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จากใจศิษยาภิบาล 
จากใจศิษยาภิบาล 

 
พี่น้องครับ ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผล และความส าเร็จมาเป็นเวลา

หลายเดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยที่ต้องการให้เรา
เกิดผล มีความส าเร็จในชีวิตทุก ๆ ด้าน  พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เรา
ล้มเหลวในชีวิตเลย และผมก็ได้ย้ าว่า การติดสนิทอยู่กับพระเจ้านั้น เป็น
กุญแจที่จะน าเราไปสู่การเกิดผล ดังที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกในพระธรรม
ยอห์นบทที่ 15 นั้น 

ทั้ง ๆ ที่เป็นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราเกิดผล และมีความส าเร็จ
ในชีวิตทุก ๆ ด้าน   แต่ท าไมเราที่เป็นลูกของพระเจ้าหลายคนยังล้มเหลว
อยู่? นั่นก็เพราะว่าเรามีศัตรู ศัตรูของเราคือมาร 

และมารมันได้ล่อลวงเรา หลอกล่อให้เราท าบาป มันใช้ทุก ๆ อย่างที่
จะหลอกล่อเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังของเรา โลกคือสังคมที่อยู่รอบๆ เรา 
และตัวมันเองด้วย  

เมื่อเราแพ้ คือเมื่อเราท าบาป ก็เป็นการเปิดประตูบาปให้มันสามารถ
ท างานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ และความบาปก็ได้ขวางกั้นไม่ให้  
พระเจ้าทรงท างานในชีวิตของเราได้ และอย่างที่เราได้รับทราบแล้วก็คือ 
เราท างานอะไรต่าง ๆ ด้วยตัวเราเองไม่ได้ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าไม่ทรง
สามารถสถิตอยู่กับเรา เราก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จและเกิดผลได้
อย่างแน่นอน  

และเราจะป้องกันได้อย่างไร? ผมคิดถึงชายคนหนึ่งที่ถูกการทดลอง
และเขาพบกับชัยชนะ คนนั้นคือดาเนียล  

ดาเนียลและเพื่อนได้ถูกกวาดต้อนไปยังเมืองบาบิโลน  และถูกเลือก
ให้ได้รับการศึกษาในราชส านักของกษัตริย์นาบูคัดเนซาร์เพื่อจะท างานกับ
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แผ่นดินบาบิโลน เหมือนกับเป็นข้าราชการของแผ่นดิน กษัตริย์ก็ได้เลี้ยงดู
พวกเขาอย่างดีด้วยเครื่องเสวย ทั้งอาหารและเหล่าองุ่น อาหารเหล่านี้บาง
ชนิดเป็นอาหารที่ต้องห้ามในบทบัญญัติของยิว เช่น หมู เป็นต้น และการ
รับอาหารและเครื่องดื่มจากกษัตริย์ก็เป็นก้าวแรกของการยอมรับบ าเหน็จ
และความโปรดปรานจากกษัตริย์ด้วย  

แล้วดาเนียลจะท าอย่างไรในสภาพการทดลองเช่นนี้? 
เราก็เช่นเดียวกัน เราก็จะพบการทดลองเช่นเดียวกันด้วย สิ่งนั้นท าให้

เราต้องผ่อนปรน หรือประนีประนอมกับความการทดลองหรือกับความ
บาป ไม่ให้เราท าตามน้ าพระทัยของพระเจ้า หรือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ได้ 

ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 1 ข้อ 8 ได้กล่าวไว้ว่า “แต่ดาเนียลตัง้ใจ
ไว้ว่าจะไม่กระท าตวัให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชา  หรือ
ด้วยเหล้าองุ่นซึง่พระองคดื์ม่..”   

ดาเนียล “ตัง้ใจไว้ว่าจะไม่กระท าตวัให้เป็นมลทิน”  กุญแจของ
ดาเนียลที่พบกับชัยชนะคือ ความตั้งใจที่จะไม่ท าบาป 

เราได้เรียนรู้ว่า เราจะชนะความบาปได้ ส่วนของเราคือความตั้งใจ 
ตั้งใจที่จะไม่ประนีประนอม ตั้งใจที่จะไม่โอนอ่อนผ่อนตาม ตั้งใจอย่างแรง
กล้าที่จะไม่ท าให้พระเจ้าเสียพระทัย 

ความตั้งใจที่จะไม่ท าบาป บวกกับการสนิทสนมกับพระเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอจะท าให้เกิดความส าเร็จและการเกิดผล 

นี่คือส่วนของเราที่เราจะต้องกระท าเพื่อไปสู่การเกิดผล และเมื่อเราท า
ในส่วนของเราแล้ว พระเจ้าก็จะทรงกระท าในส่วนของพระองค์คือให้เรา
ประสบความส าเร็จหรือการเกิดผลอย่างแน่นอน 

พระเจ้าทรงอวยพระพร          
  
                      นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
          ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 

 



  ตุลาคม – 3 

 
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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 38:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  38:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-6 
พระธรรม 2 พงศาวดาร 32:24-36 
แสดงให้เห็นว่าเฮเซคียาห์เย่อหยิ่ง
เพียงใด แม้เขาจะได้รับการรักษา
และได้รับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์
แล้วก็ตาม  
 แต่ในที่สุดเฮเซคียาห์และประชา-
กรก็ถ่อมตัวลง การพิพากษาของ
พระเจ้าจึงถูกเลื่อนออกไปอีกหลาย
ชั่วอายุคน 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-5 
เมื่ออิสยาห์ไปหาเฮเซคียาห์ซึ่งป่วย
หนักและบอกว่าเขาก าลังจะตาย    
เฮเซคียาห์ก็หันไปพึ่งพระเจ้าทันที 
พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐานของ    
เฮเซคียาห์ พระองค์ทรงอนุญาตให้
เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 15 ปี  

พระเจ้าอาจจะพลิก 

หนทางชีวิตของเราเช่นกัน  

เมื่อเราอธิษฐานอย่างร้อนรน  

ถ้าเราจะถวายเกียรติ 

แด่พระเจ้าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

อันยิ่งใหญ่  

อย่ารีรอที่จะทูลขอการเปลี่ยนแปลง

เหล่านั้นจากพระเจ้า 

 แต่ก่อนที่เราจะขอการเปลี่ยน -
แปลงอะไรที่ใหญ่ๆ จากพระเจ้านั้น 
ให้ เ ราแสวงหาน้ าพระทัยของ   
พระเจ้าก่อนว่า พระองค์ทรงมี  
พระ ประสงค์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
คือให้เป็นไปตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้า ไม่ใช่เป็นไปตามใจของเรา   
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เช่น ถ้าเราอยากได้ผู้ชาย/ผู้หญิง
คนนี้มาเป็นแฟนและสามี/ภรรยา 
ของเรา ก่อนที่เราจะทูลขอ เราต้อง
มั่นใจว่าคนนี้เป็นน้ าพระทัยของ
พระเจ้าหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ให้เราทูล
ขอจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ แต่ถ้า
ไม่ใช่ เราก็ไม่ควรจะขอต่อไป  
 ขณะนี้เราเผชิญปัญหาหรือการ
ตัดสินใจอะไรบ้าง และอะไรคือน้ า-
พระทัยของพระเจ้าในเรื่องนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ เรา
ชัดเจนว่าในสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิต
ของเรานั้น อะไรเป็นน้ าพระทัยของ 
พระเจ้าส าหรับชีวิตของเรา และ
เมื่อเรามั่นใจในน้ าพระทัยของพระ-
เจ้าแล้วก็ให้เราทูลขอในสิ่งที่เป็น
น้ าพระทัยของพระเจ้านั้น แต่ถ้า
เรายังไม่มั่นใจในน้ าพระทัยของ
พระองค์ ก็ทูลขอพระเจ้าให้ เรา
ชัดเจนในน้ าพระทัยของพระองค์ 

ก่อน หรือทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราให้เรารู้ว่า เราจะชัดเจนในน้ า-
พระทัยของพระองค์ได้อย่างไร 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจ าะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 2 ตุลาคม   
อิสยาห์ 38:9-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  38:9-22 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16-18 
เฮเซคียาห์ตระหนักว่าค าอธิษฐาน
จะน าการช่วยกู้และการยกโทษมา  
 ถ้อยค าของเฮเซคียาห์ที่ว่า “เพราะ 
แดนผู้ตายโมทนาพระคณุพระองค ์
ไม่ได้” อาจแสดงให้เห็นว่าเฮเซ-    
คียาห์ไม่ตระหนักถึงพระพร   ซึ่งคน
ที่วางใจในพระเจ้าจะได้รับในยุคหน้า 
(57:1,2)  
 

 หรือเฮเซคียาห์อาจจะหมาย -
ความว่าคนตายไม่อาจสรรเสริญ
พระเจ้าได้  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามเฮเซ- 
คียาห์รู้ว่าพระเจ้าทรงไว้ชีวิตเขา 
ดังนั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าด้วย
บทกวี  

เฮเซคียาห์เห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์อันขมขื่นของเขา 

เมื่อใดที่เราเผชิญกับ 

ความยากล าบาก จงอธิษฐาน 

ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เรา 

เห็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 19 
 เฮเซคียาห์กล่าวถึงความส าคัญ
ในการที่พ่อถ่ายทอดความชื่นชม
ยินดีของพระเจ้าสู่ลูกหรือคนรุ่น
หนึ่งถ่ายทอดสู่อีกรุ่นหนึ่ง  
 มรดกแห่งความเชื่อตกทอดมา 
ถึงเรา เพราะชายหญิงที่ซื่อสัตย์ได้
ถ่ายทอดข้อความของพระเจ้ามา
ตลอดหลายศตวรรษ  
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 เราบอกลูกหลานของเราหรือคน
หนุ่มสาวถึ งความสัมพันธ์ที่น่ า
ตื่นเต้นของเรากับพระเจ้าหรือไม่? 
 ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเราแต่งงาน เรา
โตขึ้นเป็นพ่อหรือแม่แล้ว เราตั้งใจ
ว่าจะสร้างชีวิตในขณะนี้อย่างไรบ้าง 
เพื่อว่าในอนาคต เราจะได้ถ่ายทอด
ความเชื่อของเราให้กับลูกหลานของ
เราด้วยความภูมิใจ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราในพระเจ้าเพื่อเราจะ
สามารถเป็นพยานให้กับคนรอบ
ข้าง และคนในครอบครัวของเราถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และการ
ช่วยกู้ของพระองค์ได้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 ถ้ากรณีที่ครอบครัวของเรายัง
ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า อธิษฐานทูล
ขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเรา
เพื่อชีวิตของเราจะสามารถดลจิต
ดลใจให้ครอบครัวของเรามาพบกับ
พระองค์ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 3 ตุลาคม   
อิสยาห์ 39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 39 ช้า ๆ   
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8 
กษัตริย์เฮเซคียาห์เป็นหนึ่งในบรรดา
กษัตริย์ที่ซื่อสัตย์  
 ตลอดรัชสมัยของเฮเซคียาห์ เขา
ทุ่มเทเรื่องการขจัดการกราบไหว้
รูปเคารพและช าระการนมัสการ
พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่พระวิหารใน
เยรูซาเล็ม  
 อย่างไรก็ตามเฮเซคียาห์รู้ว่าแผ่น-
ดินของเขาไม่บริสุทธิ์ คลื่นใต้น้ า 

