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จากใจศิษยาภิบาล 
ปีใหม่ผ่านไปแล้ว 1 เดือน แต่บรรยากาศปีใหม่ก็ยังไม่หมดไปเลย 

กลิ่นไอของปีที่ผ่านมาอาจจะยังคงอยู่บ้าง ท าให้ผมคิดถึงสิ่งที่อาจารย์
เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปี 3:14-15 

ข้าพเจ้าก าลงับากบัน่มุ่งไปสู่หลกัชัย  เพือ่จะได้รบัรางวลั    
ซึง่ในพระเยซูคริสตพ์ระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน  ให้เราไปรบั 

เราซึง่เป็นผูใ้หญ่แล้วจึงคิดอย่างนัน้  และถ้าท่านคิดอย่างอืน่  
พระเจ้ากจ็ะทรงโปรดให้เรือ่งนัน้ประจกัษ์แก่ท่านด้วย 

ในปีใหม่นี้ ผมอยากให้เราถามพระเจ้าว่า พระเจ้าจะให้เราบากบั่น
มุ่งไปสู่หลักชัยในเรื่องอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราท า ส่วนที่
เราจะต้องท า ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจะท ากับเรา ซึ่งสามารถเป็นได้ทุกเรื่องไม่
ว่าร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ แต่ผมอยากแนะน าถึงสิ่งที่เราท านั้นควรจะ
มีลักษณะ 5 ประการดังนี้คือ 

Specific เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ลอย ๆ 

Measurable วัดค่าได้ รู้ว่าส าเร็จหรือไม่ 

Attainable สามารถไปถึงได้ อาจจะยากก็ไม่เป็นไร 

Realistic สามารถเป็นจริงได้ ไม่ใช่ใช้ความเชื่อจนเกินตัว 

Timeline มีก าหนดเวลา เพื่อจะวัดค่าได้ว่าส าเร็จหรือไม่ 
เช่น ในปีนี้ เราจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้ครบ 1 รอบ  
ปีนี้ เราจะเฝ้าเดี่ยว ท า QT ทุกวันไม่ให้ขาดเลย 
ปีนี้ เราจะอธิษฐานทุกเช้าเวลา 6.30 น. วันละอย่างน้อย 20 นาที   
ปีนี้ เราจะออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน 
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ปีนี้ เราจะตั้งใจพาสามีมาพบพระเจ้าและรับเชื่อในพระองค์ 
ปีนี้ เมื่อขับรถ เราจะไม่โมโห เมื่อถูกคนอื่นแซง 
ปีนี้ เราจะควบคุมค าพูดของเรา เราจะไม่พูดแง่ลบ เราจะพูดแต่แง่บวก 
ปีนี้ เราจะควบคุมการใช้คอมพิวเตอร ์สื่อต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต  
     จะไม่เข้าเว็บไซต์ที่อันตราย ไร้สาระ 
ปีนี้ เราจะมาร่วมมหกรรมอธิษฐานที่คริสตจักรทุกครั้ง 
ปีนี้ เราจะไม่ทานอาหารรอบดึก หรือขนม ของว่าง หลัง 19.00 น. 
ปีนี้ เราจะรักแม่มากขึ้น พูดเพราะ ๆ กับแม่และกอดแม่ทุกวัน 
ปีนี้ เราจะเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์ไม่ขาด 
ปีนี้ เราจะไปท างานให้ตรงเวลา ไปถึงที่ท างานก่อน 8.20 น. ทุกวัน 
ปีนี้ เราจะท่องข้อพระคัมภีร์ที่มีใน QT ให้ครบทุกตอน 
ปีนี้ เราจะประกาศและเป็นพยานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
ปีนี้ เราจะถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ 

 
พี่น้องครับ ให้เราอธิษฐานทูลถามพระเจ้าว่า ปีนี้ พระองค์ต้องการ

ให้เราบากบั่นเรื่องอะไรบ้าง ตั้งเป้าเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเราจะมีชีวิต          
ที่ประสบความส าเร็จ มีชีวิตที่ด าเนินไปสู่ Destiny ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา 
มีชีวิตอย่างสุดศักยภาพที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อเรา 

