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จากใจศิษยาภิบาล 
 พระธรรมโยชูวาเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ถึงการจะ
ประสบความส าเร็จและการเกิดผลโดยการพึ่งพาพระเจ้า โยชูวาต้องก้าว
เข้าไปยึดดินแดนคานาอัน และต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย เช่นเดียว 
กันกับชีวิตคริสเตียนของเราที่พระเจ้าทรงสัญญาการเกิ ดผล แต่ก็มี
อุปสรรคมากมายด้วยเช่นกัน 
 อย่างเช่นในโยชูวาบทที่  10 ที่กษัตริย์ อาโดนีเซเดกแห่งเมือง
เยรูซาเล็มที่ได้ร่วมกับกษัตริย์อีก 4 องค์รวมพลังกันที่จะบุกโจมตีเมือง  
กิเบโอนซึ่งเป็นพันธมิตรของคนอิสราเอล ซึ่งมีโยชูวาเป็นผู้น า ตอนนี้     
โยชูวาตกที่นั่งล าบาก เพราะการที่จะชนะกษัตริย์ 5 องค์ที่รวมพลังกันนั้น
มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย เพราะพวกเขามีก าลังทหารที่ได้รับการฝึก
อย่างดี มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพ มียุทธวิธีการรบอย่างยอดเยี่ยม พวกเขา
ยังคุ้นเคยกับภูมิประเทศอย่างดีด้วย 
 แล้วโยชูวาจะท าอย่างไร?  
 ยชว.10:8  พระเจ้าตรสัแก่โยชูวาว่า  "อย่ากลวัเขาเลยเพราะได้
มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว  จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสกัคนเดียวทีจ่ะยืน
หยดัต่อสู้เจ้าได้" 
 กุญแจอยู่กับประโยคที่พระเจ้าตรัสว่า ‚อย่ากลวั...‛ 
 พี่น้องครับ ไม่ว่าจะท าอะไร ความกลัวเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง ความ-
กลัวนั้นท าให้เราไม่กล้าท าอะไร ความกลัวท าให้คน ๆ นั้นล้มเหลว        
ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่เกิดผล ความกลัวท าให้เราไม่กล้าก้าว
ออกไปตามพระสัญญาของพระเจ้า 
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 แม้พระเจ้ามีพระสัญญาต่อเรา แต่เราก็จะล้มเหลว และไม่เกิดผล 
เพราะเรากลัว เราต้องเข้าใจว่า พระเจ้าไม่ได้เรียกให้คริสตจักรของ
พระองค์มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว แต่ให้เราบุกไปด้วยความเชื่อ (2ทธ.1:7-
12) สิ่งที่ชนะความกลัว คือการที่เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า 
 ในโรม 10:17 บอกว่า ฉะนัน้ความเชือ่เกิดข้ึนได้กเ็พราะการได้ยิน  
และการได้ยินเกิดข้ึนได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ โยชูวาพบ   
ชัยชนะ เพราะเขายึดในพระสัญญาของพระเจ้า และเขาก้าวไปด้วยความ-
เชื่อ ในพระสัญญาของพระเจ้านั้น 

เช่นเดียวกันกับเราที่เราต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้า แล้วเราต้อง
ก้าวออกไปด้วยความเชื่อในพระสัญญาณของพระเจ้านั้นด้วยความกล้า -
หาญด้วย 
 ส่วนของเราคือ เราต้องกล้าก้าวออกไป ก้าวด้วยความเชื่อ เพื่อจะฉวย
เอาพระสัญญาแห่งการเกิดผลที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับเรานั้น มาเป็น
ของเรา 
 เรามีความเชื่อหรือไม่ และเรามีความกล้าหรือไม่ครับ? 

ขอปีใหม่นี้ เราจะมีความเชื่อและความกล้าด้วยการยึดอยู่ที่พระวจนะ
ของพระเจ้านะครับ 

 
 พระเจ้าทรงอวยพระพร 
  
                      นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

          ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ ส 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
(สดุด ี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 มกราคม   
เยเรมีย์ 17:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:1 ‚ ข้าพเจ้ายินดี  เมือ่
เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ให้เรา
ไปยงัพระนิเวศพระเจ้าเถิด’ ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 17:1-8  
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  อะไรคื อ
ลักษณะของคนที่วางใจมนุษย์? 
(ข้อ 5-6) 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
และอะไรคือลักษณะของคนที่
วางใจในพระเจ้า? (ข้อ 7-8) 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 

ประชากรของพระเจ้ายังคงท าบาป
ต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งบท - 
บัญญัติ ผู้เผยพระวจนะของพระ
เจ้า และประวัติศาสตร์ที่อัดแน่น 
ไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้า  
 พวกเขาท าเช่นนั้นได้อย่างไร 
ท าไมพวกเราถึงยังชื่นชมความ
บาปทั้ งๆ  ที่ เ ร ารู้ อยู่ เต็มอกว่ า
จะต้องรับโทษเพราะสิ่ง เหล่านี้    
ชั่วกัปชั่วกัลป์  
 เยเรมีย์กล่าวว่าจิตใจเป็นตัวล่อ- 
ลวง (17:9) และ “บาปของยูดาห์
ถูกสลักไวุ้บนแผ่นหัวใจของเขา”  
 คนฮีบรูใช้อวัยวะส่วนต่างๆ เป็น
สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบ
แง่มุมของคนคนหนึ่ง หัวใจเป็น
อวัยวะที่แทนเหตุผล สติปัญญา 
และความตั้งใจ  

แนวโน้มในการท าบาป 
ของเรานัน้ลึกมาก 
จนตอ้งอาศยั 

การไถ่ของพระเจา้เทา่นัน้ 
ทีจ่ะสามารถช่วยเราได้ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองใน ข้อ 5-8 
ที่นี่เปรียบเทียบคนสองประเภทคือ 
พวกที่วางใจในมนุษย์และพวกที่
วางใจในพระเจ้า  
 ชนยูดาห์วางใจในพระจอมปลอม
และพันธมิตรทางการทหารแทนที่
จะวางใจพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึง
เป็นหมันและไม่เกิดผล  
 ในทางตรงกันข้ามคนเหล่านั้นที่
วางใจในพระเจ้าเจริญเหมือน “ต้น- 
ไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ า” (ดู สดุดี 1)  

ในเวลาทีย่ากล าบาก  
คนทีว่างใจในมนษุยจ์ะยากจน

และออ่นแอฝ่ายวญิญาณ  
ดงันัน้พวกเขาจงึขาดก าลงั  
แต่คนทีพ่ึง่พาพระเจา้ 
จะมีก าลงัเหลอืเฟอื 

ส าหรบัตนเองและคนอืน่ดว้ย  
 เราแช่อยู่ในความพอใจทั้งๆ ที่
ไม่เกิดผลหรือไม่ เราอยากเป็น
เหมือนต้นไม้ซึ่งอยู่ริมน้ าที่เกิดผล
เพื่อพระเจ้า มีก าลังในยามวิกฤต 

และสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้
หรือเปล่า? 
__________________________
__________________________ 
 เมื่อ เป็นเช่นนี้  เราควรจะท า
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความยิ่ง- 
ใหญ่ของพระเจ้า ถึงความรอบรู้
ของพระองค์ และมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรงใช้
เราเพื่อเราจะเกิดผล และให้พระ-
เจ้าทรงสร้างเราให้เราเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เพื่อชีวิตของ
เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ 
 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 2 มกราคม   
เยเรมีย์ 17:9-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:1 ‚ ข้าพเจ้ายินดี  เมือ่
เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ให้เรา
ไปยงัพระนิเวศพระเจ้าเถิด’ ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 17:9-18  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกบั
เรื่องจิตใจของมนุษย์อย่างไร? 
(ข้อ 9) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 11  
ไม่ว่าจะท างานอะไรก็ตามมีทั้งวิธี 
ที่ถูกและที่ผิด  
 เยเรมีย์กล่าวว่า มนุษย์ที่ร่ ารวย
โดยวิธีทุจริตจะจบลงด้วยความโง่-
เขลาและความยากจน  
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 เราต้องพยายามซื่อสัตย์ในทุกสิ่ง
ที่เราท า ไม่ว่าจะในที่ท างาน ใน
โรงเรียน หรือในการแข่งขัน การ
ได้เลื่อนต าแหน่ง สอบผ่าน หรือมี
ชื่อเสียงด้วยวิธีการผิดๆ ไม่เคยน า
พระพรหรือความสุขที่ถาวรมาให้
ใครเลย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9,10 
พระเจ้าตรัสถึงสาเหตุที่เราท าบาป
ไว้อย่างชัดเจน นั่นก็คือบาปเป็น
เรื่องของจิตใจ 
 จิตใจของเราโน้มเอียงไปทาง
บาปตั้งแต่เกิด เรามักจะลืมและละ
ทิ้งพระเจ้าได้ง่ายๆ แต่เราก็ยังคง
เลือกได้ว่าจะท าบาปต่อไปหรือไม่ 
เราเลือกได้ว่าจะยอมแพ้ต่อการ
ทดลอง หรือจะขอให้พระเจ้าทรง
ช่วยเราต่อสู้การทดลอง 
 พระธรรมตอนนี้ ได้พูดอย่ าง
ชัดเจนถึ ง เรื่ อ งการท าบาปนั้น
เริ่มต้นที่จิตใจ แล้วส่งผลออกมา
เป็นการกระท า  

ดงันัน้ถ้าเราจะจดัการความบาป
ตอ้งไปจดัการทีจ่ติใจกอ่น  

เราตอ้งควบคุมจติใจของเรา คอื
สรา้งจติใจหรอืความคดิของเรา
ด้วยพระวจนะของพระเจ้า  
ใหช้วีติของเราเต็มล้น 

ด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ์ 
 ซึ่งจะท าให้เรามีผลของพระวิญ- 
ญาณคือการบังคับตัวเอง ท าให้มี
ก าลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ที่จะจัดการกับการท าบาปได้ 
 เราได้ระวังตัวเรื่องการท าบาป
โดยการให้ความคิดของเราเต็ม
ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและมี
ชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 เราได้จัดระบบชีวิตของเราใน
การศึกษาพระวจนะและให้ชีวิต
ของเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าให้เรา    
มีการดลจิตดลใจในการศึกษา 
พระวจนะของพระเจ้า และที่จะรัก
พระวจนะของพระองค์ ให้มีในชีวิต
ของเราตลอดไป 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบ-
ครองชีวิตของเราตลอดไป เพื่อ
ชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยพระองค์
และผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ส าแดงออกมาในชีวิต 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 3 มกราคม   
เยเรมีย์ 17:19-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 112:1 ‚ ข้าพเจ้ายินดี  เมือ่
เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ให้เรา
ไปยงัพระนิเวศพระเจ้าเถิด’ ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์17:19-27 
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรคือท่าที
บาปของคนอิสราเอลเหล่านี้ที่ไม่
รักษาวันสะบาโตของพระเจ้าให้
บริสุทธิ?์ (ข้อ 23,27) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 19-27 
ประชาชนท างานในวันสะบาโตซึ่ง
เป็นวันพักของพวกเขา (อพย . 
20:8-11) พวกเขาถือว่าการหาเงิน
ส าคัญกว่าการรักษาบทบัญญัติ  
 

 ถ้าพวกเขากลับใจและให้พระเจ้า
ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้พวกเขา
มีเกียรติท่ามกลางประชาชาติ  
 อี กหนึ่ ง ศต ว ร รษต่ อ ม า เมื่ อ      
เนหะมีย์น าคนที่ เป็นเชลยกลับ  
มายังเยรูซาเล็ม สิ่ งส าคัญที่สุ ด  
ของการปฏิรูปของเขา คือรื้อฟื้น
การรักษาวันสะบาโตขึ้นมาใหม่ 
(นหม.13:15-22)  
 ท่าทีความบาปของอิสราเอลคือ 
การไม่เชื่อฟังพระเจ้า และเพราะ
พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาคิด
ว่าตัวเขาเองเก่ง มีความสามารถ 
และคิดว่าเขาไม่จ าเป็นต้องท า
ตามที่พระเจ้าบัญชาไว้ ดังนั้น ไม่
ว่าเรื่องอะไรที่พระเจ้าสั่งพวกเขา 
เขาก็จะไม่ท าตามทั้งสิ้น ซึ่งก็ไม่ใช่
เป็นเฉพาะเรื่องวันสะบาโตเท่านั้น  
 ประเด็นเรื่องวันสะบาโตเป็น
เพียงอาการหนึ่งของความบาป
เท่านั้น สิ่งที่พวกเขาต้องจัดการคือ
ความบาปของการไม่เชื่อฟัง 
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 เราเช่นเดียวกัน เราอาจจะมี
อาการของความบาปต่างๆ ได้ 
และไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยที่เรา
จะแก้เพียงอาการนั้น  

เราตอ้งแกต้้นเหตุคอืท่าที 
และหวัใจทีบ่าปของเรา  
น ามาใหพ้ระเยซูครสิต ์ 

ขอการช าระที่มาจากพระองค ์
แล้วเรากจ็ะมชียัชนะและ 

ด าเนนิชวีติเปน็ทีพ่อพระทัย 
ของพระเจา้ได ้

 เ ร ามี อ ากา รขอ งความบาป
อะไรบ้างหรือไม่ และเราได้จัดการ
เรียบร้อยแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
139:23-24 ‚ข้าแต่พระเจ้า  ขอ
ทรงค้นดูข้าพระองค์และทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค ์ ขอ
ทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค ์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆ ในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้ าพระองค์ไปใน
มรรคานิรนัดร‛์ อธิษฐานให้พระ-
เจ้าเปิดเผยท่าทีชีวิตของเราที่ผิด 
เพื่อเราจะได้น ามาสารภาพกับ
พระองค์ และทูลขอพระเจ้าทรง
สร้างชีวิตของเราใหม่ที่จะถวาย
เกียรติแด่พระองค์ได้ 
 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 4 มกราคม   
เยเรมีย์ 18:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:2 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เท้าของพวกข้าพเจ้า  ก าลงัยืน
อยู่ภายในประตกู าแพงของเธอ‛ 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 18:1-12 
ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่อไรที่พระเจ้ าจะทรงเปลี่ยน
พระทัยไม่ส่งภัยพิบัติมายังชน -
อิสราเอล? (ข้อ 8) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
เมื่อช่างปั้นหม้อพยายามขึ้นรูป
ภาชนะบนแปฺนหมุน พวกเขามัก จะ
พลาดและท าให้ภาชนะมีต าหนิ ช่าง
ปั้นหม้อมีอ านาจเหนือดินเหนียว 
เขาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะให้คงรอย
ต าหนินั้นไว้หรือจะปั้นใหม่  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงมีอ านาจ
ที่จะปั้นชนชาตินี้ให้ เป็นไปตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ เราไม่
ควรจะวางเฉยเหมือนดินเหนียว 
แต่ต้องเต็มใจและยอมรับสิ่งที่พระ
เจ้าทรงประสงค์ในชีวิตเรา  

