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จากใจศิษยาภิบาล 
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรานั้น พระเจ้าทรงสร้างด้วยความรัก พระองค์

ต้องการที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับเรา พระองค์ทรงพอพระทัยเมื่อเรา
สนิทสนมกับพระองค์ พูดคุยกับพระองค์  สามัคคีธรรมกับพระองค์ เราจะ
เห็นได้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 นั้น ที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาที่สวน  
เอเดน แต่อาดัมและเอวาได้ซ่อนตัวไปจากพระองค์เพราะเขาได้ทําบาปต่อ
พระองค์ 

ที่ผ่านมานั้น ผมได้พูดถึงเรื่องการเกิดผลในมุมต่าง ๆ ว่าเราจะเกิด -
ผลได้อย่างไร และเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราจะเกิดผลใน     
ทุกด้าน 

และการที่เราจะดําเนินชีวิตกับพระเจ้านั้น เราต้องดําเนินด้วยความเชื่อ 
ไม่ใช่ด้วยตามองเห็น นี่คือมิติฝ่ายวิญญาณสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนที่จะ
ดําเนินไปเพื่อให้เกิดผล  

ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้ายังทรงให้อุปกรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่ให้เราไปสู่การ
เกิดผลด้วย นั้นคือ การอธิษฐาน 

มีวรรคหนึ่งของเพลง “เราอยากเห็นพระเยซูยกขึ้นสูง”  คือ 
“อธิษฐาน อาวธุท่ีร้ายกาจ ป้อมศตัรลู้มพงัลงมา”  ผมเชื่อว่า พระเจ้า
คงทรงดลจิตดลใจให้ผู้ประพันธ์เพลงนี้เขียนวรรคนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นความจริง
อย่างยิ่ง 

เราอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ที่มีปัญหามากมาย และนี่คือสิ่งที่ซาตาน
พยายามทําลายงานของพระเจ้า ทําลายคนของพระเจ้าในทุกรูปแบบ ใน   
ทุกระดับ ทั้งระดับส่วนตัว ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ เราได้เห็น
เรื่องแง่ลบ ปัญหาเรื่องการทําแท้ง ยาเสพติด ความรุนแรง การก่อการร้าย 
การฆ่ากัน ปัญหาที่ตะวันออกกลาง โรคระบาดอีโบลาที่อัฟริกา  
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พี่น้องคิดว่า พระเจ้าจะทรงมีความรู้สึกอย่างไรกับโลกที่เป็นแบบนี้? 
ผมเชื่อว่า พระเจ้าทรงเสียพระทัย  
พระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่เฉย ๆ อย่างแน่นอน เพราะว่าพระองค์ทรงรัก

โลก ถึงขนาดให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จเข้ามา
ในโลกนี้ มาตายแทนเรา พระองค์ก็ทรงยอม  

พระเจ้าทรงรอคอยให้เราอธิษฐาน ดังนั้นพระธรรมอิสยาห์ 62:6-7 ได้
กล่าวไว้ว่า “โอ  เยรซูาเลม็เอ๋ย  บนก าแพงของเจ้า  เราได้วางยามไว้  
ตลอดกลางวนัและตลอดกลางคืน  เขาทัง้หลายจะไม่ระงบัเสียงเลย  
เจ้าทัง้หลายผู้ทีค่อยฟ้ืนความทรงจ าของพระเจ้า  ไม่ต้องหยุดพกั 
และอย่าให้พระองค์หยุดพัก  จนกว่าพระองค์จะสถาปนา  และ
กระท ากรงุเยรซูาเลม็ให้เป็นทีส่รรเสริญในแผน่ดินโลก”  

พี่น้องครับ ให้เราอธิษฐานมากขึ้น อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าสําหรับ
ตัวเราที่จะเป็นสาวกพระคริสต์ อธิษฐานสําหรับเราที่จะเกิดผลทั้งฝ่าย
วิญญาณ สังคม ส่วนตัว อธิษฐานสําหรับคริสตจักรของเราที่จะเกิดผล 
อธิษฐานสําหรับประเทศไทยที่จะมีการฟื้นฟูและการพลิกฟื้น เราคงต้อง
ขยายตัวเองออกไปมากขึ้นเพื่อน้ําพระทัยของพระเจ้าจะสําเร็จ 

ให้การเฝ้าเดี่ยวของเรา เปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นไปตามพระวจนะ
ของพระองค์ ให้เราเป็นสาวกของพระองค์ที่เกิดผล เพื่อน้ําพระทัยของ
พระองค์สําเร็จ 

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 าการเฝา้เด่ียวตามท่ีแนะน าไว้ในคู่มือเฝ้าเดี่ยว  
1. เร่ิมต้นด้วยการนมสัการพระเจ้า 
2. อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงนําและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจําวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 
 ทําความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 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]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

กระทําให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานสําหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  

(ยอหน์ 16:24) 
7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานสําหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  
 (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 หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 51:17-52:12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี ้
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห ์ 51:17-
52:12  ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี?้  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ในบทที ่51:17-บทที ่52:10 
เยรูซาเล็มเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้า เป็นเมืองที่มีพระวิหารของ
พระเจ้า แต่ชาวยูดาห์กลับพบหายนะ 
แทนความเจริญรุ่งเรือง พบความ 
พินาศแทนเสรีภาพ  
 เนื่องจากประชาชนทําบาปพวก
เขาจึงต้องทนทุกข์ แต่พระเจ้าทรง
สัญญาว่าจะทําให้เยรูซาเล็มกลับ
เป็นนครศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง  

 คนบาปจะไม่สามารถเข้ามาใน
เยรูซาเล็มได้  
 “ทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์” 
(52:10) หมายความว่า พระเจ้าทรง 
สําแดงฤทธิ์เดชและความยุติธรรม 
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าทรง
ปกครองและควบคุมทุกสิ่ง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
บทที่ 51:12-16      ประชากรของ
พระเจ้ากลัวบาบิโลน แต่ไม่กลัว 
พระเจ้า  
 ประชาชนกลัวบาบิโลนจะทําร้าย
พวกเขา แต่พวกเขาก็ควรจะตระ-
หนักด้วยว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้า
นั้นยิ่งใหญ่กว่าของบาบิโลน  
 บาบิโลนมุ่งแต่จะจับประชาชนเป็น
เชลย พระเจ้าทรงมุ่งแต่จะปลดปล่อย
พวกเขาให้เป็นไท ประชาชนไม่กลัว
และรักอย่างถูกต้อง ชาวเยรูซาเล็ม
ควรจะเกรงกลัวฤทธิ์เดชและรักพระ- 
เมตตาของพระเจ้า 
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บทที่ 51:12-16 ประชาชนไม่ต้อง
รีบร้อนออกไปด้วยความกลัว เพราะ
ไซรัสผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้นั้น 
(45:1) ออกพระกฤษฎีกาให้เชลยชาว 
ยิวกลับเยรูซาเล็มได้อย่างปลอดภัย 
(อสร.1:1-4)  
 พวกเขาได้รับอนุญาตจากกษัตริย์
และได้รับการประกันความปลอด-
ภัย ที่สําคัญที่สุดก็คือพระเจ้าจะ
ทรงนําหน้าเพื่อชี้ทางและจะทรง
ระวังหลังเพื่อปกป้องพวกเขา 
 จากเหตุการณ์ตอนนี้ เราจะเห็น
ว่า พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่
ทรงไว้วางใจได้ พระเจ้าสามารถใช้
คนที่ไม่เชื่อให้ เป็นอุปกรณ์ของ
พระองค์ในการช่วยเหลือคนของ
พระองค์ได้  
 อย่างเช่นกรณีนี้ที่พระเจ้าทรงใช้
กษัตริย์ไซรัสในการรื้อฟื้นเยรูซา-
เล็มขึ้นมาใหม่ เช่นเดียวกันกับเรา
ที่ต้องเผชิญปัญหาอยู่ขณะนี้ พระ-
เจ้าก็สามารถช่วยเราได้  
 
 

 เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง
ช่วยเหลือเราผ่านทางคริสตจักร 
หรือพี่น้องผู้เชื่อเช่นเดียวกับเรา 
แต่เราต้องอย่าลืมว่า  

พระเจ้าก็สามารถใช้คนอื่น 

ที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน 

เพื่อให้งานของพระองค์ส าเร็จได้  

 เช่น หน่วยงานราชการ เพื่อน
ร่วมงาน เจ้านายงาน ครูอาจารย์ที่
สอนเราที่ยังไม่เป็นคริสเตียน เป็น
ต้น 
 เราเคยมีประสบการณ์อะไรที่
พระเจ้าทรงใช้คนไม่เชื่อมาช่วย-
เหลืองานพระเจ้าอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ ที่พระองค์ทรงฤทธา-  
นุภาพ สามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง   
ในโลกนี้  ทั้ งผู้ เชื่อและไม่ เชื่ อให้   
พระราชกิจของพระองค์สําเร็จ 
 อธิษฐาน เผื่ อ เพื่ อนร่ วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาของเรา หรือเพื่อน
นักเรียนนักศึกษา ครูบาอาจารย์
ของ เราที่ ยั ง ไม่ เป็นคริ ส เตี ยน 
อธิษฐานอวยพรเขา และอธิษฐาน
เผื่อเขาให้พบกับความรัก พระคุณ 
และความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 2 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 52:13-53:6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  52:13-
53:6 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทที่ 52:13 “ผู้รบัใช้” ในที่นี้คือ
พระมาซีฮาหรือองค์พระเยซูเจ้า 
ของเรา พระองค์จะทรงได้รับการ
สดุดีอย่างสูงส่งเพราะพระองค์ทรง
เป็นเครื่องบูชาที่บรรยายไว้ในบทที่ 
53 
 

บทที่ 53:1 เป็นต้นไป  
บทนี้ยังคงกล่าวถึงพระมาซีฮา คือ
พระเยซูผู้ซึ่งจะทนทุกข์เพราะบาป
ของมนุษย์ทุกคน  

 คําพยากรณ์นี้ฟังดูน่าตกใจ ใคร
จะเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินใจ
ช่วยโลกให้รอด โดยผู้รับใช้ที่ต่ํา
ต้อยและทนทุกข์ แทนที่จะเป็น
กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ความคิดนี้เป็นวิธี
ที่ตรงข้ามกับโลก  

พระเจ้ามักจะทรงท าการ 

ด้วยวิธีการที่เราคาดไม่ถึง  

ฤทธิ์อ านาจของพระมาซีฮาส าแดง

ออกมาจากการถ่อมตน  

การทนทุกข์ และความเมตตา 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
บทที่ 53:6     อิสยาห์กล่าวว่า
อิสราเอลหลงไปจากพระเจ้าเหมือน 
แกะที่หลงเตลิด แต่พระเจ้าจะทรง
ส่งพระมาซีฮามานําพวกเขากลับ
เข้าฝูง  
 หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เรา
จึงเข้าใจและรู้จักพระมาซีฮาซึ่ง
เสด็จมาและสิ้นพระชนม์เพราะ
ความบาปของเรา  
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 แต่ถ้าเราเห็นทุกสิ่งที่พระคริสต์
ทําและยังปฏิเสธพระองค์  ความ
บาปของเราก็จะหนักหนากว่าของ
ชาวอิสราเอลในสมัยโบราณซึ่ง
ไม่ได้เห็นสิ่งที่เราเห็น  

เรามอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็น 

“คนเลี้ยงแกะที่ดี” แล้ว 

(ยน.10:11-16) หรือเรายังเป็น

เหมือนแกะที่หลงเตลิด 

 การมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์
ไม่ใช่เป็นแค่เรายกมือขึ้นรับเชื่อ 
และรับบัพติสมา แล้วก็จบ และหลัง 
จากนั้น เราจะดําเนินชีวิตอย่างไร  
ก็ได้ นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  
 การมอบชีวิตคือการที่เราให้พระ-
เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และ
จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเรา 
หมายความว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป 
เราจะไม่คิดหรือประพฤติอะไรตาม 
ใจของเราเอง แต่เราจะคิดและ
ประพฤติตามพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่ง
เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและจอม
เจ้านายของเรา  

 ด้วยเหตุนี้  เมื่อเรารับเชื่อแล้ว 
เราจึงศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อเราจะรู้น้ําพระทัยของพระองค์ 
และเราทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงช่วยให้เราดําเนินชีวิตตามน้ํา
พระทัยของพระองค์  
 เราได้ตั้งใจที่จะศึกษาพระวจนะ 
และทูลขอพระวิญญาณครอบครอง
ชีวิตเราหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
การดลจิตดลใจกับเราในการศึกษา
พระวจนะของพระองค์อย่างสม่ํา-
เสมอทุกๆ วัน จนการศึกษาและ
การดําเนินชีวิตตามพระวจนะนั้น
จะเป็นวิถีชีวิตของเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเราและทรง
ครอบครองชีวิตของเราเพื่อเราจะ 
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ปักใจของเราอยู่กับพระเจ้าเสมอ
และไม่ปันใจของเราให้ไปตามการ
ปรารภปรารมภ์ของโลกนี้ 
 ถ้ากรณีที่ครอบครัวของเรายัง
ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า อธิษฐานทูล
ขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเรา 
เพื่อชีวิตของเราจะสามารถดลจิต
ดลใจให้ครอบครัวของเรามาพบกับ
พระองค์ 
 ถ้าครอบครัวของเราเชื่อพระเจ้า
แล้ว ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างครอบ-
ครัวของเราทั้งหมดให้เติบโตขึ้น
เพื่อทั้งเราและครอบครัวจะมีชีวิต
อยู่เพื่อรับใช้พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 3 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 53:7-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  53:7-12 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 11 
“ผู้ชอบธรรมคือผู้รบัใช้ของเรา  
จะกระท าให้คนเป็นอนัมากนับ
ได้ว่าเป็นคนชอบธรรม”หมายถึง 
ครอบครัวขนาดใหญ่ของบรรดาผู้
เชื่อที่ จะกลายเป็นผู้ ชอบธรรม 
ไม่ใช่ด้วยการกระทําของพวกเขา
เอง แต่ด้วยพระราชกิจอันยิ่งใหญ่
บนไม้กางเขนของพระมาซีฮา  

 พวกเขาถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม
เพราะพวกเขาประกาศว่าพระคริสต์
ซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ชอบธรรมทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระ-
ผู้เป็นเจ้าของพวกเขา (ดู รม.10:9; 
2คร.5:21)  
 ชีวิตบาปของพวกเขาถูกขจัด
ออกไป และพวกเขาถูกสวมด้วย
ความดีของพระคริสต์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7-12 
ในพันธสัญญาเดิม ประชาชนถวาย
สัตว์เป็นเครื่องบูชาสําหรับความ
บาป  
 ในที่นี้ผู้รับใช้ที่ปราศจากบาป
ของพระเจ้าถวายพระองค์เองเพื่อ
ความบาปของเรา พระองค์ทรง
เป็นลูกแกะ (53:7) ที่ถูกถวายเพื่อ
ความผิดบาปของคนทั้งปวง (ยน. 
1:29; วว.5:6-14)  
 พระมาซีฮาทรงทนทุกข์เพื่อเรา 
ทรงแบกความบาปของเรา เพื่อให้ 
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เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า เราจะ
กล่าวถึงความรักเช่นนี้อย่างไร เรา
จะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

การที่เราเป็นคริสเตียน 

และรับใช้พระองค์โดยไม่ได้หวัง 

สิ่งตอบแทนอะไรเพราะเราต้องการ

ตอบสนองต่อความรักของพระองค์  

 เราได้เห็นผู้รับใช้พระเจ้าและ    
มิชชั่นนารีหลายๆ คนที่ทําเช่นนี้ 
เขาทําโดยไม่ได้คิดถึงแม้ว่าจะต้อง
สูญเสียชีวิตของเขาหรือของครอบ-
ครัวของเขา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สํ าหรับมิชชั่นนารี รุ่ นแรกที่มา
ประกาศพระกิตติคุณในประเทศ
ไทยคือมิชชั่นนารีคณะเพรสไบรที-
เรียน และคริสเตียนไทย 2 คนแรก
ที่ต้องเสียชีวิตไปที่บ้านแม่ปูคา  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ คือหนาน- 
ชัยและน้อยสุยะ  

 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับงาน
หนักและเลือดผู้ชอบธรรมที่หลั่ง
เหนือแผ่นดินไทย จนทําให้พระ
กิตติคุณแพร่กระจายไปทั่วประเทศ
ไทย และทําให้เราได้รับความรอด 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
เราให้เป็นสาวกของพระองค์เพื่อ
เราจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธ์แห่ง
พระวจนะของพระเจ้าที่จะปลูกลง
ในผืนแผ่นดินไทยนี้ เหมือนพระ-
ชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ที่พลี
เพื่อคนบาป  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 4 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 54 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  54 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 การไม่มีลูก (เป็นหมัน) ใน
สมัยนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากและ
เป็นเรื่องเสื่อมเสียสําหรับผู้หญิง  
 ครอบครัวต้องอาศัยลูกหลาน
เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะเมื่อ
พ่อแม่แก่ตัวลง  
 อิสราเอล (ศิโยน) ไม่เกิดผลเหมือน
ผู้หญิงที่ เป็นหมัน แต่พระเจ้าจะ
ทรงทําให้เธอมีลูกหลานมากมาย 
และเปลี่ยนการคร่ําครวญให้เป็น
การร้องเพลง 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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ข้อ 9-13   พระเจ้าทรงทําพันธ-
สัญญากับโนอาห์และพระองค์ไม่
เคยผิดคําสัญญานั้น (ปฐก.9:8-17)  
 เช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงทํา 
พันธสัญญาแห่งสันติภาพกับชาว
อิสราเอลว่าพระองค์จะไม่ทรง
ตําหนิพวกเขาอีกพระองค์จะทรง
คืนความมั่งคั่งให้พวกเขาและจะ
ทรงสอนลูกหลานของพวกเขาด้วย
พระองค์เอง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-8 
พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงทอดทิ้ง
อิสราเอลชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง ชนชาติ
นี้จึงเหมือนภรรยาสาวที่ถูกสามี
ทอดทิ้ง แต่พระเจ้ายังทรงเรียก
อิสราเอลว่าเป็นของพระองค์  
 พระเจ้าที่เรารับใช้นั้นทรงบริสุทธิ์ 
และไม่อาจทนต่อความบาปได้ เมื่อ
คนของพระองค์ทําบาปอย่างเปิด-
เผย พระเจ้าทรงตัดสินใจลงโทษ
พวกเขาด้วยพระพิโรธ  
 

 ความบาปแยกเราออกจากพระ-
เจ้า และนําความเจ็บปวดและ
ความทุกข์มาให้ แต่ถ้าเราสารภาพ
บาปของเราและกลับใจใหม่ พระ
เจ้าจะทรงยกโทษให้เรา 
 เราเคยถูกแยกจากคนที่เรารัก
หรือไม่ และเมื่อเขากลับมาเรารู้สึก
ดีใจหรือไม่ พระเจ้าก็ทรงดีใจเช่น-
นั้นเมื่อเรากลับใจและกลับมาหา
พระองค์ 
 เราที่เป็นคริสเตียนนั้น ประเด็นที่
ทําให้เราไม่ทําบาปนั้นเพราะทําให้
พระเจ้าทรงเสียพระทัย ความบาป
แยกเราออกจากพระองค์  

แรงผลักส าคัญของเรา 

ที่ท าให้เราไม่บาป  

ไม่ใช่เพราะกฎบัญญัติ  

แต่เพราะความรักของเรา 

ที่มีต่อพระเจ้าต่างหาก  

 ดังนั้น เมื่อเราทําบาป เราต้อง
กลับมาพิจารณาดูว่า เรารักพระ
เจ้าจริงๆ หรือไม่ เพราะถ้าเรารัก
พระองค์จริงๆ เราจะไม่ยอมทํา
บาปเลย  
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับความรักของพระองค์ที่ทรง
มีต่อเราโดยส่งพระเยซูคริสต์พระ-
บุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้น 
พระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา 
เพื่อเราจะพ้นจากความบาปผิด
และพบกับความรอดนิรันดร์ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงยกโทษบาปของเรา 
แม้เราได้รับความรอดแล้ว และเมื่อ
เราอ่อนแอ พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนัง
หรือการทดลอง พระองค์ก็ยังทรง
รักเราอยู่ และทรงให้อภัยบาปของ
เราเสมอ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยก ย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 5 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 55 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 55 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-6 
อาหารนั้นต้องใช้เงินซื้อและอยู่ได้
ไม่นานก็เน่าบูด อาหารตอบสนอง
ความต้องการฝ่ายร่างกายเท่านั้น 
แต่พระเจ้าทรงเสนออาหารที่หล่อ-
เลี้ยงจิตวิญญาณของเราโดยไม่   
คิดมูลค่า  
 เราจะรับอาหารนั้นได้อย่างไร? 
เราต้องมา (55:1) ต้องฟัง (55:2) 
ต้องแสวงหาและร้องทูลพระเจ้า 
(55:6)  

พระเจ้าประทานความรอดให้ 

โดยไม่คิดมูลค่า แต่เราต้อง 

รับความรอดนั้นด้วยความกระหาย

เพื่อจิตวิญญาณของเรา 

จะได้รับการหล่อเลี้ยง  

 จิตวิญญาณของเราจะเหี่ยวแห้ง
แน่นอนถ้าไม่มีอาหารนี้ เหมือนกับ
ที่ร่างกายจะผ่ายผอมเมื่อไม่มีอาหาร
ในแต่ละวัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6   
อิสยาห์บอกให้เราร้องทูลพระเจ้า
ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้  
 พระเจ้าไม่ได้ทรงวางแผนจะ
ทอดทิ้งเรา แต่เรามักออกห่างจาก
พระองค์หรื อส ร้ า งกํ าแพงกั้ น
ระหว่างเรากับพระองค์  
 อย่ารอจนกระทั่งเราอยู่ห่างจาก
พระเจ้า แล้วค่อยแสวงหาพระองค์ 
เพราะต่อไปการกลับมาหาพระเจ้า
อาจจะยากยิ่งขึ้น หรือพระเจ้าอาจ 
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จะเสด็จมาพิพากษาโลกก่อนที่เรา
จะหันกลับมาหาพระองค์ก็ได้ 

จงแสวงหาพระเจ้าเสียตั้งแต่บัดนี้ 

ขณะที่เรายังท าได้ 

ก่อนจะสายเกินไป 

 ตอนนี้จิตวิญญาณของเราอยู่ที่
ไหน อยู่ห่างไกลพระเจ้าหรืออยู่
ใกล้ชิดพระเจ้า และจิตวิญญาณ
ของครอบครัวของเราอยู่ที่ไหน อยู่
ห่างไกลพระองค์หรืออยู่ใกล้ชิด
พระองค์ ให้ เราทําการประเมิน 
และเราต้องตัดสินใจที่จะทําอะไร
บางอย่างเพื่อที่จะไม่สายเกินไป 
 สําหรับเรา เราต้องทําอะไร และ
สําหรับครอบครัวเรา เราต้องทํา
อะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามพระธรรมสดุดีบทที่ 
139:23-24 ที่กล่าวไว้ว่า “ ข้าแต่
พระเจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์
และทรงทราบจิตใจของข้าพระ-
องค์  ขอทรงลองข้าพระองค์และ
ทรงทราบความคิดของข้าพระ-
องค์ และทอดพระเนตรว่ามีทาง
ชัว่ใดๆในข้าพระองค์หรือไม่  
และขอทรงน าข้าพระองค์ไปใน
มรรคานิรนัดร์” อธิษฐานทูลขอ
พระเจ้าทรงให้เราเห็นสภาพจิต
วิญญาณของเรา เพื่อเราจะสามารถ 
มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติ
แด่พระองค์และไปจนถึงสุดศักยภาพ
ที่พระเจ้าทรงกําหนดให้กับเรานั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน   
อิสยาห์  56:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  56:1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเราว่า ใคร
คือผู้ที่จะได้รับความสุข (ข้อ1-2)? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2 พระเจ้าทรงสั่งประชากรของ
พระองค์ให้พักและถวายเกียรติแด่
พระองค์ในวันสะบาโต (อพย .20: 
8-11)  
 พระองค์ทรงต้องการให้เรารับใช้
พระองค์ทุกวัน แต่ทรงต้องการให้
เราใช้วันหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อการ
พักผ่อนและจดจ่อความคิดของเรา
ไปที่พระองค์  
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 สําหรับชาวอิสราเอล วันพิเศษนี้
คือวันสะบาโต (วันเสาร์) คริสเตียน
บางคนก็แยกวันเสาร์ไว้เป็นวัน
พิเศษ  
 แต่หลายคนถือว่าวันอาทิตย์ (วัน
ซึ่งพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความ
ตาย) เป็น “วันแห่งองค์พระผู้เป็น
เจ้า” ซึ่งเป็นวันพักผ่อนและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 
 

ข้อ 7 พระเยซูทรงอ้างถึงพระธรรม
ข้อนี้ เมื่อพระองค์ทรงขับไล่ผู้รับ
แลกเงินออกจากพระวิหาร ในพระ-
ธรรมมาระโก 11:15-17 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 3   
อิสยาห์ประกาศอย่างชัดเจนว่า คน
ทั้งปวงจะได้พระพรจากพระเจ้า ไม่
ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือขันที ซึ่ง
มักจะถูกห้ามไม่ให้นมัสการใน
อิสราเอลและไม่นับว่าเป็นพลเมือง
ของอิสราเอล  

ไม่ว่าเราจะมีเชื้อสายใด  

มีฐานะทางสังคมอย่างไร ท างานอะไร 

หรือมีสถานะการเงินอย่างไร  

เราก็ได้รับพระพรจาก 

พระเจ้าเท่าเทียมกับคนอื่นๆ  

คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว 

จะไม่ถูกแยกออกไป 

ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

 ดังนั้น ในคริสตจักรของเรา เรา
ต้องให้ เกียรติกับพี่ น้องทุกคน     
ไม่ว่าเขาจะมีพื้นภูมิอย่างไรก็ตาม  
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เชื้อชาติ 
อาชีพ ฐานะทางสังคม  
 สิ่งที่เราจะทําได้ง่ายที่สุดคือ มอง
เขาในแง่บวก เห็นคุณค่าของเขา  
 เราต้องฝึกที่จะพูดแง่บวกกับทุก
คน หนุนใจพี่น้องของเรา สนับ -
สนุนเขาในการรับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักร  
 เมื่อเราทําเช่นนี้แล้ว เราก็จะ
ร่วมกับเขาในการรับใช้ เพื่อเป็น
การถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเรา 
และยังเป็นการเสริมสร้างซึ่งกัน
และกันให้ เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ใน  
พระคริสต์ร่วมกันได้ 
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 ให้เราเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้เลย 
เราจะเริ่มต้นกับใครก่อน และเราจะ
เริ่มอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับคริสตจักรที่เราเป็นสมาชิก
อยู่นั้น ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระ-
พรพี่น้องทุกๆ คนในคริสตจักร 
และขอทรงนําพี่น้องทุกคนได้
ตระหนักถึงคุณค่าของทุกๆ คน  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงนํา
ความคิดแง่บวกของเรา เพื่อเราจะ
สามารถเสริมสร้างและหนุนใจ     
พี่น้องของเราให้เติบโตขึ้นในทาง
ฝ่ายจิตวิญญาณ และเพื่อเขาจะมี
กําลังใจในการดําเนินชีวิตคริส -
เตียนและการรับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักรได้ 

