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จากใจศิษยาภิบาล 
องค์ประกอบส าคัญอันหนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือการอธิษฐาน และ

เมื่อเราส ารวจประวัติศาสตร์คริสตจักรเราจะเห็นว่าคนที่พระเจ้าใช้อย่าง
ยิ่งใหญ่นั้นล้วนแต่เป็นนักอธิษฐาน และที่น่าคิดก็คือ เขาอธิษฐานกันทีละ
นาน ๆ เป็นชั่วโมง ๆ เช่น John Wesley อธิษฐานทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง 
Martin Luther แม้งานของท่านจะยุ่งมาก ท่านจะอธิษฐานวันละ 3 ชั่วโมง 
หรือ E.M Bounds เป็นผู้ที่เขียนหนังสือ 9 เล่มเรื่องการอธิษฐานแม้เมื่อ
อายุ 75 ปี Bounds ก็ยังตื่นขึ้นมาแต่เช้า คุกเข่าอธิษฐานนานถึง 3 ชั่วโมง
ทุกวัน เป็นต้น  

เขาอธิษฐานได้นานเพราะเขาติดสนิทกับพระเจ้ามาก แต่ส าหรับเรา 
เราจะท าอย่างไรที่จะพัฒนาชีวิตแห่งการอธิษฐานให้ดียิ่งขึ้น 

ผมอยากจะขอแนะน าให้เราใช้พระธรรมสดุดีส าหรับการอธิษฐาน ซึ่ง
จากพระธรรมสดุดีนี้ เราสามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 วิธีดังนี้คือ 

1. อธิษฐานโดยการอ่านจากพระธรรมสดุดี โดยเลือกบทท่ีตรง
กบัสถานการณ์ของเราท่ีสุดน ามาอธิษฐาน อ่านโดยตรงจากพระ-
ธรรมบทนัน้  ๆ เลย  

เช่น เมื่อเรารู้สึกห่อเหี่ยว ท้อแท้ใจเราอาจจะใช้จากสดุดีบทที่ 63 ซึ่ง
เป็นตอนที่ ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ต้องหนีจากซาอูลหรือ เราอาจจะใช้
สดุดี 145  เมื่อหัวใจของเราอยากสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
และเรารู้สึกว่า ค าพูดของเราไม่พอ เราก็สามารถอ่านจากพระธรรมตอนนี้
สรรเสริญพระเจ้าได้ 
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2. อธิษฐานโดยใช้เน้ือหาหลกัจากสดุดีตอนใดตอนหน่ึงแล้ว 
และขยายความด้วยค าพดูของเรา 

เช่นในสดุดี 23:1 “พระเจา้ทรงเลี้ยงดูขา้พเจา้ดุจเลี้ยงแกะ  ขา้พเจา้จะ
ไมข่ดัสน” 

เราอาจจะอธิษฐานดังนี้ว่า “ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์รู้สึกโดด
เดี่ยว ไม่มีใครเข้าใจข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่
พระองค์ทรงเลี้ยงดูและดูแลข้าพระองค์ดุจเลี้ยงแกะข้าพระองค์เป็นแกะ
ของพระองค์ และพระองค์ทรงรักแกะของพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์
ทรงรักและทรงดูแลข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รักพระองค์ด้วยและข้า
พระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ในเรื่อง....... เป็นต้น” 

แต่สิ่งที่ส าคัญที่เราต้องจ าไว้คือ ไม่ใช่วิธีการ แต่เป็นเรื่องของหัวใจ ให้
เราอ่านพระธรรมสดุดีหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งเราเข้าใจหัวใจของผู้เขียน
สดุดี และติดตามหัวใจของเขาที่เขาร้องหาพระเจ้านั้นและเมื่อเราปฏิบัติสิ่ง
เหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ เราก็จะพัฒนาความกระหายที่เรามีต่อพระเจ้า 

 
 พระเจ้าทรงอวยพระพร 
  
                      นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

          ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 3:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

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

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 บัญญัติข้อนี้อยู่ในพระธรรม
เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-4 ซึ่งกล่าว
ไว้ว่าหญิงที่หย่าร้างและแต่งงาน
ใหม่แล้วไม่สามารถกลับมาคืนดีกับ
สามีคนแรก  
 ยูดาห์ “หย่า” จากพระเจ้าและ 
“แต่งงาน” กับพระอื่น พระเจ้ามี
สิทธิ์ที่จะตัดขาดกับประชาชนที่
หลงทางไปนี้ได้ แต่พระองค์ทรงน า 

พวกเขากลับมาอีกด้วยความเต็ม
พระทัยโดยพระกรุณาของพระองค์ 
 

ข้อ 2 “อย่างคนอาหรับในถิ ่น
ทุรกนัดาร” หมายถึง เหมือนกับ
โจรอาหรับที่ซ่อนตัวและคอยปล้น
กองคาราวานที่ผ่านไปมา  
 ยูดาห์วิ่งเข้าหาการกราบไหว้รูป
เคารพซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบง าความ-
คิดของคนทั้งชาติ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4,5 
แม้อิสราเอลจะท าบาปหนักหนา 
แต่พวกเขาก็ยังคงพูดราวกับว่า
พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า วิธี
เดียวที่พวกเขาท าคือท าให้บาป
ของพวกเขาดูเล็กลง  
 เมื่อเรารู้ตัวว่าเราท าบางอย่างผิด 
เราก็อยากจะท าให้ความผิดนั้นดู
เล็กลงเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกไม่ดี  
 เมื่ อ เ ร ามองข้ ามบาป  เ ร าก็
ย่อมจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและ
ยังคงท าบาปต่อไปอย่างแน่นอน  
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แต่ถ้าเราเห็นว่าท่าที 

และการกระท าผิดทุกอย่าง 

เป็นบาปร้ายแรงต่อพระเจ้า  

เราจะเริ่มเข้าใจว่าการอยู่ 

เพื่อพระเจ้าจริงๆ นั้นเป็นอย่างไร  

 มีบาปอะไรในชีวิตของเราหรือไม่
ที่เรามองว่ามันเล็กน้อยเกินกว่าจะ
ไปสนใจมัน พระเจ้าตรัสว่าเราต้อง
สารภาพบาปและหันเสียจากความ
บาปทุกอย่าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความรัก
พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา ที่แม้
เราผิดพลาด เราท าบาป พระเจ้าก็
ยังทรงรักเราอยู่ ไม่ถือโทษและให้
อภัยเราเสมอ 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
คริสต์ในมัทธิว 6:13 ที่บอกว่า 
“และขออย่าน าข้าพระองค์เข้าไป
ในการทดลอง  แต่ขอให้พ้นจาก
ซึง่ชัว่ร้าย”  และขอพระเจ้าทรงช่วย 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 2 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 3:6-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 3:6-13  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
บทที่ 3:6-6:30 
อาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลตก
เป็นเมืองขึ้นของอัสซี เรีย และ
ประชาชนถูกจับไปเป็นเชลย  
 บทเรียนอันน่าเศร้าสลดนี้น่าจะ
ท าให้อาณาจักรใต้หรือยูดาห์กลับมา
หาพระเจ้า แต่ยูดาห์ไม่สนใจ  

 เยเรมีย์วิงวอนยูดาห์ให้กลับมา
หาพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับ
หายนะเช่นนี้  
 เยเรมีย์กล่าวค าพยากรณ์นี้ใน
สมัยกษัตริย์โยสิยาห์คือระหว่างปี 
627-621 ก่อน ค.ศ.  
 แม้กษัตริย์โยสิยาห์จะเชื่อฟัง 
พระบัญชาของพระเจ้า แต่ประชา-
ชนก็ไม่ได้ยึดเอาแบบอย่าง ถ้ า
ประชาชนไม่ยอมกลับใจ พระเจ้า
ตรัสว่าพระองค์จะทรงท าลายชน
ชาตินี้เพราะความชั่วของกษัตริย์
มนัสเสห์ซึ่งเป็นปู่ของกษัตริย์โยสิ-
ยาห์ (2พกษ.23:25-27) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11-13 
อิสราเอลไม่แม้แต่จะแกล้งท าเป็น
เชื่อฟังพระเจ้า แต่ยูดาห์กลับสร้าง
ภาพว่า ตนเชื่ออย่างถูกต้องทั้งๆ 
ที่ไม่จริงใจ  
 หากมีค าสอนที่ถูกต้องแต่ไม่
อุทิศตัวอย่างจริงจัง ก็เหมือนกับ
การถวายเครื่องบูชาแต่ไม่ได้กลับ-
ใจใหม่  
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 เยเรมีย์ต้องกล่าวโทษชาวยูดาห์ 
เพราะพวกเขาแกล้งท าเป็นกลับใจ  
 ชีวิ ตที่ปราศจากความเชื่ อก็    
สิ้นหวัง การแสดงความเสียใจโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงก็โกหกหลอกลวง  

แค่เสียใจต่อความบาปนั้นยังไม่พอ 

การกลับใจใหม่ต้องมี 

การเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจ  

ซึ่งท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย 

 
 ดังนั้น การที่เราแค่รู้พระวจนะ
ของพระเจ้า แต่ไม่ประพฤติตาม 
หรือเรารู้เรื่องของพระเจ้าเพียงใน
สมอง หรือการที่เราไม่เชื่อฟังสิ่ง   
ที่พระเจ้าตรัสกับเรานั้น  ก็ไม่มี
ประโยชน์เลย  
 ประเด็นส าคัญไม่ใช่ที่รู้และเข้าใจ 
แต่สิ่งที่ส าคัญและถูกต้องคือ รู้และ
เข้าใจพระวจนะ รู้น้ าพระทัยของ 
พระเจ้า ประพฤติตามและตอบสนอง 
 เราได้ประพฤติตามและตอบ -
สนองพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ 

ในเรื่องอะไรบ้าง และเราตอบสนอง
ในทุกเรื่องหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าท าลาย
ความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมที่
ซาตานหลอกลวงให้เราท าบาปว่า
เป็นสิ่งที่สนุกสนาน หลอกไม่ให้เรา
ให้อภัยผู้อื่น หลอกให้เราแก้แค้น
ผู้อื่นเมื่อมีคนท าไม่ดีกับเรา  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าส าหรับ
หัวใจและความคิดของเราที่จะเชื่อ-
ฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็ม
ร้อยและไม่ประนีประนอม ทูลขอ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ านยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 3:14-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 3:14-21 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 12-18 อาณาจักรเหนือหรือ
อิสราเอลตกเป็นเชลย ถูกลงโทษ
เพราะความบาป  
 ชาวยูดาห์ดูถูกชาวอิสราเอล
เพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้าอย่าง
ชัดเจนและศีลธรรมก็ตกต่ า ถึง
อย่างนั้นเยเรมีย์ก็สัญญาว่าอิสรา-
เอลที่เหลืออยู่จะได้รับพระพรจาก
พระเจ้าหากพวกเขากลับมาหา
พระองค์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ยูดาห์ควรจะกลับมาหาพระเจ้า
หลังจากที่ เห็นความพินาศของ
อิสราเอล แต่พวกเขาไม่ยอมเปลี่ยน 
ความคิด ชาวยูดาห์ไม่ยอมหันมา
หาพระเจ้า ดังนั้นเยเรมีย์จึงกระตุ้น
พวกเขาด้วยการบอกถึงพระสัญญา
ของพระเจ้าที่คนส่วนน้อยที่เหลือ 
อยู่ของอิสราเอลจะได้รับหากพวก
เขากลับใจ 
 
ข้อ 16,17 ในสมัยที่ โซโลมอน
ปกครองอิ ส ร า เ อ ลซึ่ ง ยั ง ร ว ม
อาณาจักรกันอยู่นั้น ประชาชน
นมัสการพระเจ้าในพระวิหารอัน
งดงาม  
 พระวิหารเป็นที่ เก็บหีบพันธ-
สัญญาซึ่งแสดงถึงการสถิตอยู่ของ 
พระเจ้ากับประชาชน หีบนี้ เก็บ
แผ่นศิลาบัญญัติสิบประการ(ดู 
อพย.25:10-22)  
 เราไม่จ าเป็นต้องเฝ้าคิดถึงหีบ
พันธสัญญาอีกต่อไป เพราะว่าใน
อาณาจักรที่จะมาถึง พระเจ้าจะ
ทรงสถิตกับประชาชนของพระองค์
ทุกๆ คนผ่านทางพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทาน
ผู้น าให้แก่ประชากรของพระองค์ 
(“ผู้เลี้ยงแกะ” ซึ่งถูกใจพระเจ้า) ผู้
ซึ่งจะติดตามพระองค์ เต็มไปด้วย
ความรู้  (สติปัญญา) และความ
เข้าใจ  
 พระเจ้าทรงเห็นว่าอิสราเอล
ก าลังขาดทิศทาง เป็นเรือที่ขาด
หางเสือ ดังนั้นพระองค์ทรงสัญญา
ว่าจะประทานผู้น าที่ถูกต้องให้  
 หากผู้น าที่ เราไว้ใจให้น าและ
ก าหนดทิศทางไม่ติดตามพระเจ้า 
พวกเขาจะน าเราหลงทาง  
 จงอธิษฐานขอผู้น าที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าทั้งในระดับประเทศ 
สังคม และคริสตจักรของเรา ขอให้
เป็นคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีและน า 
พระปัญญาของพระเจ้ามาให้เรา 
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ประเด็นแรกคือเราต้องอธิษฐาเผ่ือ 