แห่งความชั่วช้าจะน าความพินาศมา 
และมีแต่การแทรกแซงอันอัศจรรย์
ของพระเจ้าเท่านั้นที่ปกป้องยูดาห์
จากศัตรูได้  
 ในที่นี้เฮเซคียาห์ซาบซึ้งที่พระ-
เจ้าประทานสันติสุขในรัชสมัยของ
เขา  
 ทันทีที่เฮเซคียาห์ตาย บ้านเมือง
ก็หันกลับไปสู่ทางบาปภายใต้การ
ปกครองของมนัสเสห์โอรสของ   
เฮเซคียาห์ มนัสเสห์ถึงกับสร้าง
ศูนย์กลางการกราบไหว้รูปเคารพ
ที่บิดาท าลายไปแล้วขึ้นมาใหม่ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4-7 
 การน าชาวบาบิโลนไปชมทรัพย์
สมบัตินั้นผิดมากนัก หรือเฮเซคี
ยาห์ไม่รู้ว่าชาวบาบิโลนจะกลาย 
เป็นศัตรูรายต่อไปของเขาและไม่รู้
ว่าชาวบาบิโลนจะยึดเมืองของตน 
ไม่ใช่ชาวอัสซีเรีย  
 เมื่ออิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่าวัน
หนึ่งบาบิโลนจะเอาทรัพย์สมบัติไป
หมด ค าพยากรณ์นี้ดูเป็นไปไม่ได้ 
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เพราะบาบิโลนก าลังดิ้นรนให้เป็น
อิสระจากอัสซีเรีย  
 การโอ้อวดทรัพย์สมบัติเพื่อความ
พอใจของเฮเซคียาห์ส่งผลหลาย
อย่าง (2พกษ.25; ดนล.1:1-2)  
 การตอบสนองของเฮเซคียาห์ 
(39:8) อาจดูเหมือนมองอะไรแคบๆ 
แต่เฮเซคียาห์เพียงแต่แสดงการ
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระพร
ที่พระองค์ให้รัชสมัยของเขามีสันติ-
สุขและที่การพิพากษาของพระเจ้า
ไม่รุนแรงมากกว่านี้ 
 น่าเสียดายส าหรับการตอบสนอง
ที่ผิดของเฮเซคียาห์ เพราะเมื่อ 
อิสยาห์บอกความผิดพลาดของ
พระองค์แล้ว เฮเซคียาห์น่าจะกลับ
ใจ สารภาพบาป และขอการยกโทษ
จากพระเจ้า แน่นอนที่พระเจ้าจะ
ยกโทษและประทานพระพรให้  
 แต่ เฮเซคียาห์มองแคบ ๆ ให้
ตัวเองรอดและมีความสุขก็เพียง- 
พอแล้ว ไม่สนใจว่าลูกหลานของ
ตัวเองจะต้องรับผลความผิดพลาด
ของตัวเองอย่างไร 

 เช่นเดียวกันกับเราที่เป็นมนุษย์
เราก็สามารถผิดพลาดได้  

ประเด็นที่เราต้องค านึงไว้ก็คือ 

ไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดหรือไม่ แต่ 

เมื่อเราผิดพลาดเราท าอะไรต่อไป 

เราจะจมลงในความผิดนั้น 

หรือเราจะกลับใจ สารภาพบาป 

แก้ไขให้ถูกต้อง  

 เพื่อบาปจะได้รับการยกเสีย และ
พระพรก็จะตามมาทั้งส าหรับตัวเรา
เอง และลูกหลานของเราต่อไปด้วย 
 ให้เรากลับมามองที่ตัวของเรา มี
อะไรที่เราผิดพลาดในปัจจุบันนี้ที่
เราต้องกลับใจและแก้ไข ไม่ใช่
เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เพื่อ
ลูกหลานของเราถัดไปจะได้รับ 
พระพรได้ 
 และในปัจจุบันนี้ เราจะเตรียม
อะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่ อ งฝ่ าย 
จิตวิญญาณส าหรับลูกหลานของ
เราถัดไป? 
__________________________
__________________________ 



12 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

อธิษฐาน 
 ถ้าชีวิตของเรามีอะไรที่ผิดพลาด
ให้เราอธิษฐานสารภาพบาปนั้น  
ทูลขอการยกโทษ และก าลังจาก
พระเจ้าที่จะชนะบาปเหล่านั้น  
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
และความเข้าใจกับเราที่ เราจะ
สามารถสร้างชีวิตของเราและ  
สร้างระบบในครอบครัวของเราที่
เราจะสามารถวางรากฐานฝ่าย   
จิตวิญญาณของเราให้กับลู ก - 
หลานของเราในอนาคตได้ และ
เพื่อความเชื่อในพระเจ้าจะด ารง 
อยู่ในครอบครัวต่อๆ ไปทุกๆ รุ่น 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 40:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 40:1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป พระธรรมอิสยาห์
หักมุมที่จุดนี้ เนื้อหาจากนี้ไปจะ
กล่าวถึงพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าซึ่งจะเสด็จมาปกครองโลก
และพิพากษาทุกชนชาติ  
 พระเจ้าจะทรงรวมอิสราเอลและ
ยูดาห์ให้เป็นหนึ่งอีกครั้งและน า
สง่าราศีกลับมาสู่พวกเขา  
 แทนที่อิสยาห์จะเตือนประชาชน
ถึงการพิพากษาที่ใกล้เข้ามา ในที่นี้
เขากลับปลอบใจประชาชน  

 บทที่ 40 กล่าวถึงการกลับสู่
สภาพเดิมหลังตกเป็นเชลย ไซรัส
เป็นเครื่องมือในการช่วยกู้พวกเขา
จากบาบิโลน บาบิโลนเป็นระบบ
ของโลกอันชั่วร้ายในอนาคต  
 อีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงก็คือกาล
อวสาน เมื่อ “บาบิโลน” จะถูก
ท าลาย และการข่มเหงประชากร
ของพระเจ้าจะสิ้นสุดลง 
 
ข้อ 6-8     ในที่นี้ประชาชนถูก
เปรียบเทียบกับหญ้าและดอกไม้ที่
เหี่ยวเฉาไป  
 เราต้องตาย แต่พระวจนะของ
พระเจ้ายืนยงและคงอยู่นิรันดร์ 
ค่านิยมของมวลชนจะผันแปรและ
เชื่อถือไม่ได้ แต่พระวจนะของพระ- 
เจ้าจะมั่นคง  

เราจะพบค าตอบที่แท้จริงส าหรับ

ปัญหาและความต้องการของเราได้

จากพระวจนะนิรันดร์ของพระเจ้า

เท่านั้น 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3-5 
การเตรียมทางหลวงให้ตรงไป
หมายถึงการก าจัดอุปสรรคออกไป
และเตรียมพร้อมต้อนรับการเสด็จ
มาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  
 ถิ่นกันดารหมายถึงการทดลอง
และความยากล าบากในชีวิต เรา
เองไม่มีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเหล่านี้  
แต่เราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็น 
อุปสรรคต่อความเชื่อของเรา  
 อิสยาห์บอกประชาชนให้คอยดู 
พระราชกิจของพระเจ้า ยอห์นผู้ให้
บัพติศมาใช้ถ้อยค าเหล่านี้ เมื่อ  
เขาท้าทายประชาชนให้เตรียมตัว
ส าหรับการเสด็จมาของพระมาซีฮา 
(มธ.3:3) 

อะไรคืออุปสรรคขัดขวางต่อ 

ความเชื่อของเรา? อาจจะเป็นความ

เกรงใจที่เรามีต่อเพื่อนฝูง หรือ

การเงิน หรือความสะดวกสบาย  

พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ 

ได้บอกให้เราจัดการเสีย   

เพื่อเตรียมการ ท าให้พระเยซูคริสต์

เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราได้  

 มีอะไรที่เราต้องจัดการบ้างเพื่อ
ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่พระเจ้า
ทรงใช้ได้ส าหรับพันธกิจและอา-
ณาจักรของพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้ 
รู้ว่า อะไรเป็นตัวขัดขวางท าให้ 
พระเจ้าไม่สามารถท าการในชีวิต
ของเราได้อย่างเต็มที่ และทูลขอ
พระเจ้าประทานก าลัง และหนทาง
กับเราที่เราจะสามารถจัดการสิ่งที่
ขัดขวางนั้นเสีย เพื่อชีวิตเราจะเป็น
ท่อพระพรที่พระเจ้าจะทรงโปรดใช้
ส าหรับพันธกิจและอาณาจักรของ
พระองค์ได้ 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 40:9-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 40:9-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12-31 
อิสยาห์บรรยายถึงฤทธิ์อ านาจของ
พระเจ้าในการทรงสร้าง การจัดเตรียม 
เพื่อรักษาให้คงอยู่ และการสถิตอยู่
ของพระองค์เพื่อช่วยเหลือ  
 แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง
ฤทธิ์และทรงฤทธานุภาพสูงสุด แต่
พระเจ้าก็ยังทรงดูแลเราแต่ละคน
เป็นการส่วนตัว ไม่มีใครหรือสิ่งใด
เปรียบได้กับพระเจ้า (40:25)  
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เราบรรยายเรื่องพระเจ้าได้ดีที่สุด

เท่าที่ความรู้และภาษาอันจ ากัดของ

เราจะท าได้ แต่เราไม่อาจเข้าใจ

เรื่องของพระเจ้าและฤทธิ์อ านาจของ

พระองค์เมื่อเราเปรียบเทียบกับ 

สิ่งที่เราพบเห็นในโลกนี้ได้  

เพราะความเข้าใจของเรานั้นจ ากัด  

 เรามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่อง
พระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏ
ในพระบุตรของพระองค์ คือ พระ
เยซูคริสต์ อย่าจ ากัดพระราชกิจ
ของพระเจ้าในชีวิตของเราโดย
ประเมินพระองค์ต่ าเกินไป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11   
พระเจ้ามักถูกเปรียบเหมือนคน
เลี้ยงแกะที่ดูแลและน าฝูงแกะของ
พระองค์ไปด้วยความอ่อนโยน  
 พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ (40:10) 
แต่ก็ยังทรงห่วงใยและอ่อนโยน  
 

 พระองค์ทรงถูกเรียกว่า  
พระผู้เลี้ยง (สดด.23)  
คนเลี้ยงแกะที่ดี (ยน.10:11,14)  
องค์พระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ (ฮบ.13:20)  
หัวหน้าของผู้เลี้ยงทั้งปวง (1ปต.5:4)  
 จงสังเกตว่าพระผู้เลี้ยงทรงเอา 
ใจ ใส่ ผู้ ที่ อ่ อนแอที่ สุ ด ในสั งคม   
ของพระองค์ เช่น เด็กๆ และคนที่
ดูแลพวกเขา การท าเช่นนี้สนับ -
สนุนเนื้อหาของค าพยากรณ์ที่ว่า
ชนชาติที่มีอ านาจอย่างแท้จริงนั้น
ไม่ได้มีอ านาจเพราะก าลังทหารที่
เข้มแข็ง แต่เพราะพวกเขาพึ่งพา
ก าลังในการดูแลของพระเจ้า 

พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งก าลัง 

ในทุกสิ่ง เราที่เป็นลูกของพระเจ้า

จึงต้องติดสนิทอยู่กับพระองค์

เหมือนแขนงที่ติดอยู่กับต้นองุ่น 

(ยน.15)  

 และเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระ -
องค์ โดยการเฝ้าเดี่ยว โดยการเชื่อ
ฟังพระองค์ และโดยการประพฤติ
ตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเราแล้ว 
เราจะเกิดผลอย่างแน่นอน  
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 และจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องฝ่ายวิญญาณ 
การงาน ครอบครัว การเงิน การรับใช้ 
ความสัมพันธ์ ทุกด้านอย่างแน่นอน 
 เราได้จัดเวลาของเราที่จะสนิท
สนมกับพระเจ้าในแต่ละวันอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรัก พระคุณ พระเมตตา
ของพระองค์ที่ทรงให้เราได้ติดสนิท
และสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ได้ 
ถึงแม้เราเป็นคนบาป พระองค์ก็ยัง
ทรงช าระเราโดยโลหิตของพระเยซู
และให้เราได้เข้ามาหาพระองค์ได้ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงให้เรามีชีวิตที่เกิดผลเมื่อเรา
สนิ ทสนมกั บพ ระ อ งค์  นี่ เ ป็ น
พระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งๆ 
ที่เราไม่สมควรที่จะได้รับเลย 