 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและ
ความเข้าใจน้ําพระทัยของพระองค์
กับเรา เพื่อเราจะเผชิญความยาก-
ลํ าบากในชี วิตนี้ ด้ วยหลักการ 
พระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วย
ความรู้สึกและอารมณ์ของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 7 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 56:9-57:13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห ์   
56:9-57:13 ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือลักษณะของคนยามตาบอด
ของอิสราเอลจากพระธรรมตอนนี้? 
(บทที่ 56:10-12) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
บทที่ 57:7,8 การแต่งงานเป็น
ความสัมพันธ์พิเศษเมื่อชายและ
หญิงกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน การ
ล่วงประเวณีจึงเป็นการทําลาย
ความผูกพันที่งดงามนี้  
 เมื่อประชาชนออกห่างจากพระ-
เจ้าและหันไปรักรูปเคารพ พระเจ้า
ตรัสว่าพวกเขากําลังล่วงประเวณี 
คือทําลายความสัมพันธ์พิเศษกับ
พระเจ้าเสีย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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 ไม่รู้ว่าประชาชนหันไปรักไม้และ
หินอันไร้ค่า แทนที่จะรักพระเจ้าผู้
ทรงสร้างและรักพวกเขาอย่าง
มากมายได้อย่างไร 
 
บทที่ 57:12    พระเจ้าตรัสว่า 
พระองค์จะทรงเปิดเผยให้เห็นว่า 
แท้จริงแล้วความชอบธรรมและการ
กระทําของพวกเขาเป็นเพียงการ
เสแสร้งเท่านั้น  
 อิสยาห์เตือนประชาชนว่า ความ 
ชอบธรรมและการกระทําของพวก
เขาช่วยพวกเขาไม่ได้ เหมือนกับ
รูปเคารพที่อ่อนแอและไร้ค่าที่ช่วย
อะไรไม่ได้  
 เราไม่สามารถรอดได้ด้วยการทํา
ดี เพราะการกระทําที่ดีที่สุดก็ยังมี
น้ําหนักไม่เท่าความบาปของเรา  

ความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้า

ซึ่งเรารับได้โดยความเชื่อ 

ในพระคริสต์เท่านั้น  

ไม่ใช่โดยการท าดี (อฟ.2:8) 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง บทที่ 56:9-11 
“ยาม” คือบรรดาผู้นํา ผู้นําของ
อิสราเอลมองไม่เห็นอันตรายใดๆ 
พวกเขาไม่ แยแสทุกข์ สุ ขของ
ประชาชน มัวแต่สนองความโลภ
ของตนเอง  
 สิทธิพิเศษที่ผู้นําได้รับอาจทําให้
เขายอมเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนหรือละทิ้งประชาชนเพื่อ
กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวก็ได้  

ถ้าเราอยู่ในต าแหน่งผู้น า  

จงใช้ต าแหน่งนี้ 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนของเรา 

 เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทาน
ของประทานให้กับเราในการเป็น
ผู้นํา พระเจ้าจะทรงอวยพระพร
และดูแลผู้รับใช้ของพระองค์ และ
ผู้นําจะได้รับเกียรติและนับถือจาก
สมาชิก  
 แต่ผู้นํามีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลลูกแกะของพระเจ้า ถ้าเรา
รับผิดชอบดีและถูกต้อง ทั้งตัวเรา 
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สมาชิก คริสตจักร (หรือครอบครัว) 
ก็จะได้รับพระพรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จากพระเจ้า และถ้าเราไม่รับผิดชอบ 
ผลในแง่ตรงกันข้ามก็จะตามมา
อย่างแน่นอน 
 เราจะเป็นผู้นําประเภทไหน?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพระ-
พรและทรงนําผู้นําของเรา ไม่ว่าจะ
เป็นในคริสตจักร ที่ทํางานหรือใน
ครอบครัว ให้ เขามีกําลังและมี
สติปัญญาจากพระองค์ในการนํา
อย่างถูกต้องตามน้ําพระทัยของ
พระองค์ด้วย 
 ถ้าเราเป็นผู้นํา ทูลขอพระเจ้าให้
เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์
เสมอ เพื่อเราจะเกิดผลในการดูแล
ลูกแกะของพระเจ้า และผู้ตามที่
พระเจ้ามอบให้กับเราดูแลนั้น 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 8 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 57:14-21 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 57:14-21 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 14-21 
ข้อ 1-13 กล่าวถึงความหยิ่งยโส
และราคะ ส่วนข้อ 14-21 กล่าวว่า
พระเจ้าทรงทําอย่างไรกับคนที่
ถ่อมตัว และกลับใจ (“สํานึกผิด”)  
 พระเจ้าผู้ทรงสูงส่งและบริสุทธิ์
เสด็จลงมาอยู่ระดับเดียวกับเรา
เพื่อช่วยเรา เพราะเราไม่มีวันจะ
ขึ้นไปถึงระดับของพระองค์เพื่อ
ช่วยตัวเราเองได้ 

 ถูกต้อง เราไม่มีวันที่จะขึ้นไปถึง
ระดับที่จะช่วยตัวเราเองได้ เรา
ต้องการพระเยซูคริสต์ เมื่อเรา
ผิดพลาด เราอ่อนแอ และทําบาป 
เพียงแต่เรากลับไปหาพระองค์ 
พระองค์ทรงรับเราเสมอ  
 พระองค์ทรงอยู่ที่นั้น รอคอยเรา
อยู่ ไม่ปรักปรํา หรือกล่าวโทษเรา 
พระองค์ทรงให้อภัยเราอยู่ เสมอ 
เพียงแต่เรากลับใจ สารภาพความ
บาปของเราต่อพระองค์ ทูลขอการ
ยกโทษ และทูลขอกําลังจากพระองค์ 
ให้ช่วยเราทิ้งบาปนั้น 

ดังนั้น อย่าให้ซาตานกล่าวโทษเรา 

ถ้าเราผิดพลาด จงมาหาพระองค์ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระ -
ชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาป
ของเรา ทําให้เราเป็นไท ไม่ต้องถูก
ความบาปปรักปรําเราต่อไปอีก  
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 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา และครอบ-
ครองชีวิตของเราทั้งหมด เพื่อเรา
จะมีกําลังในการชนะความบาป 
และมีกําลังในการดําเนินชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ตลอด 
ไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 9 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 58 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  58 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป การนมัสการที่
แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม
ทางศาสนา แค่การไปวิหารทุกวัน 
แค่การอดอาหาร หรือแค่การฟัง
และอ่านพระวจนะเท่านั้น  
 ประชาชนเหล่านี้พลาดประเด็น
สําคัญของการมีความสัมพันธ์กับ
พระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้
เราทําตัวเคร่งครัดศาสนาถ้าใจของ 

เรายังมีบาปที่ยังไม่ได้รับการอภัย
และมือก็ยังคงทําบาปอยู่  

สิ่งที่ส าคัญกว่าทฤษฏี  

หรือระเบียบการนมัสการก็คือ 

ความเมตตาสงสารต่อคนยากจน  

คนไม่มีทางสู้และคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง 

 

ข้อ 13,14 เราไม่ควรรักษาหรือเห็น
ความสําคัญของวันสะบาโตเพียง
เพราะเป็นคําสั่งเท่านั้น แต่เพราะ
เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวเราเองและ
ยังเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ด้วย  
 การรักษาวันสะบาโตเป็นการ
ถวายเกียรติพระเจ้าพระผู้สร้างของ
เราซึ่งทรงพักในวันที่เจ็ดเช่นกัน 
(ปฐก.2:3)  
 นอกจากนี้ยังทําให้ครอบครัว
ของเราเป็นหนึ่งและเป็นการให้
ความสําคัญแก่พวกเขา  
 วันแห่ งการหยุดพักทํ าให้ เรา     
สดชื่นทั้งด้านจิตวิญญาณและด้าน
ร่างกาย เพราะเป็นเวลาที่เราสามารถ 
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มารวมกันเพื่อนมัสการและใคร่ -
ครวญถึงพระเจ้าได้โดยไม่มีความ
กดดันจากกิจวัตรประจําวัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-12   
 เราไม่สามารถรอดได้โดยการรับ-
ใช้แบบไม่มีความเชื่อในพระคริสต์ 
แต่ความเชื่อนั้นก็ขาดความจริงใจ 
ถ้าเราไม่ได้ยื่นมือออกไปช่วยผู้อื่น  
 การอดอาหารอาจเป็นประโยชน์
ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ แต่
คนที่ อดอาหารเท่ านั้นที่ ได้ รั บ
ประโยชน์  

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงต้องการ

ให้เรารับใช้ไม่ใช่เพียงเพื่อ 

การเติบโตส่วนตัวของเรา แต่ยังมี

การส าแดงความเมตตากรุณา  

ความรัก ความยุติธรรม  

และความเอื้อเฟ้ือ เผ่ือแผ่ด้วย  

 การอดอาหารที่แท้จริงนั้นไม่ใช่
แค่การไม่กินอาหาร พระเจ้าจะพอ
พระทัยก็ต่อเมื่อเราได้นําพระวจนะ
ของพระองค์มาใช้ในสังคมของเรา 

 เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
ความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรา แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราจบ
แค่ความรอดเท่านั้น พระองค์ต้อง-
การให้ เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่    
ในพระคริสต์ และให้เราขยายตัว
ของเราออกไปยังผู้อื่นด้วย คือเป็น
พระพรต่อผู้อื่น นําความรอดนั้นไป
ยังผู้อื่นด้วย  และนี่เป็นสิ่งที่พระ-
เจ้าทรงพอพระทัย  
 เราจะนําความรอดไปยังผู้อื่นได้
นั้น เราต้องสําแดงความรอดนั้นทั้ง
คําพูดของเรา การกระทํา และชีวิต
ของเราด้วย ซึ่งหมายความว่า เรา
ต้องถูกสร้างเป็นสาวกของพระ -
คริสต์ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเพื่อ
เราจะรับใช้พระองค์ในการประกาศ
และในการสร้างผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เราได้เตรียมชีวิตของเราในการ
ปร ะ ก าศแล ะ เ ส ริ มส ร้ า งผู้ อื่ น
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ บอกกับพระองค์ว่า ขอ
พระองค์ทรงสร้างเราและทรงใช้เรา
สําหรับอาณาจักรของพระองค์ 
 อธิษฐานของพระเจ้าทรงให้การ
ดลจิตดลใจกับเราในการรักพระ-
วจนะของพระเจ้า ในการเฝ้าเดี่ยว
ทุกวัน เพื่อพระวจนะนั้นจะสร้าง
เราให้เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เพื่อเราจะ
ประกาศและสร้างสาวกอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 10 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 59:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  59:1-15 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15 
เนื่องจากอิสราเอลตั้งใจกบฏและ
ดื้อด้าน (บทที่ 56-59) ชนทั้งชาติ
จึงไม่สามารถจัดการกับความบาป
ได้  
 เมื่อความจริงของพระเจ้าไม่ได้
อยู่ในชีวิตของเรา ความบาปก็เข้า
มาแทนที่ พระเจ้าเท่านั้นทรงพิชิต
ความบาปได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-14 
 ความบาปทําให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ไม่พอพระทัย และแยกเราออกจาก
พระองค์  
 เนื่องจากพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ 
พระองค์จึงไม่สามารถมองข้าม ละ-
เว้น หรือยอมทนต่อความบาปราว
กับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาได้  
 ความบาปแยกคนออกจากพระ
เจ้าและเป็นตัวสร้างกําแพงกั้น  
พระเจ้าจากประชากรที่พระองค์
ทรงรัก จึงไม่น่าแปลกใจที่รายการ
บาปอันยาว เหยี ยดนี้ จ ะทํ า ให้   
พระเจ้าทรงพระพิโรธและทําให้
พระองค์ต้องเบือนพระพักตร์หนี  
 คนที่ตายไปโดยที่บาปยังไม่ได้
รับการอภัยจะถูกแยกออกจาก 
พระเจ้าตลอดกาล  
 พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขา
อ ยู่ กั บ พ ร ะ อ งค์ ต ล อ ด ไ ป  แ ต่
พระองค์ไม่อาจรับพวกเขามาอยู่
ต่อหน้าพระองค์ได้ถ้าความบาป
ของพวกเขายังไม่ถูกชําระ  
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 เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าและ
ยอมให้พระองค์ทรงชําระบาปนั้น
หรือยัง? พระเจ้าทรงช่วยเราให้
รอดได้ถ้าเราหันมาหาพระเจ้า 
__________________________
__________________________ 