เมือ่เรายอมจ านนตอ่พระเจา้ 
พระองคจ์ะทรงเริ่มปัน้เราใหม่ 

ใหเ้ปน็ภาชนะที่มคี่า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
สังคมของเรายกย่องคนที่แข็งกร้าว 
เป็นตัวของตัวเอง และไม่กลัวผู้มี
อ านาจ  
 แต่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า
แล้ว คุณสมบัติเหล่านี้กลายเป็น
ความดื้อรั้น หากไม่แก้ไขปัญหา
การยกตัวเอง การปิดหูปิดตา หรือ
การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ความดื้อ-
รั้นจะกลายเป็นวิถีชีวิตที่ขัดแย้ง 
กับพระเจ้า  
 

 ให้เรากลับมาทบทวนตัวเราเอง
ว่า เรามีท่าทีดื้อรั้นหรือไม่ บางครั้ง 
เราอาจจะคิดว่านั่นเป็นการที่เรามี
จุดยืนของตัวเอง หรือเรามั่นใจใน
ตัวเอง แต่เราต้องแยกแยะให้ออก
ระหว่าง 2 สิ่งนี้  

เราสามารถมจีดุยืนของตัวเองได ้
แตจ่ดุยืนนั้นตอ้ง 

ไมข่ดัพระวจนะของพระเจ้า  
ถ้าเราขดักแ็สดงว่าเราดือ้ดงึแลว้  
 และในท านองเดียวกันที่ เ รา
สามารถมั่นใจตัวเองได้ แต่ต้อง
เป็นความมั่นใจที่ไม่ขัดพระวจนะ
ของพระเจ้า 
 ทุกอย่างที่เรามั่นใจตัวเอง หรือมี
จุดยืนของตัวเองอยู่นั้น เราขัด 
พระวจนะของพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง   
เปิดตาใจของเราให้สว่าง ให้เรา
สามารถประยุกต์พระวจนะของ
พระเจ้าในการด าเนินชีวิต ในการ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ ขณะนี้ ถ้า
เรามีเรื่องอะไรที่ เราไม่มั่นใจใน 
การตัดสินใจ  ให้ เร า ใช้ เ วลานี้
อธิษฐานฟังพระสุรเสียงของพระ-
เจ้าและให้เราสามารถด าเนินชีวิต
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ได้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 5 มกราคม   
เยเรมีย์ 18:13-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:2 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เท้าของพวกข้าพเจ้า  ก าลงัยืน
อยู่ภายในประตกู าแพงของเธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์18:13-23 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท าไมดินแดนของอิสราเอลจึงถูก
ทิ้งร้าง และพวกเขาต้องพบกับภัย
พิบัติต่าง ๆ? (ข้อ 15) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18   
ค าพูดและการกระท าของเยเรมีย์
ท้าทายพฤติกรรมทางสังคมและ
ศีลธรรมของประชาชน  
 เขากล่าวต่อต้านกษัตริย์ เจ้านาย 
ปุโรหิต ผู้ เผยพระวจนะ ผู้รู้บท -
บัญญัติ และนักปราชญ์อย่างเปิดเผย  

(4:9; 8:8, 9) เขาไม่กลัวที่จะวิพากษ์- 
วิจารณ์คนเหล่านี้ แม้ว่าจะท าให้
คนเกลียด  
 ประชาชนเลื อกที่ จ ะฟั งหรื อ     
จะปิดปากเขาได้ และพวกเขาก็  
เลือกอย่างหลัง พวกเขาไม่ต้องการ
เยเรมีย์  เพราะผู้ เผยพระวจนะ
จอมปลอมพูดในสิ่ งที่พวกเขา
อยากจะฟัง  
 

เรามปีฏกิริิยาตอ่ 
เสียงวพิากษ ์วจิารณอ์ยา่งไร? 
ตัง้ใจฟงัดีๆ  พระเจ้าอาจ 
พยายามบอกอะไรเราอยู่ 

 

 เมื่อมีคนพูดว่าเรา เราจึงต้องฟัง 
เราอย่าพยายามปกปฺองตัวเอง 
หรือหลบหลีกพี่น้องของเรา หรือ
พยายามควบคุมบังคับสถานการณ์
ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ 
เพราะการท าเช่นนั้น จะเป็นการ
ปิดโอกาสที่เราจะรับฟังค าเตือน
ของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพี่น้อง
ของเราได้ 
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 มีสถานการณ์อะไรในชีวิตของ
เราบ้าง ที่เราได้รับการเตือนสติมา
จากพี่น้องของเรา ที่ เราไม่รู้ตัว 
และในที่สุดเราก็พบว่า พระเจ้าได้ 
ตรัสกับเราโดยผ่านสถานการณ์ที่
เราไม่คาดคิดนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส า ห รั บพี่ น้ อ ง ต่ า ง ๆ  ส า ห รั บ
คริสตจักร ส าหรับค าเทศนาใน
คริสตจักรที่พระเจ้าทรงใช้ เพื่อ
เตือนสติเรา เพื่อเสริมสร้างเราให้
เจริญเติบโตขึ้นได้  
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดหูฝูายจิต
วิญญาณของเราที่เราจะสามารถ
ฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางแหล่ง
ต่างๆ ที่เป็นการทรงน าของพระ-
เจ้าได้ และขอพระเจ้าทรงช่วยเรา
ที่จะแยกแยะว่า อะไรมาจากพระ-
เจ้า และอะไรที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า 
 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 6 มกราคม   
เยเรมีย์ 19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:2 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เท้าของพวกข้าพเจ้า  ก าลงัยืน
อยู่ภายในประตกู าแพงของเธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์19 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อิสราเอลได้ท า
บาปต่อพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? 
(ข้อ 4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-13 
การสังหารหมู่อันน่าสยดสยองซึ่ง
เยเรมีย์ได้ท านายไว้ได้เกิดขึ้น 2 
ครั้ง ในปี 586 ก่อน ค.ศ. ระหว่าง
การรุกรานของบาบิโลนภายใต้ 
เนบูคัดเนสซาร์ และใน ค .ศ .70 
เมื่อทิตัสท าลายกรุงเยรูซาเล็ม  

 สมัยที่กองทัพบาบิโลนล้อมเมือง 
อาหารขาดแคลนมากจนประชา-
ชาติกินมนุษย์ กินแม้กระทั่งลูก
ของตนเอง 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 4-5   
 ชนอิสราเอลได้ยั่วยุและท าบาป
ต่อพระเจ้าโดยการละทิ้งพระองค์
และหันไปไหว้รูปเคารพ   
 ไม่ว่าจะเป็นการเผาเครื่องบูชา
แก่พระเทียมเท็จเหล่านี้  สร้าง
สถานบูชา น าลูกชายของตัวเองไป
เผาบูชายัญสังเวยพระเทียมเท็จ  
 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง
ห้ามและเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจ าเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า แม้คนอิสราเอล
จะรู้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่
พวกเขาก็ยังกระท าอยู่ 
 ส าหรับเราในยุคปัจจุบัน เรา
อาจจะไม่ได้ไหว้รูปเคารพที่เป็น
วัตถุ แต่ปัจจุบัน รูปเคารพคือเงิน
ทอง ที่ส าคัญและน่ากลัวคือตัวเอง  
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 เราเอาตัวเองเป็นพระเจ้า เราท า
ตามใจตัวเอง ตามความต้องการ
ของตัวเอง เราไม่ได้แสวงหาน้ า-
พระทัยของพระเจ้า และไม่ได้ให้
พระเจ้าเป็นหลักในการด าเนินชีวิต
ของเรา เราไม่ได้ยกย่อง นมัสการ
พระองค์สมกับที่พระองค์ทรงเป็น  
 ดังนั้น เราก็ไม่ต่างอะไรกับคน
อิสราเอลในสมัยของเยเรมีย์ ด้วย
เหตุนี้ เราจึงได้เห็นภัยพิบัติมาก-
มายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ภัยธรรมชาติ สงคราม โรคระบาด 
การกันดารอาหาร เป็นต้น 
 ดังนั้น เราจึงต้องกลับใจจากบาป
จริงๆ เพื่อพระเจ้าจะยกโทษและ
เยียวยาแผ่นดินของเราได้ 

ส าหรบัตัวของเราเองนัน้  
เราไดต้ดิตามพระเจา้ 
อย่างเข้มแขง็หรอืไม ่

และเราได้มรีปูเคารพอะไรหรอืไม่
ที่เราตอ้งละทิง้โดยเฉพาะ 
การทีเ่รานมสัการตวัเอง 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
ปกปฺองชีวิตของเราให้พ้นจากการ
ทดลองและการล่อลวงของซาตาน
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าเรื่องการเงิน 
เรื่องเพศ เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศ  
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบ -
ครองชีวิตและทรงน าชีวิตของเราที่
จะด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ตลอดชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไปด้วย 
 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 7 มกราคม   
เยเรมีย์ 20:1-6 
อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:3 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เขาสร้างไว้เป็นนคร ซึง่ประสาน
แน่นไว้ด้วยกนั” 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์  20:1-6 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป    เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์เยโฮยาคิม
แห่งยูดาห์  
 เยเรมีย์เทศนาที่หุบเขาเบนฮิน-
โนมซึ่งเป็นศูนย์กลางของการไหว้
รูปเคารพในเมืองนั้น  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 เขายังเทศนาในพระวิหารซึ่งควร
จะเป็นศูนย์กลางของการนมัสการ
ที่แท้จริง สถานที่ทั้งสองนี้ดึงดูดคน
มากมาย แต่ทั้งสองแห่งล้วนเป็น
สถานนมัสการจอมปลอม 
 
ข้อ 4-6     ค าพยากรณ์ถึงความ
พินาศนี้เกิดขึ้นจริงโดยเกิดจากการ
รุกรานของบาบิโลน 3 ครั้ง  
 ครั้ งแรก เกิดขึ้ นภายในปีนั้ น 
(605 ก่อน ค.ศ.) ครั้งที่ 2 เกิดขึ้น
ในปี 597 ก่อน ค.ศ. เยโฮยาคีน
และปาช เฮอร์ตก เป็น เ ชลยใน     
บาบิโลนในระหว่างการรุกราน  
ครั้งนี้ การรุกรานครั้งที่ 3 เกิดขึ้น
ในปี 568 ก่อน ค.ศ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง บทที่ 20 
ข้อ 1-3  ปาชเฮอร์เป็นเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบระเบียบในพระวิหาร (ดู
รายละ เอี ยดเรื่ อ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบใน 29:26)  
 

 เขาเป็นปุโรหิตที่พยายามท าตัว
เป็นผู้เผยพระวจนะ หลังจากปาช-
เฮอร์ได้ฟังค าพูดของเยเรมีย์แล้ว 
เขาได้ทุบตีและจับเยเรมีย์ใส่ขื่อคา
ขังไว้แทนที่จะฟังและท าตาม  
 บางครั้งความจริงก็ท าให้เจ็บ -
ปวด แต่การตอบสนองต่อความ
จริงของเราแสดงให้เห็นว่าเราเป็น
อย่างไร  

เราเลอืกทีจ่ะปฏเิสธขอ้กล่าวหา
และท าลายหลกัฐานที่เราท าผดิ 
หรอืเลอืกยอมรบัความจรงิ 

ด้วยความถอ่มใจ 
และใหค้วามจรงิเปลี่ยนแปลงเรา  
 ปาชเฮอร์อาจคิดว่าตนเองเป็น
ผู้น าที่เข้มแข็ง แต่ที่จริงเขาเป็นคน
ขี้ขลาด 
 เราไม่ควรจะเป็นแบบปาชเฮอร์ 
ที่ไม่ยอมรับค าจริง และท าลาย
หลักฐานของความจริงนั้น  
 การเดินในความจริงนั้น เราต้อง
เดินแบบระมัดระวังที่จะไม่ผิด -
พลาดจากความจริงนั้น แต่ที่ส าคัญ 
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คือ เราต้องรู้จักความจริงนั้น เพื่อ
เราจะไม่ผิดพลาด  
 การเดินในความจริงนั้น คือการ
เกิดผล และการประสบความส าเร็จ 
ดังนั้น เราต้องกลับมาถามตัวเอง
ว่า เรารู้ความจริงหรือไม่ และเรา
เดนิในความจริงนั้นหรือไม่ด้วย?  
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติ-
ปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
กับเราในขณะที่เราเฝฺาเดี่ยวและ
ศึกษาพระวจนะของพระองค์นั้น 
ให้ความจริงจากพระวจนะนั้นเข้า
ไปในชีวิตของเรา ไม่เพียงเท่านั้น 
ให้เราสามารถด าเนินชีวิตไปตาม
ความจริงที่เรารู้นั้นด้วย 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 8 มกราคม   
เยเรมีย์ 20:7-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:3 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เขาสร้างไว้เป็นนคร ซึง่ประสาน
แน่นไว้ด้วยกนั” 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 20:7-18 
ช้า ๆ  1 รอบ 
ถ้าเรารู้ความจริงและเก็บไว้ส าหรับ
ตัวเองนั้น จะส่งผลอะไรต่อเรา
บ้าง? (ข้อ 9) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 7-18 
เยเรมีย์ร้องไห้ด้วยความสิ้นหวัง
สลับกับค าสรรเสริญ  
 

 เขาเทใจต่อพระเจ้า เขาซื่อสัตย์
ในการประกาศพระวจนะของ
พระองค์ แต่ก็ไม่ได้รับอะไรตอบ-
แทนนอกจากการข่ ม เหงและ  
ความโศกเศร้า  
 แต่เมื่อเขาไม่ได้กล่าวพระวจนะ
ของพระเจ้าสักพัก มันก็กลายเป็น
ไฟที่แผดเผาอยู่ในกระดูกจนเขา
เก็บต่อไปไม่ได้  
เมือ่เรือ่งราวการยกโทษบาปของ
พระเจ้ากลายเป็นไฟทีแ่ผดเผา 