 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 6 ตุลาคม   
อิสยาห์ 40:21-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 40:21-
31 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 22     ประโยคที่ว่า “พระองค์
ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของ
แผน่ดินโลก”  
 พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 
เขียนไว้ว่า “พระองค์ประทบับน
บัลลังก์เหนือเส้นรอบวงของ
โลก” ท าให้เราเห็นว่า พระคัมภีร์
ข้อนี้ได้บอกว่า โลกมีสัณฐานกลม 
เพราะพูดถึงเส้นรอบ วงของโลก 

ข้อ 31   ความหวังในพระเจ้าคือ 
การหวังว่าพระสัญญาที่จะประทาน
ก าลังให้เรานั้นจะช่วยเราเอาชนะ
สิ่งที่รบกวนและความยากล าบาก
ในชีวิต  
 นอกจากนี้ยังหมายถึงการวางใจ
ในพระเจ้าด้วย การวางใจช่วยให้
เราพร้อมเมื่อพระองค์ตรัสกับเรา 
แล้วเราจะอดทนเมื่อพระองค์ทรง
บอกให้เราคอย และคาดหวังว่ า
พระองค์จะทรงท าให้พระสัญญาใน
พระวจนะของพระองค์เป็นจริง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 29-31   
แม้คนที่แข็งแรงที่สุดบางครั้ งก็
เหน็ดเหนื่อย แต่ฤทธิ์เดชและก าลัง
ของพระเจ้าไม่เคยลดน้อยถอยลง  
 พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือ
ยุ่งเกินกว่าจะช่วยเหลือ และรับฟัง  
พระก าลังของพระเจ้าเป็นต้น -
ก าเนิดก าลังของเรา  
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เมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตบีบคั้น 

จนไม่สามารถก้าวต่อไปได้  

จงจ าไว้ว่าเราสามารถทูลขอพระเจ้า

ให้ทรงฟ้ืนก าลังของเราได้ 

 เราก าลังอยู่ ในสภาพที่ เหน็ด
เหนื่อยหรือไม่ เราเหน็ดเหนื่อยใน
เรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้เราคิดถึงพระ -
สัญญาของพระเจ้าจากพระธรรม 
อิสยาห์บทที่ 40:29-31 นี้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบความเหน็ดเหนื่อย
ของเราให้กับพระเจ้า และทูลขอ
ก าลังจากพระองค์เพื่อเราจะสามารถ
ผ่านสภาพการณ์ที่ยากล าบากของ
เรานี้ได้ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและ
ความเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
กับเรา เพื่อเราจะเผชิญความยาก 
ล าบากในชีวิตนี้ด้วยหลักการพระ-
วจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยความ 
รู้สึกและอารมณ์ของเรา 

 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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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 7 ตุลาคม   
อิสยาห์ 41:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์  41:1-16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสสัญญาอะไรกับท่าน
บ้างในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์จากพระธรรมตอนนี้? (ข้อ 
9-10)_____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 4 
คนในแต่ละยุคต่างก็มีปัญหาของ
ตนเอง แต่แผนการของพระเจ้ามี
ไว้ให้คนทุกยุค  
 ในสมัยคุณทวดของเรา พระเจ้า
ทรงท าพระราชกิจในชีวิตประชากร
ของพระองค์ ในสมัยเหลนของเรา 
พระเจ้าก็จะยังทรงท าพระราชกิจ
ในชีวิตประชากรของพระองค์  

 พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่
มองเห็น 100 ปีข้างหน้าชัดเจน
เท่ากับ 100 ปีที่ผ่านมา  

เมื่อเรากังวลถึงอนาคต  

จงทูลพระเจ้าผู้ทรงรู้จัก 

คนในอนาคตดีเท่ากับคนในอดีต 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 8-10 
พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลผ่าน  
อับราฮัม เพราะพระองค์ทรงต้อง-
การเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะประชาชน
สมควรได้รับเลือก (ฉธบ .7:6-8; 
9:4-6)  
 แม้พระเจ้าจะทรงเลือกชาวอิส-
ราเอลเป็นตัวแทนของพระองค์ใน
โลกนี้ แต่พวกเขาไม่ได้ท าหน้าที่ 
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงลงโทษและ 
ส่งพวกเขาไปเป็นเชลย  
 ตอนนี้ผู้เชื่อทุกคนเป็นประชากร
ที่พระเจ้าทรงเลือกและต่างต้องท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าใน
โลกนี้  
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 วันหนึ่งพระเจ้าจะทรงรวบรวม
ประชากรที่ซื่อสัตย์ทุกคนของ
พระองค์ เราไม่จ าเป็นต้องกลัว
เพราะ [1] พระเจ้าทรงอยู่กับเรา 
(“เราอยู่กบัเจ้า”) [2]  พระเจ้าทรง
สร้างความสัมพันธ์กับเรา (“เรา
เป็นพระเจ้าของเจ้า”) [3] พระเจ้า
ทรงท าให้เรามั่นใจว่า พละก าลัง 
ความช่วยเหลือ และชัยชนะของ
พระองค์นั้นอยู่เหนือความบาปและ
ความตาย (“เราจะชูเจ้าด้วยมือ
ขวาอนัมีชยัของเรา”) 
 เ ร า รู้ ห รื อ ไม่ ว่ าพ ระ เจ้ าทร ง
ช่วยเหลือเรามาตลอด? 
__________________________ 
 ที่ผ่ านมานั้น  พระเจ้ าได้ทรง
ช่วยเหลือเราอะไรบ้าง ให้ เรา
ทบทวนและจดจ าไว้ เพื่อเราจะ
สามารถเป็นพยานให้กับพี่น้องของ
เราได้ เพื่อเขาจะได้รับการหนุนใจ
ให้เข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้า
ได้________________________ 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา ทรงช่วย
กู้เรามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ 
เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ (หรือเรื่อง
การเรียน -กรณีที่เราเป็นนักเรียน 
นักศึกษา) และให้เราอธิษฐาน
สรรเสริญพระเจ้าจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 34 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



22 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 ตุลาคม   
อิสยาห์ 41:17-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 41:17-
29 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ขอ้ 21-24 
อิสราเอลถูกห้อมล้อมด้วยชนชาติ
ต่างๆ ที่ เชื่อว่าบรรดารูปเคารพ
ของพวกเขามีอ านาจพิเศษ เช่น 
ท าให้พืชผลอุดมสมบูรณ์และท าให้
มีชัยชนะในสงคราม แต่รูปเคารพ
เหล่านี้ช่วยเราให้รอดไม่ได้  
 พระที่มีอ านาจจ ากัดหรือไม่มี
อ านาจ เลยนั้น ไม่ ใช่พระ เจ้ าที่
แท้จริง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



  ตุลาคม – 23 

 เมื่อเราถูกทดลองให้เชื่อในสิ่งอื่น
ที่ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 
ไม่ว่ าจะ เป็น เ งินทอง การงาน 
ครอบครัว หรือแม้แต่ก าลังทหาร 
เราต้องหยุดและถามตนเองว่าสิ่ง
นั้นจะช่วยเราได้จริงไหม มันจะให้
สิ่งที่เราแสวงหาตลอดไปหรือไม่  

พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดได้  

เมื่อพระองค์ทรงสัญญา  

พระองค์ทรงรักษาสัญญานั้น 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เชื่อถือได้

แต่เพียงพระองค์เดียว 

 มีครั้งไหนหรือไม่ ที่เราต้องถูก
ทดลองให้สงสัยพระเจ้า และพระ-
เจ้าได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากการ
สงสัยนั้นได้อย่างไรบ้าง หรือมี
ประสบการณ์อะไรหรือไม่ที่ท าให้
เรามั่นคงในพระเจ้า และมีความ
เชื่อในพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการช่วยกู้จาก
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 91 
ทั้งบท ในขณะที่เราอธิษฐานนั้น 
ให้เราอธิษฐานประกาศด้วยความ
ชื่นชมและด้วยความหวังในพระเจ้า
ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเรา 
 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 9 ตุลาคม   
อิสยาห์ 42:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 42:1-9 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้ 
ข้อ 1-4 
พระธรรมตอนนี้ถูกอ้างถึงในพระ-
ธรรมมัทธิว 12:18-21 โดยเล็งถึง
พระคริสต์ ผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้นั้น 
 ทรงมีพระลักษณะที่อ่อนโยน ให้
ก าลังใจ ยุติธรรม และเป็นความ
จริง  
 เมื่อ เรารู้สึกปวดร้าว ซอกซ้ า 
หรือหมดแรงในชีวิตฝ่ายวิญญาณ 

พระเจ้าจะไม่ทรงซ้ าเติมเราหรือทิ้ง
เราเหมือนทิ้งขยะ แต่พระองค์จะ
ทรงอุ้มชูเราขึ้นอย่างอ่อนโยน  
 โลกนี้ยังคงโหยหาพระลักษณะที่
เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า 
เราสามารถแสดงความอ่อนโยน
เช่นนี้ต่อคนรอบข้างได้โดยอาศัย
พระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อ
สะท้อนความดีและความสัตย์ซื่อ
ของพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-7   
พระราชกิจอย่างหนึ่งที่พระคริสต์
ทรงท าบนโลกคือการส าแดงความ 
ชอบธรรมของพระเจ้ าและเป็ น   
ความสว่างแก่บรรดาชนต่างชาติ 
(ชนทุกชาติ)  
 ทุกคนมีโอกาสร่วมพันธกิจของ
พระเจ้าได้ทางพระคริสต์  

พระเจ้าทรงเรียกเรา 

มาเป็นผู้รับใช้พระบุตรของพระองค์ 

เพื่อส าแดงความชอบธรรมของ 

พระเจ้าและน าความสว่างมาสู่ผู้คน  



  ตุลาคม – 25 

 การที่เรามีส่วนช่วยพระมาซีฮา
ในพระราชกิจของพระเจ้าเป็นสิทธิ
พิเศษที่หาได้ยากจริงๆ  
 เราต้องแสวงหาความชอบธรรม
ของพระเจ้าก่อน (มธ.6:33) เราจึง
จะแสดงให้คนอื่นเห็นได้ และให้
ความสว่างของพระเจ้าส่องสว่างใน
ตัวเราก่อน เราจึงจะเป็นความ
สว่างเองได้ (มธ.5:16,2คร.4:6) 
 พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น
ผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ค าถามที่
เราต้องตอบตัวเราเองก็คือว่า เรา
จะยอมให้พระเจ้าทรงท างานใน
ชีวิตของเราหรือไม่ เพื่อพระองค์จะ
ทรงสามารถใช้เราได้อย่างเต็มที่ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้  
กับพระองค์ บอกกับพระองค์ว่า 
ขอพระองค์ทรงช าระเราให้สะอาด
เพื่อเราจะให้พระองค์ทรงใช้ได้ 
และทู ล ให้พระองค์ทร งใช้ เ ร า
แล้วแต่พระองค์จะทรงพอพระทัย 

 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 42:10-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 42:10-17 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
จงดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงท าเพื่อเรา
และผ่านทางเรา (42:6-9)  
 พระราชกิจอันน่าประทับใจท าให้
เราตอบสนองด้วยความประทับใจ  

เราซาบซึ้งกับสิ่งดีที่พระเจ้าทรงท า

เพื่อเราและผ่านเราจริงๆ หรือไม่? 