อย่าประเมินความรุนแรงและ 

ความรา้ยกาจของความบาปต่ าเกินไป 

มันอันตรายต่อชีวิตและ 

จิตวิญญาณของเราอย่างมาก  

จงรีบจัดการมันก่อนที่มันจะ 

จัดการเรา หรือครอบครัวของเรา 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้หัวใจ
ของเราตระหนักถึงความรุนแรง
ของความบาป เพื่อเราจะรังเกียจ
ความบาป และจัดการกับความ
บาปทุกรูปแบบที่เข้ามาในชีวิตของ
เรา 
 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้
พ้นจากความบาปรูปแบบต่าง ๆ 
และประทานสติปัญญาและกําลัง 

กับเราในการที่จะหลีกเลี่ยงและ
จัดการความบาปนั้นอย่างมีชัยชนะ
โดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 11 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 59:16-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 59:16-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16,17 
แท้จริงแล้วพระเจ้าจะช่วยกู้ชนชาติ
นี้ออกจากกองทัพศัตรู (อัสซีเรีย
และบาบิโลน) และจะทรงลงโทษ
ชาวอิสราเอลที่ชั่วร้ายด้วย  
 นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงช่วย
ประชากรของพระองค์จากความ
บาป เพราะนี่ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทํา
ไม่ได้ พระเจ้าในฐานะพระมาซีฮา
จะทร งยื่ นมื อ เข้ ามาช่ ว ยด้ ว ย
พระองค์เอง (รม.11:26,27)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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 ไม่ว่าเราทําบาปเพียงครั้งเดียว
หรือหลายครั้ง จะเพราะกบฏหรือ
เพราะไม่รู้ก็ตาม ความบาปนั้น
แยกเราออกจากพระเจ้า และจะ
ยังคงแยกเราออกจากพระเจ้ า
ต่อไปจนกว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้
เราและกําจัดบาปนั้นออกไป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่
กับคนของพระเจ้า พวกเขาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ
แบบเดิมๆ จะล่อลวงพวกเขาไม่ได้
อีกต่อไป  
 ตอนนี้เป้าหมายหลักของพวก
เขาคือการทําให้พระเจ้าทรงพอ
พระทัย เราซึ่งเป็นคริสเตียนใน
ปัจจุบันคือทายาทของคําพยากรณ์
นี้ เราสามารถทําตามพระประสงค์
ของพระเจ้าและแยกแยะความดี
และความชั่วได้เพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา 

 นี่คือหลักการที่สํ าคัญในการ
ดําเนินชีวิตที่เกิดผลและชัยชนะใน
โลกนี้  คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกําลังให้
เรามีชัยชนะเหนือความบาป เหนือ
เนื้อหนังของเรา ที่ซาตานหลอก-
ลวงเราและใช้ให้เราทําบาป เราจะ
ชนะด้วยกําลังตัวเราเองไม่ได้ แต่
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น 
 ดังนั้นทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยว เรา
ควรจะใช้เวลานิ่งๆ กับพระเจ้าและ
อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ครอบครองเรา สวมทับเรา ให้ชีวิต
ของเราเต็มล้นด้วยพระองค์เสมอ  
 เราอาจจะอธิษฐานเป็นภาษา
แปลก ๆ กับพระเจ้าก็ได้ เพื่อเรา
จะได้มีสามัคคีธรรมในฝ่ายวิญญาณ
กับพระองค์ 

เราได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์แล้วหรือยัง  

ถ้ายัง ให้เราทูลขอในเวลานี้  

และถ้าเราเคยเต็มล้นแล้ว  

ให้เราขออีกครั้งหนึ่ง ขอเรื่อยๆ 

เพื่อเราจะเต็มล้นกับพระองค์ทกุๆ วัน 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สํ าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ประทานให้อยู่กับเรา เต็มล้นใน
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะมีกําลังใน
การต่อสู้กับความบาปได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจ งที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 12 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 60 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  60 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้ เรา
อยากเห็นพระสัญญาเหล่านี้เป็น
จริง แต่เราต้องอดทนรอเวลาของ
พระเจ้า  
 พระองค์ทรงควบคุมประวัติ -
ศาสตร์ และพระองค์ทรงถักทอชีวิต 
ของเราทั้งหมดเข้าไปในแผนการ
ของพระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6,7 
สถานที่ที่กล่าวถึงนี้เป็นของชนเผ่า
ที่ไม่ปรากฏแน่ชัดในทะเลทราย
อาระเบียซึ่งอยู่ห่างจากอิสราเอล
เป็นร้อยๆ กิโลเมตร  
 คนทั้ งปวงจะมาที่ เยรูซาเล็ม
เพราะพระเจ้าจะทรงประทับอยู่ที่
นั่นและพวกเขาจะแสวงหาความ
สว่างของพระองค์  

อย่าท้อแท้เมื่อเราเห็น 

คนจ านวนน้อยหันมาเชื่อพระเจ้า 

วันหนึ่งคนทั่วโลกจะยอมรับว่า

พระองค์เท่านั้น 

ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ 

 ช่างเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ ที่เราได้
นมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่ ง ใหญ่  
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ และเป็นพระเจ้า
แห่งความจริง  
 แม้ว่าในขณะนี้ในประเทศไทย 
คนที่รู้จักพระเจ้าอาจจะยังไม่มาก-
มาย แต่ในที่สุด ความรอดของพระ-
เจ้า จะไหลบ่าไปทั่วแผ่นดินไทย 
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 และเราจะเห็นทุกหัวเข่าคุกลง 
และทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซู
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงอวย-
พระพรประเทศไทย อธิษฐานเผื่อ
การประกาศในประเทศไทย เพื่อ
คนทั้งประเทศนี้จะได้รับความรอด
ในพระนามของพระองค์ 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆ ใน
ประเทศไทย ในการเสริมสร้างผู้-
เชื่อทั้งหลายให้กลายเป็นสาวกของ
พระเยซูคริสต์ และที่จะถือรักษา 
สิ่งสารพัดที่พระองค์ได้ทรงสั่งเรา
ไว้นั้น อธิษฐานให้ทุกๆ คริสตจักร
ในประเทศไทยเข้มแข็งในการรับ-
ใช้พระเจ้าต่อไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน   
อิสยาห์  61:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  61:1-7 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน ข้อ 1-2 
พระเยซูทรงอ้างพระธรรมสองข้อนี้
ในพระธรรมลูกา 4:18,19 ขณะที่พระ-
องค์ทรงอ่านพระธรรมให้ประชาชน
ฟังในธรรมศาลา พระองค์ทรงหยุด
หลังจากอ่านข้อความใน 61:2 ที่ว่า 
“เพือ่ประกาศปีแห่งความโปรด
ปรานของพระเจ้า” พระองค์ทรง
ม้วนหนังสือเก็บและตรัสว่า  
 

“พระคัมภีร์ตอนน้ีทีท่่านได้ยิน
กับหูของท่านก็ส าเร็จในวันน้ี
แล้ว” (ลก.4:21)  
 วลีต่อไปใน 61:2 ที่ว่า “และวนั
แห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของ
เรา” จะเป็นจริงเมื่อพระเยซูเสด็จ
กลับมายังโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง  
 เวลานี้เราอยู่ภายใต้ความโปรด-
ปรานของพระเจ้า ส่วนพระพิโรธ
ของพระองค์นั้นยังมาไม่ถึง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
ภายใต้พันธสัญญาเดิม พระเจ้า
ทรงแต่งตั้งปุโรหิตของอิสราเอลให้
เป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับ
ประชาชนของพระองค์  
 ปุโรหิตถ่ายทอดพระวจนะของ
พระเจ้าให้ประชาชน และนําความ
ต้องการและความบาปของประชา-
ชนมาหาพระเจ้า 
 ภายใต้พันธสัญญาใหม่ ผู้ เชื่อ 
ทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่ 
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สามารถอ่านและทําความเข้าใจ
พระวจนะหรือสารภาพบาปของ
ตนเองต่อพระเจ้าได้โดยตรง รวม 
ทั้งรับใช้ผู้อื่นด้วย 
 ดังนั้น เราต้องตระหนักถึงสิทธิ
พิเศษนี้ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้า สามารถ 
สื่อสารกับพระองค์ได้โดยไม่ต้อง
ผ่านคนกลางคนใดอีกต่อไป  
 แต่ในขณะเดียวกัน สําหรับผู้ที่
ยังไม่รู้จักพระองค์ ผู้ที่ยังไม่เชื่อนั้น 
เรามีหน้าที่ที่จะสําแดงความจริง
ของพระเจ้าให้เขาฟังด้วย  

การที่ค าพูดของเรา 

จะมีน้ าหนักหรือไม่นั้น  

ก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราว่า  

ได้ส าแดงตามค าพูดนั้นหรือไม่ 

 ชีวิตของเราได้สําแดงถึงพระ -
วจนะของพระองค์หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงชําระเราและทําให้เรา
เป็นคนบริสุทธิ์จําเพาะพระพักตร์
ของพระองค์ และให้เราได้มีโอกาส
รับใช้พระองค์ในฐานะปุโรหิตของ
พระองค์ได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สวมทับเรา ครอบครองชีวติ
ทั้งหมดของเรา ให้เรามีกําลังใน
การดําเนินชีวิตบริสุทธิ์สมกับการ
เป็นปุโรหิตของพระองค์และเป็น
การถ วาย เกี ย รติ แด่พ ร ะอ งค์
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 61:8-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 61:8-11 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 8 
เราทนทุกข์ด้วยเหตุผลหลายอย่าง 
เช่น ความผิดของเราเอง ความผิด
ของคนอื่น ความไม่ยุติธรรม  
 เมื่อเราทนทุกข์เพราะความผิด
ของเราเองก็เป็นสิ่ งที่ เราสมควร    
ได้รับ เมื่อเราทนทุกข์เพราะความ 
ผิดของคนอื่นหรือเพราะความไม่-
ยุติธรรม พระเจ้าก็ทรงพระพิโรธ  
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 พระเจ้าตรัสด้วยความเมตตาว่า
ประชากรของพระองค์ทนทุกข์มา
มากพอแล้ว พระเจ้าจะทรงปูน
บําเหน็จแก่บรรดาคนที่ทนทุกข์
เพราะความไม่ยุติธรรม พระองค์จะ
ทรงตัดสินความทั้งปวง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
“ข้าพเจ้า” อาจจะหมายถึงพระมา-     
ซีฮาซึ่งได้รับการเจิมตั้งด้วยพระ- 
วิญญาณของพระเจ้า (61:1) หรือ
หมายถึง ศิโยน(62:1) ซึ่งเป็นสัญ-
ลักษณ์ของประชากรของพระเจ้า  
 พระคัมภีร์มักใช้ภาพเจ้าบ่าวเพื่อ
สื่อถึงพระมาซีฮา (มธ.9:15)ในขณะ 
ที่ภาพ เจ้าสาวสื่อถึงประชากรของ
พระเจ้า (วว.19:6-8)  

เราเองสามารถสวม 

ความชอบธรรมของพระคริสต์ได้ 

เมื่อเราเชื่อในพระองค์ 

 นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าอย่าง
ยิ่ง เพราะเราเป็นคนบาป ทั้งเพราะ 

สายเลือดบาป และเพราะเราทํา
บาปด้วยตัวของเราเองด้วย  

แต่พระเจ้าทรงรักเรา  

ทรงให้เราเป็นคนชอบธรรม 

โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์  

 ด้วยเหตุนี้ ชีวิตของเราที่อยู่ใน
โลกขณะนี้ จึงต้องมีชีวิตอยู่เพื่อ
พระองค์ รับใช้พระองค์ ถวายเกียรติ 
แด่พระองค์เสมอ 
 อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเรา  
ในโลกนี้  เพื่อตัว เอง หรือ เพื่ อ
พระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ อธิษฐานยกย่องและ
สรรเสริญพระเจ้า โดยใช้พระธรรม
สดุดีบทที่  8 สรรเสริญพระองค์ 
อธิษฐานหลายๆ รอบ จนกระทั่ง
จิตวิญญาณของเราได้ยกย่อ ง
พระองค์อย่างแท้จริง 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 62 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์  62 ช้าๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12 
 ชาวเยรูซาเล็ม (ศิโยน) จะมีชื่อ
ใหม่ว่า “ประชาชนบริสุทธิ”์ และ  
“ผูร้บัการไถ่ไว้แล้วของพระเจ้า”  
 ผู้เชื่อในปัจจุบันนี้ก็มีชื่อใหม่ว่า 
“คริสเตียน” ในพระธรรม 1 เปโตร 
2:5 เราถูกเรียกว่า “ปุโรหิต
บริสทุธิ”์ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-7 
หลายคนเชื่อว่า อิสยาห์เป็นผู้พูด
ในข้อ 1 ถ้าเป็นเช่นนั้นความกระ-
ตือรือร้นที่อิสยาห์มีต่อประชาชน
และความปรารถนาที่จะเห็นพระ-
ราชกิจแห่งความรอดสําเร็จสมบูรณ์
ทําให้เขาไม่หยุดอธิษฐาน เพราะ
หวังว่าอิสราเอลจะได้รับความรอด  
 เราควรจะมีความร้อนรนที่อยาก 
จะเห็นพระประสงค์ของพระเจ้า
สําเร็จเหมือนอิสยาห์ นี่คือความ-
หมายของคําอธิษฐานที่ว่า “ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่  
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค ์ ในสวรรคเ์ป็นอย่างไร
กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดิน
โลก”   

การยืนหยัดอธิษฐานเพื่อคนอื่น 

เป็นสิ่งที่ดี 

 เราควรจะมีท่าทีกระตือรือร้น
สําหรับความรอดของคนในครอบ-
ครัวเรา และในประเทศไทยแบบใน 