ผู้น าในคริสตจักรของเราในขณะนี้ 

แต่อีกประเด็นหนึ่งคือ ตัวเราเอง 

ที่จะพัฒนาตัวเราให้พระเจ้าทรงใช้ 

เพื่อเราจะสามารถเป็นผู้น าได้  

 เราอาจจะคิดว่า เราไม่มีของ-
ประทาน หรือเราไม่อยากเป็นผู้น า 
แต่การเป็นผู้น านั้นไม่ใช่ในคริสต-
จักรเท่านั้น แม้เราไม่เป็นผู้น าใน
คริสตจักร แต่เราก็ต้องน าตัวเราเอง 
และน าญาติพี่น้องหรือที่แน่นอน   
คือลูก หลานของเรา 
 เราได้สร้างและพัฒนาชีวิตของ
เราอย่างไรบ้าง และเรามีแผนการ
ที่จะสร้างและพัฒนาชีวิตของเรา
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับศิษยาภิบาล ผู้น าในคริสต-
จักร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง มัคนายก 
หรือ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าเซลล์
หรือพี่เลี้ยงที่ดูแลจิตวิญญาณของ
เรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเขา 
และครอบครัวของเขาให้จ าเริญขึ้น
ในด้านต่างๆ เพื่อเขาจะมีก าลังใน
การรับใช้พระเจ้า  คริสตจักร และ
พวกเราตลอดไป 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับ พ่อ แม่ และพี่ของเรา ผู้-
อาวุโสในบ้านของเราที่สร้างเราด้วย
ความรัก เช่นเดียวกัน ขอพระเจ้า
ทรงโปรดอวยพระพรท่านเหล่านี้
ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ เพื่อ
เขาจะมีก าลั ง ในการสร้ างและ
พัฒนาพวกเราต่อไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

วันที่ 4 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 3:22-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 3:22-25 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระ เจ้ าตรัสอะไรกับท่านบ้าง    
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22-25 
เยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงวันที่อิสรา-
เอลจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
วันที่การนมัสการอย่างแท้จริงจะ
ถู กตั้ ง ขึ้ น มาอี กแล ะวั นที่ บ าป
ทั้งหลายถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่า
อับอาย  
 โลกของเราชื่นชอบความตื่นเต้นที่
ได้จากความมั่งมี การแข่งขัน และ 
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ความสุขทางเพศ แต่มองข้ าม
ความบาปซึ่งมักจะมาคู่กับความ
ตื่นเต้นเหล่านี้ น่าเศร้าที่มีไม่กี่คน
ได้เห็นตัวจริงของความบาป ซึ่งก็
คือการล่อลวง  
 คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความ
จริงจนกว่าพวกเขาจะถูกท าลาย
เพราะบาปที่พวกเขาไขว่คว้า  

ประโยชน์ของการเชื่อพระวจนะ 

ของพระเจ้าคือ เราไม่ต้องเรียนรู้ 

เรื่องผลร้ายของความบาป 

จากประสบการณ์ท่ียากล าบาก 

 ท่ า น มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ค ว า ม
เจ็บปวดเพราะความบาปอะไรบ้าง 
และท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้าง
จากประสบการณ์นี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้หัวใจ
ของเราตระหนักถึงความรุนแรง
ของความบาป ให้เราเกลียดความ- 

บาป และทูลขอก าลังจากพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ที่เราจะด าเนินชีวิต
ด้วยความบริสุทธิ์เพื่อเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 5 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 4:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์4:1-9  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 6,7 
“ภยัพิบติัมาจากทางเหนือ“ คือ
มาจากบาบิโลน เมื่อกษัตริย์นาโบ- 
โปลาสซาร์และเนบูคัดซาร์ที่ 2 เข้า
โจมตี (ดู 2พศด.36) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3   
เยเรมีย์บอกให้ประชาชนทลาย
ความแข็งกระด้างในจิตใจเหมือน 
กับการพรวนดินที่แข็ง  

 กษัตริย์ที่ ดี อย่ างโยสิยาห์ ได้
พยายามที่ จ ะน าประชาชนให้
กลับมาหาพระเจ้า แต่ประชาชน
ยังคงนมัสการรูปเคารพของพวก
เขาอย่างลับๆ จิตใจของพวกเขา
ดื้อด้านต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  

เยเรมีย์กล่าวว่า 

ประชาชนต้องเอาความบาปซึ่งท าให้

จิตใจแข็งกระด้างออกไปก่อน 

เพื่อที่เมล็ดแห่งค าสั่งสอน 

ของพระเจ้าจะสามารถหยั่งรากได้  

 เช่นเดียวกัน เราก็ต้องเอาความ
บาปที่ท า ให้จิตใจของเราแข็ง -
กระด้างออกไปก่อน หากเราอยาก
ให้พระวจนะของพระเจ้าหยั่งราก
และเติบโตขึ้นในชีวิตเรา 
 พี่น้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้
หรือไม่ ? หลายครั้ งที่ เราตั้ ง ใจ
ศึกษาพระวจนะหรือพยายามเฝ้า-
เดี่ยว จริงจังกับพระเจ้า แต่สภาพ-
การของเรานั้นเหมือนกับเราเดิน
ชนก าแพง ไม่มีอะไรที่ เป็นฝ่าย
วิญญาณ หรือความเต็มอิ่มเกิดขึ้น
เลย  
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 เป็นไปได้หรือไม่ที่ยังมีความ -
บาปที่เราไม่ได้เอาออกไป หรือยัง
มีความขมขื่น ยังเก็บหัวใจที่ไม่ได้
ให้อภัยเอาไว้อยู่ ถ้าเป็นเช่นนั้น 
เราต้องจัดการก่อนที่พระพรฝ่าย
วิญญาณจะเข้ามา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามพระธรรมสดุดีบทที่
139:23-24 ที่กล่าวไว้ว่า “ ข้าแต่
พระเจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์
และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค ์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา
นิรนัดร์” อธิษฐานทูลขอพระเจ้า
ทรงให้เราเห็นสภาพจิตวิญญาณ
ของเรา เพื่อเราจะสามารถที่จะ
จัดการความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่    
ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวให้ออกไปจาก
เราเสีย 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 6 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 4:10-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 4:10-31 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 15      “ความชั่วร้าย” เริ่ม
ประกาศที่ดาน จากนั้นจึงเป็นที่
เนินเขาของเอฟราอิม  
 เพราะว่าดานเป็นพรมแดนทาง
เหนือของอิสราเอล ดังนั้นเมื่อพวก
ศัตรูยกทัพบุกมาทางเหนือ คนเผ่า
ดานจะเป็นพวกแรกที่เห็น  
 

 ไม่มีใครหยุดกองทัพนั้นได้เพราะ
การรุกรานของศัตรูเป็นบทลงโทษ
ของบาปทีป่ระชาชนได้ท า 
 

ข้อ 19-31        เยเรมีย์ทุกข์ใจ
อย่างหนักที่รู้ว่าความย่อยยับที่เกิด
จากการพิพากษาจะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน  
 การลงโทษนี้จะมีต่อไปจนกว่า
ประชาชนจะละทิ้งความบาปและ
ยอมฟังพระเจ้า  
 แม้ค าพยากรณ์นี้จะหมายถึงการ
เสียกรุงให้บาบิโลน แต่ก็อาจเป็น
ตอนที่บรรยายเรื่องการพิพากษา
คนบาปทุกคนในวาระสุดท้าย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 21   
ยูดาห์ช่ าชองในการท าชั่วและไม่
รู้จักการท าดี  

การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่แค่

หลีกเลี่ยงความบาป แต่จ าเป็นต้อง

ตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีวินัยด้วย  
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 เราต้องฝึกตัวเองให้ด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้องเพราะพระเจ้าทรง
สนใจความประพฤติของเรา  
 เราควรแสวงหาความเป็นเลิศใน
การด าเนินชีวิตคริสเตียนมากพอๆ 
กับที่เราแสวงหาความเป็นเลิศใน
การท างาน 

พระเจ้าได้ประทาน 

พระวจนะของพระองค์ให้กับเรา 

เป็นคัมภีร์แห่งการด าเนินชีวิต  

ถ้าเราต้องการความเป็นเลิศ 

ในการด าเนินชีวิต ให้เราศึกษา 

จากพระวจนะของพระองค์  

 ไม่เพียงแต่การด าเนินชีวิตของ
เราเท่านั้น แต่รวมถึงทุกอย่างไม่วา่ 
ทางด้านธุรกิจ การงาน การเรียน 
ความสัมพันธ์ 
 เราต้องตั้งใจใช้เวลาสม่ าเสมอกับ
พระวจนะและกับพระเจ้า เพื่อเรา
จะสามารถเป็นเลิศในการด าเนิน
ชีวิตได้   
 เราได้จัดเวลาของเรากับพระ -
วจนะและกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่เป็น
เลิศในทุก ๆ ด้านเพื่อถวายเกียรติ
แด่พระองค์ได้ ทูลขอพระเจ้าทรง
น าความคิดของเราที่เราจะคิดแบบ
พระองค์ เพื่อเราจะด าเนินชีวิตที่ดี
เลิศแบบน้ าพระทัยของพระองค์ 
ไม่ใช่แบบความคิดของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจา ะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

วันที่ 7 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 5:1-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์  5:1-17 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 4,5 
 แม้แต่บรรดาผู้น าที่รู้จักบัญญัติ
ของพระเจ้าและเข้าใจพระวจนะ
เรื่องการพิพากษาของพระองค์ก็ได้
ปฏิเสธพระองค์ 
  พวกเขาควรจะสอนและชี้ทาง
สว่างให้แก่ประชาชน แต่พวกเขา
กลับล่อประชาชนให้หลงท าบาป  
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 เยเรมีย์สังเกตคนยากจนและคน
โง่เขลาซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักทางของ
พระเจ้า และพบว่าพวกเขาไม่ได้
เรียนรู้บทบัญญัติของพระเจ้าจาก
ผู้น าของตน ดังนั้นการค้นหาคนดี
ของพระเจ้าในเยรูซาเล็มจึงสิ้นสุดลง  
 คนที่ไม่ติดตามพระเจ้าอย่าง
แท้จริงมีอยู่ในสังคมทุกระดับ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง บทที่ 7 
พระเจ้าทรงให้ประชาชนเหล่านี้
รับผิดชอบต่อความบาปของลูก-
หลานของตน เพราะว่าพวกเขาท า
ตามอย่างของพ่อแม่  

พระเจ้าจะทรงให้เรารับผิดชอบ 

หากชีวิตเราเป็นตัวอย่างให้คนอื่น

หลงไปจากทางของพระองค์  

โดยเฉพาะลูกหลานของเรา 

 เมื่อบางคนท าบาป แล้วบอกว่า 
“นัน่ม ันเป็นเรือ่งของฉัน ฉันจะ
รับผิดชอบต่อพระเจ้าเอง บาปนี้
เป็นบาปส่วนตวั คนอืน่ไมเ่กีย่ว”  

ค าพูดเช่นนี้ดูเหมือนถูกต้อง แต่
จริงๆ ไม่ใช่  

ความบาปของเราจะส่งผล 

และมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวย พระ-
พรและทรงน าผู้น าของเรา ไม่ว่าจะ
เป็นในคริสตจักร ที่ท างานหรือใน
ครอบครัว ให้เขามีก าลังและมีสติ- 
ปัญญาจากพระองค์ในการน าอย่าง
ถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระองค์
ด้วย 
 ถ้าเราเป็นผู้น า ทูลขอพระเจ้าให้
เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์
เสมอ เพื่อเราจะเกิดผลในการดูแล
ลูกแกะของพระเจ้า และผู้ตามที่
พระเจ้ามอบให้กับเราดูแลนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 8 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 5:18-31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 5:18-31 
ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21   เราเคยคุยกับคนที่ไม่ได้
สนใจในสิ่งที่เราพูดหรือไม่?  
 เยเรมีย์บอกประชาชนว่าตาและ
หูของพวกเขาไม่มีประโยชน์อะไร
เลย เพราะพวกเขาไม่ยอมดูหรือ
ฟังถ้อยค าของพระเจ้า  
 ชนยูดาห์และอิสราเอลโง่มากที่
ท าเป็นหูตึงกับพระวจนะของพระ-
เจ้าเมื่อพระองค์ทรงท าพันธสัญญา 
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เรื่องพระพรจากการเชื่อฟังและ
เรื่องความพินาศจากการไม่เชื่อฟัง  

หากเราไม่ฟังเมื่อพระเจ้าตรัส 

ผ่านพระวจนะหรือผู้รับใช้ของพระองค์ 

เราก็ท าร้ายตัวเอง ถ้อยค าของ 

พระเจ้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงเราได้

หากเราไม่รับฟัง 

 

ข้อ 28,29 พระเจ้าทรงพอพระทัย
คนใดหรือชนชาติใดก็ตามที่ปฏิบัติ
ต่อลูกก าพร้าอย่างยุติธรรมและ
ดูแลคนยากจน  
 คนชั่วในอิสราเอลปฏิบัติต่อคนที่
ปกป้องตัวเองไม่ได้อย่างไร้ความ
ยุติธรรม พระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งนี้
อย่างมาก  
 เราท าอะไรบ้างเพื่อช่วยคนที่
ปกป้องตนเองไม่ได้ซึ่งอยู่รอบๆ 
ตัว เรา ไม่ว่ าจะ เป็นลูกก าพร้ า  
คนยากจน คนเร่ร่อน และคนที่อยู่
อย่างโดดเดี่ยว? 
____________________________
____________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 22-24 
เรามีท่าทีอย่างไรเมื่อเราอยู่ต่อหน้า
พระเจ้า?  
 เราควรจะเข้าหาพระเจ้าด้วย
ความเกรงกลัวและตัวสั่นสะท้าน 
(นั่นคือ ความย าเกรงและนับถือ) 
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ก าหนด
ขอบเขตให้ทะเลและประทานฝน
และการเก็บเกี่ยว  
 พระเจ้าได้ทรงลดสิทธิประโยชน์
ของยูดาห์และอิสราเอลเพราะพวก
เขาให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้
มากกว่าพระองค์ พระองค์ทรงท า
เช่นนี้เพราะหวังว่าพวกเขาจะหัน
กลับมาหาพระองค์  
 จงอุทิศตั วแด่พระ เจ้ าก่ อนที่
พระองค์จะทรงริบเอาทรัพย์สมบัติ
ที่เราชื่นชอบไป 
 พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์ทรง
ต้องการให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดใน
โลกนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงน าสิ่งที่
เราคิดว่าดี แต่ไม่ดีที่สุดออกจาก
เรา  
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พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ว่า  