ถ้าเราซาบซึ้งจริง  

จงสรรเสริญพระองค์ 

ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของเรา 

 ทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าใน
คริสตจักร และที่ในการเฝ้าเดี่ยว
ของเรา เราได้ซาบซึ้งกับพระเจ้า
อะไรบ้างจนเทออกมาเป็นการ
นมัสการ และเมื่อเรานมัสการอย่าง
แท้จริงเช่นนี้แล้ว เราได้สัมผัสพระ-
เจ้าอย่างไรบ้างในการนมัสการ
นั้นๆ?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญและ
นมัสการพระเจ้า โดยการอธิษฐาน 
ออกเสียงจากพระธรรมอิสยาห์บท
ที่ 42 ข้อ 10-17 นี้ อธิษฐานออก
เสียงหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งเราได้
สัมผัสว่า เราได้นมัสการและสรร-
เสริญพระเจ้าจริงๆ ที่ล้นออกมา
จากหัวใจของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 



  ตุลาคม – 27 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 ตุลาคม   
อิสยาห์ 42:18-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  42:18-
25 ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า ท าไมอิสราเอลจึงตกเป็นเชลย
และถูกปล้น? (ข้อ 24-25) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19,20 
ทั้ง ๆ ที่อิสราเอลและยูดาห์เป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่พวกเขาก็
ยังตาบอดได้ถึงขนาดนี้ พวกเขา
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า แต่กลับมองไม่
เห็นพระองค์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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 พระเยซูทรงต าหนิผู้น าทางศาสนา 
ในสมัยของพระองค์เพราะพวกเขา
ไม่ใส่ใจพระเจ้าเช่นกัน (ยน .9:39-
41)  
 เราเองก็ท าผิดแบบเดียวกันใช่
หรือไม่?  

บางครั้งการปิดหูปิดตา 

คือเห็นแต่ไม่เข้าใจ  

หรือรู้ว่าอะไรถูกแต่ไม่ท า  

ก็อาจจะเลวร้ายกว่า 

การบอดสนิทเสียอีก 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23 
เราอาจจะกล่าวโทษบรรพบุรุษของ
เราที่พวกเขาล้มเหลว แต่เรามีความ 
ผิดเป็นสองเท่าถ้าเรายังล้มเหลว
เพราะความผิดพลาดแบบเดิมๆ  
 เรามักพร้อมจะแนะน าคนอื่น
ด้วยพระวจนะของพระเจ้า จนเรา
มองไม่เห็นว่าพระวจนะนั้นจ าเป็น
ต่อชีวิตของเราเองด้วย 
 

เมื่อเราสอนและน าผู้อื่น  

เราต้องพร้อมจะท าตาม 

ค าที่เราได้แนะน าคนอื่นด้วย 

 ให้เราทบทวนข้อคิดและข้อแนะ- 
น าในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ที่พระเจ้า
ประทานกับเราคือเมื่อเราสอนผู้อื่น 
และน าผู้อื่น เราต้องเป็นอย่างที่
พระวจนะบอกเราด้วย  
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิต
ของเรา เพื่อเราจะมีพระองค์เต็ม
ล้นในชีวิต เพื่อชีวิตเราจะด าเนิน
ไปตามพระวจนะของพระองค์และ
เป็นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์
ทุกประการ  
 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 12 ตุลาคม   
อิสยาห์ 43:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 43:1-13  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
 บทที่ 42     จบลงด้วยความ
โศกเศร้าของพระเจ้าต่อสภาพฝ่าย 
จิตวิญญาณที่ตกต่ าของประชากร  
 ในบทที่ 43 พระเจ้าตรัสว่าแม้
ประชากรจะล้มเหลวฝ่ายจิตวิญญาณ 
พระองค์ก็จะยังทรงส าแดงความ
เมตตาต่อพวกเขา น าพวกเขากลับ 
มาจากการเป็นเชลย และให้พวก
เขากลับสู่สภาพดี  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
…………………………………………
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 พระองค์จะทรงเทความรักให้
พวกเขาแทนพระพิโรธ แล้วชาว 
โลกจะรู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่
ทรงท าเช่นนี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-4         พระเจ้าทรงสร้าง
อิสราเอลและให้เป็นชนชาติพิเศษ
ส าหรับพระองค์  
 พระเจ้าทรงไถ่อิสราเอลและเรียก
พวกเขาว่าเป็นประชากรของพระองค์ 
พระเจ้าทรงปกป้องอิสราเอลยาม
เดือดร้อน  
 เราส าคัญในสายตาพระเจ้า และ
พระองค์ทรงเรียกชื่อเราและประทาน
พระนามของพระองค์แก่เรา (43:7)  

เมื่อเราใช้ช่ืออันประเสริฐของพระเจ้า 

เราต้องไม่ท าสิ่งใด 

ที่จะน าความอับอาย 

มาสู่พระนามของพระองค์ 

 
 

ข้อ 10,11   หน้าที่ของอิสราเอลคือ
การเป็นพยาน (44:8) โดยบอกให้
ชาวโลกรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด
และพระองค์ได้ทรงท าสิ่งใด ผู้เชื่อ
ทุกวันนี้ก็มีหน้าที่เป็นพยานของ
พระเจ้าเช่นกัน  
 คนอื่นรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรง
เป็นอย่างไรผ่านค าพูดและแบบ-
อย่างของเรา  

พวกเขาไม่อาจเห็นพระเจ้าไดโ้ดยตรง 

แต่พวกเขามองเห็นพระเจ้า 

ที่สะท้อนอยู่ในชีวิตเราได้ 

 ในทุกวันนี้ เราได้ท าหน้าที่ของ
เราเต็มที่แล้วหรือยัง คือการที่เป็น
แสงสว่างของพระคริสต์ และท าให้
พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิต
ของเรา 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่และความเป็นพระเจ้าของ 
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พระองค์จากพระธรรมสดุดีบทที่ 8 
อธิษฐานออกเสียงจนกระทั่งหัวใจ
ของเราได้สัมผัสว่า เราได้สรรเสริญ
พระองค์อย่างเต็มที่ 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 43:14-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 43:14-
28 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15-21 
พระธรรมตอนนี้เป็นภาพการอพยพ
ครั้งใหม่ของอิสราเอลซึ่งถูกกดขี่
เหมือนตอนที่พวกเขาตกเป็นทาส
ในอียิปต์ พวกเขาจะร้องทูลต่อ 
พระเจ้า และพระองค์จะทรงฟังและ  
ช่วยกู้พวกเขาอีกครั้ง  
 การอพยพครั้งใหม่จะเกิดขึ้นใน
ถิ่นกันดารแห่งใหม่  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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การอัศจรรย์ในอดีต 

จะไม่สามารถเทียบได้กับ 

สิ่งที่พระเจ้าจะทรงท าเพื่อประชากร

ของพระองค์ในอนาคต 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22-24    การถวายเครื่องบูชา
ต้องมีทั้งการถวายสัตว์ที่คัดสรรมา 
แล้วอย่างดีและการวอนขอการอภัย- 
โทษจากพระเจ้า แต่ประชาชนท า
บาปถวายแด่พระเจ้าแทนเครื่อง
บูชา  
 พวกเขาถวายความบาปบนแท่น
บูชาของพระเจ้าราวกับว่ามันเป็น
เครื่องบูชาที่ดีที่สุด  
 ภาพอันเสียดสีนี้แสดงให้เห็นว่า
ชาวอิสราเอลมีสภาพที่ตกต่ ามาก 
เราถวายอะไรแด่พระเจ้า ความบาป 
ของเราหรือการวอนขอการอภัย-
โทษจากพระเจ้า 
 เรา เป็น เหมือนคนอิสรา เอล
หรือไม่ ที่เมื่อเราเป็นคริสเตียน 

นานแล้ว  และเราก็ไม่ได้สนใจพระ-
เจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าง 
สมควร เราอาจจะไปคริสตจักร หรือ 
เฝ้าเดี่ยว หรือนมัสการ หรืออธิษฐาน 
อย่างขอไปที นั่นเป็นสิ่งที่อันตราย
อย่างยิ่ง  

เราต้องมีความสัมพันธ์ทีด่ีกับพระเจ้า

เพราะพระองค์ทรงดีต่อเรา และเรา

ควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะ

พระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเราเสมอ 

 ทุกสิ่ งที่ เราท าในชีวิตของเรา
ขณะนี้ หรือเป้าหมายชีวิตของเรา
ในอนาคตนั้น เราได้ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อ 25 บางครั้งเราชอบฟื้นฝอยหา
ตะเข็บกับบาปของคนอื่น แต่เมื่อ
พระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา
แล้ว พระองค์ก็ทรงลืมบาปเหล่า- 
นั้นไปหมด  
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 เราไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะทรง
ขุดความบาปนั้นขึ้นมาอีก เพราะ
พระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา 
เราจึงต้องยกโทษให้คนอื่น 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทบทวนตัวเรากับพระเจ้า 
เราอาจจะอธิษฐานจากพระธรรม 
สดุดีบทที่ 139 เพื่อเป็นการประกาศ
ถึงความรอบรู้ ความยิ่งใหญ่ และ
ความน่าเกรงขามของพระเจ้า เพื่อ
เราจะได้สยบต่อความเป็นพระ -
เจ้าของพระองค์ 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 44:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 44:1-23 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9-20 
พระธรรมตอนนี้อิสยาห์บรรยายถึง
การสร้างรูปเคารพของประชาชน 
 การสร้างรูปเคารพจากต้นไม้ต้น
เดียวกับที่ใช้ท าฟืนนั้นน่าข าจริงๆ 
เราสร้างรูปเคารพ เช่น เงินทอง 
ชื่อเสียง หรืออ านาจขึ้นมาหรือไม่  
 

ถ้าเราสร้างรูปเคารพตามใจเรา  

เราก็หลอกตนเอง  

เราไม่อาจคาดหวังว่า 

รูปเคารพจะให้พลังชีวิตแก่เรา 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5               วันหนึ่งอิสราเอล 
จะภาคภูมิ ใจที่พวกเขาได้ เป็น
กรรมสิทธิ์ของพระเจ้า  
 ถ้าเราเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริง 
เราจะไม่อับอายและยินดีจะให้ทุก
คนรู้ถึงความสัมพันธ์ของเรากับ
พระองค์ (44:8) 
 เรามีความภาคภูมิใจหรือไม่ที่เรา
มีสิทธิเป็นลูกของพระเจ้า มีสิทธิ   
ที่จะนมัสการพระเจ้า และรับใช้
พระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 21         พระเจ้าตรัสว่า เรา
ควรรับใช้พระผู้สร้างของเรา (17:7, 
40:28; 43:15, 45:9) แต่คนที่กราบ
ไหว้รูปเคารพกลับท าสิ่งที่ตรงกัน-
ข้าม คือรับใช้หรือนมัสการสิ่งที่
พวกเขาสร้างขึ้นแทนที่จะนมัสการ
พระเจ้าผู้ทรงสร้าง  
 พระผู้สร้างของเราทรงลงทุนเพื่อ
ปลดปล่อยเราให้เป็นไทจากการ 
ท าบาป ในทางตรงกันข้ามไม่มีรูป-
เคารพใดที่สามารถสร้างสรรพสิ่ง
ต่างๆ และไม่มีรูปเคารพใดที่ไถ่เรา
จากความบาปได้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระ-
ชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปของเรา 
ท าให้เรามีสิทธิในการเป็นบุตรของ
พระองค์ได้ ท าให้เรามีสิทธิที่จะ
นมัสการพระองค์ รับใช้พระองค์ได้ 
และมีชีวิตใหม่ซึ่งเป็นนิรันดร์ ใน
เมืองบรมสุขเกษมกับพระองค์ใน
โลกหน้า 

 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 15 ตุลาคม   
อิสยาห์ 44:24-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 44:24-28 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28 
อิสยาห์ซึ่ ง เป็นผู้ เผยพระวจนะ
ในช่วง 740-681 ก่อน ค.ศ. ได้เอ่ย
ชื่อของไซรัสเมื่อเกือบ 150 ปีก่อน
ไซรัสจะขึ้นครองราชย์ (559-530 
ก่อน ค.ศ.)  
 นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังกล่าวว่า
ไซรัสได้อ่านค าพยากรณ์นี้ และ
ซาบซึ้งจนเขาท าตามค าพยากรณ์
นั้น  