อยูใ่นกระดกูของเรา  
เรากจ็ะรูส้กึรอ้นใจจนทนไมไ่หว
หากเราไมป่ระกาศใหค้นอืน่ฟงั 
 เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ที่เรารุ่ม-
ร้อนในจิตวิญญาณของเรา เมื่อเรา
เก็บความจริงของพระเจ้าไว้กับตัว 
ไม่ยอมประกาศออกไป? 
__________________________
__________________________ 
 แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราท าอย่าง-
ไร? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้ าส าหรับ
ความรอดที่พระองค์ประทานให้ 
กับเรา ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิต
ของเรา จนเราสามารถมีชีวิตเป็น
แบบอย่ างและมีประสบการณ์    
ในการประกาศข่าวประเสริฐของ
พระองค์ได้ 
 ถ้าในครอบครัวของเรายังมีคนที่
ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ ให้เราอธิษฐาน
เผื่อคนที่ไม่เชื่อเหล่านี้ เพื่อเขาจะ
รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์
ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เ จาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 9 มกราคม   
เยเรมีย์ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:3 ‚เยรูซาเล็มเอ๋ย  
เขาสร้างไว้เป็นนคร ซึง่ประสาน
แน่นไว้ด้วยกนั” 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์21 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1,2 การอัศจรรย์ในอดีตคง
หมายถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้
กรุงเยรูซาเล็มจากกษัตริย์เซนนา-
เคอริบแห่งอัสซีเรียในสมัยกษัตริย์ 
เฮเซคียาห์ (อสย.36, 37) แต่
ความหวังของเศเดคียาห์ก็แตก-
สลาย  
 

 เศ เดคี ยาห์ เป็นกษัต ริ ย์ อ งค์
สุดท้ายในช่วงการตกเป็นเชลยใน 
ปี 586 ก่อน ค.ศ 
 

ข้อ 1,2 ปาชเฮอร์บุตรมัลคิยาห์
เป็นคนละคนกับใน 20:1  
 ปาชเฮอร์มาหาผู้เผยพระวจนะ
เพื่อขอความช่วยเหลือ พระเจ้า
ยังคงมีงานให้เยเรมีย์ท า  

เมือ่เราด าเนนิชวีิต 
ตามความเชือ่ของเรา เราอาจจะ
เดนิมาถงึจดุที่ท าใหรู้ส้กึทอ้แท้
เพราะถูกปฏิเสธ ผดิหวงั หรอื
ตอ้งท างานหนัก แต่ถงึอย่างนัน้

เรากย็งัเป็นทีต่อ้งการ  
พระเจ้าทรงมงีานส าคญัให้เราท า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-14   
เยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงการพินาศ
ของกรุ ง เย รู ซ า เล็ ม  ผู้ น าก รุ ง
เยรูซาเล็มไม่ยอมรับและดูหมิ่น   
สิ่งที่เยเรมีย์พูด  
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 กษัตริย์เศเดคียาห์หันมาพึ่งพา
พระเจ้ าเมื่อรู้ สึกท้อแท้  แต่ก็ ไม่ 
ยอมรับค าเตือนจากพระเจ้าและก็
ไม่ยอมรับบาปของตนเอง  
 เรามักจะหวังให้พระเจ้าช่วยเรา
ในยามที่เรามีปัญหาทั้งๆ ที่เราก็
ไม่ได้สนใจพระองค์ในยามที่เรา  
สุขสบายดี แต่พระเจ้าทรงต้องการ
ความสัมพันธ์ท่ีถาวร  

เราพยายามจะสรา้ง 
ความสมัพันธ์ที่ถาวรกบัพระเจ้า 
หรอืเราเพียงแตใ่ชพ้ระองค์ 

เป็นครัง้คราว 
เพือ่หนปีญัหาเท่านั้น? 

  เราคิดอย่างไรต่อครอบครัวและ
เพื่อนของเราหากพวกเขาเห็นเรา
เป็นเพียงแหล่งให้ความช่วยเหลือ
ชั่วคราวเท่านั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราให้เราเข้าใจหลักการของชีวิตที่
พึ่งพระเจ้า ที่เราจะมีชีวิตที่พึ่งพา
พระองค์เสมอ ไม่ถูกความคิดที่มี
เหตุผลจอมปลอมหลอกให้เราพึ่ง
ตัวเอง และคิดว่าตัวเราช่วยตัวเรา
เองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร  
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
เรามีพ่อแม่ พี่น้องในครอบครัวของ
เรา พี่น้องฝูายวิญญาณในคริสต -
จักร ซึ่งเราสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจ าะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 10 มกราคม   
เยเรมีย์ 22:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ  122:4 ‚เป็นทีที่บ่รรดาเผ่า
ต่างๆ  ข้ึนไป  คือบรรดาเผ่า
ของพระเจ้า  ดงัทีไ่ด้ก าหนดไว้
แก่อิสราเอล  ให้ถวายโมทนา
แก่พระนามของพระเจ้า‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 22:1-12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือค าสั่งของพระเจ้าที่มีต่อ
กษัตริย์ เพื่อบัลลังก์ของกษัตริย์ 
จะคงอยู่ได้? (ข้อ3-4) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป บทที่ 22-25 อาจ
ไม่ได้เรียงตามล าดับเวลา  
 ใน 21:8-10 พระเจ้าตรัสเป็นนัย
ว่ามันสายเกินกว่าที่จะกลับใจแล้ว  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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แต่ใน 22:4 พระเจ้าตรัสว่ายังมี
เวลาที่จะเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ที่
กล่าวถึงในบทนี้มาก่อนเหตุการณ์
ในบทที่ 21 
 

ข้อ 10-12 กษัตริย์โยสิยาห์ได้
สิ้นพระชนม์ในสงครามที่เมกิดโด 
(2พกษ.23:29) 
  และชัลลูม (เยโฮอาหาส) ซึ่ง
เป็นโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอง-
ราชย์เพียง 3 เดือนในปี 609 ก่อน 
ค.ศ. ก็ถูกฟาโรห์เนโคจับไปอียิปต์ 
ชัลลูมเป็นกษัตริย์องค์แรกที่สิ้น -
พระชนม์ในขณะตกเป็นเชลย  
 ประชาชนได้รับการบอกกล่าว 
ว่าอย่ามัวแต่เสียน้ าตาเพราะการ
สิ้นพระชนม์ของโยสิยาห์ แต่ให้
ร้องไห้เพราะกษัตริย์ต้องตกเป็น
เชลยและจะไม่ได้กลับมา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 
 พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์อย่าง
ชัดเจนว่าการหันจากความชั่วและ 

ท าสิ่งที่ถูกต้องจะช่วยฟื้นฟูชาติ
ขึ้นมาใหม่ได้  
 การท าสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น เ ป็ น
มากกว่าการเชื่อว่าถูก การด าเนิน
ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่เชื่อ
เรื่องพระเจ้าเท่านั้น  
 การท าดีไม่ได้ช่วยเราโดยตรง 
แต่การท าดีแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อ
อะไร (ยก.2:17-26) 
 เราต้องแยกระหว่าง การเชื่อ 
พระเจ้า และการเชื่อฟังพระเจ้า ว่า
เป็นสองสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เพราะ
คนที่ เชื่อพระเจ้า แต่ไม่ เชื่อฟัง  
พระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไร 
การทีเ่ราจะเชือ่ฟงัพระเจา้ไดน้ั้น 

เราตอ้งเชือ่พระเจ้ากอ่น  
และการทีเ่ราเชือ่พระเจา้ได้นัน้ 
เราตอ้งรูเ้รือ่งพระเจา้กอ่น  

 ให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่า 
เรารู้ เรื่องของพระองค์ และรู้จัก 
พระเจ้ามากพอที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
มากน้อยอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าส าหรับ
พระคัมภีร์ที่ เป็นพระวจนะของ 
พระเจ้าซึ่งท าให้เราได้รู้จักพระองค์
และได้เชื่อในพระองค์ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรง
ท างานในใจของเราที่น าความจริง
ของพระเจ้าให้มาเป็นจริงในชีวิต
ของเรา  
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้ 
พระเจ้ าทรงใช้ตามน้ าพระทัย   
ของพระองค์ เพื่อชีวิตของเราจะ
เป็นชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่
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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 11 มกราคม   
เยเรมีย์ 22:13-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:4 ‚เป็นทีที่บ่รรดาเผ่า
ต่างๆ  ข้ึนไป  คือบรรดาเผ่า
ของพระเจ้า  ดงัทีไ่ด้ก าหนดไว้
แก่อิสราเอล  ให้ถวายโมทนา
แก่พระนามของพระเจ้า‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์22:13-30 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 24,25     แหวนตราเป็นสิ่งที่
มีค่ามากเพราะว่ากษัตริย์จะใช้
แหวนนี้ประทับเอกสารเพื่อยืนยัน
ว่าเป็นของแท้  

 ความบาปของเยโฮยาคีนท าให้
พระเจ้าใช้เขาไม่ได้ แม้ว่าเขาจะ
เป็นแหวนตราของพระเจ้า แต่พระ-
เจ้าจะทรงทอดทิ้งเขาเพราะความ
บาปของเขาเอง (ดู 24.1)  
 

ข้อ 30 เศเดคียาห์ขึ้นครองราชย์
หลังจากเยโฮยาคีน แต่ทรงสิ้นพระ-
ชนม์ก่อนเยโฮยาคีน (52:10, 11)  
 เยโฮยาคีนทรงเป็นกษัตริย์องค์
สุดท้ายของราชวงศ์ดาวิดที่นั่งบน
บัลลังก์ของยูดาห์ (1พศด.3:15-20)  
 เยโฮยาคีนมีโอรสเจ็ดองค์ แต่ไม่
มีสักคนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์  
 หลานของเยโฮยาคีนคือเศรุบ-
บาเบลได้ปกครองหลังกลับจาก
การเป็นเชลย (อสร.2:2) แต่เขา
เป็นเพียงผู้ว่าการ ไม่ใช่กษัตริย์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15,16      เยโฮยาคิมเป็นโอรส
อีกองค์ของโยสิยาห์ที่ได้ขึ้นเป็น
กษัตริย์  
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 โยสิยาห์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่ งใหญ่
องค์หนึ่งของยูดาห์ แต่เยโฮยาคิม
กลับเป็นกษัตริย์ชั่วร้าย  
 โยสิยาห์ทรงซื่อสัตย์ต่อความ
รับผิดชอบของตนและเป็นแบบ-
อย่างในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
แต่เยโฮยาคิมบกพร่องต่อความ
รับผิดชอบและไม่ท าตามอย่าง 
พระบิดา  
 พระเจ้าจึงทรงพิพากษาลงโทษ
เยโฮยาคิม และเยโฮยาคิมก็ไม่อาจ
เอาความดีของบิดามาอ้างหรือมา
เป็นเครื่องต่อรองได้เพราะเขา
ไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างที่บิดา
ทรงท า  

เราอาจจะไดร้บัมรดก 
เงินทองจากพอ่แม ่ 
แต่เราไมอ่าจรบั 

มรดกความเชือ่ของพวกเขาได้  
 มรดกอย่างการศึกษาที่ดีหรือ
บ้ าน ที่ ส ว ย ง าม ไม่ รั บป ร ะ กั น
คุณภาพชีวิตที่ดี เราต้องมีความ-
สัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า 

ข้อ 22 เยโฮยาคิมเป็นคนดื้อรั้น
หัวแข็งตั้งแต่เด็ก พระเจ้าทรงเตือน
เขา แต่เขาไม่ยอมฟัง  
 เยโฮยาคิมให้ความส าคัญกับ
ความเจริญ รุ่งเรืองมากกว่าความ-
สัมพันธ์กับพระเจ้า  

ถ้าเรารูส้กึวา่ตวัเองสบายมาก 
จนไม่มเีวลาส าหรบัพระเจา้  

จงหยดุและถามว่า 
อะไรส าคญักว่ากนั  

ความสะดวกสบายในชีวตินี้ 
หรอืความสมัพนัธ์ 
ทีใ่กลช้ดิกบัพระเจา้ 

 

อธิษฐาน 
 ให้ เราใช้เวลานี้อธิษฐานออก
เสียงจากพระธรรมสดุดีบทที่ 27 
ประกาศถึงการช่วยกู้จากพระเจ้า 
และการที่เราปรารถนาที่จะใกล้ชิด
สนิทสนมกับพระเจ้า สัมพันธ์กับ
พระองค์ เราอาจจะต้องอธิษฐาน
หลายๆ รอบ จนกระทั่งพระวจนะ
ของพระ เจ้ าในตอนนี้ เป็นค า -
อธิษฐานของเรา 
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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 12 มกราคม   
เยเรมีย์ 23:1-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:4 ‚เป็นทีที่บ่รรดาเผ่า
ต่างๆ  ข้ึนไป  คือบรรดาเผ่า
ของพระเจ้า  ดงัทีไ่ด้ก าหนดไว้
แก่อิสราเอล  ให้ถวายโมทนา
แก่พระนามของพระเจ้า‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 23:1-8 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5,6        เยเรมีย์เปรียบผู้น า
ชั่วร้ายในเวลานั้นกับพระเมสสิยาห์
ที่ก าลังจะเสด็จมา  
 พระเมสสิยาห์จะเป็นกษัตริย์ที่   
ดีพร้อมซึ่งจะมาปกครองอิสราเอล
และมาจากราชวงศ์ดาวิด  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 กษัตริย์องค์นี้จะได้ชื่อว่า “กิ่งอัน
ชอบธรรม” เพราะว่าพระองค์จะ
ทรงงอกขึ้นมาจากตอของราชวงศ์
ที่ล่มไปแล้วของดาวิด (อสย.11:1)  
 กิ่ ง ใหม่ที่ เติบ โตขึ้ นมานี้ จ ะมี  
พระลักษณะของพระเจ้าเอง กิ่งนี้
จะเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมเหมือน 
กับพระผู้สร้าง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-4 
คนที่เป็นผู้น าของอิสราเอล คือคน 
ที่ต้องรับผิดชอบต่อสภาพของ
อิสราเอล  
 ดังนั้นพระเจ้ าจึ งทรงลงโทษ   
ผู้น าเหล่านี้อย่างรุนแรง ผู้น าต้อง
รับผิดชอบต่อคนที่อยู่ในการดูแล  
ของพวกเขา  