การที่เราเข้าสนิทกับพระองค์ 

จะเป็นแหล่งแห่งพระพร 

 แหล่งแห่งการเกิดผล ดังนั้น

พระองค์จึงต้องลดสิทธิบางอย่าง 

ของเราลงเพื่อให้เรา 

กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่ง 

 เราควรให้การเข้าสนิทกับพระองค์
เป็นวิถีชีวิตของเราอยู่เสมอ อะไร
คือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราเข้าสนิท
กับพระเยซูคริสต์? 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับการ
เข้าใกล้พระองค์ เช่น “น าข้าใกล้
พระองค์” หรือ “ข้ารักพระองค์ ข้า
จึงขอบูชา” เทใจของเราให้กับพระ-
เจ้าให้เนื้อเพลงนี้เป็นค าอธิษฐาน
ของเราที่มีต่อพระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา และครอบ-
ครองชีวิตของเราทั้งหมด  

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 9 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 6:1-15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 6:1-15 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 1 
พระเจ้าทรงเตือนชาวเบนยามินซึ่ง
เป็นเผ่าของเยเรมีย์เองให้หนีไป
เมืองเทโคอาซึ่งอยู่ห่างจากทางใต้
ของเยรูซาเล็มไปราว 19 กิโลเมตร 
เพราะกรุงเยรูซาเล็มจะถูกปิดล้อม  
 อย่าคิดว่าก าแพงเมืองที่สูงใหญ่
ของเยรูซาเล็มจะปลอดภัย  
 สัญญาณควันเตือนภัยจะปะทุขึ้น 
ที่ เบธฮัคเคเรมซึ่ งอยู่ตรงกลาง
ระหว่างเยรูซาเล็มและเบธเลเฮม 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10  ประชาชาติโกรธและปิดหู
ตั วเอง พวกเขาไม่ต้องการบท -
บัญญัติ ของพระเจ้าเพราะการอยู่
เพื่อพระเจ้าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนัก  
 คนในทุกวันนี้ก็ เหมือนกับคน  
ในสมัยเยเรมีย์คือไม่ชอบพระ - 
บัญชาของพระเจ้าที่สั่งให้ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีวินัย  

แม้ว่าผู้คนจะไม่พอใจ  

เราก็ต้องกล่าวพระวจนะพระเจ้าตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของเราคือ 

การกล่าวพระวจนะของพระเจ้า 

ความรับผิดชอบของพวกเขาคือ 

การยอมรับ  

 เราต้องไม่ให้สิ่งที่คนต้องการฟัง
มาก าหนดสิ่งที่เราจะพูด 
 

ข้อ 14  “อย่าไปสนใจมัน แล้วมันก็
จะผ่านไปเอง” ฟังดูคุ้นหูไหม นี่คือ
การตอบสนองของอิสราเอลต่อค า
เตือนของเยเรมีย์  
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 พวกเขารับฟังแต่ค าพยากรณ์
เรื่องสันติสุขเพราะไม่ชอบที่เยเร-
มีย์กล่าวโทษความบาปของพวก
เขา แต่การปฏิเสธความจริงไม่อาจ
เปลี่ยนโทษของบาปได้ สิ่งที่พระ-
เจ้าตรัสจะเกิดขึ้นเสมอ  

ความบาปไม่ได้หมดไป 

โดยการปฏิเสธว่าไม่มีบาป  

เราต้องสารภาพต่อพระเจ้าว่า 

เราได้ท าบาปและขอพระองค์ 

ทรงยกโทษให้เรา 

 ชีวิตที่ไม่มีบาปจะเป็นชีวิตที่เรา
สามารถรับค าตอบจากพระเจ้าได้
ง่ายขึ้น เพราะความบาปเป็นเหมือน 
ก าแพง เป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง
ระหว่างพระเจ้าและเรา  
 ดังนั้นการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์กับ
พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้
เรามีชีวิตที่รับพระพร และเป็นพร 
ชีวิตที่เต็มอิ่มและเกิดผล  
 
 
 

 เราได้ตั้งใจที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์
หรือไม่ และเราได้วางแผนชีวิต
อย่างไรบ้างที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์  
กับพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และถึงความ
เล็กน้อยและความจ ากัดของมนุษย์ 
โดยอธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
139 อธิษฐานหลายๆ รอบจากพระ
ธรรมตอนนี้  จนกระทั่ง เรารู้สึก
สัมผัสพระเจ้า และสัมผัสว่าสดุดี
บทที่  1 39  นี้ เ ป็ นค าอธิษ ฐาน
ส่วนตัวของเราจริงๆ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 

__________________ 
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วันที่ 10 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 6:16-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 6:16-30 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16 
ทางที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตคือ
ทางโบราณ เป็นทางที่พระเจ้าทรง
ชี้น า แต่ประชาชนไม่ยอมรับทางของ
พระองค์ กลับไปตามทางของตน  
 เร า เองก็ เจอกับภาวะที่ ต้ อ ง
ตัดสิน ใจว่ าจ ะ ไปตามทางที่ ดู
โบราณของพระเจ้าแต่ถูกต้องหรือ
ตามทางใหม่ที่เราเลือกเองเช่นกัน  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อย่าเลือกผิด  

เพราะทางเดียวที่น าไปสู่สันติสุขและ 

“การพักสงบส าหรับจิตใจ”   

คือเดินในทางของพระเจ้า 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 29,30 
 โลหะบริสุทธิ์ได้ด้วยไฟ เมื่อมัน
ได้รับความร้อน สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จะ
ถูก เผาไปและเหลือแต่ โลหะที่
บริสุทธิ์ไว้  
 แต่เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบชน- 
ยูดาห์ พระองค์ไม่พบความบริสุทธิ์
ในชีวิตของพวกเขา พวกเขายังคง
อยู่ในความบาปของตน  
 เราเห็นความไม่บริสุทธิ์ในชีวิต
ของเราเองที่ควรจะถูกเผาออกไป
หรือไม่? สารภาพสิ่งเหล่านั้นกับ
พระเจ้าและยอมให้พระองค์ช าระ
ให้เราบริสุทธิ์ตามที่พระองค์ทรง
พอพระทัย 
 ใช้เวลานี้เพื่อพิจารณาชีวิตด้าน
ต่างๆ ของเรา ส่วนใดบ้างที่พระ- 

เจ้าได้ทรงท าให้บริสุทธิ์แล้ว? จง
ขอบคุณพระองค์ ส าหรั บสิ่ งที่
พระองค์ทรงท าอยู่ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เราต้องตระหนักถึงความรุนแรง 

ของความบาป อย่าเล่นกบัความบาป 

เราต้องตั้งใจที่จะหลีกหนีความบาป

อย่างสุดชีวิต  

 ซาตานมันฉลาดมาก มันเสนอ
ความบาปมาให้มนุษย์ในรูปแบบที่
สวยงาม และสนุกตื่นเต้น เช่นเรื่อง
เพศที่ยั่วยวน เรื่องความโลภท าให้
เราสะดวกสบายในชีวิต เป็นต้น 
แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ความพินาศ  
 แผนการของซาตานแบบนี้มันใช้
มาตั้งแต่สมัยที่มันหลอกลวงเอวา
แล้ว และมันก็ยังใช้อยู่และก็ยัง
ประสบความส าเร็จอยู่เหมือนเดิม 
ดังนั้น เราต้องด าเนินชีวิตในยุค
สุดท้ายนี้ด้วยความระมัดระวังและ
ไม่ประมาท 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
91 ทูลขอและประกาศการปกป้อง
จากพระเจ้า อธิษฐานหลาย ๆ รอบ
จากพระธรรมตอนนี้ จนกระทั่ง 
พระวจนะของพระเจ้าในสดุดีตอน 
นี้เป็นชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 11 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 7:1-8:3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 7:1-8:3 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
บทที่ 7:1–บทที่ 10:25 
 ในตอนนี้ พระเจ้าทรงส่งเยเรมีย์
ไปที่ประตูพระวิหารเพื่อจัดการกับ
ความเชื่อผิดๆ ที่ว่าพระเจ้าจะไม่
ยอมให้พระวิหารและคนที่อาศัยอยู่
ใกล้ๆ บริเวณนั้นเป็นอันตราย  
 เยเรมีย์ต าหนิประชาชนเรื่อง
ศาสนาจอมปลอมและไร้ค่า เรื่อง
การไหว้รูปเคารพและเรื่องความ- 

ประพฤติที่ไร้ยางอาย ของทั้ง
ประชาชนและผู้น า 
 เยเรมีย์กล่าวว่าชนยูดาห์เหมือน
ผลไม้สุกที่พร้อมจะถูกปลิด พวก
เขาสุกพร้อมรับการพิพากษาและ
การตกเป็นเชลย  
 สิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์เยโฮ-
ยาคิมซึ่งเป็นหุ่นเชิดของอียิปต์ 
ในขณะที่พวกเขาอยู่ในภาวะตกใจ
เพราะกษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ 
พวกเขาก็กลับล าฝ่ายวิญญาณโดย
การยกเลิกสิ่งดีๆ มากมายที่กษัตริย์ 
โยสิยาห์ได้ท าไว้  
 เรื่องหลักของพระธรรมตอนนี้คือ 
เรื่องศาสนาจอมปลอม เรื่องการ
ไหว้รูปเคารพ และเรื่องการหน้าซื่อ
ใจคด เยเรมีย์เกือบจะถูกฆ่าตาย
เพราะค าเทศนาตอนนี้ แต่ข้าราช-
การของยูดาห์ได้ช่วยเหลือเขาไว้  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน 

บทที่ 7:9-11 



30 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 

 มีหลายอย่างที่ คล้ ายคลึ งกัน
ระหว่างมุมมองของคนยูดาห์ที่มีต่อ
พระวิหารกับมุมมองของหลายคน
ที่มีต่อคริสตจักรของตนในเวลานี้  
[1] พวกเขาไม่ได้ท าให้พระวิหาร
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของ
พวกเขา  

- พวกเราไปคริสตจักรที่สวย -
งาม ไปร่วมการนมัสการซึ่ง
ซ้อมมาอย่างดี แต่เรามักจะไม่
น าการสถิตของพระเจ้าไปกับ
เราด้วยตลอดสัปดาห์  

[2] ภาพพจน์ของพระวิหารมีความ 
ส าคัญกว่าแก่นแท้ของความเชื่อ  

- ภาพพจน์ในการไปคริสตจักร
หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจ
ส าคัญมากกว่าชีวิตที่เปลี่ยน- 
แปลงเพื่อพระเจ้า  

[3] ประชาชนใช้พระวิหารเป็นที่
หลบภัย  

- หลายคนเข้ามามีส่วนร่วมทาง
ศาสนาเพื่อหลบซ่อน คิดว่า
ศาสนาจะปกป้องพวกเขาจาก
ความชั่วและปัญหาได้ 

 แม้เราเชื่อในพระเจ้า เป็นคริส-
เตียนแล้วก็ตาม ซาตานมันก็ไม่
ปล่อยมือเรา มันยังจะจัดการเราอยู่
เสมอ โดยการให้เราเป็นคริสเตียน
แบบศาสนา เย็นชา ไม่สนใจพระ-
เจ้า และน าเราให้หลงทางไป 
 เราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์
นั้น เราต้องไม่ให้ซาตานหลอก คือ
เราต้องเน้นเรื่องจิตวิญญาณ ไม่ใช่
ที่พิธีกรรมทางศาสนา เราต้อง
เข้าใจเรื่องของแก่นความเชื่อไม่ใช่
รูปแบบข้างนอกหรือภาพพจน์ 

วิธีที่เราจะชนะซาตานคือ  

เราต้องศึกษาและเข้าใจความจริง

จากพระวจนะของพระเจ้า  

และเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้า

โดยการพึ่งพาพระวิญญาณ 

 ดังนั้น เราได้จัดระบบชีวิตของ
เราที่ จะ เฝ้ า เดี่ ยว  เข้ าสนิทกับ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และประพฤติ
ตามพระวจนะอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าโปรด
ประทานสติปัญญาและการดลจิต
ดลใจกับเราที่จะเฝ้าเดี่ยวและเข้า
สนิทกับพระเจ้าทุกๆ วันอย่าง
กระตือรือร้น 
 อธิ ษ ฐ านขอพระเจ้ าปร ะทาน
ความเข้าใจและก าลังกับเราที่เรา
จะประพฤติตามพระวจนะของพระ
เ จ้ า ใ น ทุ ก ๆ  เ รื่ อ ง อ ย่ า ง ไ ม่
ประนีประนอม 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 12 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 8:4-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 8:4-12 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4-6 
เมื่อล้มลงหรือรู้ตัวว่าไปผิดทาง สิ่ง
ที่ควรท ามากที่สุดคือ การลุกขึ้น
หรือเปลี่ยนทาง  
 แต่เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตร
ชนชาตินี้ พระองค์ทรงเห็นประชา-
ชนใช้ชีวิตอยู่ ในความบาปด้วย
ความเต็มใจ หลอกตัวเองว่าจะไม่มี
ผลตามมา  

 จิตส านึกของพวกเขาตายด้าน
จนไม่สนใจว่าพระเจ้ามีพระประ -
สงค์อะไรในชีวิต และยังพยายาม
ท าให้บาปเป็นเรื่องเล็กน้อย  
 มีอะไรบ่งบอกว่าเราได้ล้มลงหรือ
มุ่งไปผิดทางหรือไม่ เราท าอย่างไร
เพื่อให้กลับมาอยู่ ในทางที่ถูกที่
ควร?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 เราที่เป็นผู้เชื่อนั้น เราอาจจะผิด-
พลาด อาจจะท าบาปเพราะความ
อ่อนแอของเราได้ แต่เราต้องไม่ให้
ซาตานหลอกโดยการไม่ยอมกลับ
ใจ ไม่ยอมลุกขึ้นมา และถล าลึกลง
ไปอีก  

เราต้องต่อสู้กับมาร  

ต่อสู้กับเนื้อหนังของตัวเอง  

ต่อสู้กับความคิดแง่ลบ  

โดยการประกาศความจริงของพระเจ้า 

“จงต่อสู้กับมาร  

แล้วมันจะหนีท่านไป” นี่คือสิ่งที่

พระธรรมยากอบได้บอกกับเราไว้ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้าครอบครอง โดยเฉพาะ
ความคิดของเรา ทูลขอพระเจ้าทรง
ท าลายความคิดที่มีเหตุผลจอม -
ปลอม และทิฐิมานะทุกประการ
ที่ตั้งตัวขึ้นต่อต้านพระคริสต์เป็น
ป้อมประการที่ซาตานสร้างขึ้นใน
จิตใจของเรา และประกาศมอบ
ถวายความคิดจิตใจของเราทั้ ง 
หมดทั้ งสิ้ น ให้ กั บพระ เจ้ าด้ ว ย 
ความเต็มใจ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 13 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 8:13-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 8:13-22 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 22  กิเลอาดมีชื่อเสียงในเรื่อง
ยารักษาโรค  
 ค าถามในข้อนี้จึงเป็นส านวน
โวหารที่ไม่ต้องการค าตอบ เพราะ
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าค าตอบคือ “มี” 
แต่อิสราเอลไม่ได้ทา “ยา” นี้ พวก
เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า  
 แม้ว่าความเจ็บปวดฝ่ายวิญญาณ
ของประชาชนจะสาหัสมาก แต่ก็ 

สามารถรักษาให้หายได้ แต่ประ-
ชาชนไม่ยอมใช้ยา  
 พระเจ้าทรงรักษาบาดแผลที่
พวกเขาสร้ างให้ตัว เองได้  แต่
พระองค์จะไม่ทรงบังคับให้คนมา
หาพระองค์เพื่อรับการรักษา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ในข้อ 20-22 
 ค าพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
อารมณ์ของเยเรมีย์อย่างชัดเจน
เมื่อเขาเห็นประชาชนปฏิเสธพระ
เจ้า เขาทุกข์ใจแสนสาหัสที่ เห็น
โลกก าลังจะตายในความบาป  

เราเฝ้ามองโลกเดียวกันนี้  

โลกที่ก าลังจะตายในความบาป 

โลกที่ยังคงปฏิเสธพระเจ้า  

แต่ใจของเราเป็นทุกข์เพราะเพื่อน 

เพื่อนบ้าน และโลกของเรา 

ที่ก าลังพินาศแค่ไหน?  

