมด 
เพราะการกระท าของพวกเขา  
 บทท่ี 35 เป็นภาพวันเวลาที่
ชีวิตจะมีสันติสุขในตอนท้ายและ
ทุกสิ่งจะกลับสู่สภาพดี  
 คารเมล และชาโรนเป็นบริเวณ
ที่หนาแน่นไปด้วยพืชพันธุ์ และดิน
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของ
การเกิดผลและความอุดมสมบูรณ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8-10 
 ทางหลวงซึ่งเรียกว่า “วิสุทธิ
มรรค” นี้ เป็นทางที่ผู้ เดินทาง
แสวงธรรมจะเดินทางจากถิ่ น
กันดารแห่งการทนทุกข์ไปยังศิโยน 
(เยรูซาเล็ม) จะพบหนทางนี้ได้ก็
ต่อเมื่อติดตามพระเจ้าเท่านั้น  
 เฉพาะคนที่ได้รับการไถ่ไว้แล้ว
เท่านั้นที่จะเดินบนทางของพระเจ้า 
พวกเขาจะได้รับการปกป้องจาก  
ผู้เดินทางที่ชั่วร้ายและสัตว์ที่เป็น
อันตราย  
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 พระเจ้ าก าลั ง เตรี ยมทางให้
ประชากรของพระองค์เดินทางไป
ยังบ้านของพระองค์ และพระองค์
จะทรงด าเนินไปกับเราด้วย  

พระเจ้าจะไม่เพียงชี้ทางให้เราเท่านั้น

แต่พระองค์จะทรง 

ด าเนินเคียงข้างเราเสมอ 

 นี่คือความหวังของเราที่ เป็น 
คริสเตียน ที่ เราจะได้กลับไปยัง
เมืองบรมสุขเกษม และอยู่ กับ   
พระเจ้าตลอดไป  
 ในโลกนี้ เราอาจจะเจอกับความ
ผิดหวั ง  ความล้ม เหลว  น้ าตา 
ความเจ็บปวด ความอยุติธรรม 
การเอารัดเอาเปรียบ และหลาย
ครั้งเราก็อยากจะตอบโต้ อยาก
ย้อนกลับบ้าง แต่เราก็ตัดสินใจที่จะ
เป็นผู้แพ้เพราะเห็นกับพระเจ้า 
เพื่อพระนามของพระองค์จะไม่ต้อง
เสื่อมเสีย  
 ดังนั้นในวันสุดท้ายเราจะสมหวัง
กับพระคริสต์อย่างแน่นอน และ
เป็นการคุ้มค่าอย่างยิ่งที่เราอดทน 

และตัดสินใจยอมเป็นผู้แพ้และ
เสียเปรียบเพราะเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์นั้น 
 มีใครบ้างขณะนี้ที่เอาเปรียบเรา 
ให้ร้ายเราและพยายามที่จะกดเรา
ลง จากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เรา
ได้รับการหนุนใจอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความหวังในอนาคตที่พระ
เจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเรา 
 อธิษฐานเผื่อคนที่ให้ร้ายเรา ทูล
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญากับ
เราที่จะสามารถผ่านการทดลองนี้
ไปได้ 
 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 29 กันยายน   
อิสยาห์ 36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 36 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5 เฮเซคียาห์เชื่อมั่นว่าฟาโรห์
จะช่วยอิสราเอลต่อสู้กับอัสซีเรีย
ตามที่สัญญาไว้  
 แต่ความน่าเชื่อถือของค าสัญญา
นั้นขึ้ นอยู่ กับว่ าผู้ ท าสัญญานั้น
น่าเชื่อถือเพียงใด ถ้อยค าของ
ฟาโรห์ผิดกับถ้อยค าของพระเจ้า  
 เราจัดการชีวิตตามค าแนะน า
ของมนุษย์อย่างรวดเร็ว แต่เรา  
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กลับเพิกเฉยพระสัญญานิรันดร์
ของพระเจ้า  

เมื่อต้องเลือกระหว่าง 

ถ้อยค าของพระเจ้ากับคนอื่น 

เราจะเชื่อค าพูดของใคร? 

 