พระเจ้าทรงใหเ้ราดแูลใคร  
จงจ าไว้ว่าเราตอ้ง 
รายงานตอ่พระเจ้า  

ส าหรบับรรดาลูกนอ้ง 
และคนทีเ่ราดแูล 

 ตอนนี้ พระเจ้าได้มอบหมายให้
เราเป็นผู้น าของใคร ใครอยู่ภายใต้
การดูแลของเรา?  
 ส าหรับเราที่เป็นคริสเตียนนั้น 
ค าว่าผู้น านั้น ไม่ใช่เพียงผู้น าใน
คริสตจักร เท่านั้น แต่หมายถึ ง
ครอบครัวฝูายร่างกายของเราด้วย  
 คือถ้าเราเป็นพ่อ-แม่ เราได้ดูแล
และสร้างลูกของเราหรือไม่ ตอนนี้
ลูกของเราอยู่ที่ไหน เขายังเดินไป
กับพระเจ้าหรือไม่ เราได้สร้างเขา
หรือไม่ ในแผ่นดินสวรรค์ เราต้อง
รายงานเรื่องต่อพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 และในท านองเดียวกัน ถ้าเรา
เป็นผู้น าในคริสตจักร ไม่ว่าระดับ
ไหน ศิษยาภิบาล อาจารย์ ครู -
คริสตจักรเด็ก หัวหน้ากลุ่มต่างๆ 
พี่เลี้ยง เราก็ต้องรายงานเรื่องคนที่
อยู่ภายใต้การดูแลของเราจ าเพาะ 
พระพักตร์พระเจ้าด้วย 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับผู้น าในคริสตจักร 
ในบ้าน และที่ท างานของเราที่จะ
ดูแลคนที่อยู่ใต้สิทธิอ านาจของเขา
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคนที่อยู่
ใต้สิทธิอ านาจของเขานั้นให้เจริญ- 
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
และมีวุฒิภาวะในสังคม การงาน
ด้วย 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงพัฒนา
เราส่วนตัว ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะ
ไหน ไม่ว่าจะเป็นผู้น า หรือเป็นผู้ที่
อยู่ใต้สิทธิอ านาจที่เราจะมีชีวิตที่
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า เพื่อพระ-
เจ้าจะทรงใช้เราได้ตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………...……… 
…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 13 มกราคม   
เยเรมีย์ 23:9-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:5 ‚พระทีนั่ง่ส าหรบั
การพิพากษาได้ตัง้อยู่ทีนั่น่คือ
พระทีนั่ง่ของพระราชวงศด์าวิด‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 23:9-24 
ช้าๆ  1 รอบ 
อะไรคือลักษณะค าเผยพระวจนะ
เท็จของผู้พยากรณ์เท็จ? (ข้อ16, 
21)_______________________ 
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 14 
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เป็น
เมืองที่บาปหนักซึ่งพระเจ้าทรง
ท าลาย (ปฐก.19:23, 24)  
 พระคัมภีร์ใช้ทั้งสองเมืองนี้ เป็น
สัญลักษณ์ของความเสื่อมทราม 
การท าบาป และการกบฏต่อพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-14 
ชนชาตินี้เสื่อมทรามลงถึงขนาดนี้
ได้อย่างไร?  
 สาเหตุส าคัญคือค าเผยพระ -
วจนะเท็จ มีคนมากมายติดตาม
และสนใจฟังสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะ
เท็จกล่าว เพราะว่าผู้เผยพระวจนะ
จอมปลอมพวกนี้ท าให้ประชาชน
เชื่อว่าทุกสิ่งก าลังจะดีขึ้น  
 ตรงกันข้ามกับเยเรมีย์ซึ่งเป็น
ผู้ รับใช้พระ เจ้ าที่ ไม่มี ใครชอบ
เพราะ เย เรมีย์ พร่ าบอกแต่ ว่ า
ประชาชนเลวร้ายเพียงใด และจะ 
มีแต่ความเดือดร้อนมาเยือน 
 ผู้ เผยพระวจนะเท็จมีลักษณะ
เด่นสี่ประการที่เราสังเกตได้อย่าง
ง่ายดายคือ [1] พวกเขาท าตัว
เหมือนพูดถ้อยค าของพระเจ้า แต่
พวกเขาไม่ได้ด าเนินชีวิตตามหลัก-
การของพระองค์ [2] พวกเขาปรับ-
เปลี่ยนถ้อยค าของพระเจ้าเพื่อให้
ตรงความต้องการของตนมากขึ้น  
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[3] พวกเขามักจะส่งเสริมคนฟัง   
ให้ดื้อกับพระเจ้าอย่างไม่รู้ตัว [4] 
พวกเขามักจะเย่อหยิ่งและท าเพื่อ
ตนเอง มุ่งเน้นที่ความต้องการของ
ผู้ฟังแทนที่จะซื่อสัตย์ต่อพระวจนะ
ของพระเจ้า 
 ในปัจจุบันเราก็ต้องระวังผู้เผย-
พระวจนะเท็จด้วย ซึ่งก็ยังคงมีอยู่
ในคริสตจักรด้วยเช่นกัน  

เราทีเ่ปน็ครสิเตียนตอ้ง 
แยกแยะใหอ้อกวา่ เขาคนนั้น 
เป็นคนของพระเจ้าหรอืไม ่

หลักการทีง่่ายทีส่ดุ ใหเ้ราดวู่า 
ชวีิตของเขานั้นสอดคลอ้งตาม
พระวจนะของพระเจา้หรอืไม่  

 เพราะผู้เผยพระวจนะเท็จส่วน-
ใหญ่ มักจะพูดเก่ง พูดดี เขาจะพูด
หรือเทศนาให้คนชอบ แต่ชีวิตของ
เขา ครอบครัวของเขา ไม่ได้เป็น
แบบอย่าง เช่น ลูกไม่เดินกับพระ-
เจ้า หรือมีปัญหาผิดศีลธรรม เช่น 
เรื่องเพศ เรื่องการเงิน เรื่องอยาก
ได้อ านาจ  

 ถ้าเราเห็นคนเช่นนี้ให้เราหลีก
ไกลๆ  เพื่อความปลอดภัยของตัว
เราและคริสตจักรของเรา 
 เราเคยเจอคนที่อ้างว่าตัวเอง  
รับใช้พระเจ้า แต่คิดว่าเขาน่าจะ
เป็นผู้รับใช้ปลอมหรือไม่ และอะไร
ที่เราคิดว่าเขาเป็นคนเช่นนั้น? 
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
หัวใจที่รักพระเจ้า สัตย์ซื่อกับพระ-
เจ้าให้กับเราเพื่อตัวเราเองจะเป็น
ผู้น าที่รับใช้พระเจ้า และปรนนิบัติ
ลูกแกะของพระองค์ได้อย่างเกิดผล
ตามแบบของพระองค์ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพร
ผู้ รับใช้พระ เจ้ าในคริสตจักรที่    
เราอยู่และผู้รับใช้ทุกๆ คนที่เรา
สามารถออกชื่อที่รักพระเจ้า ที่ 
สัตย์ซื่อกับพระเจ้า ที่บากบั่นรับใช้
พระองค์ ให้เขาได้รับพระพร รับ
การปกปฺองจากพระเจ้าตลอดไป 
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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 14 มกราคม   
เยเรมีย์ 23:25-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:5 ‚พระทีนั่ง่ส าหรบั
การพิพากษาได้ตัง้อยู่ทีนั่น่คือ
พระทีนั่ง่ของพระราชวงศด์าวิด‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์23:25-40 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 33-40 
ประชาชนเยาะเย้ย เยเรมีย์และ
เหน็บแนมว่า “วันนี้องค์พระผู้ - 
เป็นเจ้า มีพระด ารัสอะไรบ้าง” ใน
ภาษาฮีบรูค าที่แปลว่า “พระด ารัส” 
อาจหมายถึง “ค าพูด” หรือ “ภาระ” 
ก็ได้  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ประชาชนเยาะเย้ยเยเรมีย์และ
พระเจ้าเพราะดูเหมือนว่าเยเรมีย์
พูดแต่ข่าวร้ายและการสาปแช่ง
ที่มาจากพระเจ้า แต่ข่าวร้ายนี้ก็
กลายเป็นจริง  
 ถ้าพวกเขายอมรับฟังค าเตือน
ของเยเรมีย์ พวกเขาคงจะกลับใจ
และมาหาพระเจ้า แต่ว่าพวกเขา  
ไม่ท าเช่นนั้น พวกเขาไม่ยอมรับ
ค าพูดของเยเรมีย์  

เราเคยปดิหปูดิตากบัค าพดู 
ที่เรียกรอ้งใหเ้ราตอ้งเปลี่ยน 
การด าเนนิชวีติของเราหรอืไม ่

เราควรพจิารณาแรงจงูใจของเรา
อย่างรอบคอบ 

กอ่นทีจ่ะปดิหปูดิตา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 28 
ผู้เผยพระวจนะแท้กับผู้เผยพระ -
วจนะเท็จนั้นต่างกันเหมือนกับที่ 
“ฟางข้าว” ต่างจาก “เมล็ดข้าว”  
 

 ฟางข้าวเป็นของไร้ค่าและใช้เป็น
อาหารไม่ได้ แต่เมล็ดข้าวอุดมด้วย
สารอาหาร  
 การประกาศข่าวประเสริฐเป็น
ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะ 
ว่าวิธีการพูดและการด าเนินชีวิต
ของเราจะเป็นตัวก าหนดว่าผู้ฟังจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่เราบอก  
 พระเจ้าทรงไว้ใจให้เราประกาศ
ข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องชัดเจน
และด าเนินชีวิตตามพระวจนะของ
พระองค์ไม่ว่าเราจะเทศน์บนธรรม-
มาสน์ สอนในชั้นเรียน หรือบอก
กับเพื่อนก็ตาม  
 เมื่อเรากล่าวพระวจนะพระเจ้า
กับเพื่อนและเพื่อนบ้าน พวกเขาจะ
คอยดูว่าพระวจนะเป็นจริงในชีวิต
ของเราหรือไม่ พวกเขาจะไม่ยอม
ให้พระวจนะเปลี่ยนแปลงพวกเขา 
เว้นแต่ จะ ได้ เห็นว่ าพระวจนะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไร  

ถ้าเราประกาศ 
เรากต็อ้งด าเนนิชีวติตามนัน้ด้วย 
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 เรื่องการรู้พระวจนะและการเดิน
ตามพระวจนะเป็นสองสิ่งที่ต้องไป
ด้วยกัน เพราะคนที่สอนผิดจะสอน
แต่ปากแต่ไม่ด าเนินตามที่ตัวเอง
สอนนั้น 
  อีกประการหนึ่งที่เราดูได้ก็คือ 
“ผล” ผลในที่นี้หมายถึงผลของชีวิต
เป็นเรื่องหลัก และพวกผู้สอนผิด
มักจะบอกว่า ผลงานที่เขาท า หรือ
จ านวนสมาชิกที่เขามี ซึ่งไม่ถูกต้อง  
 คนๆ นั้นอาจจะมีผลงานแต่เมื่อ
ไม่มีผลของชีวิต คนเช่นนี้ให้เรา
ระวังเขาดีๆ  
 แต่คนที่มีผลของชีวิต แน่นอนที่
เขาจะต้องมีผลงานตามมา แต่
อาจจะต้องใช้ เวลาสักหน่อยที่  
พระเจ้าจะให้เห็นผลงานของเขา 
 แ ล ะ นี่ แ ห ล ะ คื อ สิ่ ง ที่ เ ร า จ ะ
สามารถแยกได้ว่า ใครคือตัวจริง
และตัวปลอม 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะสามารถแยกแยะ 

คนของพระเจ้าและคนของซาตาน 
หรือคนที่สอนผิดและคนที่สอนถูก 
เพื่อเราจะไม่ผิดพลาดร่วมมือกับ
คนที่ไม่ถูกต้องได้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………………… 
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…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 15 มกราคม   
เยเรมีย์ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:5 ‚พระทีนั่ง่ส าหรบั
การพิพากษาได้ตัง้อยู่ทีนั่น่คือ
พระทีนั่ง่ของพระราชวงศด์าวิด‛ 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 24 ช้าๆ  
1 รอบ 
จากพระธรรมบทนี้ใครคือมะเดื่อด?ี 
(ข้อ 4)_____________________ 
__________________________ 
ใครคือมะเดื่อเน่า? (ข้อ 8) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
พระธรรมข้อนี้ เป็นจริงในปี 597 
ก่อน ค .ศ . เยโฮยาคีนถูกจับไป 
บาบิโลน และเศเดคียาห์ขึ้นเป็น
กษัตริย์  
 เชื้อพระวงศ์มักจะถูกเนรเทศเพือ่
ปฺองกันไม่ให้ใช้อ านาจต่อการกบฏ 
 

  ช่างฝีมือ และช่างเหล็กถูกน าตัว
ไปเพราะพวกเขาจะเป็นประโยชน์
กับโครงการก่อสร้างของบาบิโลน 
เยเรมีย์พยากรณ์เรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า
ใน 22:24-28 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2-10 
 มะเดื่อดีหมายถึงคนที่ไปเป็น
เชลยในบาบิโลน ไม่ใช่เพราะพวก
เขาดี แต่เพราะจิตใจของพวกเขา
ได้ตอบสนองต่อพระเจ้า พระองค์
จะทรงรักษาพวกเขาไว้และน าพวก
เขากลับมายังแผ่นดินที่จากไป  
 มะเดื่อเลวหมายถึงคนที่คงอยู่ใน
ยูดาห์หรือหนี ไปยั งอียิปต์  คน
เหล่านั้นอาจจะเย่อหยิ่งและเชื่อว่า
พวกเขาจะได้รับพระพรหากพวก
เขายังคงอยู่ในแผ่นดินหรือหนีไป
อียิปต์ แต่ตรงกันข้ามพระเจ้ากลับ
ใช้การตกเป็นเชลยเพื่อสั่ งสอน
พวกเขา  
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 เราอาจจะคิดว่าเราได้รับพระพร
เมื่อชีวิตด าเนินไปด้วยดี และถูก
สาปแช่งเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่
ปัญหาเป็นพระพรเมื่อมันท าให้เรา
เข้มแข็งขึ้น และความเจริญรุ่งเรือง
ก็เป็นค าสาปแช่งหากมันล่อลวงให้
เราห่างจากพระเจ้า  