 ความรู้สึกห่วงใยและทุกข์ ใจ
อย่างเยเรมีย์เท่านั้นที่จะผลักดันให้
เรายื่นมือออกไปช่วยพวกเขา  
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 เราต้องเริ่มขอให้พระเจ้าท าให้
หัวใจของเราแตกสลายเพื่อโลกที่
พระองค์ทรงรัก 
 ปัจจุบัน เราได้เห็นสังคมตกอยู่
ในสภาพแง่ลบอย่างมาก เราเห็น
ความบาปต่างๆ ปรากฏอย่าง
มากมาย คนที่บาปอย่างเป็นปกติ 
และสภาพความบาปนี้สามารถ
กระทบชีวิตของเราได้ ดังนั้นเรา
ต้องยืนหยัดในความชอบธรรมของ
พระองค์โดยการศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้า และด าเนินชีวิตตาม
พระวจนะนั้น 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของ  
พระเยซูโดยเฉพาะที่ว่า “ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่  
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค ์ ในสวรรคเ์ป็นอย่างไร
กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดิน
โลก” (มธ.6:10)  ทูลขอน้ าพระทัย
ของพระองค์ส าเร็จในเมืองที่เราอยู่ 
ในชุมชนที่เราอยู่นั้น  

 อธิ ษ ฐ านก า ร าบ อ าน าจมื ด 
วิญญาณชั่ วที่ ท า งานในสั งคม   
ของเรา ทูลขอพระเจ้าทรงจัดการ
ท าลายสิ่ งชั่ วร้ายในสังคม เพื่อ
สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ใน
สังคมของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานย กย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

__________________________
__________________________ 
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วันที่ 14 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 9:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 9:1-11 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-6  
เยเรมีย์รู้สึกขัดแย้งทางอารมณ์ใน
เรื่องประชาชน  
 ประชาชนส่วนใหญ่โกหก ปลิ้น-
ปล้อนหลอกลวง ทรยศ ผิดประ - 
เวณี และกราบไหว้รูปเคารพ เขา
จึงโกรธเพราะความบาป แต่เขาก็
สงสารประชาชนด้วย  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 ด้านหนึ่งของเยเรมีย์ถูกแยกออก
จากประชาชนด้วยหน้าที่ที่เขาต้อง
ท าเพื่อพระเจ้า แต่อีกด้านหนึ่งเขา
ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งด้วย  
 พระเยซูทรงรู้สึกแบบเดียวกัน
เมื่อพระองค์ทรงยืนอยู่ต่อหน้ากรุง
เยรูซาเล็ม เมืองที่ได้ปฏิเสธพระองค์ 
(มธ.23:37) 

เช่นเดียวกันกับเราที่เป็นคริสเตียน

ที่เรามีหัวใจของพระบิดา  

ใจหนึ่งเราก็รู้สึกโกรธกับความบาป

ที่คนเหล่านี้ท า อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึก

สงสารที่เขาตกอยู่ในความบาปนั้น 

 ให้เราขอพระเจ้าทรงประทาน
สติปัญญากับเราว่า เราควรจะ
วางตัวอย่างไรในสังคม ที่จะเป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นที่
ยอมรับของสังคม ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่
ง่าย ไม่ใช่เพื่อเอาใจสังคม แต่เพื่อ
ชนะใจเขา และน าเขามารู้จักกับ
พระองค์ 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะมีจุดยืนที่ถูกต้องใน
สังคม ที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่
พระเจ้า  และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 15 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 9:12-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 9:12-26 
ช้าๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 25,26 
การเข้าสุหนัตมีมาตั้งแต่สมัยอับ-
ราฮัม ส าหรับชนอิสราเอล การเข้า
สุหนัตเป็นสัญลักษณ์เพื่อยืนยัน
พันธสัญญาระหว่างพวกเขากับ 
พระเจ้า (ปฐก.17:9-14)  
 คนต่างชาติก็มีพิธีเข้าสุหนัตด้วย 
แต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายถึงพันธ-
สัญญากับพระเจ้า  
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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 เมื่อมาถึงสมัยเยเรมีย์ คนอิสรา-
เอลก็ลืมสาระส าคัญฝ่ายวิญญาณ
ของการเข้าสุหนัตแม้ว่าพวกเขาจะ
ยังท าพิธีทางกายอยู่ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23,24 
มนุษย์มักจะยกย่องผู้อื่นเพราะ
คุณสมบัติสี่ประการนี้  คือ  สติ -
ปัญญา อ านาจ ความเมตตากรุณา 
และความม่ังมี  
 แต่พระเจ้าทรงให้ความส าคัญกับ
การรู้จักพระองค์เป็นส่วนตัวและ
ชีวิตที่สะท้อนถึงความยุติธรรมและ
ความชอบธรรมของพระองค์มาก-
กว่าคุณสมบัติเหล่านี้  
 เราต้องการให้คนอื่นยกย่องเรา
เรื่องอะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

ดังนั้น เราควรให้ความสนใจเรื่อง

การรู้จักพระเจ้า  

การสนิทสนมกับพระเจ้า  

การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า  

การรู้น้ าพระทัยของ 

 พระองค์ ให้เราถามตัวเราเองว่า 
เรารู้จักพระเจ้าและมีสามัคคีธรรม        
กับพระองค์ดีหรือไม่  ท าไมจึงคิด
เช่นนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดตา
ฝ่ายวิญญาณของเราที่ จะ เห็น
ความส าคัญของการเข้าสนิทกับ
พระเจ้า และทูลขอพระเจ้าให้เรามี
การดลจิตดลใจที่จะติดสนิทกับ
พระองค์ในชีวิตทุกๆ วัน เพื่อเรา
จะมีชีวิตที่เกิดผลที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 ธันวาคม   
สุภาษิต 30:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 30:1-14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือเหตุผลที่อากูร์อธิษฐานว่า
อย่าให้ข้าพระองค์ยากจนหรือ
ร่ ารวยจนเกินไป? (ข้อ 9) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1  ที่มาของค ากล่าวเหล่านี้    
ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด  
 เราทราบเรื่องราวของอากูร์ก็
เพียงแต่ว่าเขาเป็นครูที่มีสติปัญญา
และอาจจะมาจากอาณาจักรของ
กษัตริย์เลมูเอล 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 2-4           เนื่องจากพระเจ้า 
ไร้ขีดจ ากัด พระลักษณะบางด้าน
ของพระองค์จะยังคงเป็นเรื่อ ง
ลึกลับเสมอ  
 ลองเทียบค าถามเหล่ านี้ กั บ
ค าถามที่พระ เจ้าตรัสถามโยบ 
(โยบ 38-41) 
 

ข้อ 13 วลีนี้หมายความถึงคนยโส
โอหังและคนหยิ่งจองหองซึ่งดูถูก
คนอื่น  
 

ข้อ 11-14 อธิบายลักษณะความ
เย่อหยิ่งสี่อย่าง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7-9 
การมี เ งินมากไปหรือน้อยไปก็
อันตรายพอๆ กัน  
 แท้จริงการมีฐานะยากจนก็เป็น
อันตรายต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณ
พอๆ กันกับสุขภาพฝ่ายกาย  
 แต่ในทางกลับกันความร่ ารวยก็
ไม่ใช่ค าตอบ เหมือนกับที่พระเยซู
ชี้ให้เห็นว่าคนรวยเข้าสู่อาณาจักร
ของพระเจ้ายาก (มธ.19:23, 24)  

 เช่นเดียวกับเปาโล เราสามารถ
เรียนรู้จักการด าเนินชีวิตไม่ว่าเรามี
มากหรือน้อยได้ (ฟป.4:12) แต่
ชีวิตของเราดูเหมือนจะมีประสิทธิ-
ภาพมากกว่าถ้าเราไม่ “รวยหรือ
จนเกินไป” 
 ประเด็นส าคัญไม่ใช่ที่ เงินมาก
หรื อน้ อย  แต่ เป็น เรื่ อ งความ -
สัมพันธ์ท่ีเรามีต่อพระเจ้า  

อย่าให้เงินมาเป็นอุปสรรค 

ในการที่เราจะสัมพันธ์กับพระเจ้า 

อย่าให้เงินมาเป็นพระเจ้าของเรา 

แต่ให้เงินนั้นเป็นทาสของเราที่ 

จะท าให้เราสามารถรับใช้พระเจ้า

มากขึ้นและดีขึ้น 

 เราได้ใช้เงินของเราในการรับใช้
พระเจ้าอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 เมื่อ เราไม่มี เ งิน เราสามารถ
ขอบพระคุณพระเจ้าได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเงินทอง ทรัพย์สมบัติที่เรา
มีอยู่นั้น ทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการใช้เงิน
เพื่อเราจะสามารถใช้เงินนี้ส าหรับ
อาณาจักรของพระเจ้า 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
เมื่อ เราขัดสน เพราะ เราจะได้
เรียนรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดู
เรา และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้-
ทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา
เสมอ เราไม่ต้องขัดสนสิ่งใดเลย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 17 ธันวาคม   
สุภาษิต 30:15-33 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 30:15-33 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับดลจิตดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15 เป็นต้นไป 
“สามสิ่ง....สี่สิ่ง” เป็นลักษณะการ
เขียนทางวรรณกรรมที่กล่าวว่ายัง
ไม่จบรายการ  
 ผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ สังเกต
โลกด้วยมุมมองที่สนใจมาก ข้อ 
15-30 เป็นการชวนให้มองดู
ธรรมชาติด้วยมุมมองของคนช่าง
สังเกต 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน   
ข้อ 24-28 
มดสามารถสอน เร า เ รื่ อ งการ
เตรียมพร้อมได้ ตัวตุ่นผาสอนเรื่อง
การสร้างอย่างชาญฉลาด ตั๊กแตน
สอนเรื่องการร่วมมือและระบบ
ระเบียบ และจิ้งจกสอนเรื่องการไม่
กลัวสิ่งใด 
 ให้เรากลับมามองดูธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัวเรา ไม่เพียงแต่สิ่งที่มี
ชีวิตแบบในพระธรรมตอนนี้เท่านั้น 
แต่จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เรา
ได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง? 
เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ความ
ยิ่ ง ใหญ่ของน้ าตก  หรื อความ
รุนแรงของน้ าท่วม เป็นต้น 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 สร ร เ ส ริญพ ร ะ เ จ้ าถึ ง ค ว าม
ยิ่ งใหญ่ของพระองค์ที่ เหลือจะ
เข้าใจได้ เราอาจจะใช้พระธรรม
สดุดีบทที่ 139 เป็นค าอธิษฐาน
ของเราสรรเสริญพระองค์ได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 ธันวาคม   
สุภาษิต 31:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 31:1-9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
เรารู้ เรื่องราวของเลมูเอลเพียง
เล็ กน้ อย  รู้ แ ต่ ว่ า เ ลมู เอ ล เป็ น
กษัตริย์ซึ่งได้รับค าสอนที่มีสติ -
ปัญญามาจากแม่  
 ชื่อของเลมูเอลหมายความว่า 
“อุทิศแด่พระเจ้า” บางคนเชื่อว่าทั้ง
เลมูเอลและอากูร์มาจากอาณา -
จักรมัสสาในอาระเบียเหนือ 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 4-7 
การเมาเหล้าอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้หากเกิดขึ้นกับคนที่ก าลังเจ็บ 
ปวดใจปวดกายเจียนตาย แต่เป็น
เรื่องที่ให้อภัยไม่ได้หากเกิดขึ้นกับ
ผู้น าประเทศ  
 สุราเป็นเมฆหมอกปกคลุมใจ ซึ่ง
ท าให้ตัดสินใจผิดพลาด ผู้น ามีสิ่งที่
ต้องท ามากกว่าการนั่งดื่มสุรา 

การมีสติสัมปชัญญะ  

การบังคับตัวเอง และการ 

ไม่ตามใจตัวเอง เป็นสิ่งที่ส าคัญ  

การที่คนดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นด้วย

เหตุผลใดก็ตามเบื้องลึกก็คือการที่

ไม่สามารถบังคับตัวเองได้นัน่เอง  

 สิ่งที่เราต้องการคือผลของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสามารถท าให้
เราบังคับตัวเองได้ดังที่ได้กล่าวไว้
ในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 คือ 
“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น  
คือความรกั  ความปลาบปล้ืมใจ 