พระธรรมตอนนี้ คือ ทูลขอพระเจ้า 
อย่าให้พระเจ้าหยุดพัก จนกว่า
ความรอดจะมายังครอบครัวเรา 
และประเทศไทย และจนกว่าพระ
นามของพระองค์จะได้รับการยก-
ย่องในประเทศไทยนี้ 
 ในการเฝ้าเดี่ยวแต่ละวันนั้น เรา
ได้อธิษฐานเผื่อความรอดสําหรับ
ประเทศไทยมากน้อยขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
ในพระธรรมมัทธิวบทที่  6 :9-13 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 10 ที่กล่าว
ว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองคม์า
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์   ในสวรรค์ เ ป็น
อย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นใน
แผน่ดินโลก” อธิษฐานสําหรับความ
รอดที่จะมายังคนไทยทั้งแผ่นดิน ให้
ได้พบความรักและสันติสุขที่แท้จริง
ในพระองค์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 28:19-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 28:19-28 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าใคร
จะเป็นคนที่มีชีวิตเจริญรุ่งเรือง? 
(ข้อ 25)____________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 26  
คนที่เป็นตัวของตัวเองสูงเป็นวีร-
บุรุษสําหรับหลายคน เรามักชื่นชม
ชายหญิงที่กล้าหาญและมีเป้า -
หมายของตนเอง  
 พวกเขารู้ว่าตนเองต้องการอะไร
และต่อสู้เพื่อสิ่งนั้น พวกเขาพึ่งพา
ตนเอง ไม่ให้หรือไม่ขอคําแนะนํา
จากใคร ช่างเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
ทางของพระเจ้าเสียจริง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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คนเราไม่อาจล่วงรู้อนาคตและ 

ไม่อาจคาดคะเนถึงผล 

ที่จะเกิดตามมาจากการตัดสินใจได้  

ดังนั้นคนที่พึ่งพาแต่ตนเอง 

ก็จะก้าวไปสู่ความล้มเหลว  

คนที่มีสติปัญญาจะพึ่งพาพระเจ้า 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 27 
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเอาใจใส่
คนยากจน ไม่ใช่ละเลยพวกเขา  
 บรรทัดที่สองของพระธรรมข้อนี้
สามารถเขียนใหม่ในแง่บวกได้ว่า  
“ผู้ที่เปิดตาแก่คนยากจนจะได้รับ
พระพร” ถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่ น  
ในขณะที่ เขาประสบกับปัญหา 
พวกเขาจะทําทุกอย่างที่พวกเขา
สามารถทําได้เพื่อเป็นการตอบ
แทน (ดู 11:24, 25)  

เปาโลให้ความมั่นใจว่า 

พระเจ้าจะทรงจัดเตรียม 

ทุกสิ่งที่จ าเป็นแก่เรา (ฟป.4:19)  

 โดยปกติพระองค์จะทรงจัด -
เตรียมผ่านทางคน ในวันนี้เราทํา
อะไรได้บ้างเพื่อช่วยพระเจ้าแจก 
จ่ายให้แก่คนที่มีความจําเป็น? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสําหรับตัวเราเองและ  
พี่น้องในคริสตจักรของเราที่จะมี
ชีวิตที่สมดุลทั้งการพึ่งพาพระเจ้า
เรื่องการเงิน และการประกอบ
อาชีพอย่างขยันขันแข็ง เพื่อเราจะ
สามารถมีสิ่ งของและเงินทองที่
จํา เป็นสําหรับการดําเนินชีวิต     
ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 อธิษฐานสําหรับผู้ที่ขัดสนใน
คริ สต จั ก ร  แล ะ เพื่ อพี่ น้ อ ง ใน
คริสตจักรที่จะสามารถมีน้ํ าจิต
น้ําใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 29:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 29:1-7 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน ข้อ 1 
การทําผิดแบบเดิมๆ ซ้ําแล้วซ้ําเล่า
เป็นการเปิดประตู ให้กับความ
หายนะ และในที่สุดผู้คนก็ต้อง   
รับผลจากการไม่ยอมเรียนรู้  
 ถ้าพวกเขาผิดพลาดเพราะไม่-
ยอมฟังคําเตือนของพระเจ้าหรือทิ้ง 
พระบัญชาของพระองค์ผลที่พวก
เขาต้องรับก็จะยิ่งร้ายแรงขึ้นจนใน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ที่สุดพระเจ้าก็อาจจะต้องไล่พวก-
เขาไป  
 เรามั่นใจได้หรือไม่ว่าเราไม่ได้ทํา
คอแข็งไม่ฟัง? 
__________________________
_________________________ 

การเป็นคริสเตียนคือการที่เรา 

เป็นสาวกของพระคริสต์  

ที่ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูคริสต์

ได้สอนเรา ดังนั้น ในความคิด 

หัวใจ และการกระท าของเรานั้น

ต้องมีพระวจนะของพระองค์ 

คือพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้น

ครอบครองอยู่เสมอ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระวจนะของพระองค์
ทรงครอบครองชีวิต ความคิด ท่าที
ของเราเสมอ และทูลขอพระเจ้า
ประทานกําลังให้กับเราที่ เราจะ
สามารถดําเนินชีวิตตามพระวจนะ
ของพระองค์นั้นด้วย 
 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจา ะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 18 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 29:8-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 29:8-15 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13 
“พระเจ้าประทานความสว่างแก่
ตาของคนทัง้สอง” หมายความ
ว่าทุกคนต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อจะแล
เห็นได้  
 ทั้งผู้กดขี่ข่มเหง และผู้ยากไร้
ได้รับของประทานในการมองเห็น
จากพระเจ้าองค์เดียวกัน พระเจ้า
ทรงมองเห็นและพิพากษาคนทั้ง 

สองพวกและพระองค์จะทรงลง -
โทษผู้ที่ใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงคน
ยากจน 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน ข้อ 15 
พ่อแม่ที่ลูกยังเล็กมักอ่อนใจในการ
ลงโทษลูกของตน พวกเขารู้สึกว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทําลงไปเป็น
การจู้จ้ี ดุด่า และลงโทษลูก  
 ถ้าเรากําลังจะยอมแพ้หรือปล่อย
ให้ลูกๆ ของเราทําในสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ หรือถ้าเรากําลังสงสัยว่า
เราเป็นตัวทําลายความสัมพันธ์
หรือไม่  

จงจ าไว้ว่าการลงโทษด้วยความรัก

ความเมตตาจะช่วยลูกให้เรียนรู้ 

และการเรียนรู้ท าให้เขามีสติปัญญา 

สุดท้ายการลงโทษด้วยความรัก 

จะสอนให้ลูกมีวินัยในตัวเอง 

 คนที่เป็นพ่อแม่นั้น เราต้องไม่
ตามใจลูก ไม่ต้องกลัวลูกร้องไห้ 
ถ้าเขาร้องไห้เพราะเจ็บปวดจาก  
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การถูกลงวินัย นั้นจะเป็นการสร้าง
เขาให้เขาเป็นคนที่เกิดผลและมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
 สําหรับเราที่เป็นอนุชน เราต้อง
เรียนรู้ถึงการควบคุมตัวเอง การไม่-
ตามใจตัวเอง และเมื่อเราทําตามใจ
ตัวเอง แล้วเราก็ถูกพ่อแม่ลงวินัย 
นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะ
ท่านเหล่านั้นรักเรา และหวังดีต่อ
เรานั่นเอง 

อย่ากลัวการร้องไห้  

อย่ากลัวการเสียใจ  

ถ้าการเสียใจนั้นท าให้ลูกของเรา 

หรือตัวเรากลับใจก็จงชื่นชมเถิด 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงอวย-
พรพ่อแม่ของเรา ที่รักเราและไม่
ตามใจเรา เพื่อเราจะได้เติบโตขึ้น 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสวมทับเราด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะ
ประทานพลังให้กับเราดําเนินชีวิตไป
ตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ 

พระองค์ประทาน ให้กับเรานั้น  (กท.
5:22-23) โดยเฉพาะในเรื่องของการ
บังคับตัวเอง และการอดกลั้นใจ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 19 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 29:16-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 29:16-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16 
เมื่อคนชั่วเป็นผู้นํา ความผิดบาปก็
ผุดเป็นดอกเห็ด  
 ผู้นําเป็นตัวกําหนดสภาพองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักร ธุรกิจ ครอบ-
ครัว หรือรัฐบาล  
 ผู้ตามจะกลายมาเป็นเหมือน
ผู้นําของตน เราสร้างบรรยากาศ
หรือสภาพแบบใดให้คนที่ตามเรา? 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 18   
“การเผยธรรม” หมายถึงพระคํา
ของพระเจ้าที่ผู้เผยพระวจนะได้รับ  
 ที่ไหนที่มองข้ามพระเจ้า ที่นั่น
อาชญากรรมและความบาปก็
รุนแรงขึ้น  สภาพศีลธรรมของ
สังคมขึ้นอยู่กับความรู้เรื่องพระเจ้า 
แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับการรักษาบท -
บัญญัติของพระเจ้าด้วย  
 ผู้คนต้องรู้จักทางของพระเจ้า
รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่อ
ประเทศชาติและประชาชนแต่ละ
คนจะดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น 

ที่เป็นทิศทางส าหรับชีวิตของเรา 

ได้อย่างแม่นย าและถูกต้อง  

 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราได้ให้พระ-
วจนะของพระเจ้าเตรียมชีวิตของ
เราอย่างไรบ้าง เราได้จัดเวลาในการ 
เฝ้าเดี่ยว ในการศึกษาพระวจนะ
พระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงดลจิต
ดลใจเราในการกระหายพระวจนะ
ของพระองค์ และทูลขอพระเจ้า
ประทานสติปัญญา พลังกับเราใน
การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
และในการดําเนินชีวิตตามพระ-
วจนะนั้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของ
เรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 20 พฤศจิกายน   
สุภาษิต 29:22-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 29:22-27 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 24 
 พระคัมภีร์ข้อนี้กําลังกล่าวว่าคน
ที่สมคบกับขโมยจะไม่พูดความจริง
เมื่ออยู่ใต้คําสาบาน ดังนั้นเขาก็ทํา
ร้ายตนเองเพราะการสาบานเท็จ
ของตน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25 

 ความกลัวทําให้ทุกสิ่งที่เราทําอยู่
หยุดชะงักลง ถ้าพูดแบบตกขอบ
คือมันสามารถทําให้ไม่กล้าแม้แต่
ออกจากบ้าน แต่ในทางตรงกัน
ข้ามความยําเกรงพระเจ้าทําให้เป็น
ไทหรือเป็นอิสระ  

ความย าเกรงพระเจ้าคือ 

ความเคารพนับถือและการไว้วางใจ  

 ทําไมเราจึงกลัวมนุษย์ที่ไม่อาจ
ทําอันตรายเราชั่วนิรันดร์ได้ แต่จง
ยํา เกรงพระเจ้ าผู้ ทรงสามารถ
เปลี่ยนความมุ่งร้ายของคนอื่นให้
กลายมาเป็นสิ่งดีสําหรับผู้ที่วางใจ
ในพระองค์ 
 ความยําเกรงพระเจ้าไม่ใช่การ
กลัวพระเจ้า เพราะพระเจ้าของเรา
เป็นพระเจ้าทรงเต็มด้วยความรัก 
ความเมตตา ความกรุณา ทรงเป็น
พระเจ้าที่ เราสามารถไว้วางใจ
พระองค์ได้อย่างเต็มที่ และการยํา-
เกรงพระองค์นั้นจะเป็นพระพร
สําหรับเราด้วย  
 จงเรียนรู้และพัฒนาที่จะยําเกรง
พระองค์จากพระวจนะของพระองค ์
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เช่นในจากพระธรรมสดุดี 34:11-
14  นี้  ได้บอกเราว่าจะยํา เกรง 
พระเจ้าได้อย่างไร 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าว่า เราจะ
ยําเกรงพระเจ้าได้อย่างไร และใช้
เวลานี้อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
34.11-14 อธิษฐานจนกระทั่งพระ
ธรรมตอนนี้เข้าไปในความคิดและ
จิตวิญญาณของเรา  และจนเรา
เข้าใจว่าความยําเกรงพระเจ้านั้น
จะปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน   
อิสยาห ์63 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  63 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-4     เอโดมเป็นศัตรูของ
อิสราเอลมาตลอดแม้จะมีบรรพ -
บุรุษคนเดียวกัน ซึ่งก็คืออิสอัค 
(ปฐก.25:23) เอโดมชอบใจเสมอ
เมื่ออิสราเอลมีเรื่องทุกข์ร้อน  
 ภาพเปรียบเทียบในตอนนี้คือ
ภาพของคนยามบนกําแพงกรุง
เยรูซาเล็มที่มองเห็นเอโดมกําลัง
ยกทัพมาและกลัวว่ากษัตริย์เอโดม
ในชุดสีแดงเข้มจะเข้ามาโจมตี  
 

 แต่ผู้นั้นกลับกลายเป็นองค์พระ-
ผู้เป็นเจ้าในฉลองพระองค์ที่เปื้อน
เลือด พระองค์ได้ทรงเหยียบย่ํา
และทําลายเอโดม   
 โบสราห์เป็นเมืองในเอโดม 
 