 แต่อิสยาห์ยังท านายล่วงหน้า
กว่า 100 ปีว่าเยรูซาเล็มจะแตก 
(586 ก่อน ค.ศ.) และท านายล่วง- 
หน้าราว 200 ปีว่าพระวิหารจะถูก
สร้างอีกครั้ง  
 ค าพยากรณ์เหล่ านี้จึ งพิสูจน์   
ให้เห็นชัดเจนว่ามาจากพระเจ้า    
ผู้ทรงล่วงรู้อนาคต 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25,26 
ผู้เผยพระวจนะเท็จคือคนที่อ้างว่า
ได้รับข้อความมาจากพระต่างๆ  
 นักท านายคือคนที่ใช้นิมิตจอม-
ปลอมเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
 พระเจ้าทรงเป็นมาตรฐานของค า
สอนทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็น
ความจริง เราวางใจได้เสมอว่าพระ
วจนะของพระองค์เป็นความจริง
แน่นอน  
 พระวจนะของพระองค์จึงต้อง
บริบูรณ์และใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมินค าสอนอื่นๆ ได้  
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 ถ้าเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับค าสอนใด 
จงใช้พระวจนะของพระเจ้าทดสอบ  
 พระเจ้าทรงกล่าวโทษผู้ เผยพระ
วจนะเท็จเพราะพวกเขาให้ค าแนะ- 
น าตรงข้ามกับของพระองค์ 
 ส าหรับชีวิตคริสเตียนนั้น การรู้
และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้านั้น
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะ
ท าให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับค า-
สอนผิด สามารถแยกแยะสิ่ งที่
ถูกต้องกับสิ่งที่ผิดได้  

หากเราอยากจะเจริญเติบโตขึ้น

ในทางพระเจ้าและเป็น 

ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้น  

เราจึงต้องรู้ เข้าใจ และ 

ประยุกต์พระวจนะได้อย่างถ่องแท้ 

 เ ร าได้ จั ดระบบชี วิ ตของ เรา
อย่างไรบ้างที่จะรู้  เข้าใจถึงพระ
วจนะของพระเจ้าคือพระคริสต -
ธรรมคัมภีร์? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอที่ เราจะมีการ  
ทรงน าและสติปัญญาจากพระเจ้า
ส าหรับการศึกษาพระวจนะของ
พระองค์ เพื่อเราจะสามารถรู้ เข้าใจ 
และสามารถประยุกต์ใช้พระวจนะนี้
กับชีวิตประจ าวันทั้งของเรา และ
สามารถน าไปเป็นพระพรส าหรับ 
พี่น้องของเราได้ 
 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…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 



38 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 16 ตุลาคม   
สุภาษิต 27:1-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 27:1-10 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
ใครก็ตามที่ชอบบาดแผลที่เพื่อนท า
มากกว่าจูบของศัตรู คนคนนั้นเป็น
คนที่คิดถึงเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลัง  
 หลายครั้งเพื่อนที่รักและห่วงใย
เราที่สุดอาจจะให้ค าแนะน าที่ไม่น่า
ฟังนักส าหรับเรา แต่เราก็รู้อยู่เต็ม
อกว่านั่นก็เพื่อผลดีแก่ตัวเราเอง  
 

 แต่ในทางกลับกันศัตรูอาจจะ
หยอดค าหวานและดีใจที่ได้ส่งเรา
ไปในทางหายนะ  
 เรามักจะอยากได้ยินสิ่ งที่ เรา
ต้องการจะได้ยิน แม้ว่าคนที่พูด   
จะเป็นศัตรูก็ตาม ถึงแม้ค าแนะน า
ของเพื่อนจะเจ็บปวดแต่ก็ยังดีกว่า
ค าหวานของศัตรู 
 เราอยู่ในสังคมที่มีทั้ งคนดีและ 
ไม่ดี คนที่ช่วยเหลือและคนที่เอา-
เปรียบ แค่มองหน้าหรือรู้จักกัน
ภายนอกนั้น เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคน
เช่นไร  
 การที่จะรู้จักกันจริง ๆ นั้นต้อง  
ใช้เวลา เช่นบางคนที่จะพูดหวาน 
ไพเราะเพื่อผลประโยชน์ แต่เพื่อน
ที่แท้จริงนั้น กล้าที่จะพูดในสิ่งที่
อาจขัดใจเรา แต่มาจากใจที่สะอาด
และหวังดี  
 เรารู้หรือไม่ว่าใครคือเพื่อนแท้
ของเรา? คริสตจักรเป็นที่ๆ พระ-
เจ้าสถาปนาให้เป็นที่ผูกพันกัน 
และมี “ซ่ึงกนัและกนั” เป็นที่ๆ 
ลึกซึ้ง ไม่ใช่ผิวเผิน  
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เรากล้าหรือไม่ที่จะ 

เตือนสติเพื่อนของเราด้วยความรัก  

ด้วยวิธีที่ถนอมน้ าใจกัน 

แต่พูดความจริง 

แม้ว่าจะยากล าบากก็ตาม? 

 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของ
เรา ให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
เป็นคนที่ไว้ใจได้ เป็นคนที่มีสติ -
ปัญญาในการพูด พูดความจริงด้วย
ใจรัก กล้าเตือนสติพี่น้องด้วยความ
อ่อนสุภาพ 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราบาง
คนในคริสตจักรที่ต้องการการ
เตือนสติ ที่เขาจะสามารถรับรู้ในสิ่ง
ที่เป็นปัญหาของเขา อธิษฐานที่
เขาจะโตพอที่จะรับการแนะน า 
 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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………………………………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………



40 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 17 ตุลาคม   
สุภาษิต 27:11-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 27:11-17 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ในข้อ 17 
ความคิดจิตใจของเราจะถูกลับให้
เฉียบคมเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคน
ดีๆ  
 การระดมความคิดช่วยให้คนเรา
มองเห็นความคิดของตนในมุมมอง
ใหม่ๆ การกลั่นกรองความคิดเหล่า- 
นั้นและขัดเกลาขึ้นเป็นมุมมองที่
ฉลาดหลักแหลม  

 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเพื่อน
คู่คิดที่สามารถขัดเกลากันและกัน
และระดมสมองได้  

เพื่อนคู่คิดเป็นคนที่ไม่จดจ่ออยู่แค่

แนวคิดของตนเองเท่านั้น  

แต่รับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย

และเมื่อคนสองคนระดมสมองกัน 

ก็ลับกันให้เฉียบคมขึ้นได้ 

 ความหมายในที่นี้คือ เราต้องอยู่
ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ลับเราให้คมได้ นั่นคือชุมชนที่มี 
คนและบรรยากาศที่พัฒนาเราให้
เติบโตขึ้นในทุก ๆ ด้านไม่ว่าเรื่อง
ฝ่ายจิตวิญญาณ ฝ่ายสังคม ฝ่าย
อารมณ์ ด้านความสัมพันธ์  
 ในโลกนี้เราอาจจะหายาก แต่
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ า
ประทานคริสตจักรให้เป็นชุมชน
ของสาวกพระคริสต์ให้เป็นที่เสริม-
สร้าง และเราเองก็ต้องสร้างครอบ-
ครัวของเราให้เป็นที่เสริมสร้างด้วย 
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 ณ เวลานี้ เราได้ผูกพันกับครอบ-
ครัว ทั้งฝ่ายสายเลือดของเรา และ
ฝ่ายจิตวิญญาณของเราหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงอวย-
พระพรคริสตจักรที่เป็นครอบครัว
ฝ่ายวิญญาณของเรา และทรงอวย-
พรครอบครัวฝ่ายกายของเราให้
เป็นชุมชนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์ - 
กลาง และด าเนินทุกๆ อย่างไป
ตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้
กล่าวไว้ด้วย 
 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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………………………………………… 
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…………………………………………
……………………………..………… 
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42 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 18 ตุลาคม   
สุภาษิต 27:18-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 27:18-27 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 23-27 
เราควรท าทุกสิ่ งในชีวิตของเรา
ด้วยความขยันหมั่นเพียร เพราะว่า
ชีวิตนั้นสั้นและไม่แน่นอน  
 เราควรท าสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาที่
ยาวไกล ดูแลเอาใจใส่บ้าน ครอบ- 
ครัว และอาชีพของเรา เราควรจะ
เป็นผู้อารักขาที่มีความรับผิดชอบ
เหมือนชาวนาที่ดูแลผืนดินและฝูง
สัตว์ของเขา  

ส าหรบัคนของพระเจ้า 

การคิดการณ์ไกล 

เป็นหน้าที่ไม่ใช่ทางเลือก 

การมองการณ์ไกลนั้น 

ต้องมองในทุกๆ ด้าน  

อย่ามองเพียงด้านเดียว  

 โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ ที่คนส่วน
ใหญ่และแม้คริสเตียนก็ตาม มักจะ
มองการณ์ไกลและวางแผนเฉพาะ
เรื่องการเงิน ฐานะ เรื่องฝ่ายโลกนี้
เท่านั้น เขาไม่ได้วางแผน เรื่องโลก
หน้า เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเลย   
 พวกเขาพยายามหาเงินให้ ได้
มากๆ เพื่อสร้างฐานะให้ดี โดยไม่ได้
สนใจว่าครอบครัวตัวเองเป็นอย่างไร 
จิตวิญญาณของตัวเองและครอบครัว
ตัวเองเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด-
พลาดอย่างยิ่ง  
 เพราะเขาอาจจะมีเงินมากขึ้น  
แต่เขาต้องสูญเสียชีวิตฝ่ายจิต -
วิญญาณของเขา บางคนก็สูญเสีย
ครอบครัวไปด้วย และบางคนก็ต้อ
ทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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ในวัยชรา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสาร
อย่างยิ่ง 
 เราได้วางแผนอะไรบ้างและ
อย่างไรบ้างส าหรับชีวิตฝ่ายจิต-
วิญญาณของตั ว เอง  และของ
ครอบครัวของเรา?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้  
ตาใจของเราเปิดอยู่ เสมอให้เรา 
เห็นความส าคัญของชีวิตฝ่ายจิต-
วิญญาณของตัวเองและครอบครัว 
และทูลขอความเข้าใจและสติ -
ปัญญาให้กับเราที่จะรู้วิธีที่จะสร้าง
ชีวิตเราและครอบครัวให้เติบโตขึ้น
ในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่าง
ถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 
 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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44 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 19 ตุลาคม   
สุภาษิต 28:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 28:1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5   
คนที่ติดตามพระเจ้าจะปฏิบัติต่อ
คนอื่นอย่างยุติธรรม เพราะความ
ยุติธรรมเป็นหนึ่งในพระลักษณะ
ของพระเจ้า  