สนัติสุข  ความอดกลัน้ใจ ความ-
ปรานี  ความดี  ความสัตย์ซือ่ 
ความสุภาพอ่อนน้อม  การรู้จกั
บ ังคับตน  เ รื ่องอย่างน้ี ไม่ มี 
ธรรมบญัญติัห้ามไว้เลย” 
 ใครคือเจ้านายในชีวิตของเรา  
ตัว เราเอง หรือ  พระวิญญาณ
บริสุทธิ?์ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสวมทับเรา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เพื่ อ
พระองค์จะประทานพลังให้กับเรา
ด าเนินชีวิตไปตามผลของพระ - 
วิญญาณบริ สุ ทธิ์ ที่ พ ระองค์ ได้
ประทานให้กับเรานั้น  (กท.5:22-
23) โดยเฉพาะในเรื่องของการ
บังคับตัวเอง และการอดกลั้นใจ 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 ธันวาคม   
สุภาษิต 31:10-31 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 31:10-31 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 10-31 
พระธรรมสุภาษิตหลายข้อกล่าวถึง
เรื่องผู้หญิง  
 ช่างเหมาะสมจริงๆ ที่พระธรรม
เล่มนี้จบลงด้วยภาพของผู้หญิงที่มี
อุปนิสัยดีงาม มีสติปัญญาล้ าเลิศ มี
ทักษะหลายด้าน และเปี่ยมด้วย
ความเมตตากรุณา  
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 บางคนเข้าใจผิดว่าผู้หญิงในอุดม
คติของพระคัมภีร์นั้นเป็นคนที่สงบ
เสง่ียม คอยปรนนิบัติรับใช้ และ
เป็นแม่บ้านเต็มตัว ไม่ใช่เลย!  
 ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาและแม่ที่
ยอดเยี่ยม เธอเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
ผู้จัดการ นายหน้าซื้อขายที่ดิน 
ชาวนา ช่างเย็บผ้า นักตกแต่งบ้าน 
และคนค้าขาย  
 แต่ความเข้มแข็งและเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของนางไม่ได้มาจากการ
ประสบความส าเร็จหรือความเก่ง-
กล้าสามารถเหล่านี้ แต่เป็นผลมา
จากการที่นางย าเกรงพระเจ้า  
 เราอาจแปลกใจที่พระคัมภี ร์
ตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงรูปกายภาย-
นอกของนางเลยในขณะที่สังคม
ของเราทุกวันนี้ให้ความสนใจกับ
เรื่องนี้อย่างมาก เสน่ห์ของนางอยู่
ที่ลักษณะอุปนิสัยทั้งสิ้น 
 ผู้หญิงที่ถูกบรรยายในบทนี้มี
ความสามารถที่เด่นชัด ครอบครัว
ของนางมีฐานะทางสังคมที่สูงส่ง 
แท้จริงแล้วนางอาจไม่ได้มีตัวตน  

จริ งๆ  แต่ เป็ นภาพที่ ประมวล
ลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติ  

 อย่าเลียนแบบนางทุกรายละ-
เอียด เพราะวันเวลาของเราไม่
ยาวนานพอที่จะท าทุกสิ่งที่นางท า
ได้! แต่ให้นางเป็นต้นแบบ ที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจให้เรา เป็นทุก
อย่างเท่าที่เราจะเป็นได้  

เราไม่สามารถเป็นเหมือนนางได้ 

แต่เราสามารถเรียนรู้จากหน้าที่ 

การงาน ความซื่อสัตย์สุจริต และ

ความเพียบพร้อมที่มีอยู่ในตัวนาง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 31   
พระธรรมสุภาษิตเริ่มต้นด้วยการ
ก าชับให้ย าเกรงพระเจ้า (1:7) และ
จบลงด้วยภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่
กร ะท าตามค าก าชับนั้ นอย่ าง
ครบถ้วนบริบูรณ์  
 คุณลักษณะของนางถูกกล่าวถึง
ตลอดทั้งพระธรรมเล่มนี้ ได้แก่ การ
ท างานหนัก การย าเกรงพระเจ้า การ 
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ให้เกียรติคู่สมรส การมองการณ์-
ไกล การสนับสนุน และให้ก าลังใจ 
การเอาใจใส่ผู้อื่น การห่วงใยคน
ยากจน การจัดการ เรื่องเงินๆ - 
ทองๆ อย่างมีสติปัญญา  
 คุณสมบัติที่ดีเหล่านี้เมื่อผนวก
เข้ากับความย าเกรงพระเจ้าจะ
น าไปสู่ความชื่นบาน ความส าเร็จ 
เกียรติยศ และคุณค่า  
 พระธรรมสุภาษิตเป็นสิ่งที่น ามา 
ใช้ได้จริงในทุกวันนี้ เพราะสอนให้
เราเป็นคนที่มีสติปัญญา สามารถ
ตัดสินใจได้ดี และด าเนินชีวิตตาม
ทางที่พระเจ้าวางไว้ 

สิ่งที่น่าคิดก็คือ  

คุณลักษณะที่ดีของคน 

บวกความย าเกรงพระเจ้านั้น 

จะน าไปสู่ความส าเร็จ  

 ดังนั้นให้เรากลับมาพิจารณาถึง
ชีวิตส่วนตัวของเราว่า เรามีเฉพาะ
ลักษณะที่ดีเท่านั้นหรือไม่?  
 จากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เราต้อง
รวมความย าเกรงพระเจ้าให้เกิดใน 

ชีวิตของเราด้วย เพราะชีวิตของ
เราจะไปดีมาดีในโลกนี้ และเป็น
ชีวิตที่เราสามารถพูดได้ว่า “สุข-
สบาย” ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ 
 ให้เรากลับมาดูตัวเราเองว่า เรา
มีชีวิตที่ย าเกรงพระเจ้าหรือไม่ การ
ย าเกรงพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของเรา
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ที่
ในพระองค์เราพบกับความสุข -
สบาย พบความหมายของการมี
ชีวิตอยู่  และการที่ เราชื่นชมกับ
ชีวิตนี้ กับการรับใช้พระองค์  
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระ-
ธรรมสดุดี 145 อธิษฐานจากพระ-
ธรรมตอนนี้จนกระทั่งเราสัมผัสได้
ว่าจิตวิญญาณของเราได้นมัสการ
และสรรเสริญพระเจ้าจริง ๆ จาก
เนื้อหาของพระธรรมสดุดีบทนี้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อมูลส าคัญ  

จุดประสงค์ :       เพื่อปกป้อง
คนรุ่นหลังไม่ให้ขมขื่นจากการ
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วย
ตน เอ ง  แล้ วพบว่ าชี วิ ติ นั้ น ไ ร้
ความหมายหากปราศจากพระเจ้า 
ผู้เขียน : โซโลมอน 
เบื้องหลัง : โซโลมอนมอง
ย้อนกลับไปที่ชีวิตของตนเอง ซึ่ง
เป็นช่วงชีวิตที่ห่างจากพระเจ้าเป็น
ส่วนใหญ่ 
ข้อพระคัมภีร์หลัก  
(ปัญญาจารย1์2:13) 
“จบเรือ่งแล้ว  ได้ฟังกนัทัง้ส้ิน
แล้ว  จงย าเกรงพระเจ้า  และ
รกัษาพระบญัญติัของพระองค ์ 
เพราะนี่แหละเป็นหน้าที ่ของ
มนุษยท์ัง้ปวง” 

“ว่ า ง เปล่ า ” “ไร้ประโยชน์ ” 
“กลวง” “ไร้ความหมาย” ล้วนเป็น
ถ้อยค าที่สะท้อนถึงความรู้สึกที ่ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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

เข้าใจพระธรรม 
ปัญญาจารย์ 
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สิ้นหวังและเป็นถ้อยค าที่ท าให้ตา-
สว่าง หลายคนมีประสบการณ์กับ
ถ้อยค าเหล่านี้ พวกเขาเติมความ
หอมหวานให้กับชีวิตโดยการไขว่-
คว้าหาทรัพย์สมบัติ ประสบการณ์ 
อ านาจ และความรื่นเริงบันเทิงใจ 
แต่ในที่สุดพวกเขาก็พบแต่ความ
ว่างเปล่า ชีวิตนั้นอนิจจังและว่าง
เปล่า สุดท้ายพวกเขาก็สิ้นหวัง 

โซโลมอนกล่าวถึงสภาพการ
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของมนุษย์
มาเกือบสามพันปีแล้ว แต่ถ้อยค า
เหล่านี้ก็ยังคงให้แง่คิดและยังคง
น ามาประยุกต์ใช้ได้จนถึงปัจจุบัน 
พระธรรมปัญญาจารย์ เป็นบท
เทศนาที่โซโลมอนเขียนขึ้น เป็น
การวิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตและความหมายของมัน ใน
พระธรรมอันลึกซึ้งเล่มนี้ โซโลมอน
ใช้ชีวิตของตนเองเป็นเครื่องมือให้
เราได้ส ารวจจิตใจของเราเอง 

โซโลมอนอธิบายว่าทุกสิ่งที่
พระองค์ทดลอง ทดสอบ หรือลอง
ลิ้มชิมรสล้วน “อนิจจัง” คือ ไร้
ประโยชน์ ไร้เหตุผล ไร้ความหมาย 

โง่เขลา ประสบการณ์เหล่านี้มีแต่
ความว่างเปล่า และต้องท่องให้ขึ้น
ใจว่าพระธรรมเหล่านี้มาจากคนที่ 
“มีทุกสิ่ งทุกอย่าง” ไม่ว่าจะเป็น
สติปัญญาอันสูงส่ง อ านาจ หรือ
ความมั่งคั่ง หลังจากโซโลมอนได้
ท่องเที่ยวไปกับบทเรียนชีวิตเช่นนี้
แล้ว พระองค์ก็ได้ข้อสรุปที่น่าพึง
พอใจ คือ “บัดนี้ก็ได้ฟังกันมาหมด
สิ้นแล้ว บทสรุปก็คือจงย าเกรง 
พระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมด
ของมนุษย์ เพราะพระเจ้าจะทรง
พิพากษาการกระท าทุกอย่ าง 
รวมถึงทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ ไม่ว่าดี
หรือชั่ว” (12:13, 14)  

เมื่อโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ 
พระองค์ทูลขอสติปัญญาจากพระ-
เจ้า (2พศด.1:7-12) และพระองค์
กลายมาเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่อง
ที่สุดในโลก (1พกษ.4:29-34)พระองค์ 
ทรงศึกษา สอน ตัดสินความ และ
เขียนหนังสือ กษัตริย์และผู้น าจาก
ประเทศอื่นๆ มายังเยรูซาเล็มเพื่อ
มาศึกษาจากพระองค์  
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โซโลมอนล้มเหลวที่ท าตาม
ค าแนะน าของตัวเองและเริ่มตก
ต่ าลง ทั้งๆ ที่พระองค์มีมุมมอง
ชีวิตต่างๆ มากมาย ในช่วงบั้น
ปลายชีวิตของโซโลมอนพระองค์
มองย้อนกลับไปด้วยท่าทีถ่อมใจ
และกลับใจใหม่  พระองค์ เก็บ
รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ ในโลก 
โดยหวังว่าประสบการณ์เหล่านั้น
จะท าให้ผู้อ่านรอดตัวจากความขม-
ขื่นที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ว่าที่สิ่งที่ปราศจากพระเจ้าก็ล้วน
ว่างเปล่า กลวง และไร้ความหมาย 

แม้พระธรรมปัญญาจารย์จะสื่อ
ไปในแนวลบและมองโลกแง่ร้าย 
แต่ เ ร าต้ อ ง ไม่ ด่ วนสรุ ปว่ าบท
สุดท้ายเพียงบทเดียวเท่านั้นที่ควร
ค่าแก่การอ่านและน าไปใช้ ซึ่งบท
สุดท้ายเป็นบทสรุปที่ โซโลมอน
บันทึกเอาไว้ แท้จริงแล้วพระธรรม
เล่มนี้ทั้งเล่มเต็มไปด้วยสติปัญญา
ที่น าไปลงมือท าได้จริง (จะท าสิ่ง
ต่างๆ ในโลกให้ส าเร็จและหลีก-
เลี่ยงจากปัญหาได้อย่างไร) และ

เข้าใจฝ่ายวิญญาณ (จะพบและรู้จัก
สิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์ได้อย่างไร) 

 โซ โลมอนมองชี วิ ต อย่ า ง
ตรงไปตรงมา สิ่งที่พระองค์บันทึก
ไว้เชื่อมโยงกับความว่างเปล่าของ
ชีวิต  โซโลมอนไม่ได้พยายาม
ท าลายความหวังทั้งหมด ในทาง
กลับกันพระเจ้าต้องการให้เรามี
ความหวังในพระเจ้าเพียงผู้เดียว
เท่านั้น เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ท า
ให้ความหวังของเราเป็นจริงได้ 
โซโลมอนยืนยันว่าความรู้ ความ-
สัมพันธ์ การงาน และความรื่นเริง
บันเทิงใจมีคุณค่า แต่ต้องอยู่ในที่ที่
เหมาะสมเท่านั้น เราต้องมองสิ่งที่
ชั่ วคราวในชีวิตในมุมมองของ     
นิรันดร์กาล  

ขอให้อ่านพระธรรมปัญญา -
จารย์และเรียนรู้จักชีวิต จงฟังค า
ตักเตือนอันเข้มงวด และอุทิศตัว
แด่พระเจ้าพระผู้สร้างของเราตั้งแต่
วันนี้ (12:1) 
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วันที่ 20 ธันวาคม   
           1:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
1:1-11 ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8-11 
หลายคนรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับ 
และไม่อิ่มใจ พวกเขาสงสัยว่า  
[1] ถ้าชีวิตฉันอยู่ในพระประสงค์
ของพระเจ้า ท าไมฉันยังเหนื่อย
กายเหนื่อยใจ?  
[2] อะไรคือความหมายของชีวิต ? 
[3] เมื่อฉันมองกลับไปยังสิ่งเหล่า-
นั้น ฉันจะยังมีความสุขกับความ 
ส าเร็จของฉันไหม? 
 