บทที่ 63:15-บทที่ 64:7 ในฐานะที่
อิสยาห์ที่เป็นตัวแทนของชนหยิบ
มือที่เหลือ  
 เขาทูลขอให้พระเจ้าเมตตาคนที่
เหลืออยู่สองประการคือ ขอให้ทรง
สําแดงความเมตตากรุณาแก่พวก
เขา และขอให้ทรงลงโทษศัตรูของ
พวกเขา 
 ก่อนที่อิสยาห์จะทูลขอสิ่งเหล่านี้ 
เขากล่าวถึงความโปรดปรานของ
พระเจ้าในอดีตเพื่อให้พระองค์ทรง
ระลึกถึงพระเมตตาของพระองค์ใน
กาลก่อน (63:7-14) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10   
 การทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เสียพระทัยเป็นการจงใจขัดขวาง 
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การทรงนําของพระองค์โดยการไม่
เชื่อฟังหรือต่อต้าน  
 อิสยาห์กล่าวถึงพระราชกิจของ
พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ มากกว่ า
ผู้เขียนคนอื่นๆ ในพันธสัญญาเดิม  
 แม้เราได้รับความรอดแล้ว เราที่
เป็นคนบาปเราอาจจะผิดพลาดได้
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา ท่าที 
คําพูด ความคิดของเรา  
 พระเจ้าทรงให้อภัยและเมื่อเรา
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริม
กําลังเรา พระองค์ก็ทรงช่วยเรา
เสมอและตลอดไป 

แต่ประเด็นที่ท าให้ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย 

คือการที่เราจงใจที่จะท าบาป  

แม้พระองค์ทรงเตือนสติเราแล้ว  

เราก็ยังคงตั้งใจและจงใจที่จะท าผิดอยู่  

นี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ 

ทรงเสียพระทัย 

 
 จากประสบการณ์ของเรานั้น 
อะไรที่ดึงเราไม่ให้จงใจทําบาปที่จะ 

ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสี ย
พระทัย? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ถ้าที่ผ่ านมานั้น เราเคยทําให้  
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย 
ให้เราใช้เวลานี้สารภาพบาปนั้นทูล
ขอการยกโทษจากพระองค์ เรา
อาจจะเลือกใช้พระธรรมสดุดีบทที่ 
6,32,38 เป็นคําอธิษฐานของเราต่อ
พระเจ้าก็ได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา ครอบ-
ครองชีวิตของเราให้เต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะมี
กําลังจากพระองค์ในการดําเนิน
ชีวิตเหนือความบาปได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 64 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์ 64 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 6 
ความบาปทําให้เรามีมลทินจนเรา
ไม่อาจเข้าใกล้พระเจ้าได้ (6:5; 
รม.3:23) เหมือนขอทานที่แต่งตัว
สกปรกก็ไม่อาจร่วมโต๊ะเสวยของ
กษัตริย์ได้  
 ไม่ว่าเราจะพยายามเพียงใด เรา
ก็ยังเปรอะเปื้อนด้วยบาป ดังนั้น
ความหวังเดียวของเราคือความ
เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสามารถ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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ชําระเราและนําเรามาถึงพระพักตร์
พระเจ้าได้ 
 พระธรรมตอนนี้อาจถูกเข้าใจผิด
ได้ง่ายๆ ถ้อยคําเหล่านี้ไม่ได้หมาย 
ความว่าพระเจ้าจะทรงทอดทิ้งเรา 
แม้เราจะเข้าไปหาพระองค์ด้วย
ความเชื่อ  
 และไม่ได้หมายความว่าพระองค์
ทรงชิงชังความพยายามของเราที่
อยากให้พระองค์พอพระทัย  
 แต่หมายความว่า ถ้าเรามาหา
พระองค์เพื่อเรียกร้องให้พระองค์
ยอมรับเราเพราะความประพฤติ 
“อันชอบธรรม” พระเจ้าจะทรงชี้ให้ 
เห็นว่าความชอบธรรมของเราไม่ 
มีค่าเมื่อเทียบกับความชอบธรรม
อันไม่จํากัดของพระองค์  
 พระธรรมตอนนี้จึงหมายถึงคนที่
ยังไม่กลับใจ ไม่ใช่คนที่ติดตาม 
พระเจ้าอย่างแท้จริง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-6 
 

การปรากฏของพระเจ้านั้นเจิดจ้า
เหมือนไฟที่เผาผลาญทุกสิ่ง ถ้าเรา
ไม่บริสุทธิ์ เราจะรอดได้อย่างไรถ้า
ไม่ใช่เพราะพระเมตตาของพระเจ้า!  
 พระเจ้าทรงปรากฏแก่ชาวอิสรา-
เอลที่ภูเขาซีนาย (อพย.19:16-19) 
เมื่อพระเจ้าทรงพบโมเสส ที่นั่น
เกิดพายุ ควัน และแผ่นดินไหว  
 ถ้าพระเจ้าทรงพบเราในเวลานี้ 
พระเกียรติสิริของพระองค์คงเผา-
ผลาญเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
ความประพฤติของเราเหมือน    
“เส้ือผา้ทีส่กปรก” (64:6) 

ความบาปเป็นตัวท าลายเรา และ

เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึง

ทรงท าลายความบาปนั้นเสีย  

 แต่ซาตานมันฉลาดมาก หลาย
ครั้งความบาปที่มันนํามาเหมือนยา
พิษที่เคลือบด้วยขนมหวาน เช่น
ความสนุกสนานของโลกนี้ เรื่อง
เพศที่อยู่นอกกรอบการแต่งงาน 
เรื่องเพื่อนที่ดึงให้เราไปทําบาป 
เรื่องเนื้อหนังต่างๆ ที่ดูเหมือนเป็น
สิ่งที่ตื่นเต้นสนุกสนาน เป็นต้น  
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 สิ่งเหล่านี้ล่อลวงเรา และเมื่อมัน
จับเราได้มันก็จะทําลายเราในที่สุด 
 ในสังคมที่เราอยู่ขณะนี้ อะไรคือ
การล่อลวงที่ซาตานมันใช้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงใช้ให้
ตาฝ่ายวิญญาณของเราสว่างเพื่อ
เราจะสามารถเห็นการล่อลวงของ
ซาตาน และทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานกําลังให้กับเราที่จะ
สามารถต่อสู้กับการทดลองนี้และมี
สติปัญญาที่จะชนะมันได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 23 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 65 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์  65 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 8-9      พระเจ้าจะทรงปกป้อง
คนกลุ่มเล็กๆ ที่ซื่อสัตย์ไว้เสมอ 
 ไม่ว่าโลกจะเลวร้ายอย่างไร จะมี
คนจํานวนหนึ่งที่ยังคงจงรักภักดี
ต่อพระองค์เสมอ พระเยซูชี้ให้เห็น
ประเด็นนี้ในพระธรรมมัทธิว13:36-
43 
 

ข้อ 17-25 เราเห็นภาพที่บรรยาย
ถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลก
ใหม่ซึ่งจะคงอยู่นิรันดร์ 

 ในข้อ 17-19 ทุกคนที่นั่นจะมี
ความปลอดภัย สันติสุข และความ
อุดมสมบูรณ์ (ดู 66:22, 23; 2ปต. 
3:13; วว.21:1)  
 ในข้อ 20-25 กล่าวถึง การปก-
ครองโลกของพระคริสต์ เนื่องจาก
ตอนนี้ความบาปและความตายยัง
ไม่ถูกทําลายอย่างถาวร 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนอง ข้อ 1 
อิสราเอลถือว่า ตนเป็นประชากร
กลุ่มเดียวของพระเจ้า แต่ในภาย-
หน้าชนชาติอื่นๆ ก็จะแสวงหา
พระองค์  
 เปาโลกล่าวถึงถ้อยคําของอิสยาห์
ในพระธรรมโรม 10:20 และชี้ให้เห็น
ว่าชนชาติอื่นๆ นั้นคือคนต่างชาติ 
 ประชากรของพระเจ้าในปัจจุบัน
นี้คือบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระ-
ผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยิว
หรือคนต่างชาติ  
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 ข่าวประเสริฐจะไปถึงทุกคน อย่า
มองข้ามใครหรือปฏิเสธใคร เมื่อ
เราประกาศข่าวประเสริฐ เราอาจ 
จะแปลกใจที่พบว่าคนมากมาย
แสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ 
 ปัจจุบันนี้  คนทั่วโลกได้ตอบ - 
สนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า
และรับความรอด  

ดังนั้นให้เราเตรียมชีวิตของเรากับ

พระเจ้า พัฒนาตัวเราให้เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ โดยการศึกษา

พระวจนะของพระเจ้า และทูลขอ 

พระเจ้าให้ชีวิตของเราเต็มล้น 

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  

เพื่อเราจะมีชีวิตที่ส าแดงพระคริสต์

ให้คนทั้งหลายเห็น และ 

เป็นพยานให้เขามาพบพระองค์ได้ 

 เมื่อเราพิจารณาตัวเราเองนั้น 
เราคิดว่าเราได้เติบโตฝ่ายวิญญาณ
ขึ้นขนาดไหนแล้วเมื่อเทียบกับปี
ก่อน? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นคนงาน
ที่ใช้การได้ เพื่อสําแดงพระคริสต์
ให้คนทั้งหลายเห็น นําคนมารู้จัก
พระองค์ และมีส่วนสร้างผู้เชื่อให้
เป็นสาวกของพระคริสต์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 66:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อิสยาห์   66:1-13 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
แม้แต่พระนิเวศน์ที่งดงามในเยรูซา-
เล็มก็ยังไม่เพียงพอสําหรับพระเจ้า 
ผู้ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง  
 พระเจ้าไม่อาจถูกจํากัดไว้ด้วยสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น (ดู 2พศด.6:18; 
กจ.7:49,50)  
 พระธรรมอิสยาห์ดําเนินมาถึง
จุดสูงสุดในบทนี้ พระเจ้าจะทรงยก- 
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ชูคนที่ถ่อมใจ พิพากษาทุกคน 
ทําลายคนชั่ว รวบรวมผู้เชื่อทุกคน 
และสถาปนาฟ้าสวรรค์ใหม่ และ
แผ่นดินโลกใหม่ จงให้ความหวังนี้
เสริมกําลังใจเราทุกๆ วัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,3 
พระธรรมสองข้อนี้สรุปถ้อยคําของ
อิสยาห์  
 เขาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของวิถีชีวิตสองแบบคือ วิถีชีวิต
ของคนที่ถ่อมใจซึ่งยําเกรงพระ -
วจนะของพระเจ้าอย่างมากและ
นํามาใช้ในชีวิต กับวิถีชีวิตของคน
ที่เลือกทางของตนเอง  
 การถวายเครื่องบูชาของคนยิ่ง
ยโสเป็นการเชื่อฟังอย่างผิวเผิน 
ส่วนในใจนั้นพวกเขาเป็นฆาตกร 
คนวิปริต และคนที่นมัสการรูป
เคารพ  
 พระเจ้าทรงเมตตาคนถ่อมใจ แต่
พระองค์ทรงสาปแช่งคนยิ่งยโสและ
พึ่งพาตนเอง (ดู ลก.1:51-53)  
 

 สังคมของเราสนับสนุนให้เรา
มั่นใจและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง  

เรามีเสรีภาพและสิทธิที่จะเลือก  

แต่อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ 

น าเราออกห่างจากหนทางของพระเจ้า 

ที่จะน าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ 

 เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้น 
พระ เจ้ า ไม่ ได้ ส ร้ าง ให้ เร า เป็น
หุ่นยนต์ แต่พระองค์ทรงสร้างให้
เรามีสิทธิที่จะเลือกดีหรือเลวได้  
 มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นใช้อารมณ์
ความรู้สึกเลือกซึ่งผิดพลาดได้ แต่
เราที่ เป็นสาวกของพระคริสต์ที่
ได้รับการสร้างแล้วด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้าและด้วยฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ควรจะ
เลือกด้วยหลักการพระวจนะและ
ด้ วยการปรึกษาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ด้วย 
 ในการตัดสินใจแต่ละสิ่งนั้น อะไร
ที่จะทําให้เรายืนหยัดอยู่กับพระ -
วจนะของพระเจ้าได้? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
สามารถที่จะประยุกต์พระวจนะ    
ที่ เราได้ท่องหรือที่ เรารู้ นั้น เข้ า    
กับชีวิตของเราในการตัดสินใจใน   
แต่ละครั้งได้ และขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของ 
เราเสมอและตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 25 พฤศจิกายน   
อิสยาห์ 66:14-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อิสยาห์ 66:14-24 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15-17  นี่เป็นภาพที่ชัดเจน
ของการพิพากษาครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิด 
ขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง 
(2ธส.1:7-9) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี ้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22-24 
อิสยาห์จบพระธรรมเล่มนี้ด้วยภาพ
ที่ยิ่งใหญ่  

 มีการบรรยายถึงการพิพากษา
สํ าหรับคนที่ ไม่ เชื่ อ  มีภาพอัน
งดงามของบําเหน็จรางวัลสําหรับ
คนที่ซื่อสัตย์ “เช้ือสายของเจ้า
และชือ่ของเจ้าจะยงัอยู่ฉันนัน้”  
 ความแตกต่างนั้นชัดเจนจนดู
เหมือนว่าทุกคนคงอยากเป็นผู้ที่
ติดตามพระเจ้า แต่เรามักจะดื้อดึง 
โง่เขลา และลังเลที่จะเปลี่ยนแปลง
เหมือนชาวอิสราเอล  
 เราละเลยการเลี้ยงดูผู้หิวโหย การ
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และการเชื่อ-
ฟังพระวจนะพระเจ้า  
 จงเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเราจะ
ได้แน่ใจว่าเราอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับ
การอวยพรอย่างล้นเหลือ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เห็น
ภาพการพิพากษาของทั้งสองคือ 
คนที่เชื่อ กับคนที่ไม่เชื่อ เพื่อเป็น
การดลจิตดลใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่
ภายใต้การทรงนําของพระองค์ต่อไป 
 พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามี
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดสนิทกับ
พระองค์เท่านั้น  
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 แต่พระองค์ทรงต้องการให้เรา
สนใจคนยากจน สนใจสังคมด้วย  