ถ้าเราเผชญิกบัปญัหา  
ขอพระเจา้ทรงชว่ยให้เรา 
เข้มแขง็ขึ้นเพือ่พระองค์  

ถ้าสิง่ต่างๆ ด าเนินไปดว้ยดี  
ขอพระเจา้ทรงชว่ยเรา 

ทีจ่ะใชค้วามเจรญิรุง่เรอืงของเรา
เพือ่พระองค ์

 ส าหรับเรา เราต้องกลับมามอง
ตัวเราเองว่า เราเป็นมะเดื่อดีหรือ
มะเดื่อเลว เรากล้าบอกกับตัวเอง
หรือไม่ว่า เราจะขอเป็นมะเดื่อดี ที่
จะเกิดผลที่ดี เพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ส าหรับพระคุณ พระเมตตาของ
พระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกใช้  
เรา และให้เราได้มีโอกาสรับใช้ 
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงน าเรา 
ใช้ เรามากขึ้นเพื่อถวายเกียรติ   
แด่พระองค์ ตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 16 มกราคม   
ปัญญาจารย์ 1:12-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:6 ‚จงอธิษฐานขอ
สนัติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม  ว่า  
‘ขอบรรดาผูที้ร่กัเธอจงจ าเริญ’ ‛ 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
1:12-18 ช้า ๆ 2 รอบ 
จากประสบการณ์ของโซโลมอนนั้น 
อะไรคือผลของการฉลาดมาก และ
การที่มีความรู้มาก? (ข้อ 18) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 2-4  ‚อะไรทีค่ดจะท าให้
ตรงไม่ได้‛ หมายถึงความสงสัย
และความสับสนที่ เกิ ดขึ้ นจาก    
ทุกค าถามที่ไม่มีค าตอบในชีวิต
ของเรา  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 กษัตริย์โซโลมอนเขียนเกี่ยวกับ
ชีวิตของตนเองและพบว่าทั้งความ-
ส าเร็จและสติปัญญาไม่สามารถให้
ความสุขที่แท้จริงได้  

สตปิญัญาทีแ่ท้จรงิ 
ค้นพบไดใ้นพระเจ้าและ 

ความสขุอนัยัง่ยืน 
กไ็ดจ้ากการที ่

ท าใหพ้ระองคพ์อพระทัย 
 

ข้อ 16-18 กษัตริย์โซโลมอนเน้น
สติปัญญาสองแบบในพระธรรม
เล่มนี้ คือ [1] ความรู้ เหตุผล และ
ปรัชญาของมนุษย์ [2] สติปัญญา
จากพระเจ้า  
 ในพระธรรมตอนนี้ โซโลมอน
ก าลังกล่าวถึงความรู้ของมนุษย์  
 เมื่อความรู้ของมนุษย์ทิ้งพระเจ้า
ไว้ข้างทาง ความรู้นั้นก็จะท าให้เรา
มองเห็นเฉพาะปัญหาเท่านั้น  
 เพราะความรู้ ของมนุษย์ ไ ม่
สามารถให้ค าตอบอะไรได้หาก
ปราศจากมุมมองและทางออกจาก
พระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16-18 
ยิ่งเราเข้าใจ เราก็ยิ่ งมีประสบ -
การณ์กับความเจ็บปวดและความ
ยากล าบากมากขึ้น  
 ยกตัวอย่างเช่น ยิ่งเรารู้ เราก็ยิ่ง
เห็นความบกพร่องที่อยู่รอบๆ ตัว
เรามากขึ้น ยิ่งเราสังเกต เราก็ยิ่ง
เห็นสิ่งเลวร้ายปรากฏชัดเจนขึ้น  
 เมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาหาความ -
หมายชีวิตเหมือนกษัตริย์โซโล -
มอน เราต้องพร้อมที่จะรับมือกับ
ความรู้สึก ความคิด ความเจ็บปวด 
ค าถามที่มากขึ้น รวมทั้งลงมือท า
มากขึ้นด้วย  
 เราพร้อมที่จะลงทุนเพื่อแลกกับ
สติปัญญาหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วว่า ทุกสิ่งล้วน
อนิจจัง เราจึงควรจะลงชีวิตของเรา
กับเรื่องฝูายวิญญาณ กับพระเจ้า
มากกว่าที่จะลงกับโลกนี้  
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เพราะทกุสิง่ทุกอย่าง 
ก็กนิลมกนิแลง้ และชัว่คราว  
แตพ่ระเจ้าทรงเปน็นรินัดร 

 
อธิษฐาน 
 ใช้ เ วลานี้ สร ร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งเราอาจจะ
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
145 ให้เราอธิษฐานด้วยหัวใจที่
สรรเสริญ นมัสการ และยกย่อง
พระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………...……… 
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……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 17 มกราคม   
ปัญญาจารย์ 2:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:6 ‚จงอธิษฐานขอ
สนัติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม  ว่า  
‘ขอบรรดาผูที้ร่กัเธอจงจ าเริญ’ ‛ 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
2:1-11 ช้า ๆ 2 รอบ 
กษัตริย์โซโลมอนได้ท าทุกสิ่ งที่
ตนเองต้องการจะท า และผลเป็น
อย่างไรบ้าง? (ข้อ 10-11) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
กษัตริย์โซโลมอนลองหาความ -
หมายชีวิตจากความรื่นเริงบันเทิง
ใจเป็นอย่างแรก เช่น การท าโครง-
การใหญ่ๆ โตๆ ซื้อทาสและฝูง
สัตว์ สั่งสมทรัพย์สมบัติ ตั้งคณะ
นักร้อง มีผู้หญิงมากมายในฮาเร็ม  

 โซโลมอนท าสิ่งเหล่านี้จนกลาย-
เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเยรูซาเล็ม
แต่ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ให้ความสุขใจ
ได้ “ถงึกระนัน้เมือ่ขา้พเจา้ ส ารวจดู
ทุกสิง่ทีท่ าไปและทีต่รากตร าเพือ่ 
ใหไ้ดม้า ทุกสิง่ลว้นอนิจจงั เหมอืน
วิง่ไล่ตามลม ไม่ก่อประโยชน์อะไร
ขึน้มาภายใตด้วงอาทติย์” (2:11)  
 ความรื่นเริงบันเทิงใจบางอย่าง  
ที่ โซโลมอนใฝูหาก็เป็นสิ่ งที่ผิด 
บางอย่างก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แต่ 
ถึงจะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าก็ไร้ -
ประโยชน์ เพราะสิ่งเหล่านี้มีจุดจบ
ของมันเอง  
 เราต้องมองให้ทะลุตัวกิจกรรม
มองไปให้ถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
และเปฺาหมายของสิ่งนั้น  

อะไรคอืเป้าหมายในชวีติของเรา
ระหว่างการแสวงหาความหมาย

กับการแสวงหาพระเจ้า 
ผู้ทรงใหค้วามหมาย  
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองใน ข้อ 11 
กษัตริย์โซโลมอนสรุปภาพความ
พยายามในการค้นหาความหมาย
ชีวิตทั้งหมดว่าเป็นเหมือน “วิ่งไล่
ตามลม”  
 เมื่อลมพัดผ่าน เรารู้สึกได้แต่  
ไม่สามารถจับหรือเก็บเอาไว้ได้ 
เช่นเดียวกับความส าเร็จที่ไม่ว่าจะ
ยิ่งใหญ่เพียงใด ความรู้สึกดีๆ ที่
เรามีนั้นก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว  

ความส าเรจ็เหลา่นี้ 
ไมไ่ดใ้หค้วามมั่นคงปลอดภัย 

หรอืคุณค่าในตัวเอง แตค่วามรัก
ของพระเจา้ต่างหากทีใ่ห้  

 ลองคิดดูว่าเราให้ความส าคัญกับ
สิ่งใดในชีวิต อะไรที่เราทุ่มเทเวลา 
แรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ลง
ไปวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อมกลับไป 
เราจะรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าสิ่งที่
ท าลงไปนั้นล้วนแต่ “วิ่งไล่ตามลม” 
 เมื่อเราประสบความส าเร็จ เรา
รู้สึกว่าเราได้ทุกสิ่ง แต่เราก็ยังว่าง
เปล่าอยู่ นี่คือความจริงที่โซโลมอน 

ได้สื่อให้กับเราทราบ เราไม่ต้อง
แปลกใจ และพระวจนะก าลังสื่อ
ให้กับเรารู้ว่า พระเจ้าเท่านั้นที่เป็น
ค าตอบ และความอิ่มเอมใจของเรา
อย่างนิรันดร์  
 ชีวิตของเราได้รับการเติมเต็ม 
ทุกวันกับพระเยซูคริสต์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ในความ
ว่างเปล่านั้น เรามีพระเยซูคริสต์
เป็นผู้ที่เติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่านั้น 
ให้เราใช้เวลานี้ขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับความรักของพระองค์ที่
ทรงให้พระบุตรของพระองค์คือ 
พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บน 
ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา ท า
ให้เราเป็นคนชอบธรรม เป็นคน
บริสุทธิ์  และท าให้เราสามารถมี
สามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ตลอด 
เวลา 
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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 มกราคม   
ปัญญาจารย์ 2:12-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:6 ‚จงอธิษฐานขอ
สนัติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม  ว่า  
‘ขอบรรดาผูที้ร่กัเธอจงจ าเริญ’ ‛ 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
2:12-16 ช้า ๆ 3 รอบ 
อะไรคือสิ่ งที่ โซโลมอนค้นพบ
เกี่ยวกับเรื่องของคนฉลาดและ  
คนโง?่ (ข้อ16) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 16 
ความตายเป็นสิ่ งที่ท าให้ทุกคน
เสมอภาคกันไม่ว่าคนคนนั้นจะมี
มากหรือมีน้อยก็ตาม  
 ในขณะที่เรื่องนี้เป็นจริงมากขึ้น
เรื่อยๆ ในมุมมองของโลก พระเจ้า 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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ก็ทรงท าให้เห็นชัดว่า (เหมือนกับ 
ที่กษัตริย์โซโลมอนชี้ ให้ เห็นใน 
12:14) สิ่งที่เราท าในขณะนี้ส่งผล
มากมายต่อชีวิตนิรันดร์ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองใน ข้อ 16 
โซโลมอนตระหนักว่าแค่สติปัญญา
ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ชีวิต
นิรันดร์  
 สติปัญญา ความร่ ารวย และ
ความส าเร็จแทบจะไม่มีความ -
หมายอะไรเลยหลังจากที่เราตาย
ไปและแน่นอนว่าทุกคนต้องตาย  

เราตอ้งไมส่ร้างชวีติของเรา 
บนสิง่ทีเ่สือ่มสลาย 

แตต่อ้งสรา้ง 
บนรากฐานมั่นคงของพระเจา้  

 ถึงแม้ทุกสิ่งที่เรามีจะสูญสลายไป 
เราก็จะยังมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นทุก
สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง นี่คือ
ประเด็นส าคัญของพระธรรมโยบ
ด้วย 

 ในโลกนี้  คนพยายามหาสติ -
ปัญญา หาความรู้ ต้องเรียนสูงๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู้และสติ -
ปัญญา แต่โซโลมอนบอกว่า หลัง
ความตาย สติปัญญาก็ไม่ต่างอะไร
กับความโง่ ชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่
ส าคัญกว่า  
 เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทาน    
ให้ผ่านทางชีวิตของพระเยซู  และ
เราได้ตระหนักถึงพระคุณของ  
พระเยซูคริสต์ที่ได้ลงทุนชีวิตของ
พระองค์ให้กับเราหรือไม่ และอะไร
คือสิ่งที่เราท าในโลกนี้เพื่อเป็นการ
ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับความ
รอดที่พระองค์ประทานให้กับเรา
นั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าส า-
หรับความรอด ชีวิตนิรันดร์ ความ
มั่นใจว่าหลังความตายนั้น คือชีวิต
ใหม่ที่เมืองบรมสุขเกษม ที่พระเจ้า
จัดเตรียมไว้กับเรา ขอบพระคุณ
ส าหรับพระชนม์ชีพของพระเยซู 
พระโลหิตของพระองค์ต้องหลั่ง
ออกเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความ
บาปผิด ให้เราเป็นที่ยอมรับของ
พระองค์ 
 ให้เราอธิษฐานมอบถวายชีวิต
ของเราให้กับพระเจ้า ทูลขอพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เรา ให้เรา
เป็นท่อพระพรส าหรับคนอื่นที่จะ
รับความรอด และให้เราเป็นที่หนุน
จิตชูใจพี่น้องของเราให้เขาเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เป็น
สาวกของพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 19 มกราคม   
ปัญญาจารย์ 2:17-26 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:7 ‚ขอสนัติภาพจงมี
อยู่ภายในก าแพงของเธอ  และ
ให้ความปลอดภยัอยู่ภายในวงั
ของเธอ‛ 

อ่ านพระธรรม ปัญญาจารย ์
2:17-26 ช้าๆ 2 รอบ 
โซโลมอนได้บอกกับเราว่า เราจะ
พบความชื่นชมยินดีได้ที่ ไหน?  
(ข้อ 25) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
18-23 
กษัตริย์โซโลมอนชี้ให้เห็นต่อไปว่า
การท างานหนักไม่ได้ให้ผลที่ยั่งยืน
แก่คนที่ท างานเพียงเพราะอยากได้
เงินทองหรือทรัพย์สมบัติ  
 