[4] ท าไมฉันรู้สึกหมดไฟและเหี่ยว-
แห้งฦ  
[5] ฉันจะเป็นอย่างไรต่อไป?  
 กษัตริย์โซโลมอนทดสอบความ
เชื่อของเรา ท้าทายให้เราค้นหา
ความหมายที่แท้จริงและยั่งยืนจาก
พระเจ้าเท่านั้น  
 เมื่อเราพิจารณาชีวิตอย่างจริงจัง
เหมือนโซโลมอน เราจะเห็นว่าการ
ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้นส าคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด  
 บางทีพระเจ้าอาจก าลังเรียกร้อง
ให้เราทบทวนเป้าหมาย และทิศ-
ทางชีวิตของเราอีกครั้งเหมือนที่
กษัตริย์โซโลมอนท าในพระธรรม
ปัญญาจารย์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
 อิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรของ
โซโลมอนอยู่ในช่วงยุคทอง แต่
โซโลมอนอยากให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าความส าเร็จและความเจริญ -
รุ่งเรืองนั้นไม่ยั่งยืน (สดด. 103:14-
16; อสย.40:6-8; ยก.4:14)  
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 วันหนึ่งความส าเร็จของมนุษย์จะ
สูญหายไป และเราต้องท่องสิ่งนี้ไว้
ในใจเพื่อที่เราจะด าเนินชีวิตอย่าง
ชาญฉลาด  
 ในยามที่เราประสบความส าเร็จ
ถ้าเราหลงลืมเราจะกลายเป็นคนที่
หยิ่งยโสและคิดว่าตนเองท าได้ทุก
อย่าง และในยามที่เราล้มเหลว เรา
ก็จะกลายเป็นคนที่ผิดหวังอย่าง
รุนแรง  
 จุดประสงค์ของโซโลมอนก็คือ  
ท าให้เห็นว่าทรัพย์สมบัติและความ 
ส าเร็จที่เราได้รับในโลกนี้ล้วนอนิจจัง  

การติดตามพระเจ้าเท่านั้น 

ที่น าความสุขที่แท้จริงมาให้  

เราควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

ในทุกสิ่งที่เราพูด คิด และท า 

 พระเจ้าทรงรักเราที่ เป็นลูกของ
พระองค์ทุกคน พระเจ้าทรงไม่ต้อง-
การให้เราผิดหวัง ดังนั้น พระองค์จึง
ให้ซาโลมอนเขียนพระธรรมปัญญา-
จารย์ที่กลั่นกรองมาจากประสบ-
การณ์ของตัวเอง เพื่อให้เราได้พบ
กับความส าเร็จที่แท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดี่ยว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
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……………………….……………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พ ระองค์ทร งโปรด ให้ เ ร า รู้ จั ก
พระองค์ ท าให้เราได้พบกับความ
จริ งของชีวิตและประสบความ 
ส าเร็จอย่างแท้จริงและถาวร เพื่อ
เราจะไม่ผิดพลาดและผิดทิศในการ
ด าเนินชีวิต ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรา
ยังจะสามารถด าเนินชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 21 ธันวาคม   
เยเรมีย์  10:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 10:1-16 
ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึง  
พระเจ้าของเราอะไรบ้าง? (ข้อ 
6,10, 12, 13,16) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 2,3 
คนส่วนใหญ่อยากรู้อนาคต เพราะ
จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ช่วยให้
เลี่ยงความล้มเหลวบางอย่าง และ
ช่วยให้ประสบความส าเร็จในบาง
เรื่องได้  



  ธันวาคม – 55 

 ชาวยูดาห์ต้องการรู้อนาคตด้วย 
และพวกเขาพยายามสังเกตอนาคต
โดยการดูหมายส าคัญต่างๆ บน
ท้องฟ้า  
 การตอบสนองของเยเรมีย์ยัง
ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้คือ พระเจ้าทรง
สร้ าง โลกและท้อ งฟ้า  รวมทั้ ง
ดวงดาวที่คนชอบไปขอค าแนะน า
และกราบไหว้บูชา (10:21)  
 ค าสอนนี้ยังคงทันสมัย คือไม่มี
ใครรู้อนาคตจากผังดวงดาวที่พระ-
เจ้าทรงสร้างขึ้น แต่พระเจ้าผู้ที่
สัญญาว่าจะทรงน าเราทรงรู้อนาคต
และทรงอยู่กับเราตลอดไป  

พระองค์อาจจะไม่เปิดเผยอนาคต

ส าหรับเรา แต่พระองค์จะทรง

ด าเนินไปกับเราเมื่ออนาคตมาถึง 

อย่าวางใจในดวงดาว แต่จงวางใจ

พระองค์ผู้ทรงสร้างดวงดาว 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8   
 

คนที่วางใจในท่อนไม้ก็ โ ง่ เขลา 
แม้ว่าไม้นั้นจะผ่านการแกะสลัก
และตกแต่งมาอย่างงดงามก็ตาม  
 คนโง่ที่สุดแต่นมัสการพระเจ้าก็
ยั งฉลาดกว่ าคนฉลาดที่ สุดแต่
นมัสการสิ่งไร้ค่าที่ เอามาแทนที่
พระเจ้า เพราะคนโง่คนนี้ยังรู้ว่า
พระเจ้าที่เที่ยงแท้คือผู้ใด เราวางใจ
ในสิ่งใดหรือผู้ใด? 
 เราอาจจะบอกว่า เราไม่ได้นมัส-
การรูปเคารพ แต่ค าถามก็คือเรา
นมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
หรือไม่?  
 เพราะบางคนอาจไม่ได้นมัสการ
รูปเคารพ แต่พระเจ้าของเขาคือ
ตัวเอง สติปัญญาของตัวเอง ความ 
สามารถของตัวเอง ความส าเร็จ
ของตัวเอง  
 ถ้าเช่นนั้น เราคิดว่า เรามีอะไรที่
เกี่ยวกับตัวเราเอง ที่จะถาวร 
นิรันดรพอที่เราจะยึดไว้ได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราสมควร  
จะนมัสการสิ่งอื่นนอกเหนือ จาก
พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่  
นี้หรือไม่? 
__________________________ 
 เราเห็นแล้วใช่ไหมว่า เราควรที่
จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
องค์นี้แต่เพียงผู้เดียว? 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เราใช้ เวลานี้ ใคร่ครวญถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และให้
เ ร าอธิษฐานโดยใช้พระธรรม   
เยเรมีย์ 10:6-16 อธิษฐานจนหัวใจ
ของเราได้สรรเสริญและมนัสการ
พระองค์อย่างเต็มเปี่ยม 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
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วันที่ 22 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 10:17-25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์10:17-25 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกเราถึง
เหตุผลว่า ท าไมมนุษย์จึงไม่เจริญ 
และผลงานของเขากระจัดกระจาย
ไป? (ข้อ21) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19-21 
ในตอนนี้  เย เรมีย์ ใช้ภาพของ    
คนที่เร่ร่อนไปในทะเลทรายและ
พยายามจะกางเต็นท์  
 คนเลี้ยงแกะของชนชาตินี้คือ
ผู้น าชั่วร้ายที่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความทุกข์ใจ ฝูงแกะคือประชาชน
ยูดาห์  

 แทนที่ผู้น าจะน าพวกเขามาหา
พระเจ้ากลับน าพวกเขาหลงไปจาก
พระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23,24 
ความสามารถของพระเจ้าในการ
น าชีวิตของเราให้ดีนั้ นสู ง เกิน
ความสามารถของเราอย่างแน่นอน  
 บางครั้ งเรากลัวฤทธิ์ เดชและ
แผนการของพระเจ้า เพราะเรารู้ว่า
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าบดขยี้เราได้
อย่างง่ายดายถ้าใช้ต่อสู้กับเรา  

อย่ากลัวที่จะให้พระเจ้า 

ทรงแก้แผนการของเรา  

พระองค์จะประทานสติปัญญาแก่เรา

ถ้าเราต้องการ 

 เราต้องตระหนักความจริงที่ว่า 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรงฤทธานุ
ภาพแต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็
ทรงเต็มด้วยความรัก ทรงรักเรา 
เมตตาเอ็นดูสงสารเรา พระองค์
ทรงต้องการให้เราเกิดผล ให้เรา
ประสบความส าเร็จ  
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 แต่ซาตานนั้นมันไม่ต้องการ และ
มันล่อลวงเราโดยใช้เนื้อหนังของ
เราให้ท าตามแผนของมัน ซึ่งพระ-
เจ้าจะทรงแทรกแซงเพื่อท าลาย
แผนของมันนั้น นี่คือความจริง!  
 และการที่พระองค์ทรงกระท า
เช่นนี้ มันอาจจะไม่ได้เป็นการทำ
ตามใจและตามอารมณ์ของเรา ซึ่ง
เราอาจจะไม่พอใจก็ได้ 

ดังนั้น เราต้องติดสนิทอยูก่ับพระองค์ 

เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์เพื่อเรา

จะเข้าใจพระราชกิจของพระองค์ 

ในชีวิตของเราได้ 

 ในแต่ละวัน เราได้ ใช้ เวลาฟั ง   
พระสุรเสียงของพระองค์อย่างไร
บ้าง และเราได้จัดเวลาของเราที่  
จะเฝ้าเดี่ยวและศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์อย่างไรบ้าง เพื่อเรา
จะสามารถรู้จักน้ าพระทัยของ
พระองค์ได้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้ 
ตาฝ่ายวิญญาณของเราสว่างเพื่อ
เราจะสามารถเห็นการล่อลวงของ
ซาตาน และทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับเราที่จะ
สามารถต่อสู้กับการทดลองนี้และมี
สติปัญญาที่จะชนะมันได้ 
 อธิษฐานทูลขอการดลจิตดลใจ
จากพระเจ้าส าหรับการที่เราจะรัก
การอ่านพระวจนะ รักการภาวนา
พระวจนะของพระเจ้า รักการ
นมัสการ ยกย่องพระเจ้า รักการ
อธิษฐานติดสนิทกับพระองค์ในการ
เฝ้าเดี่ยว จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นวิถี
ชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 23 ธันวาคม   
เยเรมีย์ บ     11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34  ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์บทท่ี 11 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า อิสราเอลและยูดาห์ได้ท าชั่ว
อะไรต่อพระเจ้า? (ข้อ 17) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทที่ 11:1-บทที่13:27 พระคัมภีร์
ตอนนี้เป็นเรื่องการท าลายพันธ -
สัญญาและเป็นการต าหนิคนที่หัน
กลับไปกราบไหว้รูปเคารพ หลัง 
จากการปฏิรูปของโยสิยาห์  
 ค าต าหนิของเยเรมีย์ท าให้คนใน
ชาติของเขาเองถึงกับขู่จะฆ่าเขา 
เมื่อเยเรมีย์ล าบาก เขาคิดถึงความ
เจริญของคนชั่ว  
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 เมื่อเขาพูดเกือบจบ เขาก็ใช้ผ้า
คาดเอวลินินที่ขาดยุ่ยและถุงหนัง
ใส่เหล้าองุ่นเต็มเพื่อเป็นบทเรียน
เรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่
ก าลังจะมาถึง 
  

ข้อ 18-23  เยเรมีย์แปลกใจที่คน
อานาโธซึ่งเป็นคนบ้านเกิดเมือง-
นอนเดียวกันกับเขาก าลังวางแผน
จะฆ่าเขา  
 พวกเขาต้องการปิดปากเยเรมีย์
ด้วยเหตุผลหลายประการ  
[1] เศรษฐกิจ-การต าหนิเรื่องการ
กราบไหว้รูปเคารพจะท าลายธุรกิจ
การท ารูปเคารพ  
[2] ศาสนา-ค าพยากรณ์เรื่องความ
พินาศท าให้ประชาชนรู้สึกหดหู่
และรู้สึกผิด  
[3] การเมือง-เขาต าหนิเรื่องการ-
เมืองที่หลอกลวง  
[4] ส่วนตัว-ประชาชนเกลียดเขา
เพราะบอกว่าพวกเขาผิด  
 เยเรมีย์มีทางเลือก 2 ทาง คือ 
หนีไปซ่อนหรือร้องทูลพระเจ้า 
เยเรมีย์ร้องทูลและพระเจ้าทรงตอบ  

 เราก็เหมือนกับเยเรมีย์คือเรา
สามารถหนีไปซ่อนหรือทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

เมื่อเราพบกับการข่มขู่ การหนีไป

ซ่อนจะลดน้ าหนักสิ่งที่เราพูด  

แต่การร้องทูลพระเจ้า 

จะยืนยันค าพูดของเรา 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนองในข้อ 14 
ดูเผิน ๆ ค าสั่งน่าตกใจ พระเจ้า
ถึงกับสั่ งห้ ามเยเรมีย์อธิษฐาน   
และตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงฟัง
ประชาชนถ้าพวกเขาอธิษฐาน  
 เวลาที่พระเจ้าประทานความ
ยุติธรรมก็มาถึงแล้ว ความบาปได้
น ารางวัลที่ขมขื่นมาให้ ถ้าประชา-
ชนไม่กลับใจและยังท าบาปต่อไป 
ไม่ว่าค าอธิษฐานของพวกเขาหรือ
ของเยเรมีย์ก็ไม่สามารถหยุดการ
ลงโทษของพระเจ้าได้ 
  ความหวังเดียวของพวกเขา คือ
การกลับใจใหม่ พวกเขาควรเสียใจ 
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ในความบาปที่ได้ท าลงไป ละทิ้ง
ความบาป และหันมาหาพระเจ้า  
 เราจะอธิษฐานขอความช่วย -
เหลือจากพระเจ้าต่อไปได้อย่างไร
หากเราไม่อุทิศตัวแด่พระองค์  