การที่เราจะสนใจคนยากจนและ

สังคมนั้นต้องเริ่มต้นด้วย 

ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ถูกต้องก่อน 

เพราะมิฉะนั้นแล้ว  

เราก็จะเป็นเพียงแค่คนท ากิจกรรม 

กับคนยากจน หรือกับสังคมเท่านั้น 

ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

 ให้ เ รายืนหยัดที่ จะ เฝ้ า เดี่ ยว 
นมัสการ อธิษฐานกับพระองค์ทุก
วันอย่างสม่ําเสมอ มิได้ขาด  เรายัง
ยืนหยัดอยู่หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์และถึง
พระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรง
ใช้เราเพื่อเป็นพันธกรของพระองค์ 
ให้เราอธิษฐานออกเสียงจากพระ-
ธรรมสดุดีบทที่  8 เพื่อ เป็นการ
สรรเสริญพระองค์ 

 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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เข้าใจพระธรรมเยเรมีย์ 
 

ข้อมูลส าคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อวิงวอนให้คน
ของพระเจ้าละทิ้งความบาปและ
กลับมาหาพระเจ้า 
 

ผู้เขียน : เยเรมีย์ 
 

เบื้องหลัง  : เยเรมีย์รับใช้ในช่วง
กษัตริย์ 5 องค์สุดท้ายของยูดาห์
คือ โยสิยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮ -
ยาคิม เยโฮยาคีน เศเดคียาห์ ชน-
ชาติกําลังจมดิ่งสู่ความพินาศและ
ย่อยยับในมือชาวบาบิโลนในปี 
586 ก่อน ค.ศ. (ดู 2พกษ.21-25) 
ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกอยู่ในสมัย
เดียวกับเยเรมีย์ 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (ยรม.2:19) 
“ความโหดร้ายของเจ้าจะตีสอน
เจ้าเอง  และการทีเ่จ้ากลบัสตัย์
นัน้เองจะต าหนิเจ้า  เจ้าจงรู้และ
เห็นเถิดว่ามนัเป็นความชัว่และ
ความขมขืน่  ซึง่จะทอดท้ิงพระ- 

 
 
 
เยโฮวาห์  พระเจ้าของเจ้า  ซึง่
ความย าเกรงเรามิได้อยู่ในตัว
เจ้าเลย  พระเจ้าจอมโยธาตรสั
ดงัน้ีแหละ” 

ความสําเร็จคืออะไร คํานิยาม
ของความสําเร็จส่วนใหญ่หมายถึง 
การบรรลุเป้าหมาย ความมั่งคั่ง 
ชื่อเสียง ความนิยม และอํานาจ 
คนที่ “ประสบความสําเร็จ” คือคน
ที่มีชีวิตที่ดี พวกเขามีความมั่นคง
ทางการเงินและอารมณ์ ห้อมล้อม
ไปด้วยคนที่ รักใคร่  ชื่นชมและ
พอใจกับผลงาน พวกเขาเป็นผู้นํา 
เป็นคนตัดสินใจ และเป็นคนที่
กําหนดอนาคต พวกเขากลายเป็น
แบบอย่างที่คนอื่นพยายามทําตาม 
ความสําเร็จของพวกเขาได้รับการ
ยอมรับ พวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใคร 
ต้องการทําอะไร และมุ่งสู่เป้าหมาย
ด้วยความม่ันใจ 
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หากมองจากมาตรฐานเหล่านี้ 
เย เรมีย์ก็ เป็นคนที่ ล้ม เหลวไม่   
เป็นท่า เขารับใช้ในฐานะผู้เผยพระ-
วจนะของพระเจ้าในอาณาจักร     
ยูดาห์เป็นเวลา 40 ปี แต่เมื่อเขา
พูด กลับไม่มีใครฟัง เขาได้พร่ํา
วิงวอนให้ประชาชนทําตามคํา
เตือนของพระเจ้า แต่ไม่มีใครลงมือ
ทํา ยิ่งกว่านั้นเขาไม่มีความสําเร็จ
ด้านวัตถุเลย เขายากจนและทน
ทุกข์แสนสาหัสเพื่อกล่าวคําพยา-
กรณ์ เขาถูกจับติดคุก (บทที่ 37) 
และถูกขังในบ่อน้ํา (บทที่ 38) และ
เขาถูกบังคับให้ไปอียิปต์แม้ว่าเขา
ไม่อยากไป (บทที่  43)  เขาถูก
ปฏิเสธจากเพื่อนบ้าน (11:19-21) 
จากครอบครัว (12:6) จากปุโรหิต
และจากผู้เผยพระวจนะเท็จ (20: 
1,2; 28:1-17) จากเพื่อน (20:10) 
จากคนที่ได้ยินได้ฟัง (26:8) และ
จากกษัตริย์ (36:23) ตลอดชีวิต
ของเยเรมีย์ เขายืนหยัดตามลําพัง 
ประกาศคําพยากรณ์ของพระเจ้า
เรื่องความล่มจมที่จะมาถึง ประกาศ 

พันธสัญญาใหม่ และร่ําไห้กับชะตา
กรรมของชนชาติอันเป็นที่รักของ
เขา เขาเป็นคนล้มเหลวในสายตา
ของโลก 

แต่ในสายพระเนตรของพระ-
เจ้ า  เย เ รมี ย์ เป็ นคนที่ ป ระสบ
ความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์  เมื่อพระเจ้าวัด
ความสําเร็จ พระองค์ดูที่ความเชื่อ
ฟังและความซื่อสัตย์ ถึงแม้ว่าจะมี
คนเกลียดมากมายและจะต้องสูญ-
เสียหลายสิ่ง แต่เยเรมีย์ก็ประกาศ
พระวจนะของพระเจ้าอย่างกล้า
หาญและซื่อสัตย์ เขาเชื่อฟังการ
ทรงเรียกของเขา พระธรรมเยเรมีย์
เริ่มต้นด้วยการทรงเรียกให้เขาเป็น
ผู้เผยพระวจนะ ในอีก 38 บท
ต่อมาเปน็คําเผยพระวจนะเกี่ยวกับ
อิสราเอล (ทั้งชาติ ) และยูดาห์ 
(อาณาจักรใต้) บทที่ 2-20 กล่าว 
ถึงเรื่องทั่วๆ ไปและไม่ได้บอกเวลา
เจาะจงไว้ และบทที่ 21-39 บอก
เวลาเจาะจง สาระสําคัญของสิ่งที่
เยเรมีย์พร่ําพูดอยู่นั้นธรรมดามาก
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คือ “จงกลับใจใหม่และหันมาหา
พระเจ้า มิเช่นนั้น พระองค์จะทรง
ลงโทษ” แต่เนื่องจากประชาชน
ปฏิ เสธคํ า เตื อนนี้  เ ย เ รมีย์ ไ ด้
ทํ านายอย่ าง เ จาะจงถึ งการที่
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย เหตุการณ์
อันน่ากลัวนี้ถูกบรรยายไว้ในบทที่ 
39 ส่วนบทที่ 40-45 บรรยายเหตุ-
การณ์หลังจากกรุงเยรูซาเล็มแตก 
พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยคําเผย
พระวจนะเกี่ยวกับชาติตา่งๆ (บทที่ 
46-52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเราอ่านเยเรมีย์  

ให้เข้าใจความรู้สึกโศกเศร้าของเขา

ที่ต้องกล่าวค าพยากรณ์เช่นนี้ 

ให้อธิษฐานร่วมกับเขาเพื่อผู้ที่

ปฏิเสธความจริง และให้ดูตัวอย่าง

ในเรื่องความเชื่อและความกล้าหาญ

จากเยเรมีย์ แล้วอุทิศตัวของเรา

เพื่อจะได้ประสบความส าเร็จ 

ในสายพระเนตของพระองค์และ

พระองค์จะเสด็จมาอีก ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน   
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เยเรมีย์ 1:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์1:1-8  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5 เยเรมีย์ได้รับการ “แต่งตัง้” 
จากพระเจ้า “เป็นผูเ้ผยพระวจนะ
ให้แก่บรรดาประชาชาติ”  
 พระ เจ้ าทร งมีพ ร ะ ปร ะ สงค์
สําหรับคริสเตียนแต่ละคน แต่
พระองค์ทรงแต่งตั้ งบางคนเพื่อ
ทํางานที่เฉพาะเจาะจง  
 เช่น แซมสัน (วนฉ.13:3-5) ดาวิด 
(1ซมอ. 16:12,13) ยอห์นผู้ให้บัพ-
ติศมา (ลก.1:13-17) และเปาโล 

(กท.1:15,16) ต่างก็ได้รับการทรง
เรียกให้ทํางานเฉพาะเพื่อพระเจ้า  
 ไม่ว่าเราจะทําอะไร เราควรทํา
เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า (ฟป.1:11) 
ถ้าพระเจ้ าประทานงานเฉพาะ
ให้กับเรา จงยอมรับงานนั้นด้วย
ความยินดีและด้วยความขยัน
ขันแข็ง  

ถ้าพระเจ้ามิได้เรียกเราอย่างเจาะจง

หรือให้งานเฉพาะแก่เรา  

ก็จงพยายามท าพันธกิจที่ 

ผู้เชื่อทั้งหลายควรท าคือ รัก  

เชื่อฟังและรับใช้พระเจ้า จนกว่า

การทรงน าของพระองค์จะชัดเจนขึ้น 

 

ข้อ 8 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ 
“ช่วยกู้” เยเรมีย์ให้พ้นจากปัญหา
ไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้เกิดปัญหา  
 พระเจ้าไม่ได้ทรงป้องกันเขาจาก
การติดคุก การเนรเทศ หรือการ
เยาะเย้ย พระเจ้าไม่ได้ทรงปกป้อง
เราจากการพบกับพายุในชีวิต แต่
พระองค์จะทรงช่วยเราให้ผ่านได้  
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 ที่จริงพระเจ้าทรงดําเนินผ่าน
พายุเหล่านี้ไปกับเราและทรงช่วย
เราให้พ้นภัย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-8 
หลายคนมักจะกระวนกระวายเมื่อ
ถูกมอบหมายให้ทํางานใหม่ๆ ที่น่า
ท้าทาย เพราะพวกเขาขาดความ
มั่นใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองขาด
ความสามารถ ขาดการอบรมหรือ
ขาดประสบการณ์  
 เยเรมีย์คิดว่าเขา “ยังเด็กเกินไป” 
อาจอายุน้อยเกินไปหรือขาดประสบ-
การณ์ที่เป็นผู้ที่พูดแทนพระเจ้า แต่
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเขา  
 อย่าปล่อยให้ความรู้สึกว่าตนเอง
ไม่ดีพอมาทําให้เราขัดขืนการทรง
เรียกของพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่
กับเราเสมอ  
 เมื่อพบว่าเรากําลังหลีกเลี่ยงสิ่ง  
ที่ควรทํา จงระวังอย่าใช้การขาด
ความม่ันใจเป็นข้อแก้ตัว  

ถ้าพระองคป์ระทานงานหนึง่ให้เราท า 

พระองค์จะทรงเตรียมทุกสิ่งที่เรา

ต้องการเพื่อท างานนั้นให้ส าเร็จ 

 เมื่อเราไม่มั่นใจในการทรงเรียก
ของพระเจ้า ให้เราคิดถึงเยเรมีย์ที่
เป็นเช่นเดียวกัน เราต้องตระหนัก
ว่า เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ 
ที่ซาตานพยายามทุกวิถีทางที่จะ
ทําลายงานของพระเจ้า  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ความ 
คิดแง่ลบหรือสร้างป้อมปราการที่
เป็นความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม
ในความเข้าใจของเรา ทําให้เรา
ถอยไม่ยอมให้พระเจ้าใช้เราได้  
 ดังนั้น ให้เราลุกขึ้น ปฏิเสธงาน
ของซาตานและยอมรับงานของ
พระเจ้าในชีวิตของเรา 
 พระ เจ้ า ไ ด้ ท ร ง เ รี ยก เ ร าทํ า
อะไรบ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ประทานความสามารถ 
ทักษะ ของประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ หัวใจ ครอบครัว คริสต -
จักรกับเรา ทูลขอพระเจ้าทรงใช้  
เราเพื่อน้ําพระทัยของพระองค์จะ
สําเร็จในแผ่นดินโลกนี้ 
 อธิษฐานขอการปกป้องจากพระ-
เจ้าให้พ้นจากความคิดแง่ลบ ความ 
คิดที่มีเหตุผลจอมปลอมที่ทําให้  
เราท้อใจ กล่าวปฏิเสธในพระนาม 
พระเยซู และทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์เสด็จมาครอบ-
ครองทั้งชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 27 พฤศจิกายน   
เยเรมีย์ 1:9-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 1:9-19 
ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11-14 นิมิตเรื่องกิ่งอัลมอนด์
แสดงถึงการเริ่มต้นพิพากษาของ
พระเจ้า เพราะว่าต้นอัลมอนด์เป็น
ต้นไม้พวกแรกที่ออกดอกในฤดู 
ใบไม้ผลิ  
 พระเจ้าทรงเห็นความบาปของยู-
ดาห์และบรรดาประชาชาติ และ
แน่นอนว่าพระองค์จะทรงพิพากษา
ในไม่ช้าเหมือนที่ต้นอัลมอนด์จะ
ออกดอกเร็วๆ นี้  