 ไม่ เพียงแต่ทุกสิ่ งจะถูกทิ้ งไว้
เบื้องหลังเมื่อตายไปแต่ยังอาจถูก
ทิ้งไว้ให้กับคนที่ไม่ได้ลงแรงเพื่อให้
ได้สิ่งเหล่านั้นมา  
 นอกจากนี้มันอาจจะถูกทิ้ งๆ 
ขว้างๆ และทุกสิ่งที่ได้มาก็อาจสูญ
ไปหมด  
 แท้จริงราชโอรสของกษัตริย์
โซโลมอนซึ่งครองราชบัลลังก์ต่อ   
ก็มักท าสิ่งที่โง่เขลา (ดู 1พกษ. 12)  
 การท างานหนักเพราะแรงจูงใจ 
ที่ดี (เช่นเพื่อดูแลครอบครัวหรือ 
รับใช้พระเจ้า) ไม่ใช่สิ่งผิด เราต้อง
ท างานเพื่อความอยู่รอด  
 และที่ส าคัญกว่านั้นคือ เราต้อง
รับผิดชอบเรื่องความเป็นอยู่ทั้ ง
ฝูายร่างกายและฝูายจิตวิญญาณ
ของคนที่อยู่ในความดูแลของเรา  
 แต่ถ้าเราท างานหนักเพียงเพื่อ
สร้างเกียรติให้แก่ตนเอง ผลที่ได้
จากหยาดเหง่ือแรงงานของเราก็
อาจจะตกไปอยู่ในมือของคนที่อาจ
ท าให้เสียหายได้ในภายหลัง  
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 การตรากตร าท างานเช่นนี้มัก
น าสู่ความเศร้าโศก ในขณะที่การ
รับใช้พระเจ้าน าสู่ความชื่นชมยินดี
ชั่วนิรันดร์ 
 เพราะอะไรเราจึงท างานหนัก 
เราหาเหตุผลหรือแรงจูงใจที่แท้จริง
ได้หรือไม่? 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองใน ข้อ 24-26   
กษัตริย์โซโลมอนก าลังแนะน าให้
เราใช้ชีวิตแบบรื่นเริงบันเทิงใจไป
วันๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
เลยอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่แน่นอน  
 แต่โซโลมอนก าลังบอกให้เราพึง
พอใจกับทุกสิ่งที่เราก าลังท าอยู่ใน
ขณะนี้และให้สนุกกับชีวิตเพราะ
เป็นสิ่งที่มาจากพระหัตถ์พระเจ้า  
 ความรื่นเริงสนุกสนานที่แท้จริง
ในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราด าเนินชีวิต
ตามการทรงน าของพระเจ้าเท่านั้น 
หากปราศจากพระเจ้า การแสวง-
หาความพึงพอใจก็ว่างเปล่า  
 

คนทีรู่ว้่าจะใชช้วีติ 
ใหส้นกุไดอ้ยา่งไร 

คอืคนทีใ่ชช้วีติแตล่ะวนั 
เหมอืนเปน็ของขวญัจากพระเจา้ 
ขอบคุณพระองคส์ าหรบัชวีติ 
ในแต่ละวนัและรบัใชพ้ระองค์ 

  แต่ส าหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าแล้ว 
พวกเขาก็จะไม่ได้พักจากความ
เหน็ดเหนื่อย และขาดทิศทางที่จะ
น าพวกเขาให้ผ่านความสลับ -
ซับซ้อนของชีวิตได้ 
 ให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่า 
เราพึงพอใจในชีวิต ในการท างาน 
ในการรับใช้ ในการใช้ชีวิตส่วนตัว
ของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 และจากสิ่งที่โซโลมอนกล่าวใน
พระธรรมตอนนี้ได้บอกอะไรกับเรา
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราขณะนี้
อย่างไรบ้าง 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระ-
เจ้าโดยใช้สดุดี 84 ที่กล่าวถึงการ 
ที่เรามีความชื่นชมยินดีที่ ได้อยู่   
ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพราะ
ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไร 
บทบาทอะไรก็ตาม สิ่งที่สุดยอด
ของ เร าคื อการที่ ไ ด้ สนิทสนม 
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 20 มกราคม   
ปัญญาจารย์ 3:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:7 ‚ขอสนัติภาพจงมี
อยู่ภายในก าแพงของเธอ  และ
ให้ความปลอดภยัอยู่ภายในวงั
ของเธอ‛ 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
3:1-8 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทที่ 3:1-บทที่ 5:20 ประเด็น
ของกษัตริย์โซโลมอนในพระธรรม
ตอนนี้คือ พระเจ้าทรงมีแผนการ
ส าหรับมนุษย์ทุกคน ดังนั้นพระองค์ 
จึงจัดเตรียมงานที่เราต้องท าในแต่-
ละช่วงเวลาในชีวิต  

 ถึงแม้เราอาจจะเผชิญปัญหา
มากมายซึ่งดู เหมือนขัดแย้งกับ
แผนการของพระเจ้า แต่สิ่งเหล่านี้
ไม่ควรเป็นอุปสรรคขวางกั้นความ
เชื่อที่เรามีในพระองค์  
 ในทางกลับกันสิ่ งนี้น่าจะเป็น
โอกาสที่จะเรียนรู้ว่าหากปราศจาก
พระเจ้าแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตก็จะหาทางออกได้เพียงแค่
ชั่วคราวเท่านั้น 
 

ข้อ 1-8    จังหวะเวลาเป็นเรื่อง
ส าคัญ ประสบการณ์ต่ างๆ ที่
กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้เป็น
เรื่องที่ เหมาะเจาะในช่วงเวลาที่
ต่างๆ กัน  

เคลด็ลบัของการม ี
สนัตสิุขในพระเจ้าคอื การค้นหา 

ยอมรบั และชืน่ชมยนิดี 
ในเวลาทีเ่หมาะเจาะของพระองค ์ 
 สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือการที่เรา
สงสัยหรือไม่พอใจเวลาที่พระเจ้า
ทรงก าหนดไว้ เพราะมันน าไปสู่ 
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ความท้อแท้ การกบฏ หรือการ   
ท าอะไรก่อนจะขอค าแนะน าจาก
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8 
เมื่อใดคือเวลาเกลียด?  
 เราไม่ควรเกลียดคนชั่ว แต่ควร
เกลียดสิ่งที่พวกเขาท า  
 เราควรเกลียดเมื่อผู้คนได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่สมควร เมื่อเด็กๆ 
ก าลังถูกทิ้งให้หิวตาย และเมื่อ 
พระเจ้าก าลังถูกลบหลู่  
 นอกจากนั้นเราต้องเกลียดความ
บาปในชีวิตเรานี่ เป็นทัศนะของ 
พระเจ้า (สดุดี 5:5) 
 เราเกลียดอะไร เราเกลียดสิ่งที่
พระเจ้าเกลียดหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เราเข้าใจและรู้วาระเวลาของ 
พระเจ้าในชีวิตของเรา  
 

ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดเผยวาระ
เวลาของพระองค์ส าหรับชีวิต   
ของเราให้เราทราบ เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิตไปตามที่พระองค์ทรง
พอพระทัยและถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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วันที่ 21 มกราคม   
เยเรมีย์ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:7 ‚ขอสนัติภาพจงมี
อยู่ภายในก าแพงของเธอ  และ
ให้ความปลอดภยัอยู่ภายในวงั
ของเธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์25 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าได้ทรงสั่งชนอิสราเอลให้ท า
อะไร แล้วเขาไม่เชื่อฟัง? (ข้อ 5-7) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป     เยเรมีย์กล่าว
ข้อความนี้ในปี 605 ก่อน ค.ศ. 
และนี่เป็นปีที่กษัตริย์เนบูคัดเนส-
ซาร์ขึ้นครองราชย์  
 เราพบว่าเยเรมีย์เริ่มต้นการรับ-
ใช้ในปี 605 ก่อน ค.ศ. จากข้อ 3  
 

เขาพยากรณ์ถึงการตกเป็นเชลย
เจ็ดสิบปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ถึง 20 ปีเต็ม 
 
ข้อ 12  พระธรรมดาเนียล 5 ได้
บรรยายเหตุการณ์นี้ไว้อย่างชัดเจน  
 กองทัพของกษัตริย์ไซรัสได้บุก
เข้าโจมตีบาบิโลนในปี 539 ก่อน 
ค.ศ. และฆ่าเบลชัสซาร์กษัตริย์
องค์สุดท้ายของบาบิโลน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2-6   
ลองนึกภาพการเทศนาเรื่องเดียว
เป็นเวลายี่สิบสามปีและถูกปฏิเสธ
มาตลอด นี่เป็นสิ่งที่เยเรมีย์ต้อง
เผชิญ  
 แต่เพราะเขาได้อุทิศตัวแด่พระ-
เจ้า เขาจึงพูดถ้อยค าเหล่านี้ต่อไป 
“พวกเจ้าแต่ละคน จงหนักลบัจาก
วถิีและความประพฤติชัว่ร้ายเถิด” 
ไม่ว่าประชาชนจะตอบสนองอย่างไร 
เยเรมีย์ก็ไม่ยอมแพ้  



56 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

 พระเจ้าไม่ได้หยุดรักเราแม้ใน
เวลาที่ เราปฏิ เสธพระองค์  เรา
สามารถขอบคุณพระเจ้าเพราะ
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราได้ และ
เราก็สามารถอุทิศตัวแด่พระเจ้า
และไม่ละทิ้งพระองค์เหมือนกับ
เยเรมีย์ได้  

ไมว่่าคนอืน่จะตอบสนอง 
ตอ่สิง่ที่เราบอกพวกเขา 
เรือ่งพระเจ้าอย่างไร  

จงซือ่สตัยต์อ่ 
การทรงเรยีกของพระเจ้าและ 
เป็นพยานเพือ่พระองคต์อ่ไป 

 พระเจ้าได้ให้นิมิตอะไรกับเรา 
หรือเรียกให้เราท าอะไร บางครั้ง
อาจจะมีอุปสรรค หรือไม่มีการ
ร่วมมือเท่าที่ควร จงให้ประสบ -
การณ์การยืนหยัดของเยเรมีย์นี้
เป็นตัวอย่างที่เราจะอดทนต่อไป 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเมตตาใช้เราและให้
เรามีโอกาสที่จะรับใช้พระองค์ ทูล 

ขอพระเจ้ าที่ เ ราจะติดสนิทกั บ
พระองค์ตลอดไป ที่จะยืนหยัดใน
สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราท า 
จนกว่างานที่พระเจ้าทรงเรียกเรา
นั้นจะส าเร็จ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 22 มกราคม   
เยเรมีย์  26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:8 ‚เพือ่เห็นแก่พีน้่อง
และมิตรสหาย ข้าพเจ้าจะพดูว่า 
‘สนัติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ’ ‛ 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์26 ช้า ๆ 
1 รอบ 
อะไรคือค าสั่งของพระเจ้าที่ทรง
เรียกให้เยเรมีย์ประกาศ? (ข้อ4) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 2-9 
เมืองชิโลห์เคยเป็นที่ตั้งพลับพลา 
หลังจากที่ยึดแผ่นดินคานาอันได้ 
(ยชว.18:1)  
 ต่อมาเมืองนี้ถูกชาวฟีลิสเตีย
ท าลายในปี 1050 ก่อน ค.ศ.  

 “เราจะท าลายพระนิเวศแห่งนี้
เหมือนทีเ่ราได้ท าลายพลับพลา 
แห่งชโิลห์” ความหมายว่ากรุงเยรู- 
ซาเล็มและพระวิหารจะถูกท าลาย  
 เมื่อเยเรมีย์กล่าวว่ากรุงเยรูซา-
เล็ม เมืองของพระเจ้าจะกลายเป็น
เปฺาแห่งการสาปแช่ง และพระวิหาร 
จะถูกท าลาย (26:6) ปุโรหิตและผู้-
เผยพระวจนะเท็จก็โกรธ  
 พระวิหารส าคัญส าหรับพวกเขา
เพราะพระวิหารเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ที่ประชาชนเคารพย าเกรง ดังนั้น
คนที่ควบคุมพระวิหารเช่นปุโรหิต
จึงทรงอ านาจมาก  
 เยเรมีย์ก าลังท าลายฐานอ านาจ
ของพวกเขาโดยการกล่าวว่าพระ-
วิหารจะถูกท าลาย  
 พระเยซูทรงท าให้ผู้น าศาสนา  
ในสมัยของพระองค์โกรธเพราะ
พระองค์ท านายว่ากรุงเยรูซาเล็ม
และพระวิหารจะถูกท าลาย (มธ.
24:2) 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17-19 
พวกผู้อาวุโสยังจ าถ้อยค าของผู้ -
เผยพระวจนะมีคาห์ได้ (มคา.3:12) 
ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับถ้อยค าของ
เยเรมีย์  
 เมื่อมีคาห์เรียกให้ประชาชนกลับ-
ใจ พวกเขาได้กลับใจจากความบาป  
 แม้ว่าประชาชนเหล่านี้ไม่ได้ฆ่า
เยเรมีย์ พวกเขาได้พลาดประเด็น
ส าคัญ คือการประยุกต์เรื่องนี้ใช้กับ
ตัวเอง  
 พวกเขาไว้ชีวิตเยเรมีย์แต่พวก
เขาไม่ได้ไว้ชีวิตตนเองเพราะพวก
เขาไม่ได้กลับใจ  

เมือ่เราคดิถงึเรือ่งส าคญั 
ในพระคมัภรี ์จงถามตวัเองว่าเรา

ประยกุตเ์รือ่งเหล่านี้ 
มาใชใ้นชวีิตของเราอย่างไร 

 เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่า ใครมีหู
จงฟังเถิด นั้นหมายความว่า มีบาง
คนที่มีหูแต่ไม่ฟัง เพราะเขาฟังแล้ว
อาจจะไม่เข้าใจ หรือเขาเข้าใจแต่
ไม่ได้น ามาใช้ในชีวิตของตัวเอง  

 เช่นเดียวกัน เมื่อเราเฝฺาเดี่ยว 
เมื่อเราฟังค าเทศนาในคริสตจักร 
เมื่อเราเรียนพระคัมภีร์ เรารู้สึก
แปลบปลาบใจ เรารู้สึกตื่นเต้น เรา
สัมผัสว่า พระเจ้าตรัสกับเราทั้ง-
หมดเป็นสิ่งที่ดี  
 แต่ค าถามที่เราต้องถามตัวของ
เราเองว่า เราตอบสนองอย่างไรต่อ
ค าตรัสทั้งหลายเหล่านี้  
 จงยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เรา
เคยมี และเราตอบสนองอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
เป็นคนที่ไวในการฟังเสียงของ 
พระเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการฟังเทศน์  การเรียน 
พระคัมภีร์ การเฝฺาเดี่ยว หรือแม้ 
แต่การคุยกัน และทูลขอพระเจ้า
ประทานสติปัญญาและการทรงน า 
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ให้ เราสามารถประยุกต์สิ่ งที่ เรา
ได้รับนั้นมาใช้และปฏิบัติในชีวิต
ของเราได้ 
 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 มกราคม   
เยเรมีย์ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี122:8 ‚เพือ่เห็นแก่พีน้่อง
และมิตรสหาย ข้าพเจ้าจะพดูว่า  
‘สนัติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ’ ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 27 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมเยเรมีย์บทนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป เนบูคัดเนสซาร์
ได้บุกยูดาห์และจับคนมากมายไป
เป็นเชลยแล้วครั้ งหนึ่งในปี 593 
ก่อน ค.ศ.  
 เยเรมีย์ได้สวมแอก (แอกไม้ใช้
สวมกับสัตว์ที่จะไถ่นาเป็นคู่) เป็น
สัญลักษณ์ของการถูกผูกมัด  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 นี่คือบทเรียนจากวัตถุสิ่ งของ 
เพื่อบอกประชาชนว่า พวกเขาต้อง
อยู่ภายใต้แอกของคนบาบิโลน มิ
เช่นนั้นจะถูกท าลาย 
 