พระพรของพระเจ้ามาถึงเรา 

เมื่อเราถวายตัวแด่พระองค์ 

ไม่ใช่เมื่อเรายึดการด าเนินชีวิตที่ 

เห็นแก่ตัวของเราไว้เอง 

 ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานอะไร เรา
ต้องอธิษฐานให้ถูกต้อง เช่นใน
กรณีของความบาปจากพระธรรม
ตอนนี้ สิ่งที่ต้องอธิษฐานทูลขอคือ
การกลับใจใหม่ ไม่ใช่ทูลขอสิ่งที่
เป็นความคิดของเรา  

เช่นเดียวกันกับในชีวิตประจ าวัน

ของเรา เมื่อมีปัญหาและ 

ก่อนที่เราจะอธิษฐานนั้น  

เราต้องกลับมาดูว่าอะไรคือ 

น้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่องนั้นๆ 

และอธิษฐานตามน้ าพระทัยนั้นๆ ด้วย 

 

 ขณะนี้เรามีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรในชีวิตของเราหรือไม่ และ
อะไรคือน้ าพระทัยของพระเจ้าใน
เรื่องนั้น ๆ และเราต้องอธิษฐาน
อะไรจึงจะถูกต้อง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่มีหัวใจ
ที่รักพระเจ้า รักการติดสนิทกับ
พระองค์ รักการอ่านพระวจนะเป็น
ชีวิตจิตใจ เพื่อเราจะสามารถมีวิถี
ชีวิตที่ด าเนินไปตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 24 ธันวาคม   
เยเรมีย์ บทที่ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์บทท่ี 12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึง
ลักษณะของคนชั่วว่าคืออะไร?  
(ข้อ2)_____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-6 
มีหลายคนถามว่า “ท าไมทางของ
คนชั่วจึงเจริญรุ่งเรือง?” (ดู โยบ 
21:4-21; ฮบก.1:1-4)  
 เยเรมีย์รู้ว่าในที่สุดพระเจ้าจะน า
ความยุติธรรมมา แต่เขาไม่อาจทน
รอได้เพราะว่าเขาต้องการให้ความ
ยุติธรรมมาอย่างรวดเร็ว  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดี่ยว

วันนีค้อื…………….………………… 
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 พระเจ้าไม่ได้ตอบเยเรมีย์ด้วย
ค าอธิบายทางศาสนศาสตร์ แต่
พระองค์ทรงท้าทายว่า ถ้าเยเรมีย์
ไม่สามารถทนต่อสิ่งนี้ได้ เขาจะทน
ต่อความอยุติธรรมในอนาคตได้
อย่างไร  
 เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะร้องหา
ความยุติธรรมเมื่อเจอคนที่ เอา
เปรียบผู้อื่น  แต่ เมื่ อ เราร้องขอ
ความยุติธรรม เราต้องรู้ว่าเราเอง
จะต้องล าบากมากถ้าพระเจ้าทรง
ปฏิบัติต่อเราแต่ละคนตามที่เรา
สมควรจะได้รับ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5,6 
ชีวิตของเยเรมีย์ล าบากมากแม้ว่า
เขาจะรักและเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อ
เขาทูลขอให้พระเจ้าบรรเทาความ
ทุกข์ ค าตอบของพระเจ้าเป็นอย่าง
นี้ “ถ้าเจ้าคิดว่าแค่นี้เลวร้ายแล้ว 
เราจะทนต่อสภาพที่ล าบากจริงๆ 
ได้อย่างไร”  
 

การตอบค าอธิษฐานของพระเจ้า

ไม่ได้เป็นค าตอบที่สวยงาม 

หรือรับได้เสมอไป  

 นี่ เป็นสิ่ งที่ ค ริส เตียนซึ่ งผ่ าน
สงคราม ผ่านการสูญเสียคนที่รัก 
และความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงต่างรู้ดี  
 เราต้องอุทิศตัวต่อพระเจ้าไม่ว่า
สภาพรอบตัวจะล าบากแค่ไหน หรือ
ค าตอบจากพระเจ้าจะเป็นอย่างไร 
 ถ้าบางคนที่ ไม่ เข้าใจพระเจ้า 
ไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้า และไม่
รู้จักพระเจ้าดีพอ อาจจะพูดว่า 
ท าไมพระเจ้าช่างใจร้ายเหลือเกิน 
เพ ร า ะพ ร ะ เ จ้ า ไ ม่ ไ ด้ ต อบค า
อธิษฐานของเราตามใจของเรา 
หรือเพราะว่าเราต้องเจอความ
ยากล าบาก ทั้ง ๆที่เราเป็นคริส -
เตียนและรับใช้พระองค์ แต่แท้ที่
จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลย  
 เพราะถ้าเรามองดูในโลกนี้แล้ว 
เราเห็นสิ่งเลวร้ายมากมาย ไม่ว่า
เป็นภัยธรรมชาติ หรือคนที่รักพระ-
เจ้า คนที่รับใช้พระองค์ก็เจอความ 
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ล าบาก หรือแม้แต่พระเยซูคริสตย์งั
ถูกเพื่อนของพระองค์ทรยศ และยัง
ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเลย  
 แต่สภาพทั้งหมดนี้พระเจ้ายังทรง
ครอบครองอยู่ พระองค์อนุญาตให้
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะเหตุผลที่ดี
บางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ ด้วยเหตุ
นี้เอง พระคัมภีร์จึงบอกกับเราว่า 
“คนชอบธรรมด าเนินชีวิตอยู่ได้
ด้วยความเชื่อ”  
 แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร 
เราสามารถสรรเสริญและขอบ - 
พระคุณพระเจ้าได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราคิดถึงทุก ๆ สภาพในชีวิต
ของเรา ทั้งความล าบากและความ
สบาย ความอิ่มท้องและความอด-
อยาก ความล้มเหลวและความส าเร็จ 
น้ าตาและเสียงหัวเราะ แล้วให้เรา
อธิษฐาน สรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้า แม้เราจะไม่เข้าใจก็ตาม 

 ให้เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
และความรอบรู้ของพระเจ้า โดย
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 139 
ทั้งบท อธิษฐานจนกระทั่งเนื้อความ 
ในสดุดีบทนี้เป็นค าอธิษฐานของ
เรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐ านยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



  ธันวาคม – 65 

วันที่ 25 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 13:1-11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 13:1-11 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  อะไรคื อ
ลักษณะของคนชั่วที่พระเจ้าทรง
จัดการ? (ข้อ 10) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
“ผ้าป่านคาดเอว”  เป็นเครื่อง
แต่งกายติดตัวและใกล้ตัวมากเป็น
เหมือนกับเครื่องแต่งกายชั้นใน  
 การกระท าของเยเรมีย์หมายความ
ว่าพระเจ้าจะทรงท าลายยูดาห์
เหมือนกับที่เยเรมีย์ท าลายผ้าคาด
เอวนี้ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-11 
คนชอบดูมากกว่าฟัง เยเรมีย์มักจะ
กระตุ้นความสนใจของประชาชน
และท าให้พวกเขาเข้าใจจากการ
มองเห็น  
 บทเรียนเรื่องผ้าคาดเอวลินิน
แสดงถึงจุดจบของยูดาห์ แม้
ประชาชนจะเคยใกล้ชิดพระเจ้า   
แต่ความเย่อหยิ่งท าให้พวกเขา 
เป็นคนที่ใช้การไม่ได้  
 คนเย่อหยิ่งอาจจะดูเหมือนเป็น
คนส าคัญ แต่พระเจ้าตรัสว่าความ
เย่อหยิ่งของพวกเขาไม่ได้ท าให้
เกิดผลดีอะไร ไร้ค่าจริงๆ  
 ความเย่อหยิ่งท าให้จิตใจของเรา
เน่าเปื่อยจนเราไม่อาจท าอะไรเพื่อ 
พระเจ้าได้เลย 
 เราต้องระวังความเย่อหยิ่งอย่าง
มาก มันเป็นอาวุธที่ซาตานใช้
จัดการคริสเตียนเรามามากต่อมาก
แล้ว และประสบความส าเร็จด้วย  

รากของความเย่อหยิ่ง 

คือความไม่มั่นคง  
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 เมื่อเราไม่มั่นคงในชีวิต เราก็จะ
พยายามพองตัวเราเหมือนกับอึ่ง
อ่างเพื่อบอกว่าตัวเองนั้นเก่ง ฉัน
ท าได้ ข้าแน่ ซึ่งก็คือความหยิ่ง  
 หรือบางคนพยายามประดับ
ตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับ เช่น 
ต าแหน่ง เงินทอง ความรู้ ความ 
สามารถ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ผิด 
แต่ถ้าเบื้องหลังผิด ก็อันตราย 

เราที่เป็นคริสเตียนนั้น  

ความมั่นคงของเราอยู่ในพระเจ้า 

เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า  

 แค่พระเจ้าทรงยอมรับเรา ก็
เพียงพอแล้ว คนอื่นจะมองเรา
อย่างไรไม่ส าคัญ ถ้าเรามีชีวิตที่
พระเจ้าทรงพอพระทัยนั่นก็คือ
ความม่ันคงที่แท้จริงของเราแล้ว  
 ส าหรับเราเอง อะไรคือความ
มั่นคงของเรา พระเจ้าเป็นความ
มั่นคงของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระเจ้าในวันนี้จาก 

พระธรรมสดุดีบทที่ 27 อธิษฐาน
โดยการอ่านออกเสียงจากพระ -
ธรรมตอนนี้ จนกระทั่งข้อพระธรรม
ในสดุดีบทนี้เป็นค าอธิษฐานของ
เราที่มีต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 26 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 13:12-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์13:12-27 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15 
การให้เกียรติประเทศชาติและ
คริสตจักรเป็นสิ่ งที่ ดี  แต่ความ
ผูกพันที่ เรามีต่อสิ่ งเหล่านี้มักมี
อันตรายแอบแฝงอยู่นั่นคือความ
เย่อหยิ่ง  
 ความเย่ อหยิ่ ง เป็นอั นตราย
เมื่อใด เมื่อมันท าให้เรา  
[1] ดูถูกคนอื่น  
[2] เห็นแก่ตัวหรือทวงสิ่งที่เรามีอยู่  

[3] บังคับคนอื่นให้แก้ปัญหาของ
เขาตามวิธีของเรา  
[4] คิดว่าพระเจ้าทรงอวยพรเรา
เพราะเราท าดี  
[5] พอใจกับแผนการของตัวเองแทน 
ที่จะแสวงหาแผนการของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23 
แม้แต่การขู่ว่าจะถูกจับเป็นเชลย  
ก็ไม่ ได้ท าให้ประชาชนกลับใจ 
ประชาชนเคยชินกับการท าชั่วจน
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้  
 พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธผู้ที่กลับมา
หาพระองค์ด้วยความจริงใจ พระ-
เจ้าทรงเตือนพวกเขาให้กลับใจ
ก่อนที่จะสาย  

เราต้องหยุดผัดวันประกันพรุ่ง 

หากเรารู้ว่าพระเจ้า 

ทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลง  

ท่าที และพฤติกรรมของเรา 

ซึ่งอาจจะฝังแน่นจนเราขาด 

ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง 

และไม่กลัวผลร้ายที่ตามมา 
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 เราต้องระวังเรื่องความหยิ่งให้ดี 
เพราะเป็นความบาปที่อันตราย
มาก เมื่อพระเจ้าอวยพรเรา นั่น
เป็นพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่
เพ ร าะ เ ร าดี ห รื อ เพ ร าะความ 
สามารถของเรา  
 และอีกประการที่ส าคัญคือ เรา
ต้องไวต่อการกลับใจ เมื่อพระเจ้า
ทรงเตือนเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม 
เราต้ อ งรี บที่ จ ะหันกลั บมาหา
พระองค์ แสวงหาพระองค์ เพื่อเรา
จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และ
เราจะไม่เพียงแต่รับพระพรจาก
พระองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็น
พระพรต่อคนอื่นได้ด้วย 
 เราเป็นคนที่กลับใจง่ายหรือไม่ 
เรารู้หรือไม่ว่า อะไรคือจุดอ่อนที่
เรามักจะผิดพลาดได้ง่าย? เพราะ
ถ้าเรารู้ เราจะได้ทูลขอพระเจ้าทรง
ช่วยเราและปกป้องเราให้พ้นจาก
การทดลองที่จะท าให้เราท าบาป
หรือผิดพลาดได้ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดี่ยว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงเป็นจอม
เจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา และเราขอถ่อมใจของเรา
จ าเพาะพระองค์ เพื่อว่า มีสิ่งใดที่
พระองค์ทรงเตือนเรา เราก็ยินดีที่
จะเปลี่ยนแปลงทุกเรื่อง เพื่อชีวิต
ของเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ 
และเพื่อพระองค์จะทรงสามารถใช้
ชีวิตของเราตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 27 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 14:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 14:1-16 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ความแห้งแล้งเป็นการพิพากษา   
ที่สร้างความเสียหายมหาศาล  
 เมื่อประชาชนหมดหนทาง พวก
เขาก็ร้องหาพระเจ้า แต่พระเจ้ า
ทรงปฏิเสธค าวิงวอนของพวกเขา
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้กลับใจ 
พวกเขาเพียงแต่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น  
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 ค าอธิษฐานของเยเรมีย์ก็ ไม่
สามารถช่วยได้ ความหวังเดียวของ
พวกเขาคือการหันมาหาพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14 
ท าไมประชาชนฟังและสนับสนุน  
ผู้เผยพระวจนะเท็จ  
 นั่นก็เพราะ “ผู้ เผยพระวจนะ” 
เหล่านี้กล่าวสิ่งที่พวกเขาอยากฟัง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ เผยพระวจนะจอม - 
ปลอม จึงร่ ารวยและโด่งดัง แต่เขา
น าประชาชนให้ห่างจากพระเจ้า  

ถ้าเราส่งเสริมคนที่สอนเท็จ  

เราก็ท าผิดเท่ากับพวกเขา 

 และเราจะแก้ไขและป้องกันตัว
เราเองไม่ให้ไปสนับสนุนคนสอน
เท็จนี่ได้อย่างไร? 
 ก็โดยการที่เราต้องสามารถแยก
ผิดแยกถูกได้ เราต้องสามารถ
ตรวจสอบว่า สิ่งที่คนนั้น ๆ กระท า
หรือพูดนั้นถูกต้องตามพระวจนะ
ของพระเจ้าหรือไม่ 