ความยุติธรรมเริ่มต้นจาก 

การเป็นห่วงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น  

คริสเตียนไม่สามารถเพิกเฉย 

ต่อความทุกข์ยากของมนุษย์ได้

เพราะพระเจ้าเองก็ไม่ท าเช่นนั้น  
 

 และเราจะต้องไม่เพิ่มความทุกข์
ยากให้ผู้อื่นเช่นโดยการท าธุรกิจ
อย่างเห็นแก่ตัวหรือวางนโยบายที่
ไม่ยุติธรรม เราแน่ใจหรือไม่ว่าเรา
คิดถึงเรื่องความยุติธรรมมากกว่า
เรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า? 
 ทุกอาชีพต้องมีความยุติธรรม 
ถ้าเรามีพระเจ้า เราจะไม่กล้าโกง
แม้ว่าไม่มีคนเห็นก็ตาม  
 แม่ค้า พ่อค้าที่จะไม่โกงตาชั่ง หรือ 
โกงคุณภาพของสินค้า นายจ้างจะ
ให้ค่าจ้างกับคนงานของตนเอง
อย่างเหมาะสม ครูจะต้องเตรียม 
การสอนอย่างดีเพื่อนักเรียนของ
ตัวเอง ผู้น า ศิษยาภิบาลต้องเตรียม 
ชีวิต เตรียมการสอนส าหรับสมาชิก 
พ่อ แม่ต้องเตรียมชีวิตเพื่อเป็น 
พระพรส าหรับลูกของตัวเอง 
 ส าหรับตัวเราเองนั้น เราต้อง
แสดงความยุติธรรมอะไรบ้างใน
ชีวิตของเรา ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชี วิตของเราให้   
พระเจ้า ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติ-
ยศแด่พระองค์ในทุกๆ ด้าน โดย 
เฉพาะ ความรับผิดชอบของเราที่
ต้องมีต่อผู้ที่อยู่ใต้เรา ไม่ว่าจะเป็น
ลูกหลาน สมาชิก คนงาน ผู้ใต้-
บังคับบัญชา เพื่อคนเหล่านี้จะ
ได้รับการเสริมสร้างจากชีวิตของ
เราและจากการเตรียมตัวของเรา
ส าหรับเขาทุกคน 
 ให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ใต้เรา
ทุกคน ออกชื่อของเขา ขอพระเจ้า
ทรงโปรดอวยพระพร และทรงน า
เขาในชีวิต เพื่อพระเจ้าจะสามารถ
ใช้เขามากขึ้นได้ส าหรับอาณาจักร
ของพระองค์ 
 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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…………………………………………



46 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 20 ตุลาคม   
สุภาษิต 28:9-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 28:9-18 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9          พระเจ้าจะไม่ทรงฟัง
ค าอธิษฐานของเราหากเราตั้งใจ
หันกลับสู่ความบาป  
 แต่ถ้าหากเราต้องการจะละทิ้ง
ความบาปและติดตามพระองค์
จริงๆ พระองค์ก็ทรงเต็มใจฟังค า
อธิษฐานของเรา ไม่ว่าความบาป
ของเราจะหนักหนาสักเท่าใดก็ตาม  

สิ่งที่ปิดพระกรรณพระเจ้า 

ไม่ใช่ความบาปที่หนักหนาของเรา 

แต่เป็นความตั้งใจส่วนตัว 

ที่จะท าบาปอีกต่างหาก 

ข้อ 13   เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์
จะซ่อนหรือมองข้ามความคิดบาป
ของตนเอง แต่เป็นเรื่องยากที่จะ
เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เราไม่
ยอมรับว่าเราได้ท ามันลงไป  
 ความผิดพลาดจะมีประโยชน์
อะไรถ้ามันไม่ได้สอนอะไรเราเลย 
ถ้าเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาด 
เราต้องยอมรับ สารภาพ และเรียน- 
รู้ความผิดพลาดนั้น แล้วปรับเปลี่ยน
ชีวิตเพื่อที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีก  

ทุกๆ คนท าผิดพลาดได้  

แต่มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ท าผิดซ้ า 

 เราเรียนรู้อะไรบ้างจากความผิด
ในอดีตของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าสร้างชีวิต
ของเราให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ใน 
พระคริสต์ ช่วยให้เราได้เข้าใจชีวิต 
และมีสติปัญญาที่ เราจะเรียนรู้
ความผิดพลาด เพื่อเราจะไม่ผิด-
พลาดอีกต่อไป ทูลขอพระเจ้ า
ประทานก าลังให้กับเราที่จะชนะ
เนื้อหนังของตนเอง และมีชีวิตที่
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เพื่ อ เราจะมีชี วิตที่ปักใจอยู่กับ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 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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48 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

วันที่ 21 ตุลาคม   
อิสยาห์ 45:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 45:1-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-8 
นี่เป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าว
ว่า ผู้ปกครองต่างชาติเป็น “ผู้ที ่
พระองคท์รงเจิมไว้”  
 พระ เจ้ าทร งมี อ าน าจ เหนื อ
อ านาจทั้งสิ้นและพระองค์ทรงเจิม
ตั้งผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้ท างาน
พิเศษของพระองค์  

 อาณาจักรของไซรัสกว้างไกลถึง
ประมาณ 3,200 กิโลเมตร (เป็น
อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น) 
และรวมดินแดนของอาณาจักร   
อัสซีเรียและอาณาจักรบาบิโลน  
ไว้ด้วย  
 ท าไมพระเจ้าจึงทรงเจิมตั้งไซรัส 
เพราะพระเจ้าทรงมีงานพิเศษให้
ไซรัสท าเพื่ออิสราเอล ไซรัสจะ
อนุญาตให้สร้างเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น
เมืองของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ และ
เขาจะปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท
โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน  
 กษัตริย์อิสราเอลหรือกษัตริย์     
ยูดาห์น้อยองค์ที่ได้ท าเพื่อประชา-
กรของพระเจ้าเหมือนกับที่ไซรัส 
จะทรงกระท า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7   
พระเจ้าทรงครอบครองทั้งความ
สว่างและความมืด ทั้งความเจริญ 
รุ่งเรืองและหายนะ  
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 ประสบการณ์ทั้งสองแบบนี้ผสม-
ผสานอยู่ในชีวิตของเราและท าให้
เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  

เมื่อมคีวามสุขกจ็งขอบพระคุณพระเจ้า

และใช้ความเจริญรุ่งเรืองของเรา

เพื่อพระองค์ เมื่อมีความทุกข์ 

ก็อย่าขุ่นเคืองหรือขมขื่น  

แต่จงทูลถามพระเจ้าว่าเราจะเรียนรู้

อะไรได้บ้างจากประสบการณ์น้ี 

เพื่อหล่อหลอมให้เราเป็น 

ผู้รับใช้ที่ดีขึ้นของพระองค์ 

 ในชีวิตของเรานั้น เราได้สัมผัส
อะไรจากพระเจ้าบ้างทั้งพระพร
และปัญหา  หรือเราได้รับบทเรียน
อะไรที่พระเจ้าทรงสอนเราหรือไม่ 
เพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์
และเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ได้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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50 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ให้เรากล่าวถึงพระพร 
แต่ละอย่างและสรรเสริญ ขอบ -
พระคุณพระองค์ในแต่ละสิ่งนั้น 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับปัญหาที่เราเผชิญแต่ละ -
อย่างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิด
ขึ้นกับเรา ให้เราสรรเสริญ ขอบ-
พระคุณพระองค์ในแต่ละสิ่งนั้น 
 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 22 ตุลาคม   
อิสยาห์ 45:14-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์  45:14-
25 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมบทนี้ ได้บอกถึงพระ -  
ราชกิจของพระเจ้าอะไรบ้าง? (ข้อ 
15,17,18) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 17 จนถึงเวลานี้ ชาวอิสราเอล
ยังคงคาดหวังจะได้รับความรอด
ชั่วคราวเท่านั้น คือหวังว่าพระเจ้า
จะทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจาก
ศัตรู  
 แต่ ในพระธรรมข้ อนี้ อิ สยาห์
กล่าวถึงความรอดนิรันดร์จาก 
พระเจ้า 
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ข้อ 22   ไม่ใช่เพียงคนอิสราเอล
เท่านั้นที่ได้รับความรอด แต่คน  
ทุกชนชาติ หลายครั้งดูเหมือนว่า
อิสราเอลได้รับสิทธิพิเศษในเรื่อง
ความรอด  
 แต่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า
ประชากรของพระองค์คือทุกคนที่
ติดตามพระองค์  
 คนทั้งโลกจะมารู้จักพระเจ้าผ่าน
ทางอิสราเอล พระเยซูซึ่งเป็นพระ
มาซีฮาก็ทรงท าหน้าที่ เดียวกับ
อิสราเอล และเปิดโอกาสให้ชนทุก
ชาติได้ติดตามพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18,19  
 พระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็น  
ที่ประจักษ์แจ้งต่อทุกคนและจะ 
เป็นจริงแน่นอน แล้วท าไมเราจึง 
ยังสงสัยในพระองค์อยู่  
 เราไม่จ าเป็นต้องสงสัยเลยเพราะ
เรามีพระเจ้าแห่งความจริงและ
ความชอบธรรม 
 

 เมื่อเรามั่นใจเช่นนี้แล้วว่า พระ-
เจ้าทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรง
รักเรา ดังนั้น  

ให้เราตอบสนองต่อพระองค์ 

โดยการติดสนิทอยู่กับพระองค์ 

และให้การติดสนิทกับพระองค์นั้น

เป็นวิถีชีวิตของเรา และให้เราคอยดู

ถึงการทรงน าของพระเจ้าในชีวิต

และพระพรที่พระเจ้าจะเทลงมา 

ในชีวิตอย่างอัศจรรย์ 

 ขณะนี้เราได้ใช้เวลากับพระเจ้า
อย่างไรบ้างในชีวิตประจ าวันของ
เรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ 
และความรักร้อนรนที่เราจะมีต่อ
พระองค์ ต่อพระวจนะของพระองค์ 
เพื่อเราจะมีวิถีชีวิตที่จะติดสนิทกับ
พระองค์ทุก ๆ วัน 
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด-
เผยให้เราทราบว่า อะไรคืออุปสรรค
ขัดขวางความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้า หรือมีความบาปอะไรหรือ 
ไม่ ที่เราต้องสารภาพต่อพระองค์ 
และให้เราสารภาพบาปนั้นเสีย 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์ 46 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 46 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเกี่ยวกับ 
รูปเคารพอย่างไรบ้าง? (ข้อ 1-2,6-7) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8-11 
อิสราเอลถูกล่อลวงให้เอนเอียง  
ไปมาระหว่างพระเจ้าและพระของ
ชาวต่างชาติ  
 อิสยาห์ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียว พระ-
เจ้าทรงเป็นผู้ เดียวที่รอบรู้และ
ควบคุมอนาคตได้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 พระประสงค์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ของพระองค์คือการท าให้แผนการ
ของพระองค์ส าเร็จ  
 เมื่อเราถูกทดลองให้ไปติดตาม  
สิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่พระเจ้า แต่สัญญา
ว่าจะให้ความสุข ความสบาย สันติ-
สุข หรือความม่ันคงแก่เรา เราต้อง
กลับมาทบทวนถึงการอุทิศชีวิตของ
เราต่อพระองค์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนอง ข้อ 13 
เนื้อหาส่วนใหญ่ในพระธรรมอิสยาห์
กล่าวถึงการช่วยกู้ในอนาคต ซึ่งเรา
ทุกคนจะอยู่ กั บพระเจ้ าอย่ างมี    
สันติสุขที่สมบูรณ์  

พระเจ้าไม่เพียงแต่ประทาน

ความหวังในอนาคตเท่านั้น แต่ยัง

ทรงช่วยเราเรื่องความขัดสนต่างๆ 

ในเวลานี้ด้วย ความชอบธรรมของ

พระองค์อยู่ใกล้เรา และเราไม่ต้อง

รอคอยความรอดของพระองค์  

 