ข้อ 19-22     เนบูคัดเนสซาร์บุก 
ยูดาห์ครั้งแรกในปี 605 ก่อน ค.ศ. 
และครั้งที่สองในปี 597 ก่อน ค.ศ.  
 เนบูคัดเนสซาร์ได้กวาดต้อนผู้น า
ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซา-
เล็มไปเป็นเชลย รวมทั้งดาเนียล
และเอเสเคียลด้วย  
 แม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นเชลย แต่
พวกเขาก็มีอิทธิพลมากกับบรรดา
ผู้น าในบาบิโลน  
 เยเรมีย์พยากรณ์ว่าประชาชนอีก
มากมายรวมทั้งเครื่องใช้อันมีค่าใน
พระวิหารจะถูกยึดไป และก็เป็น
จริงเมื่อบาบิโลนบุกเป็นครั้งที่สาม
และเป็นครั้งสุดท้ายในปี 586 ก่อน 
ค.ศ. 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 5,6 

 พระเจ้าทรงลงโทษชาวยูดาห์
ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา พระองค์ทรง
ตั้งผู้ปกครองชาวต่างชาติให้เป็น 
“ผู้รับใช้” ของพระองค์  
 เนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้รับใช้ด้าน
การประกาศถ้อยค าของพระเจ้า 
แต่รับใช้โดยท าให้พระสัญญาเรื่อง
การลงโทษบาปของพระเจ้าส าเร็จ  
 เพราะว่าพระเจ้าทรงควบคุม   
ทุกสิ่ง พระองค์ทรงใช้ใครก็ตามที่
พระองค์ทรงประสงค์ได้  
พระเจ้าทรงใชค้นหรอืเหตุการณ์

ที่ไม่นา่จะเปน็ไปได ้
เพือ่ตกัเตอืนเรา  

จงพรอ้มทีจ่ะยอมรบั 
การปรบัปรงุจากพระเจ้า แมว้่า
มันมาจากแหลง่ทีค่าดไมถ่งึ 

 หลักการที่เราได้รับในพระธรรม
บทนี้คือ พระเจ้าสามารถใช้ใคร    
ก็ได้ตามน้ าพระทัยของพระองค์
ส าหรับเรา  
 เช่นเราคาดหวังว่า คนที่อายุมาก 
กว่าเรา หรือเป็นผู้ใหญ่ฝูายวิญญาณ 
นั้นจะมาเตือนเราแล้วเราก็จะยอมรับ  
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ซึ่งอาจจะไม่แน่เสมอไป เพราะ
บางครั้งพระเจ้าอาจจะให้คนที่เป็น
เด็กกว่าเรา หรือลูกหลานของเรา 
มาเตือนเราก็ได้ และหลายครั้งที่
เราพลาดน้ าพระทัยของพระเจ้าไป 
เพราะเราไม่คิดว่าพระเจ้าจะใช้วิธี
นี้ ดังนั้น เราจึงต้องไวต่อพระสุร-
เสียงของพระเจ้าเสมอ 
 เราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้า
ทรงใช้เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้มา
ตรัสกับเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่มีหัวใจ
ที่รักพระเจ้า รักการติดสนิทกับ
พระองค์ รักการอ่านพระวจนะเป็น
ชีวิตจิตใจ เพื่อเราจะสามารถชัด-
เจนในการฟังพระสุรเสียงของพระ-
เจ้าและมีวิถีชีวิตที่ด าเนินไปตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ตลอดไป 
 

 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 24 มกราคม   
เยเรมีย์ 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:8 ‚เพือ่เห็นแก่พีน้่อง
และมิตรสหาย ข้าพเจ้าจะพดูว่า  
‘สนัติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ’ ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์28 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เรา
จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ใดเป็นผู้ เผย -
พระวจนะเท็จ? (ข้อ 8,15-17) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8-17 
เยเรมีย์พูดความจริง แต่มันไม่เป็น
ที่นิยม ฮานันยาห์พูดโกหก แต่
ค าพูดหลอกลวงกลับให้มีความ -
หวังและความอุ่นใจจอมปลอมแก่
ประชาชน  
 

 พระเจ้าได้ทรงบรรยายลักษณะ
ของผู้เผยพระวจนะแท้ไว้ก่อนแล้ว 
(ฉธบ.13; 18:20-22) คือค าพยา-
กรณ์ของผู้เผยพระวจนะแท้จะเป็น
จริงเสมอ และถ้อยค าของพวกเขา
จะไม่ขัดแย้งกับการส าแดงก่อน
หน้านั้น  
 ค าพยากรณ์ของเยเรมีย์เกิดขึ้น
จริงตั้งแต่เรื่องการตายของฮานัน-
ยาห์ไปจนถึงเรื่องการรุกรานของ
บาบิโลน แต่ประชาชนยังอยากจะ
ฟังค าโกหกที่ท าให้อุ่นใจมากกว่า
ฟังความจริงที่เจ็บปวด 

เมือ่เรารูเ้ช่นนีแ้ล้ว  
ส าหรบัเรา เราจะเปน็คนเช่นไร 

คนทีฟ่งัค าไพเราะ  
ค าทีเ่ราพงึพอใจ  

หรอืเราจะฟงัความจรงิ 
ที่บางครัง้อาจจะเจบ็ปวด  

 เราควรเรียนรู้และฝึกที่จะคุ้นเคย
กับความจริงของพระเจ้าซึ่งมาจาก
พระวจนะของพระองค์ เพื่อเราจะ
สามารถแยกแยะค าสอนผิดและถูก
ได้ และเราจะสามารถรับสิ่งที่เป็น 
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ความจริงของพระเจ้าไม่ว่าจะท าให้
เราพอใจหรือเจ็บปวดก็ตาม 
 เราเคยได้รับค าเตือนที่เจ็บปวด
หรือไม่ และเราก็ชัดเจนว่านั่นคือ
สิ่งที่พระเจ้าก าลังเตือนเรา 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนที่กระจ่างแจ้งทุกครั้งที่เราอ่าน
พระวจนะของพระเจ้า ทูลขอพระ-
เจ้าประทานการทรงเจิมของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา ให้เรา
สามารถแยกแยะสิ่ งผิดและถูก 
ออกจากกันได้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 25 มกราคม   
เยเรมีย์ 29:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 122:9 ‚เพือ่เห็นแก่พระ-
นิเวศของพระเจ้าของเรา ข้าพเจ้า 
จะหาความดีให้เธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 19:1-9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4-7 
เยเรมีย์เขียนจดหมายถึงเชลยใน
บาบิโลน (29:4-23 เป็นจดหมาย
ฉบับนั้น) บอกพวกเขาให้ด าเนิน
ชี วิ ต ต่ อ ไป แล ะ อ ธิ ษ ฐ าน เพื่ อ 
บาบิโลนซึ่งเป็นชนชาติที่ไม่เชื่อ
พระเจ้าและปกครองพวกเขาอยู่  
 

 ชีวิตไม่อาจหยุดนิ่งได้แม้จะอยู่ 
ในยามยากล าบาก ไม่มีความสุข
หรือท้อแท้ เราต้องปรับตัวและใช้
ชีวิตต่อไป  
 เราอาจรู้สึกยากที่จะอธิษฐาน
เพื่อคนที่มีอ านาจหากพวกเขา   
ชั่วร้าย แต่นั่นเป็นเวลาที่ต้องการ
ค าอธิษฐานของเรามากที่สุด  
(1ทธ.2:1,2)  

เมือ่เราเข้าสูเ่วลาทีย่ากล าบาก
หรอืชว่งการเปลี่ยนแปลง 
อย่างฉบัพลนั จงอธษิฐาน 

อย่างขะมักเขมน้และด าเนนิชวีิต
ตอ่ไปอย่างปกติ ท าสิง่ที่เราท าได้
แทนทีจ่ะยอมแพ้เพราะความกลวั

และความไมแ่น่นอน 
 เราก าลังเผชิญหรือเคยเผชิญ
สถานการณ์ที่ยากอย่างนี้อยู่หรือ 
ไม่ และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 และจากการเฝฺาเดี่ยววันนี้ เราได้
เรียนรู้ถึงการเผชิญอย่างถูกต้อง
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ในพระธรรมโรม บทที่ 8 ข้อ 28 
ได้กล่าวว่า ‚เรารู้ว่า  พระเจ้าทรง
ช่วยคนทีร่กัพระองค์ให้เกิดผล
อนัดีในทุกสิง่  คือคนทัง้ปวงที ่
พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระ-
ประสงคข์องพระองค‛์  แม้เราไม่
เข้าใจว่า ท าไมเราจะต้องเผชิญสิ่ง
ที่เลวร้าย แต่ให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าในสิ่งที่เราเผชิญ เพราะเรา
เชื่อว่า พระเจ้าทรงมีแผนการบาง-
อย่างที่ดีในความยากล าบากนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจ งที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 26 มกราคม   
เยเรมีย์ 29:10-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:9 ‚เพือ่เห็นแก่พระ
นิ เ วศ ขอ งพ ร ะ เ จ้ า ขอ ง เ ร า  
ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์29:10-23 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าทรงมีแผนการอะไรส าหรับ
ชีวิตของเรา? (ข้อ 11) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12-14 พระเจ้ามิได้ทรงลืม
ประชากรของพระองค์  
 แม้พวกเขาจะเป็นเชลยอยู่ใน  
บาบิโลน พระองค์ก็ได้วางแผนการ
ไว้ให้เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเริ่ม 
ต้นชีวิตใหม่ด้วยจุดประสงค์ใหม่  
 

ทั้งหมดนี้เพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้
เป็นประชาชนใหม่ 
 ในเวลาที่ล าบากมันเหมือนกับว่า
พระเจ้าทรงลืมเราแล้ว แต่พระองค์
อาจก าลังเตรียมเราอย่างที่พระองค์
ทรงเตรียมคนยูดาห์ เพื่อที่จะเริ่ม-
ต้นใหม่โดยมีพระองค์เป็นศูนย์ -
กลาง 
 
ข้อ 13 ตามแผนการอันชาญฉลาด
ของพระเจ้า ประชากรของพระองค์
ยังคงมีความหวังและมีอนาคต สิ่ง
นี้ท าให้พวกเขาสามารถร้องเรียก
และอธิษฐานต่อพระองค์ได้ด้วย
ความม่ันใจ  
 แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ ในที่และ 
เวลาอันยากล าบาก พวกเขาก็ไม่
ควรท้อใจเพราะว่าพระเจ้าทรงมี
พระคุณและสถิตกับพวกเขา และ
พระองค์ก็ยังให้สิทธิพิเศษในการ
อธิษฐานกับพวกเขาด้วย  
 เมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วย
สุดใจ เราสามารถพบพระองค์ ไม่มี
อะไรที่ท าลายความสัมพันธ์นี้ได้  
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ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่ไม่คุ้นเคย 
ความโศกเศร้า ความผิดหวัง หรือ
ปัญหาทางกายก็ตาม 

ขณะนีช้วีติของเรา 
อยูใ่นสภาพแบบไหน  
ก าลงัเผชญิอะไรอยู ่ 
ใหเ้ราไว้วางใจพระเจา้  

เพราะแผนการของพระองคน์ัน้ 
ดีเลศิเสมอ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงรั ก เรา  และมีแผนการที่ ดี
ส าหรับเราเสมอ ไม่อะไรจะเกิดขึ้น
ก็ตาม เราก็จะสรรเสริญพระเจ้า
เสมอ 
 อธิษฐานฝากสภาพการณ์ชีวิต
ขอ ง เร าขณะนี้ ไ ว้ กั บพระอ งค์ 
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ พระองค์
ทรงครอบครองทุกสิ่ง และทุกสิ่ง
อยู่ภายใต้พระองค์  
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………



68 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

วันที่ 27 มกราคม   
เยเรมีย์ 29:24-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 122:9 ‚เพือ่เห็นแก่พระ
นิ เ วศ ขอ งพ ร ะ เ จ้ า ขอ ง เ ร า  
ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ‛ 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์29:24-32 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 24-28 
ข้อพระธรรมเหล่านี้บรรยายถึง
ปฏิกิริยาของเชไมอาห์ผู้เผยพระ-
วจนะเท็จที่ เป็น เชลยในปี  597 
ก่อน ค.ศ.  
 เชไมอาห์คัดค้านจดหมายของ
เยเรมีย์  
 

 เชไมอาห์กล่าวหาเยเรมีย์ว่าเผย-
พระวจนะเท็จเพื่อท าลายชื่อเสียง
ของเยเรมีย์  
 แม้ว่าค าพูดของเยเรมีย์จะเป็น
ความจริง และถ้อยค าของเขาจะมา
จากพระเจ้า ประชาชนก็เกลียดเขา
เพราะเขาบอกพวกเขาให้ลงหลัก
ปักฐานในดินแดนบาบิโลนที่ตนตก
เป็นเชลยอยู่  
ความจรงิจากพระเจ้าอาจสรา้ง
ความเจบ็ปวดในระยะสัน้ 
แตใ่หผ้ลดใีนระยะยาว  