  
พระเจ้าทรงอวยพระพร 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(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 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 32:1-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 32:1-15  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 1-12 
พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์ให้ซื้อที่นา
นอกกรุงเยรูซาเล็ม  
 กรุงถูกปิดล้อมมาแล้วหนึ่งปี และ 
ที่นาที่เยเรมีย์ซื้อก็ถูกทหารยึดอยู่ 
นี่ไม่ใช่การลงทุนที่ดีแน่นอน  
 ยิ่ งกว่ านั้ น เย เรมี ย์ ก็ ยั ง เป็ น
นักโทษอยู่ในพระราชวัง การซื้อนา
จึงแสดงให้เห็นว่าเยเรมีย์เชื่อมั่นใน 

พระสัญญาของพระเจ้า ประชาชน
ของพระองค์จะได้กลับมาสร้างกรุง
เยรูซาเล็มอย่างแน่นอน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-17 
การวางใจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ  
 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เยเรมีย์จะซื้อ    
ที่นาที่ถูกศัตรูยึดอย่างเปิดเผย แต่
เขาวางใจพระเจ้า  
 ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับดาวิดที่จะ
เชื่อว่าตนเองจะได้เป็นกษัตริย์   
แม้จะได้รับการเจิมแล้วก็ตาม แต่
ดาวิดวางใจพระเจ้า (1ซมอ.16-31)  
 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่โมเสสจะเชื่อว่า
เขาและประชาชนจะออกมาจาก
อียิปต์ได้ แม้พระเจ้าได้ตรัสกับเขา
จากพุ่มไม้ไฟแล้วก็ตาม แต่เขา
วางใจพระเจ้า (อพย.3:1-4:20)  
 ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับเราที่จะ
เชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถท าให้
พระสัญญาที่ “เป็นไปไม่ได้” ของ
พระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรา แต่
เราต้องวางใจพระองค์  
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พระเจา้ผูท้รงท างาน 
ในชวีติของวรีบรุษุในพระคมัภรี์ 
จะทรงท างานในชวีติของเราดว้ย 
หากเรายอมจ านนตอ่พระองค ์

 อะไรคือเรื่องที่ยาก หรือเป็นไป
ไม่ได้ส าหรับเราที่จะกระท า แต่ 
พระเจ้าจะทรงท าได้  แต่ต้องมี
เง่ือนไขที่ส าคัญสิ่งหนึ่งคือ สิ่งนั้น
ต้องเป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า  
 ดังนั้น ให้เราทูลขอสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ที่เป็นน้ าพระทัยของพระองค์ 
แต่พร ะอ งค์ จ ะทรงตอบอย่ า ง
แน่นอน 
มอีะไรทีเ่ปน็น้ าพระทยัของพระเจา้และ

พระประสงคข์องพระองค ์
ทีเ่ปน็เรือ่งทีย่ากและเปน็ไปไมไ่ด ้ 

ใหเ้ราทลูขอตอ่พระองค ์
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพของพระเจ้า  
แล ะทู ลบอกพร ะ อ งค์ ถึ ง สิ่ ง ที่      
เป็นน้ าพระทัยของพระองค์ที่พระ-
เจ้าทรงมพีระประสงค์ที่จะให้เรา 

กระท านั้น ทูลขอพระเจ้าทรงน า 
และท าให้สิ่งนั้นส 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 32:16-25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์32:16-25  
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 17-25 
หลังจากเยเรมีย์ซื้อที่นาแล้ว เขาก็
เริ่มสงสัยว่าการท าเช่นนี้ฉลาดจริง
หรือ?  
 เขาขจัดความสงสัยโดยการ    
อธิษฐาน ในค าอธิษฐานนี้ เยเรมีย์
ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นพระ -
ผู้สร้าง (32:17) เป็นผู้พิพากษาที่
ทรงรู้ทุกวิถีทางของมนุษย์ (32:19) 
และเป็นพระผู้ไถ่ (32:21)  

 พระเจ้าทรงรักเราและเข้าใจ
สภาพของเรา  
หากเราสงสยัพระปญัญาของพระเจา้
หรอืสงสยัวา่การเชือ่ฟงัพระองค ์