ข้อ 19,20 แม่ทัพกล่าวว่าบรรดา
เทพเจ้าของเมืองต่างๆ ที่เขายึดมา
ไม่สามารถช่วยประชาชนในเมือง
นั้นได้ แล้วพระเจ้าของเยรูซาเล็ม
จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร 
  พระยะโฮวาห์คงจะเป็นพระ-
เจ้าของสะมาเรีย (อาณาจักรเหนือ) 
และสะมาเรียก็พ่ายแพ้ไปแล้ว แต่ 
พระยะโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของ
สะมาเรียเพียงในนามเท่านั้นเพราะ
ประชาชนไม่ได้นมัสการพระองค์ 
ด้วยเหตุนี้ผู้เผยพระวจนะหลายคน
จึงพยากรณ์ถึงการล่มสลายของ
สะมาเรีย  
 แต่พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขา
จากกองทัพอัสซีเรียเพื่อเห็นแก่
พระองค์เองและเห็นแก่ดาวิด 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
แม่ทัพอัสซีเรียอ้างว่าเฮเซคียาห์   
ดูหมิ่นพระเจ้า โดยท าลายแท่น
บูชาต่างๆ และให้ประชาชนมา
นมัสการที่เยรูซาเล็มเท่านั้น  
 แต่เฮเซคียาห์ปฏิรูปศาสนาโดย
พยายามจะขจัดการกราบไหว้รูป-
เคารพ (ส่วนใหญ่ท ากันบนที่สูง) 
เพื่อให้ประชาชนนมัสการพระเจ้า
องค์เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้น  
 อัสซีเรียคงไม่รู้จักศาสนาของ
พระเจ้าที่ เที่ยงแท้ หรือมิฉะนั้น
พวกเขาก็ต้องการหลอกประชาชน
ให้คิดว่าพวกเขาท าให้เทพเจ้าที่   
มีฤทธิ์องค์หนึ่งเกิดพิโรธขึ้นมา 
 ในท านองเดียวกัน ซาตานก็
พยายามท าให้ เราสับสน หรือ
ล่อลวงเรา  
 ประชาชนที่พระเจ้าไม่สามารถ
ใช้การได้นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
บาปเสมอไป เพียงแค่คนที่สับสน
ว่าพระเจ้าต้องการอะไรก็ใช้การ
ไม่ได้แล้ว  
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จงศึกษาพระวจนะของพระเจ้า 

อย่างละเอียดและเป็นประจ า 

เพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวงของซาตาน 

เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไร 

เราจะไม่ตกหลุมค าโกหกของซาตาน 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานออกเสียงจาก
พระธรรมสดุดี 1  ประกาศถึงการที่
เราจะด าเนิน ยืน และนั่งอยู่ ใน 
พระธรรมของพระองค์อยู่ เสมอ 
อธิษฐานให้พระธรรมของพระเจ้า 
ที่เราฟังค าเทศนาในคริสตจักรนั้น
จะถูกซึมซับเข้าไปในชีวิต จนเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา และเพื่อ
ชีวิตของเราจะได้ไม่ถูกซาตาน
หลอกลวงได้ 
 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…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………



74 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 

วันที่ 30 กันยายน   
อิสยาห์ 37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 37 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
ยูดาห์เปรียบเหมือนผู้หญิงที่ก าลัง
จะคลอดลูกแต่ไม่มีแรงเบ่ง  
 เมื่อสถานการณ์ดูสิ้นหวัง เฮเซ-
คียาห์ยังไม่ยอมแพ้ แต่เขาขอให้
อิสยาห์อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วย
ประชากรของพระองค์  
 ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะ
เลวร้ายเพียงใดก็ตาม อย่าสิ้นหวัง 
จงหันไปพึ่งพระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4 เฮเซคียาห์ท าทุกอย่างตามที่
อิสยาห์บอกให้ประชาชนท าอย่าง
เคร่งครัด (บทที่ 1-35)  
 เขาหันมาพึ่งพระเจ้าและเฝ้ารอ
พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือยูดาห์ 
การหันไปพึ่งพระเจ้าแสดงความ
เชื่อว่าพระเจ้าทรงพร้อมส าหรับเรา
และทรงช่วยเหลือเราได้ 
 

ข้อ 8-10 แม้เฮเซคียาห์จะได้รับ
การตอบค าอธิษฐานแล้ว เพราะ 
ทีรหะคาห์ได้เตรียมโจมตี แต่เฮ -
เซคียาห์ยังไม่รู้ เรื่องนี้ เขายังคง
อธิษฐานและยืนหยัดในความเชื่อ 

แม้จะยังไม่เห็นค าตอบ  

เมื่อเราอธิษฐาน  

เราต้องเชื่อว่าพระเจ้า 

ทรงเตรียมค าตอบที่ดีที่สุดไว้แล้ว 

หน้าที่ของเราคือขอความเชื่อ  

และคอยด้วยความถ่อมใจ 
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ข้อ 35    พระเจ้าจะทรงปกป้อง
เยรูซาเล็มเพื่อพระเกียรติของ
พระองค์เองและเพื่อดาวิดตาม 
พระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับเขา  
 อัสซีเรียดูหมิ่นพระเจ้า พวกเขา
ไม่น่าจะเป็นเครื่องมือที่พระองค์
ทรงใช้ลงโทษเยรูซาเล็มได้ อะไรก็
ตามที่เยรูซาเล็มท าไม่ได้ พระเจ้า  
จะทรงท าให้พวกเขา  

พระเจ้าทรงพร้อมที่จะท า 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากเรา 

วางใจมากพอที่จะทูลขอพระองค์ 

 เราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงตอบค า
อธิษฐานของเฮเซคียาห์นี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
ตอบค าอธิษฐานของเรา ทรงช่วยกู้
เรา และทรงน าพาเราเสมอ 

 อธิษฐานส าหรับปัญหาที่ เรา
เผชิญอยู่ ขณะนี้  ขอพระเจ้ าทรง
เมตตาเรา ตอบเราเหมือนที่พระองค์
ทรงช่วยกู้เราในอดีตที่ผ่านมานั้น 
 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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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 