สว่นค าโกหกของคนสอนเทจ็ 
ชว่ยปลอบใจแคช่ัว่คราว แต่
น าไปถงึการลงโทษระยะยาว 

 นี่เป็นเหตุผลที่ผมจะเน้นย้ าให้  
พี่น้องคริสเตียนทุกๆ ท่านเรียนรู้
การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 
และการที่จะให้ชีวิตของเราแช่อิ่ม
ไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ
เราจะรู้น้ าพระทัยของพระเจ้ า
ส าหรับชีวิตของเราได้ และเราจะ
ไม่ผิดทิศส าหรับชีวิตของเราที่จะ
ด าเนินไปนั้นได้ 
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 เรามีประสบการณ์การฟังพระ -   
สุรเสียงของพระเจ้าหรือไม่ เรา
ชัดเจนในพระสุรเสียงของพระเจ้า
หรือไม่ และเราได้เรียนรู้การฟัง
พระสุรเสียงของพระเจ้าเรื่อยๆ 
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงโดยใช้พระ -
ธรรมสดุดีบทที่ 84 เรื่องการได้   
อยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้านั้น
เป็นยอดปรารถนาของเรา เพื่อเรา
จะได้มี วิ ถี ชี วิ ตที่ สนิ ทสนมกับ
พระองค์ อธิษฐานหลายๆ รอบจน
พระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ 
เป็นค าอธิษฐานส่วนตัวของเราที่มี
ต่อพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 28 มกราคม   
เยเรมีย์ 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์30 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8,9 
เยเรมีย์ ได้รวมเหตุการณ์ทั้ งใน
อนาคตอันใกล้และไกลไว้ด้วย
เหมือนที่อิสยาห์ท า  
 การอ่านค าเผยพระวจนะเหล่านี้
ก็เหมือนกับการมองยอดเขาใน  
หมู่ เทือกเขาในระยะไกล มันดู
เหมือนว่าอยู่ติดกัน แต่ความจริง
มันอยู่ห่างไกลกันมาก  
 

 เยเรมีย์กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้ง
ใกล้และไกลราวกับว่ามันก าลังจะ
เกิดขึ้น เขาเห็นการเนรเทศ แต่เขา
ก็เห็นอนาคตเมื่อพระคริสต์ทรง
ปกปฺองชั่วนิรันดร์  
 “ดาวิด” ที่เอ่ยถึงในข้อ 9 ไม่ได้
หมายถึงกษัตริย์ดาวิดโดยตรง แต่
หมายถึงเชื้อสายของดาวิดที่ทุกคน
รอคอยคือ พระมาซีฮา (ลก.1:69) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
ยูดาห์ประท้วงการลงโทษแม้ว่า
ความบาปที่ท าให้เจ็บปวดนั้นจะ
เป็นเรื่องอื้อฉาว  
 การลงโทษเป็นโอกาสของการ
เติบโตเพราะการลงโทษท าให้เรารู้
ผลของบาป 

ประชาชนควรจะถามว่าพวกเขา
ไดร้บับทเรยีนอะไรบา้ง 
จากความผดิพลาด  
จงคดิถงึค าถามนี้ 
เมือ่เราถกูตักเตอืน 
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 เ ร า เคยถูกตัก เตื อนใน เ รื่ อ ง   
อะไรบ้าง เราตอบสนองอย่างไร 
และเราได้รับบทเรียนอะไรจากการ
ตักเตือนครั้งนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงสร้างชีวิตของเรา เพื่อเราจะ
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
เหมือนบ้านที่สร้างไว้บนศิลาซึ่ง 
สามารถเผชิญลมพายุที่รุนแรงได้ 
และไม่ล้มลง 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 29 มกราคม   
เยเรมีย์  31:1-14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 31:1-14 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 พระสัญญาข้อนี้มีไว้ส าหรับ
ตระกูล (เผ่า) ของอิสราเอลไม่ใช่
เพราะเผ่ายูดาห์เท่านั้น  
 การกลับใจสู่สภาพดีนี้จะรวบรวม
ประชากรทุกคนที่วางใจพระเจ้า
เข้าด้วยกัน 
 
ข้อ 14 นี่หมายความว่ามีการถวาย
เครื่องบูชามากมายในพระวิหาร 
 

 จนปุโรหิตที่ได้รับอาหารส่วน
หนึ่งจากการถวายจะมีอาหารอุดม
สมบูรณ์ สิ่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 3 
พระเจ้าทรงแสวงหาประชากรของ
พระองค์ด้วยพระกรุณา เพราะ
ความรักลึกซึ้งอันเป็นนิรันดร์ของ
พระองค์  
 พระองค์จะท าสิ่ งที่ดีที่สุดเพื่อ
พวกเขาหากพวกเขายอมให้
พระองค์ท า  
 หลังจากที่มีแต่ค า เตือนเรื่อ ง
ความบาป พระธรรมตอนนี้ก็เป็น
การระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าซึ่งเป็นความสดชื่น 

แทนทีจ่ะคดิถงึพระเจ้า 
ด้วยความหวาดกลัว  

จงมองใหล้ะเอียดและรูว้า่ 
พระองค์ทรงน าเรา 

เข้าหาพระองคด์ว้ยความรกั 
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 พระคัมภีร์ได้พูดอย่างชัดเจนว่า 
พระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะ
พระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงสนใจ
เรา และพยายามดึงเราให้ออกมา
จากความบาปเพื่อเราจะมีชีวิตที่ดี 
และเกิดผล  
 ดังนั้น แม้เราต้องเผชิญการดึง
จากพ ระ เจ้ า  บา งค รั้ ง อ า จจ ะ
เจ็บปวด แต่ให้เราระลึกเสมอว่า 
พระเจ้าเป็นความรัก ทรงรักเรา
เสมอ และให้พระธรรมตอนนี้ได้
ตอกย้ าเราถึงความรักของพระองค์
ด้วย 
 เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราควรจะ
ตอบสนองความรักของพระเจ้า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระเจ้าที่ทรงมี
ต่อเรา พระองค์ทรงรักเราและไม่- 
ยอมที่จะให้ความบาปครอบครอง
เรา จึงทรงดึงเรากลับมา  
 คิดถึงสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ที่ พ ระองค์ท รง เตื อนสอนและ
เตือนสติเรา และให้เราสรรเสริญ
พระเจ้าถึงคุณความดีของพระองค์
ที่ทรงมีต่อเราในสถานการณ์นั้นๆ  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 30 มกราคม   
เยเรมีย์ 31:15-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์31:15-32 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงความ-
รู้สึกของพระเจ้าที่มีต่อลูกของ
พระองค์ที่หลงผิดไปอย่างไรบ้าง? 
(ข้อ20) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 15 
ราเชลคือภรรยาคนโปรดของยาโคบ 
ชื่อของเธอเป็นสัญลักษณ์ของแม่
แห่งบรรดาเผ่าต่างๆ ในอาณาจักร
เหนือ คนที่อยู่เผ่านี้ถูกอัสซีเลียจับ
ไปเป็นทาส  
 พระธรรมข้อนี้วาดภาพให้ราเซล
ร้องไห้เพื่อคนที่ถูกจับไปเป็นเชลย  

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 รามาห์คือจุดเริ่มต้นการเดินทาง
ของเหล่าเชลย  
 พระคัมภีร์ข้อนี้ถูกใช้ ในพระ -
ธรรมมัทธิว 2:18 เพื่อบรรยายถึง
ความโศกเศร้าของบรรดาแม่ๆ 
ในเบธเลเฮม เมื่อลูกชายถูกฆ่า
เสียงร่ าไห้ทั้งสองครั้งดังมาก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 29,30 
ที่ว่า 'บิดารบัประทานองุ่นเปร้ียว 
และบตุรกเ็ขด็ฟัน' เป็นค าโต้เถียง
ของประชาชน  
 พวกเขามองไม่ออกว่าตนเอง     
สมควรถูกพระเจ้าลงโทษตรงไหน 
และพวกเขายังกล่าวว่าพระเจ้า
พิพากษาพวกเขาเพราะบาปของ
บรรพบุรุษ ไม่ใช่เพราะความบาป
ของเขาเอง 

ความบาปของคนคนหนึง่ 
มีผลตอ่อกีคนหนึง่จรงิๆ  
แต่ทกุคนยงัตอ้งรบัผดิชอบ 

ตอ่ความบาปในชีวติของตวัเอง
(ฉธบ.24:16; อสค.18:2)  

 

 เราใช้อะไรมาเป็นข้ออ้างหรือข้อ
แก้ตัวส าหรับความบาปของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 ดังนั้น เมื่อเราผิดพลาด เราท า
บาป เราควรจะกลับมาหาพระเจ้า 
แทนที่จะพยายามแก้ตัว เพราะ
พระเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะรับเรา
กลับมา พระองค์ทรงเต็มไปด้วย
ความรัก และพร้อมที่จะประทาน
พระวิญญาณให้กับเรา เพื่อเราจะมี
พลังในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับ
พระองค์และเพื่อชีวิตของเราจะ
เป็นชีวิตที่เกิดผลได้ 
 
อธิษฐาน 
 ให้ เราอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่  63 ที่ กษัตริ ย์ ดาวิ ด
ท้อแท้และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็น
ช่วงที่ถูกอับซาโลมกบฏ ท่านได้ 
เทใจให้กับพระเจ้า และแสวงหา
พระเจ้า ให้เราใช้พระธรรมตอนนี้
เทใจแสวงหาพระองค์ และขอ   
การช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ และ
แน่นอนที่พระเจ้าจะทรงตอบเรา 
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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 31 มกราคม   
เยเรมีย์ 31:33-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝฺาเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์31:33-40 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35-37 พระเจ้าทรงมีอ านาจที่
จะยกเลิกกฎธรรมชาติหรือแม้แต่
จะทอดทิ้งประชากรของพระองคไ์ด้ 
แต่พระองค์จะไม่ทรงท าทั้งสอง
อย่าง  
 นี่ไม่ ใช่การพยากรณ์ แต่ เป็น 
พระสัญญา นี่เป็นวิธีของพระเจ้าใน
การกล่าวว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้ง
อิสราเอลเช่นเดียวกับที่พระองค์จะ
ไม่ทรงลบกฎธรรมชาติ 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ข้อ 33     พันธสัญญาเดิมซึ่ง
ประชาชนละเมิดนั้นจะถูกทดแทน
ด้วยพันธสัญญาใหม่  
 หัวใจส าคัญของพันธสัญญาใหม่
นี้คือพระคริสต ์(ฮบ.8:6) และนี่เป็น
การปฏิวัติพันธสัญญา เพราะพันธ-
สัญญานี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อคนอิสราเอล
และคนยูดาห์เท่านั้น แต่เพื่อคน
ต่างชาติด้วย  
 พันธสัญญานี้เปิดโอกาสให้แต่ละ
คนได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
พระเจ้าโดยตรง และบทบัญญัติ
ของพระเจ้าในพันธสัญญานี้จะถูก
เขียนลงบนจิตใจของพวกเขา 
ไม่ใช่บนศิลา  
 เยเรมีย์ได้มองไปยังอนาคตข้าง-
หน้าถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จมา ท า
ให้พันธสัญญานี้เป็นจริง แต่ส าหรับ
เราในเวลานี้พันธสัญญาอยู่ที่นี่แล้ว 
เรามีโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะเริ่ม-
ต้นใหม่และมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
ถาวรกับพระเจ้าได้  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 33 

พระเจ้าจะทรงเขียนบทบัญญัติของ
พระองค์ไว้บนจิตใจของพวกเขา
แทนที่จะเขียนไว้บนแผ่นศิลา 
 อย่างที่พระองค์ได้ทรงเขียน
บัญญัติสิบประการ ใน ยรม.17:1 
ความบาปของพวกเขาถูกสลักไว้ใน
จิตใจท าให้พวกเขาไม่อยากเชื่อฟัง  
 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือน
ประสบการณ์การบังเกิดใหม่อย่าง
มาก คือพระเจ้าทรงเป็นฝูายริเริ่ม  
 เมื่อ เราถวายชีวิตของเราแด่   
พระเจ้า พระองค์ทรงสร้างความ
ปรารถนาที่จะเชื่อฟังไว้ในเรา ผ่าน
ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 

เพราะเราเปน็คนบาป  
โดยธรรมชาติของเรานั้น  

เรามแีนวโนม้ทีจ่ะท าบาปอยูแ่ล้ว 
ดงันัน้เราจะตอ้งบงัเกดิใหม่ 
เพือ่รบัชวีติใหม่กบัพระเจ้า  

 แต่แม้เราเชื่อพระเจ้าแล้วก็ตาม 
ธรรมชาติบาปของเรามันก็จะ
พยายามกลับมาอยู่เสมอ และมัน
พยายามดึงเรากลับไปหามันอีก 
ซึ่งนี่เป็นการอธิบายว่า ท าไมคริส-
เตียนจึงยังท าบาปอยู่  
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 ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้  
[1] เราต้องรู้ว่า เป็นไปได้ที่ธรรม-
ชาติบาปจะดึงเรากลับไปท าบาป  
[2 ]เราต้องรู้ว่า ล าพังเราเอง เราสู้
ไม่ไหว 
[3] เราต้องมอบชีวิต ความคิด 
(จิตใจ)ของเราให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ครอบครอง ซึ่งถ้าเราไม่ท า
เช่นนี้ และเราพึ่งก าลังของเราเอง 
เราก็จะไม่มีชัยชนะได้ 

เราได้มอบชวีติ  
ความคดิ (จติใจ)ของเรา 
ใหพ้ระวญิญาณบรสิุทธิ์

ครอบครองทกุวนิาทหีรอืไม?่ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิต และความคิด 
(จิตใจ)ของเราให้พระวิญญาณ -
บริสุทธิ์ทรงครอบครอง ทูลกับ
พระองค์ว่า เชิญพระองค์ทรงนั่งบน
บัลลังก์ชีวิตของเราตลอดไป เพื่อ
ความคิด ชีวิตของเราจะเป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ และ
เราจะรับก าลังที่มาจากพระองค์ 

 ในการด าเนินชีวิตที่ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ตลอดไป 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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สดุดี 122 
 

1 ข้าพเจ้ายินดี  เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า 
"ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด" 
2 เยรูซาเล็มเอ๋ย  เท้าของพวกข้าพเจ้า   
ก าลังยืนอยู่ภายในประตูก าแพงของเธอ 
3 เยรูซาเล็มเอ๋ย  เขาสร้างไว้เป็นนคร   
ซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกัน 
4 เป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆ  ขึ้นไป   
คือบรรดาเผ่าของพระเจ้า   
ดังที่ได้ก าหนดไว้แก่อิสราเอล 
ให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้า 
5 พระที่นั่งส าหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่น 
คือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิด 
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6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม   
ว่า  "ขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจ าเริญ 
7 ขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในก าแพงของเธอ   
และให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอ" 
8 เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย   
ข้าพเจ้าจะพูดว่า  "สันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ" 
9 เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าของเรา   
ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