เปน็สิง่ทีถ่กูตอ้งหรอืไม ่ 
เรากต็อ้งทบทวนสิง่ที่เราไดรู้แ้ลว้

เกีย่วกบัพระองค ์
ความคดิและค าอธษิฐานเชน่นี ้

จะก าราบความสงสยั 
และความกลวัของเราได ้

 เมื่อเรากลัวเราท าอย่างไรบ้างใน
การเผชิญความกลัวนั้น? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 แม้ว่าเยเรมีย์นั้นจะรู้น้ าพระทัย
ของพระเจ้า และท าตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้าแล้ว เขาก็ยังกลัวได้ 
แต่เขาได้แก้ไขโดยทบทวนถึงพระ- 
ลักษณะของพระเจ้า และการทรง
น าของพระเจ้า  
 เช่นเดียวกันกับเราที่แม้เราท า
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เราก็
อาจจะมีความรู้สึกกลัวได้  
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 ดังนั้นเราอย่าเอาอารมณ์กลัวมา
เป็นตัวตั้ง แต่เราต้องเอาน้ าพระทัย
ของพระเจ้า และพระประสงค์เป็น
ตัวตั้ง และด าเนินไปตามที่พระเจ้า
ทรงน าเรานั้นด้วยความเชื่อ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้พระเจ้า ให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่
ติดสนิทอยู่พระองค์ แสวงหาพระ-
พักตร์ของพระองค์เรื่อยไป ทูลขอ
พระเจ้าทรงให้เราเป็นคนที่ชัดเจน
ในการฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 
เพื่อว่าเราจะมั่นใจในน้ าพระทัย
ของพระองค์นั้น 
 ทูลขอพระเจ้าให้ เราสามารถ
ประยุกต์พระวจนะของพระเจ้าที่
เราได้ศึกษาไปในการเฝ้าเดี่ยวนั้น
เอามาใช้ในชีวิต เพื่อต่อสู้ความคิด
ที่เป็นป้อมปราการที่ซาตานใส่เข้า
มาในความคิดของเราได้ 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 32:26-44 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์32:26-44 
ช้า ๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 35 
สถ านบู ช าบนที่ สู ง เ ห ล่ านี้ คื อ
สถานที่บูชาพระโมเลค  
 เป็นสถานที่ที่น่าเกลียดน่าชัง
ที่สุดเพราะเด็กๆ ถูกเผาเป็นเครื่อง
บูชาแก่พระต่างชาติที่นี่ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 36-42 
พระเจ้าประทานฤทธิ์อ านาจให้
ประชากรของพระองค์ เพื่ อ ให้ 
พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จ
ผ่านทางพวกเขา  
พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานฤทธิเ์ดชแกเ่รา

เพือ่ใหเ้ราเปน็ทกุอยา่ง 
ตามทีเ่ราตอ้งการ  

แตเ่พือ่ใหเ้ราเปน็ทกุอยา่ง 
ทีพ่ระองค ์

ทรงประสงคใ์หเ้ราเปน็ 
 คนอิสราเอลได้เรียนรู้ว่าการ
วางใจพระเจ้าหมายถึงการวาง 
เป้าหมายและความต้องการของ
พวกเขาตามพระองค์  
 พระเจ้าทรงท าให้พวกเขา ”ร่วม
กายร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อ
พระองค์ (32:39) เราต้องพัฒนา
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและ
พัฒนาตัวเองให้รักพระเจ้าเหนือสิ่ง
อื่นใด 
 เป้าหมายในชีวิตของเราในโลก
นี้ ก็คือรักพระเจ้าสุดใจ และรับใช้ 
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พระองค์ ซึ่งการรับใช้พระเจ้านั้น 
เราจะท าคนเดียวไม่ได้ แต่เราต้อง
ท างานประสานร่ วมกับพี่น้ อ ง    
คนอื่นด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจ -
เดียวกัน  
 ดังนั้น ถ้าเราคิดว่าเรามีความ 
สามารถ เราไม่ต้องพึ่งพาใคร เรา
ไม่ต้องสนใจใคร ฉันรับใช้พระเจ้า 
ของฉันคนเดียวก็ได้ ถ้าเราคิดหรือ
มีพฤติกรรมเช่นนี้  เ ราก็จะไม่
สามารถไปจนสุดศักยภาพและ  
สุดเป้าหมายที่พระเจ้าทรงมีพระ-
ประสงค์ในชีวติของเราได้  