 ดังนั้น เราต้องรู้และเข้าใจพระ
วจนะของพระเจ้าอย่างดี และเรา
ต้องไม่ยอมให้คน ๆ นั้นซื้อเราได้  
 เช่นด้วยการพูดในสิ่งที่ท าให้เรา
รู้สึกพอใจ หรือ ให้ผลประโยชน์กับ
เราอย่างไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่ด้วย
การที่เขาสร้างความสัมพันธ์กับเรา
ซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง 
 เราได้ศึกษาพระวจนะและเข้าใจ
พระวจนะอย่างถ่องแท้จนกระทั่ง
สามารถแยกผิดแยกถูกได้ดีแล้ว
หรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่จะ
ท า ให้ เ ร ารู้ จั กพระองค์ และน้ า
พระทัยของพระองค์มากขึ้น เพื่อ
เราจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่
ต้องถูกพัดไป พัดมาด้วยลมปาก
แห่งค าสั่งสอน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าที่ดี ที่สัตย์ซื่อ 
ที่เดินไปกับพระเจ้าในคริสตจักร 
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ของเรา ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้อง
เขา และอวยพรเขาให้เขาเติบโต
และเข้มแข็งขึ้น เพื่อเป็นพระพร
แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ห รั บ
คริสตจักรของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะ จงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 14:17-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 

ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์14:17-22 
ช้า ๆ 1 รอบ 

พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 19-22 
เมื่อเยเรมีย์อ้อนวอนให้พระเจ้า
ช่วยชนยูดาห์  
 เขาถามพระเจ้าว่าหากชนยูดาห์
กลับใจ พระองค์จะทรงช่วยพวก
เขาไหม แต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่
จะช่วยเหลือพวกเขา (15:1) เพราะ
พวกเขาไม่จริงใจ ชั่วร้ายและดื้อรั้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



72 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 

 พวกเขารู้ว่าพระองค์ต้องการจะ
อวยพรพวกเขา และรู้ว่าต้องท าสิ่ง
ใดเพื่อจะได้รับพระพร พวกเขา
ต้องการให้พระองค์ท าในส่วนของ
พระองค์ แต่พวกเขาไม่ได้ท าใน
ส่วนของพวกเขา  
 มันง่ายที่จะแสดงความเสียใจเมื่อ
ท าผิด โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการ
บางสิ่งบางอย่าง เราต้องเต็มใจเลิก
ท าผิด  

พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ 

คนที่กลับใจจริงๆ แต่คนหลอกลวง

จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง 

 ความจริงใจเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
ความสัมพันธ์ที่ เรามีต่อพระเจ้า 
จริงอยู่ที่หลายครั้ง เราท าบาปผิด 
เรารู้สึกเสียใจในการกระท านั้น เรา
สารภาพ พระเจ้าทรงยกโทษเรา
แล้ว แต่เราก็กลับไปท าบาปอีก ใน
กรณีเช่นนี้ เราต้องถามตัวเราเอง
ว่า ที่เรากลับไปท าบาปนั้น เพราะ
เราอ่อนแอ หรือเพราะเรารักความ
บาป 

 เพราะถ้าเราจริงใจ เรารู้ว่าเรา
อ่อนแอ และเมื่อเราสารภาพอีก 
พระเจ้าก็จะทรงยกโทษเราอีก
เสมอ  
 แต่สิ่งที่เราต้องทูลขอต่อไปคือ 
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ก าลังให้กับเราที่จะชนะความบาป
นั้น และเราต้องอ่าน ศึกษาพระ -
วจนะของพระเจ้า เพื่อ เราจะรู้    
น้ าพระทัยของพระเจ้าในเรื่อ ง   
นั้น ๆ ได้  

แต่ถ้าเรารักความบาปนั้น  

เรากล้า และ ยินดีที่จะลงทุน 

ทิ้งความบาปนั้นหรือไม่  

แม้เจ็บปวด เราจะยอมหรือไม่?  

 ถ้าเรายอมพระเจ้าก็จะทรงอภัย
และช่วยเราอย่างแน่นอน แต่ถ้าเรา
ไม่ยอม เราก็ต้องรับผลของความ
บาปนั้น 
 แล้วเราจะเลือกอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่
กับเราเอง 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเปิดเผยให้ เราเห็นผลร้ าย
ปลายทางของความบาป เพื่อเรา
จะรังเกียจบาปนั้น และกลับมาหา
พระองค์อย่างถาวร 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองเรา เต็มล้น
ในชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเราที่มี
อยู่นั้น จะอยู่เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อ
ตัวเรา เพื่อพระเจ้าทรงพอพระทัย 
ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองจะพอใจ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 29 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 15:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 15:1-14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 
โมเสสและซามูเอลเป็นสองผู้เผย-
พระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า 
ทั้งสองคนได้วิงวอนเพื่อประชาชน
เช่นเดียวกับเยเรมีย์ (อพย.32:11; 
กดว.14:11-20; 1ซมอ.7:9; 12:17; 
สดด.99:6)  

 การอธิษฐานวิงวอนมักจะได้
ค าตอบ แต่ในกรณีนี้ ประชาชนชัว่-
ร้ายและดื้อรั้นมากจนพระเจ้าทรงรู้
ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาหาพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3,4 
เป้าหมายของผู้ท าลายทั้งสี่แบบนี้
คือ ท าลายคนเป็นและกัดกินคนตาย  
 สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการปกครอง
อันชั่วร้ายของมนัสเสห์และความ
บาปของประชาชน (2พกษ.21:1-
16; 23:26; 24:3) นี่จะเป็นการ
ท าลายแบบสิ้นซาก  
 ประชาชนอาจจะแย้งว่าพวกเขา
จะไม่รับผิดชอบต่อความบาปของ
มนัสเสห์ แต่พวกเขาก็สานต่อสิ่งที่ 
มนัสเสห์ได้ริเริ่มไว้  

ถ้าเราท าตามผู้น าทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาชั่วร้าย 

เราก็ไม่อาจเอาตัวรอดโดยการ 

โทษว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 

 เหมือนกับที่เราเฝ้าเดี่ยวเมื่อ 2 
วันก่อนนั้น เราต้องรู้พระวจนะของ 
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พระเจ้าที่เป็นบรรทัดฐานของความ
ถูกต้อง เพื่อเราจะสามารถแยกแยะ 
ความผิดออกจากความถูก  
 และเมื่อเราพบผู้น าที่ผิดหรือน า
ผิด เราก็ต้องรู้ว่า เขาผิดหรือน าผิด
อย่างไร ส าคัญคือ เรารู้หรือไม่? 
 แล้วเรารู้พระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่ เรารู้มากพอที่จะแยกแยะ
ความผิดออกจากความถูก ได้
หรือไม่?  
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะสามารถ
เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้
อย่างถ่องแท้ และสามารถที่จะแยก- 
แยะความผิดและความถูกออกจาก
กันได้ ไม่เพียงเท่านั้น ให้เราทูลขอ
พระเจ้าประทานสติปัญญาและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์กับเราเพื่อเราจะ
สามารถประยุกต์พระวจนะนั้น
ส าหรับชีวิตปัจจุบันของเราได้ 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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วันที่ 30 ธันวาคม   
เยเรมีย์ 15:15-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์15:15-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17-21 
เยเรมีย์กล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ได้
ช่วยเขาในยามที่เขาต้องการ  
 เขาละสายตาจากพระประสงค์
ของพระเจ้า แล้วหันมาสงสารตัวเอง 
เขาทั้งโกรธ เจ็บ และกลัว พระเจ้า
มิได้ทรงโกรธตอบ พระองค์ทรงตอบ
โดยการจัดล าดับความส าคัญของ
เยเรมีย์ใหม ่ 

 ในฐานะผู้ที่พูดแทนพระเจ้า เขา
ต้องมีอิทธิพลต่อประชาชนไม่ใช่ให้
ประชาชนมีอิทธิพลต่อเขา  
 มีสามบทเรียนส าคัญในที่นี่  
[1] เราสามารถเปิดเผยถึงความ 
รู้สึกนึกคิดลึกๆ ในใจเราให้พระเจ้า
รับรู้ได้ในค าอธิษฐาน  
[2] พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรา
วางใจในพระองค์ ไม่ว่าจะมีอะไร
เกิดขึ้นก็ตาม  
[3] หน้าที่ของเราคือมีอิทธิพลต่อ
ผู้อื่นเพื่อพระเจ้า 

เราขอบพระคุณพระเจ้า 

ที่พระองค์ทรงเข้าใจเรา  

และแม้เมื่อเราท้อแท้  

เราอาจจะผิดพลาด  

พระองค์ก็ยังทรงเข้าใจเรา  

และยอมรับเราเสมอ  

 ดังนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพ
เช่นใด กดดันมากขนาดไหน ผิด-
พลาดอย่างไร จงตระหนักเสมอว่า 
พระเจ้าอยู่ที่นี่ อยู่ใกล้ ๆ เรา ทรง
หนุนเราเสมอ 
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 เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อ
เรามีพระเจ้าทรงดีเลิศเช่นนี้? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
คว ามยิ่ ง ใ หญ่  ค ว าม รั ก  แ ล ะ
พระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
เสมอ ไม่ว่ าเราจะอยู่ ในสภาพ
อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ยังทรงอยู่
เคียงข้างเรา 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า จากพระธรรมสดุดีบทที่ 
145 อธิษฐานด้วยการอ่านพร -
ธรรมตอนนี้ทั้งบนจนกระทั่งพระ-
วจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นค า
อธิษฐานสรรเสริญส่วนตัวของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 31 ธันวาคม   
เยเรมีย์ บทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ บทท่ี16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมบทนี้อะไรคือความ
บาปที่คนอิสราเอลมีต่อพระเจ้า? 
(ข้อ11-12) 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8-13 เยเรมีย์ถูกห้ามเข้า
ร่ ว มงาน เลี้ ย ง รื่ น เ ริ งห รื อ ง าน
สังสรรค์เฮฮา เพื่อแสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าทรงจริงจังต่อความบาป
ของชนชาตินี้มากน้อยเพียงไร  
 พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเยเรมีย์ 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนสนใจและเข้าใจ
พระด ารัสของพระองค์ในทั้งสอง 

กรณี (คือไม่ไว้ทุกข์และไม่สังสรร
อย่างเปิดเผย)  

บางทีเราคิดว่าการพูดหรือการสอน

เท่านั้นที่เป็นวิธีการสื่อสารที่ดี  

แต่พระเจ้าทรงใช้สื่อที่หลากหลาย

เพื่อบอกข่าวสารของพระองค์  

จงใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรา 

 
ข้อ 14,15  พระธรรมอพยพได้
บันทึกเรื่องอัศจรรย์ของพระเจ้าใน
การช่วยประชากรของพระองค์ให้
พ้นจากการเป็นทาสในอียิ ปต์ 
(อพย.1-15)  
 การกลับจากการเป็นเชลยจะ
เป็นเหตุการณ์ส าคัญมากจนบดบัง
ความส าคัญของการอพยพออก
จากอียิปต์  
 แม้ว่าประชากรของพระองค์จะ
ดื้อรั้นมากเพียงไร แต่พระเจ้าจะ
ทรงส าแดงพระกรุณาอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง  
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17 
เด็กเล็ก ๆ มักคิดว่าถ้าพวกเขาไม่
เห็นเรา เราจะไม่เห็นพวกเขา  
 คนอิสราเอลอาจคิดว่าการซ่อน
จากพระเจ้าจะง่ายเหมือนกับการ
ปิดตา แม้ว่าพวกเขาปิดตาจาก
ความบาปของตน พวกเขาก็ไม่
อาจซ่อนความบาปจากพระเจ้าได้
อย่างแน่นอน  
 พระองค์ผู้ทรงเห็นทุกสิ่งจะไม่ถูก
ล่อลวง มีความคิดหรือการกระท าที่
ไม่ดีอะไรบ้างหรือไม่ที่เราคาดว่า
พระเจ้าจะไม่เห็น พระองค์ทรง
ทราบสิ่งนั้น  

ก้าวแรกของการกลับใจใหม่ 

คือการยอมรับว่าพระองค์ 

ทรงรู้ถึงความบาปของเรา 

 ดังนั้น เราต้องเป็นคนที่ไวต่อ
ความบาป ไวในการสารภาพบาป 
อย่าเก็บหรือปกปิดความบาปของ
เราไว้ และคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ หรือ
คิดว่าไม่เป็นไร เพราะความบาปมี 

ผลร้ายอย่างแน่นอน และมันต้อง
ปรากฏออกมาอย่างแน่นอนไม่วัน
ใดก็วันหนึ่ง  
 ทางที่ดี เราต้องจัดการบาปนั้น
เสีย โดยสารภาพบาปขอการยก-
โทษจากพระองค์ และทูลขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานก าลัง
ให้กับเราที่จะชนะบาปนั้น อ่าน
พระวจนะของพระเจ้าติดสนิทกับ
พระองค์อยู่เสมอเพื่อจะเห็นถึงผล
ของความบาปนั้น 
 เรามี อะไรที่ซ่อนพระเจ้ าอยู่
หรือไม่? ให้เราจัดการเสียเถิด 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ที่ทรง
ให้พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ประทานให้กับเรา สถิตอยู่กับเรา 
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ให้ก าลังเราในการต่อสู้กับความ
บาป เนื้อหนังจนมีชัยชนะ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่ง
เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคม
ส่องเท้าเราในการที่จะด าเนินชีวิต
เป็นที่ ถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 
 ให้ เราใช้ เวลานี้คิดถึงการจัด 
เตรียมต่าง ๆ ของพระเจ้าในชีวิต
ของเรา และให้เรานับพระพรแต่ละ
อย่างและกล่าวขอบพระคุณพระ-
เจ้าทีละเรื่อง ๆ และสรรเสริญ
พระองค์ส าหรับการจัดเตรียม
ทั้งหมดของพระองค์นี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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