 ให้เรามั่นใจเถิดว่า พระเจ้าทรงเป็น
ความหวังของเรา เป็นแหล่งแห่ง  
การช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่า 
เรื่องการเงิน การงาน จิตวิญญาณ 
ความสัมพันธ์ ความส าเร็จ การเรียน   
 ดังนั้นเราอย่าลังเลหรือรวนเร 
ตั้งใจของเรากับพระเจ้าให้มั่นคง 
ติดตามพระองค์ด้วยความมั่นใจใน
พระองค์ และคอยดูว่าพระเจ้าจะ
ท าอะไรในชีวิตของเราบ้าง 
 ที่ผ่านมานั้น เราได้เห็นพระเจ้า
ทรงช่วยกู้เราในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการช่วยกู้ของ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 91 
อธิษฐานออกเสียงหลาย ๆ รอบ 
จนกระทั่งพระวจนะของพระเจ้า
ตอนนี้ได้พูดตรงเข้าไปในหัวใจ 
ของเรา และเราสัมผัสได้ว่า เราได้
นมัสการสรรเสริญพระเจ้าจากพระ-
ธรรมตอนนี้ 
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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 24 ตุลาคม   
อิสยาห์ 47 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห ์ 47  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12-15 
 ชาวบาบิโลนขอค าแนะน าและ
ความช่วยเหลือจากนักโหราศาสตร์
และนักดูดาวซึ่งก็ไม่ได้แตกต่าง
จากรูปเคารพที่ท าจากไม้หรือ
ทองค า  
 นักโหราศาสตร์ไม่สามารถแม้แต่
จะช่วยตนเองให้รอดจากสิ่งที่จะมา
จากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้  

บนัทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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 ดังนั้นเราจะไปพึ่งพาคนที่ไม่มี
ฤทธิ์ เดชท าไม คนที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ก็ไม่สามารถช่วยเราได้  
 ความล้มเหลวเป็นจุดจบของการ
เลือกสิ่งอื่นแทนพระเจ้า  

ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือ 

จงแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงพิสูจน์ 

ฤทธิ์อ านาจของพระองค์แล้ว 

ในการทรงสร้างและในประวัติศาสตร ์

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8,9 
บาบิโลนติดหล่มอยู่กับการแสวงหา
อ านาจและความสุข พวกเขามั่นใจใน
ความยิ่งใหญ่ของตนเองและอ้างว่า
ตนมีอ านาจแต่ผู้เดียวในโลก  
 บาบิโลนรู้สึกมั่นคง และกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์ก็ยกตนขึ้นเป็น 
“เทพเจ้า” แต่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้
ได้ทรงให้บทเรียนส าคัญแก่เนบู-
คัดเนสซาร์โดยเอาทุกสิ่งไปจาก
เขา (ดนล.4:28-37)  
 
 

 สังคมของเราเสพติดความพึง-
พอใจและอ านาจ แต่สิ่งเหล่านี้จะ
หายไปอย่างรวดเร็ว  
 จงส ารวจชีวิตของเราและถาม
ตัวเองว่าเราจะรับผิดชอบต่อความ-
สามารถพิเศษและทรัพย์สมบัติที่
พระเจ้าประทานให้เรามากขึ้นได้
อย่างไร เราจะใช้ชีวิตเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าแทนที่จะอยู่เพื่อ
ตัวเองได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเรามีเงินทอง 
อ านาจ ชื่อเสียง ซึ่งเป็นพระพร
ที่มาจากพระเจ้า และเราก็ลืมไป
เสียว่านี่มาจากพระเจ้า เราคิดว่าที่
เราเป็นเช่นนี้ เพราะเรามีความ 
สามารถ เพราะเราฉลาด เพราะเรา
ขยัน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่าง-
ยิ่ง และนี่คือภาพของบาบิโลนที่เรา
ได้เฝ้าเดี่ยวไปในพระธรรมอิสยาห์
บทที่ 47 นี้ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าขออย่าน า
เราเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้น
จากซึ่งชั่วร้ายเหมือนค าอธิษฐาน
ของพระเยซูคริสต์ที่ทรงสอนเราใน
พระธรรมมัทธิวบทที่ 6  
 ให้เราพิจารณาและทบทวนตัว
เราเองว่า อะไรคือจุดอ่อนในชีวิต
ของเราที่ซาตานจะสามารถโจมตี
เราได้ ให้ เราทูลขอพระเจ้าทรง
ปกป้องเราเพื่อไม่ให้เราผิดพลาด 
 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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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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……………………………..………… 
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…………………………………………
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…………………………………………
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วันที่ 25 ตุลาคม   
อิสยาห์ 48:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 48:1-11 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าอะไรคือ
เหตุผลที่พระเจ้าทรงกลั้นโทสะและ
ไม่ตัดอิสราเอลออกไปเสีย? (ข้อ 9) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9-11 
การกระท า ท่าที หรือความส าเร็จ
ของอิสราเอล ไม่ใช่สิ่งที่ผลักดันให้
พระเจ้าทรงรักและช่วยพวกเขา  
 แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้พวกเขา
เพราะทรงเห็นแก่พระองค์ เอง 
เพื่อให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด
และพระองค์ทรงท าอะไรได้บ้าง  
 

พระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยเราเพราะเราดี 

แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเรา 

และเป็นเพราะพระองค์ 

ทรงมีพระลักษณะที่ให้อภัย 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
ชาวยูดาห์รู้สึกมั่นใจเพราะพวกเขา
อยู่ในเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองที่พระ- 
วิหารของพระเจ้าตั้งอยู่  
 พวกเขาวางใจในวัฒนธรรม ใน
ตัวเมืองและในพระวิหาร แต่สิ่ง
เหล่านี้เป็นความมั่นคงจอมปลอม 
เพราะพวกเขาไม่ได้พึ่งพาพระเจ้า  
 เรารู้สึกปลอดภัยเพราะเราไป
คริสตจักรหรืออยู่ ในประเทศที่
เป็นคริสเตียนหรือเปล่า?  
 วัฒนธรรม อาคาร หรือประเทศ
ไม่อาจท าให้เรามีความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าได้ เราต้องพึ่งพาพระองค์
อย่างแท้จริงและด้วยสุดใจ สุด
ความคิดของเรา 



58 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

 เราสามารถตอบได้หรือไม่ว่า 
อะไรคือความมั่นคงในชีวิตของ
เรา?______________________  
__________________________ 
 

จากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้  

ท าให้เราเรียนรู้ว่า 

ความมั่นคงเดียวของมนุษย์  

ท่ีมั่นคงอย่างแท้จริง  

และเป็นนิรันดร์คือพระเจ้าเท่านั้น  

 เราได้ตระหนักเช่นนี้หรือไม่ และ
พระเจ้าทรงเป็นความม่ันคงในชีวิต
ของเราจริง ๆ หรือไม่ ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และ
ความน่าย าเกรงของพระเจ้าจาก 
พระธรรมสดุดีบทที่ 139 อธิษฐาน
ออกเสียงจากพระธรรมตอนนี้เป็น
การสรรเสริญและยกย่องพระองค์ 

 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 26 ตุลาคม   
อิสยาห์ 48:12-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 48:12-22 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมในตอนนี้ได้บอกกับเรา 
ว่า อะไรคือเง่ือนไขที่มนุษย์จะมี
สันติสุขได้? (ข้อ18) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 14,15 
“ท่าน” ในข้อ 14 ในฉบับอมตธรรม 
ร่วมสมัยแปลไว้ว่า “พนัธมิตรที ่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรร
ไว้” หมายถึงไซรัส  
 ถ้อยค านี้คงท าให้คนฟังตกใจ
แน่นอน พระ เจ้ าจะทรง เลื อก
กษัตริย์ต่างชาติซึ่ งเป็นศัตรูได้
อย่างไร  

 แต่ไซรัสคือผู้ที่พระเจ้าจะทรงใช้
เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์
จากการเป็นเชลยในบาบิโลน  
 งานของไซรัสคือการปลดปล่อย
อิสราเอลให้เป็นไทโดยพิชิตบาบิ-
โลนให้ได้ก่อน แล้วจึงประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาให้ชาวยิวทุกคนกลับ
บ้านเกิดได้  
 ใครเล่าจะบอกเรื่องเหลือเชื่อแต่
เป็นจริงแบบนี้ได้ล่วงหน้าเกือบ 
200 ปี ถ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะของ
พระเจ้า 
 

ข้ อคิ ดพร ะ ธ รรมตอนนี้  
และการตอบสนอง 
ข้อ 17-18    พระเจ้าทรงสอนและ
น าทางเราเหมือนพ่อแม่ที่รักเรา  
 เราจึงควรเชื่อฟังพระวจนะของ
พระองค์เพราะสันติสุขและความ 
ชอบธรรมจะมาถึงเราเมื่อเราเชื่อฟัง  

การไม่สนใจพระบัญญัติของพระเจ้า

มีแต่จะน าไปสู่การลงโทษ  

และท าให้สันติสุข 

และความชอบธรรมหดหายไป 



60 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 

 พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างเรา
ขึ้นมา พระองค์ทรงรู้จักเราที่สุด เรา
จะมีสันติสุขอย่างไร และทรงรู้ว่า
อะไรที่จะท าลายชีวิตของเรา ดังนั้น 
เราจึงควรติดสนิทกับพระองค์ 
ศึกษาพระวจนะ ค าตรัสของพระองค์ 
เพื่อเราจะพบสันติสุขที่ถาวรและ  
นิรันดร์ 
 จนถึงบัดนี้ที่เราได้เฝ้าเดี่ยวมา
ทุกๆ วันอย่างสม่ าเสมอ เราได้เห็น
ผลของการที่ เราได้ติดสนิทและ
ศึกษาพระวจนะของพระองค์มาก
น้อยอย่างไรแล้ว?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 22 หลายคนร้องหาความสุข
สบาย ความม่ันคง และการบรรเทา
ทุกข์ แต่พวกเขาไม่พยายามละทิ้ง
ความบาป และเปิดทางให้พระเจ้า 
พวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่และวางใจ
ในพระองค์  

ถ้าเราต้องการสันติสุขที่แท้จริง  

จงแสวงหาพระเจ้าก่อน  

แล้วพระองค์จะประทานสันติสุข 

ของพระองค์แก่เรา 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่ง
เป็นพระวจนะของพระองค์ที่ทรง
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์
ให้กับเราทราบ ท าให้เราเกิดผล 
ท าให้มีสันติสุขในชีวิต 
 ให้เราเลือกข้อพระคัมภีร์สัก 10-
20 ข้อจากพระธรรมสดุดีบทที่ 119 
อ่านอธิษฐานออกเสียงถึงคุณค่า
และพระพรจากพระวจนะของ 
พระเจ้า 
 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 27 ตุลาคม   
อิสยาห์ 49:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 49:1-7 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-7 
ก่อนที่ ผู้ รับใช้หรือพระมาซีฮา      
จะประสูติ  พระเจ้าได้ทรงเลือก
พระองค์ให้น าแสงสว่างแห่งข่าว
ประเสริฐ (เรื่องของความรอด) 
มายังโลก (ดู กจ.13:47)  

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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 พระคริสต์ประทานความรอด
ให้แก่ชนทุกชาติ และพวกสาวก
ของพระองค์ก็เริ่มเคลื่อนไหวใน
การเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปยัง   
สุดปลายแผ่นดินโลก  
 งานเผยแพร่ข่าวประเสริฐในทุก 
วันนี้เป็นการสานต่อพระมหาบัญชา
ของพระคริสต์ (มธ.28:18-20) คือ
น าแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐไป 
ยังชนทุกชาติ 

เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์  

รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว 

เราก็เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 

ที่จะร่วมงานกับพระองค์ให้น า 

ความรอดไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก 

 
 เป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่งส าหรับ
เราที่ เชื่อในพระเจ้า และเราพึง
พอใจเพียงแค่ความรอดที่พระองค์
ประทานให้กับเรา และความมั่นใจ
ที่เราจะได้ไปอยู่ในเมืองบรมสุข
เกษมในโลกหน้าเท่านั้น  
 