ดังนัน้ เราตอ้ง 
พัฒนาความสัมพนัธข์องเรา 

กบัพีน่อ้งของเรา  
เพือ่เราจะสามารถ 

รว่มรบัใชก้บัพีน่อ้งของเรา 
ด้วยความเปน็น้ าหนึ่งใจเดยีวกนั  
เพือ่ตัวเราเองจะสามารถไปถงึ
เปา้หมายสงูสดุทีพ่ระเจ้า 

ทรงก าหนดไวใ้นชีวติของเราได ้ 
 
 ให้เราถามตัวเราเองว่า เราต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อเราจะ 

ท างานร่วมกันกับพี่น้องได้อย่าง 
ชื่นชมยินดี? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับตัวเราเอง ทูล
ขอพระเจ้าทรงเปิดตาของเราให้เรา
รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยน 
แปลงและพัฒนาเพื่อเราจะสามารถ
ท างานกับพี่น้องได้อย่างเกิดผล
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 อธิษฐานเผื่อความเป็นน้ าหนึ่ง-
ใจเดียวกันในคริสตจักร ทูลขอ 
พระเจ้าให้พี่น้องในคริสตจักรรกักัน 
สนใจกัน เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและ
กัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกัน 
 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 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 33:1-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 33:1-13 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
พระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นกรุงเยรูซาเล็ม 
ไม่ใช่เพราะประชาชนขอร้อง แต่
เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการ
ของพระองค์  
 ภัยพิบัติจากบาบิโลนไม่อาจ
เปลี่ยนแผนการของพระเจ้าที่มีต่อ
ประชากรของพระองค์ได้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 แม้ ว่ าก รุ ง เย รู ซ า เล็ มจะถู ก
ท าลาย แต่จะได้รับการฟื้นฟูให้
กลับสู่สภาพดี (หลังจากการตก
เป็นเชลย 70 ปี และเมื่อพระมาซี-
ฮาทรงปกครองในวาระสุดท้าย) 
ความยุติธรรมของพระเจ้ามักจะมา
พร้อมกับพระเมตตาของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 
พระเจ้าทรงท าให้เยเรมีย์มั่นใจว่า
ถ้าเพียงแต่เขาร้องทูลพระเจ้าจะ
ทรงตอบ (ดู สดด.145:18; อสย. 
58:9; มธ.7:7)  
 พระเจ้าทรงพร้อมที่จะตอบค า
อธิษฐานของเรา แต่เราต้องขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์  

แนน่อนวา่พระเจา้ทรง 
ชว่ยเหลอืเราไดโ้ดยทีเ่ราไมต่อ้งขอ  
แตเ่มือ่เราขอ เราก าลงัยอมรบัวา่
พระองคเ์ทา่นัน้ทีท่รงเปน็พระเจา้ 
 และยอมรบัวา่เราไมอ่าจท า 
สิง่ทีพ่ระองคเ์ทา่นัน้ท าได ้
ใหส้ าเรจ็ดว้ยเรีย่วแรง 
ก าลงัของเราเอง  

 

 เมื่อเราขอ เราต้องถ่อมตัวเองลง 
ทิ้งความมุ่งมั่นในตัวเองและความ
กังวล และตัดสินใจเชื่อฟังพระองค์ 
 วันนี้เราได้ค าตอบแล้วใช่หรือไม่
ส าหรับค าถามที่ว่า “เมื่อพระเจ้า
ทรงรอบรู้ทุกสิ่งแล้ว ท าไมเราต้อง
อธิษฐานพระเจ้าด้วยละ ?”  
 เพราะแม้พระเจ้าทรงทราบ แต่
การที่เราทูลขอนั้น เราก าลังบอก
ว่า “เรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า เรายอมถ่อมใจต่อพระองค์ 
เรายอมเชื่อฟังพระองค์ ” เพราะ
ท่าทีเป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่าเนื้อหา
ที่เราทูลขอ 