 หม้อน้ําที่กําลังเดือดพล่านเอียง
เทลงมาจากทางทิศเหนือและเท 
ลงบนยูดาห์หมายถึงบาบิโลนนํา  
การพิพากษาที่ เดือดพล่านของ
พระเจ้ามาราดลงบนประชากร  
ของเยเรมีย์ 
 
ข้อ 16 ประชาชนยูดาห์ได้ทําบาป
อย่างมาก พวกเขาเผาเครื่องหอม
บูชาและนมัสการพระอื่น  
 พระเจ้าทรงห้ามและกําชับไม่ให้
ทําเช่นนี้ (อพย.20:3-6) เพราะการ
ไหว้รูปเคารพเป็นการวางใจในสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้นแทนที่จะวางใจในพระ
เจ้าผู้ทรงสร้าง  
 แม้ชาวยูดาห์เป็นคนของพระเจ้า 
แต่พวกเขาเลือกที่จะติดตามพระ
เทียมเท็จ พระมากมายได้ล่อลวง
เราให้ละทิ้งพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรัพย์
สมบัติ ความใฝ่ฝัน การยอมรับจาก
ผู้อื่น และความก้าวหน้าในอาชีพ 
การงานกําลังดึงเราออกจากการ
อุทิศตัวให้กับพระเจ้า  
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 การมุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านี้แทนที่
จะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าทําให้ใจของ
เราเป็นเหมือนใจของยูดาห์ และ
พระเจ้าก็ทรงลงโทษยูดาห์อย่าง
รุนแรง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14-19 
ปัญหาที่เราเผชิญอยู่อาจจะดูไม่น่า
กลัวเหมือนของเยเรมีย์ แต่มันก็
ร้ายแรงและหนักเกินไปสําหรับเรา!  
 พระเจ้าทรงสัญญาต่อเยเรมีย์
และต่อเราว่า ไม่มีอะไรจะมีชัยชนะ
เหนือเรา พระองค์จะทรงช่วยเรา
ให้ผ่านปัญหาที่เจ็บปวดที่สุด  

จงเผชิญหน้ากับแต่ละวัน 

ด้วยความมั่นใจว่า 

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา 

และจะทรงน าเราผ่านพ้นไปได้ 

 พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา 
ทรงรักเรา ทรงห่วงใยเรา และทรง
ปกป้องเราอยู่เสมอ ไม่มีภัยอันตราย 
ใดๆ จะมากระทบเราได้ 

 บางครั้งเราอาจจะมีปัญหาได้ แต่
เป็นปัญหาที่พระเจ้าทรงอนุญาต 
และพระองค์ก็ทรงให้มีทางออกได้
ด้วย นี่คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระ-
บิดาของเรา 
 เรารู้จักและมีประสบการณ์ใน
การช่ วยกู้ ของพระเจ้ าหรือไม่ 
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงเป็นพระบิดาของเรา ทรงช่วย-
เหลือเรา และทรงนําเราอยู่เสมอ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารู้จัก
กับพระองค์มากขึ้น มีประสบการณ์
กับพระองค์มากขึ้น เพื่อเราจะเป็น
คนที่มั่นคงในพระเจ้า เติบโตขึ้นใน
พระองค์ และรับใช้พระองค์ได้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน   
เยเรมีย์ 2:1-12 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 2:1-12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 8      พระบาอัลเป็นหัวหน้า
เทพเจ้าเพศชายในศาสนาของชาว
คานาอัน  
 คําว่า “พระบาอลั” ในข้อนี้และ
ข้อ 23 สะท้อนถึงการกราบไหว้
พระบาอัลที่มีอยู่หลายแห่งในคา-
นาอัน พระบาอัลเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ การนมัสการ
พระบาอัลนั้นหมายถึงการบูชายัญ 
สัตว์และการร่วมประเวณีศักดิ์สิทธิ์ 
(ชายและหญิง) ในสถานบูชาบนที่สูง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 มเหสีของกษัตริย์อาหับคือนาง-
เยเซเบลได้นําเอาการนมัสการพระ
บาอัลเข้ามาในอาณาจักรเหนือ 
และในที่สุดก็กระจายไปถึงยูดาห์  
 การนมัสการพระบาอัลนั้นจะเน้น
ย้ําเรื่องเพศซึ่งเป็นการทดลองที่
เกิดขึ้นเสมอกับคนอิสราเอล ผู้ซึ่ง
ได้รับการทรงเรียกให้บริสุทธิ์ 
 

ข้อ 10      พระเจ้าตรัสว่าแม้แต่
ชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างคิททิม 
(ชาวไซปรัสที่อยู่ทางทิศตะวันตก) 
และเคดาห์  (บ้ านเกิดของเผ่ า
อาหรับซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทราย
ด้านตะวันออกของปาเลสไตน์) ยัง
จงรักภักดีต่อพระประจําชาติของ
พวกเขา แต่อิสราเอลกลับละทิ้ง
พระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเพื่อ
นมัสการสิ่งที่ไร้ค่า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
เรารู้สึกประทับใจกับเพื่อนที่รักษา
สัญญา และเราก็ผิดหวังกับคนที่
ผิดสัญญาในตอนหลัง  

 พระ เจ้ าทรงพอพระทั ย เมื่ อ
ประชากรของพระองค์เชื่อฟังใน
ตอนแรก แต่พระองค์ทรงพระพิโรธ
เมื่อพวกเขาผิดสัญญา  
 การทดลองทําให้เราหันเหออก
จากพระเจ้า ลองคิดถึงครั้งแรกที่
เราสัญญากับพระเจ้าว่าจะเชื่อฟัง
พระองค์ และถามตัวเองว่าเรายัง
รักษาสัญญานั้นอยู่หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

พระเจ้าทรงรักเรา มีพระคุณ  

พระเมตตาต่อเรา ดังนั้น 

ให้เรายืนหยัดกับพระองค์เสมอ 

อย่าให้การทดลอง 

ไม่ว่าจะจากโลกนีs้หรือจากเนือ้หนัง 

มาดึงเราออกจากพระองค์ไป  

 ให้เราติดสนิทกับพระองค์อย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อเราจะรับกําลังจาก
พระองค์ที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปกป้อง
เราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย จากการ 
ทดลองใด ๆ ที่จะนําเราออกไปจาก 
ทางของพระองค์ เราอาจจะอธิษฐาน
ออกเสียงจากพระธรรมสดุดี  16 
ประกาศการช่ วยกู้ ของพระเจ้ า 
อธิษฐานออกเสียงจนกระทั่งพระ
ธรรมสดุดี 16 นี้  เป็นคําอธิษฐาน 
ของเราเองอย่างแท้จริง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 29 พฤศจิกายน   
เยเรมีย์ 2:13-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 2:13-22 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16,17 
เมมฟิสอยู่ใกล้กรุงไคโรในปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ทางอียิปต์ตอนใต้ และทาห์-
ปานเหสอยู่ทางตะวันออกเฉียง 
เหนือของอียิปต์  
 เยเรมีย์อาจกล่าวถึงการบุกยูดาห์ 
ของฟาโรห์ชิชักในปี 926 ก่อน ค.ศ. 
(1พกษ.14:25) หรือการบุกของ
ฟาโรห์เนโค ในปี 609 ก่อน ค.ศ. 
ซึ่งทําให้กษัตริย์โยสิยาห์ของยูดาห์
ถูกฆ่าตาย (2พกษ.23:29,30)  

 เย เรมีย์ ต้อ งการชี้ ให้ เห็นว่ า
ประชาชนเป็นผู้ที่ก่อเรื่องนี้ขึ้นเอง
เพราะการกบฏของพวกเขา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13 ใครจะทิ้งธารน้ําเพื่อไปหา
บ่อซึ่งเป็นแค่หลุมเก็บน้ําฝน  
 พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าพวก
เขากําลังจะทําเช่นนี้ หากพวกเขา
ละทิ้งพระองค์ซึ่งเป็นธารน้ําแห่ง
ชีวิตไปกราบไหว้รูปเคารพ  
 ไม่เพียงแค่นั้นบ่อน้ําที่พวกเขา
เลือกยังแตกและว่างเปล่า  
 ประชาชนได้สร้างระบบศาสนา
เพื่อเก็บความจริง แต่ระบบเหล่านี้
ไร้ค่า ทําไมเราจะยึดติดกับสัญญา
ของ "บ่อน้ํา” ที่ไม่มั่นคง (เงินทอง 
อํานาจ ระบบศาสนา หรือสิ่งใดก็
ตามที่เปลี่ยนแปลงและเราให้เข้า
มาแทนที่พระเจ้า) ในเมื่อพระเจ้า
ทรงสัญญาว่าจะทําให้เราชุ่มชื่น
เพราะพระองค์เองเป็นน้ําแห่งชีวิต 
(ยน.4:10) 
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 เราเป็นเช่นคนอิสราเอลเช่นนี้
หรือไม่ อะไรคือบ่อน้ําที่แตกและ
ว่างเปล่านั้น และเราทําอย่างไรจึง
ได้กลับมาหาพระเจ้าซึ่งเป็นธารน้ํา
อีกครั้งหนึ่ง? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

ข้อ 22     คราบของความบาปนั้น
ฝังลึกลงไปใต้ผิวหนัง อิสราเอลติด
คราบที่ไม่อาจล้างออกได้แม้ว่าจะ
ใช้ผงซักฟอกที่แรงที่สุดก็ตาม  
 การชําระจิตวิญญาณต้องเข้าไป
ลึกถึงจิตใจ และนี่คืองานที่พระเจ้า
เท่านั้นทําได้ เราไม่อาจมองข้าม
ผลของบาป และหวั งว่ ามันจะ
หายไปเอง  

บาปของเราท าให้เกิดคราบฝังลึก 

ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ขจัดออกได้ 

พระองค์จะทรงขจัดออกให้  

ถ้าเรายินดีให้พระองค์ช าระเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดตา
ฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะเห็น
ถึงธารน้ําแห่งชีวิตคือพระเยซู -
คริสต์ และเราจะเป็นคนที่ยืนหยัด
กับธารน้ําแห่งชีวิตนี้ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน   
เยเรมีย์ 2:23-37 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 2:23-37 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 23-27 ประชาชนถูกเปรียบ
กับสัตว์ที่มองหาคู่ในฤดูผสมพันธุ์ 
 พวกเขาไม่สํารวมท่าที แต่วิ่งปรี่
เข้าไปหาอํานาจ เงินทอง กอง -
กําลังของพันธมิตรต่างชาติ และ
พระอื่นๆ  
 รูปเคารพไม่ได้ตามหาประชาชน 
แต่ประชาชนตามหารูปเคารพ 
พวกเขาวิ่งตามหาสิ่งเหล่านี้อย่าง- 
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บ้าคลั่ง จากนั้นก็สนุกสุขสมกับ
ความบาปของตนจนหยุดไม่ได้ พวก
เขาละอายก็ต่อเมื่อถูกจับได้เท่านั้น  

ถ้าเราต้องการสิ่งใดมาก 

จนยอมท าทุกอย่างเพื่อให้ได้มา  

นี่ก็เป็นสัญญาณว่าเราเสพติดสิ่งนั้น

และไม่สนใจพระเจ้า 

 

ข้อ 30 การเป็นผู้เผยพระวจนะใน
สมัยของเยเรมีย์ เป็นเรื่องเสี่ยง
อันตราย  
 ผู้ เผยพระวจนะต้ องวิพากษ์ 
วิจารณ์นโยบายของกษัตริย์ชั่ว 
และนี่ทําให้พวกเขาดูเหมือนคน
ทรยศต่อชาติ  
 กษัตริย์ทรงเกลียดชังผู้เผยพระ-
วจนะที่ต่อต้านนโยบายของพระองค์ 
และประชาชนมักจะเกลียดผู้เผย
พระวจนะเพราะเทศนาต่อต้านการ
ไหว้รูปเคารพ  
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 31,32 

 การลืมอาจเป็นเรื่องอันตราย ไม่
ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม  
 อิสราเอลลืมพระเจ้าเพราะมัวแต่
สนใจสิ่งที่น่าดึงดูดในโลกนี้  
 ยิ่งเราจดจ่อที่ความสุขของโลกนี้ 
เราก็ยิ่งลืมได้อย่างง่ายดายว่าพระ-
เจ้าทรงห่วงใยเรา ทรงรักเรา ทรง
เป็นที่พึ่งของเราและทรงนําเรา 
และยิ่งกว่านั้นคือเราลืมแม้แต่ว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า 
 อะไรทําให้ เรามีความสุขมาก
ที่สุด เราลืมพระเจ้าไปแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

แม้เราจะลืมพระเจ้า  

แต่พระองค์ก็ยังทรงรักเรา 

และทรงรอคอยเราอยู่เสมอ 

เหมือนกับเรื่องบุตรน้อยหลงหาย  

ที่คุณพ่อรอคอยการกลับมาของลูก

อยู่เสมอ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับความรักของพระองค์ที่ทรง
ห่วงใยเรา รักเรา และจัดเตรียมสิ่ง
ที่ดีให้กับเราเสมอ  
 ให้ เราใช้เวลานี้คิดถึงการจัด -
เตรียมต่าง ๆ ของพระเจ้าในชีวิต
ของเรา และให้เรานับพระพรแต่  
ละอย่างและกล่าวขอบพระคุณ 
พระเจ้าทีละเรื่องๆ และสรรเสริญ
พระองค์สํ าหรับการจัดเตรียม
ทั้งหมดของพระองค์นี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
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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