 แต่การที่ เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
พระองค์ทรงมอบหมายพันธกิจ
ของพระองค์ให้เราร่วมกันรับใช ้คอื
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความ
รอดของพระองค์ไปให้คนที่อยู่รอบ
ข้างเรา โดยการประกาศด้วยค าพูด 
และด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระเจ้ายังทรง 
ให้เรามีส่วนในการสร้างผู้เชื่อให้
เป็นสาวกของพระองค์ด้วย 
 ขณะนี้เราได้มีส่วนในการประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระองค์อย่างไร
บ้าง และเราได้มีส่วนในการสร้างพี่
น้องในคริสตจักรและในครอบครัว
ของเราให้เป็นสาวกของพระเยซู
คริสต์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
เรามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าใน
การประกาศข่าวประเสริฐและใน
การสร้างสาวกของพระคริสต์ 
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
และประทานสติปัญญาให้กับเราใน
การจัดเวลา และการมีค าพูดในการ
รับใช้พระองค์ทั้งในการประกาศ
และในการสร้างสาวกของพระ -
คริสต์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 ตุลาคม   
อิสยาห์ 49:8-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 49:8-26 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14,15 ชาวอิสราเอลรู้สึกว่า 
พระเจ้าทรงละทิ้งพวกเขาขณะที่
อยู่ในบาบิโลน แต่อิสยาห์บอกว่า
พระเจ้าไม่เคยลืมพวกเขาเหมือน
แม่ที่ไม่สามารถลืมลูกน้อยได้  
 เมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงละทิ้ง
เรา เราต้องถามว่าเราเองได้ละทิ้ง
พระเจ้าและลืมพระองค์หรือไม่ ? 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 24,25    พระเจ้าจะทรง
พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าโดยการท าสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ คือให้นักรบปลดปล่อยเชลย
เป็นอิสระ ทั้งยังคืนทรัพย์สินที่พวก
เขาริบมาให้พวกเชลยด้วย  
 พระเจ้าทรงท าเช่นนี้มาแล้วใน
สมัยอพยพ และจะทรงท าเช่นนี้อีก
เมื่อเชลยกลับมายังอิสราเอล  
 เราไม่ควรสงสัยว่าพระเจ้าจะทรง
รักษาสัญญาของพระองค์หรือไม่ 
เพราะพระองค์จะทรงท าแม้แต่สิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ 
 

สิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า 

ที่มีในพระคัมภีร์ทุกข้อนั้น  

พระองค์ทรงรักษาไว้  

พระองค์จะทรงกระท าให้ส าเร็จ และ

พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ซึง่เราสามารถ

ไว้ใจพระองค์ได้อย่างแน่นอน   

 
 ในมุมของเราเองนั้น เราได้รู้ถึง
พระสัญญาของพระองค์หรือไม่ 

และเราได้ศึกษาพระสัญญาของ
พระเจ้ามากน้อยเพียงใด? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ 
เช่น แม้เราเป็นคนบาป และหลาย
ครั้งที่เราท าตามใจของเราด้วยความ 
เห็นแก่ตัว หรือท าตามเนื้อหนังของ
เรา ไม่ได้ด าเนินชีวิตในพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ พระองค์ก็ยังทรงยกโทษ
บาปให้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
ก าลังให้กับเราในการด าเนินชีวิตที่
เราจะรับใช้พระองค์ด้วยความรัก
และด้วยความสัตย์ซื่อตามแบบที่
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเรา
นั้น 
 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 ตุลาคม   
อิสยาห์  50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 50 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1,2 
 พระเจ้าทรงสัญญาจะต่อสู้เพื่อ
อิสราเอล แต่อิสราเอลขายตนเอง
ให้ความบาป อิสราเอลหาเหาใส่หัว
ตัวเอง  
 “มือของเราสัน้ไถ่ไม่ได้หรือ?” 
หมายความว่า “เราไม่มีอ านาจ
พอที่จะช่วยหรือ?”  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ชาวอิสราเอลลืมพระเจ้า และ
ไว้ใจให้ชนชาติอื่นๆ มาช่วยพวกเขา 
พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอล 
แต่อิสราเอลทอดทิ้งพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10,11 
ถ้าเราเดินไปด้วยแสงสว่างของ  
เราเองและปฏิเสธแสงสว่างของ 
พระเจ้า เราก็กลายเป็นคนพึ่งพา
ตนเอง และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความ
ทุกข์ทรมาน  
 ถ้าเราไว้ใจในสติปัญญา รูปร่าง
หน้าตา หรือความส าเร็จของเรา
เองแทนที่จะวางใจในพระเจ้า เมื่อ
ก าลังที่มาจากสิ่งเหล่านี้หมดไป 
เราก็เสี่ยงกับความทุกข์ทรมานใน
ภายหลัง 
 แท้จริงแล้วมนุษย์เรานั้นจ ากัด
มาก เราจ ากัดทั้งสติปัญญา จ ากัด
ทั้งเวลา จ ากัดทั้งความสามารถ 
และแม้เราเป็นอัจฉริยะ มีความ 
สามารถ และพรสวรรค์มาก เราก็
ไม่สามารถท าทุกอย่างได้หมด 
เพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะท า  

 ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ เราจึง
ต้องถ่อมใจขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น ซึ่งสิ่งนี้พระเจ้าก็ได้ตรัสใน 
พระคริสตธรรมคัมภีร์อยู่แล้ว ที่เรา
ต้องถ่อมใจอาศัยซึ่งกันและกัน 
และที่ส าคัญคือ 

เราต้องพึ่งพาพระเจ้า และเข้าใจ

หลักการของชีวิตของเราที่พระเจ้า 

ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

 เราได้น าเอาหลักการของพระ -
วจนะของพระเจ้ามาใช้ ในชีวิต  
ของเราในเรื่องอะไรบ้าง มากน้อย
ขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความสามารถ สติปัญญาที่
พระเจ้าประทานให้กับเราจนเรา
ประสบความส าเร็จ แต่ในขณะ 
เดียวกัน ให้เราทูลขอพระเจ้าให้เรา
มีหัวใจที่ถ่อม  เพื่อเราจะสามารถ
ไปจนสุดศักยภาพที่พระเจ้าก าหนด
ให้กับเราได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐา นยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 ตุลาคม   
อิสยาห์ 51:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 51:1-11 
ช้า ๆ 1รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9,10 
“ราหบั”    เป็นค าเรียกอียิปต์แบบ
ดูหมิ่น  
 พระเจ้ าทรงท าการอัศจรรย์
มากมายในการก่อตั้งอิสราเอล 
และคงไม่มีครั้งใดน่าตื่นเต้นไปกว่า
การท าให้พื้นทะเลกลายเป็นที่แห้ง 
( ดู อพย.14)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดยีว 

กับที่ทรงสร้างทางเดินในทะเล 

วิธีการของพระองค์ 

อาจจะเปลี่ยนแปลงไป  

แต่ความรักและการเอาใจใส่ 

ของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
อิสยาห์ให้ก าลังใจบรรดาคนที่ท า
ตามพระบัญญัติของพระเจ้า อิสยาห์
ให้ความหวังเมื่อพวกเขาถูกเยาะ-
เย้ยหรือดูหมิ่นเพราะความเชื่อ  
 เราไม่ต้องกลัวเมื่อคนอื่นดูหมิ่น
ความเชื่อของเรา เพราะพระเจ้า
ทรงอยู่กับเรา และความจริงจะชนะ  
 ถ้ามีคนหัวเราะเยาะเราหรือไม่
ชอบเราเพราะเราเชื่อพระเจ้า จงจ า
ไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านเราแต่
ต่อต้านพระเจ้า พระเจ้าจะทรง
จัดการกับพวกเขา เราควรจดจ่อ
อยู่ที่การรักและเชื่อฟังพระองค์
เท่านั้น 

 การที่ เรามีจุดยืนในความจริง
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าค าพูดของ
คนอื่นๆ ใด  
 เมื่อเรารู้จักความจริงของพระเจ้า 
คนที่ไม่รู้ เขาอาจจะต่อต้านหรือ    
ดูถูกได้ นั่นเป็นเรื่องปกติที่เราไม่
ต้องกังวลหรือกลัว แต่เราต้องมอง
คนเหล่านั้นด้วยความรัก และรัก
เขาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก
คนบาป  
 ไม่ ใช่ เพียงแต่คนที่ ไม่ เชื่อใน  
พระเจ้าเท่านั้นที่แสดงออกเช่นนี้ 
แม้แต่ในคริสตจักร พี่น้องที่ยังไม่ 
เข้าใจความจริงอย่างถูกต้องอาจจะ
ต่อต้านบางเรื่องในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ก็ได้ เช่นเรื่องพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ หรือเรื่องการอัศจรรย์ต่างๆ 
เป็นต้น  

ดังนั้น เมื่อเราต้อง 

เผชิญเหตุการณ์เช่นนี้  

เราต้องตอบสนองด้วยความรัก  

และอธิบายด้วยเหตุผล 

เพื่อเขาจะสามารถเข้าใจได้ 
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 เราเคยเผชิญปัญหาเช่นนี้หรือไม่ 
และเราตอบสนองอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เราเต็มล้นด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้เรามีความรักที่
จะอธิบายและตอบสนองคนที่มี
ความเห็นไม่ตรงกับ เราอย่ าง
ถูกต้อง และทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะมีค าพูด
ที่เหมาะในการอธิบายด้วย 
 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 31 ตุลาคม   
อิสยาห์ 51:12-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  อิสยาห์ 51:12-16 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12-16 
ประชากรของพระเจ้ากลัวบาบิโลน 
แต่ไม่กลัวพระเจ้า 
 ประชาชนกลัวบาบิโลนจะท าร้าย
พวกเขา แต่พวกเขาก็ควรจะตระ- 
หนักด้วยว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้น
ยิ่งใหญ่กว่าของบาบิโลน  
 บาบิโลนมุ่งแต่จะจับประชาชน
เป็นเชลย พระเจ้าทรงมุ่งแต่จะ
ปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นไท  

 ประชาชนไม่ได้กลัวและรักอย่าง
ถูกต้อง ชาวเยรูซาเล็มควรจะเกรง
กลัวฤทธิ์เดชและรักพระเมตตาของ
พระเจ้า 
 ในชีวิตของเราปัจจุบัน เราอาจ 
จะไม่มีบาบิโลนที่เป็นประเทศที่ 
กดขี่ข่มเหงเราเหมือนในอดีตที่เรา
ต้องกลัว  แต่เราก็มีสิ่งที่ท าลายเรา
คือความบาป หรือซาตานที่ใช้เนื้อ
หนังของเราท าลายชีวิตของเรา  

เราควรจะหลีกหนไีม่ท าตามความบาปนั้น 

แต่ให้เราเกรงกลัวพระเจ้า เพราะเมื่อ

เราท าบาปจะท าให้พระองค์เสียพระทัย

และเป็นการดูหมิ่นพระโลหิตของ 

พระเยซูคริสต์ที่เสียสละพระชนม์ชีพ

ของพระองค์แด่เรา 

 เรามีความบาป หรือความอ่อนแอ
ด้านเนื้อหนังอะไรบ้างที่ เราต้อง
หลีกหนีและขอความช่วยเหลือ 
จากพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________ 



  ตุลาคม – 71 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
คริสต์ที่บอกว่า “และขออย่าน า
ข้าพระองคเ์ข้าไปในการทดลอง  
แต่ขอให้ พ้นจากซึ ่งชัว่ ร้ าย” 
(มธ.6:13) ทูลขอพระเจ้าประทาน
ก าลังให้กับเราที่จะเผชิญหน้าความ-
บาป ความล่อลวงที่ซาตานกระท า
นั้นได้ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้พระ-
ทัยของพระองค์เต็มล้นในชีวิตของ
เราในทุกด้าน คือให้เราเกลียดและ
ขยะแขยงความบาป แต่ให้เรารัก
คนบาปที่เราจะน าเขามาพบกับ
ความรอด ให้เราปรารถนาที่จะเป็น
สาวกของพระคริสต์ไม่เพียงแต่ 
เป็นแค่ผู้เชื่อเท่านั้น 
 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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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 