วนันี ้เรามอีะไร 
ทีจ่ะทลูตอ่พระองคห์รอืไม ่ 

ใหเ้ราอธษิฐานใหมด่ว้ยทา่ททีีถ่กูตอ้ง 
ซึง่แนน่อน       

จะไดร้บัค าตอบจากพระองค ์
 
อธิษฐาน 
 ให้ เราปรับท่าทีของเราใหม่     
คือด้วยใจถ่อม ใจที่ยอมสยบต่อ
พระองค์ ใจที่เชื่อฟัง และอธิษฐาน 
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ทูลขอสิ่งที่เป็นน้ าพระทัยของพระ-
องค์ส าหรับชีวิตของเราที่เราเคย
ทูลขอและยังไม่ได้รับค าตอบนั้น 
 สรรเสริญและขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับค าตอบที่พระเจ้าก าลัง
ตอบ เ ร า ในสิ่ งที่ เ ร าทู ล ข อต่ อ
พระองค์นั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 33:14-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์33:14-26 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15,16 
ข้อเหล่านี้ก าลังกล่าวถึงทั้งการ
เสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของ
พระคริสต์  
 เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรก 
พระองค์จะทรงตั้งการปกครองของ
พระองค์ในใจของผู้เชื่อ  
 เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สอง
พระองค์จะทรงผดุงความยุติธรรม
และความชอบธรรมไปทั่วทั้งโลก  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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 พระคริสต์คือ “กิ่งอันชอบธรรม” 
จากเชื้อสายของดาวิดซึ่งเป็นผู้ที่
พระเจ้าทรงพอพระทัย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18   
แม้พระคริสต์ทรงท าหน้าที่กษัตริย์ 
พระองค์ก็ทรงท าหน้าที่ของปุโรหิต
ด้วย  
 พระองค์ทรงรักษาความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับพระเจ้าและเป็น
คนกลางเพื่อประชาชน (ดูค าอธิบาย 
22:30)  
 ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงปุโรหิตจริงๆ 
ที่ต้องท าหน้าที่ถวายเครื่องบูชา 
เพราะว่าไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องบูชา
อีก (ฮบ.7:24, 25)  

ตอนนีพ้ระครสิตท์รงเปน็ 
มหาปโุรหติของเรา  

ผูเ้ชือ่ทกุคนเปน็ปโุรหติของพระเจา้  
และเราแตล่ะคน 

สามารถเขา้มาหาพระองคไ์ด ้
 เราได้ท าหน้าที่ปุโรหิตส าหรับ
ยุคนี้แล้วหรือยัง คือทูลขอพระเจ้า 

ส าหรับประชากรของพระองค์ และ
มีชี วิตที่ ติดสนิทอยู่ กับพระเจ้ า
เพื่อที่จะรับข่าวสารจากพระทัยของ
พระองค์ไปยังประชากรคนอื่น ซึ่ง
คงจะหมายถึงผู้เชื่อที่ยังไม่เติบโต
เท่าที่ควร เช่นที่ยังไม่มีประสบ -
การณ์กับพระเจ้า ยังไม่ชัดเจนใน
การฟังพระสุรเสียงของพระองค์   
 และรับข่าวสารของพระองค์ไป
ยังคนที่ยังไม่ได้รับความรอด ให้ได้
รับรู้ถึงความรัก สันติสุข และความ
รอดจากพระองค์ เพื่อเขาจะได้รับ
ข่าวประเสริฐและรับความรอดใน
ที่สุด  
 เราได้ท าหน้าที่แล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงให้
เราได้เป็นปุโรหิตของพระองค์ ที่
เราไม่ต้องผ่านคนกลางใดๆ เลยใน
การที่จะเข้าเฝ้า ใกล้ชิด และติด-
สนิทอยู่กับพระองค์ได้  
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 อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์
ส าหรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นลูกแกะ
ของพระเจ้า สิ้นพระชนม์ ไถ่เราให้
พ้นบาป ท าให้เราเป็นคนชอบธรรม
และบริสุทธิ์จนท าให้เราสามารถ
เข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างชอบธรรม 
 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 6 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์  34 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์34 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  อะไรคื อ
พฤติกรรมของคนอิสราเอลที่พระ-
เจ้าไม่ทรงพอพระทัย (ข้อ 10-11)? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8,9   บาบิโลนได้ปิดล้อมกรุง
เยรูซาเล็มและกรุงก าลังจะแตก  
 ในที่สุดเศเดคียาห์ตัดสินใจที่จะ
ฟังเยเรมีย์และพยายามที่จะท า
ตามพระเจ้า ดังนั้นเศเดคียาห์จึง
ปล่อยทาสให้เป็นอิสระ เศเดคียาห์
คิดว่าพระเจ้าจะพอพระทัยหากท า
เช่นนี้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 แต่สิ่ งที่พระเจ้าทรงต้องการ
จริงๆ คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจ 
ประชาชนไม่ได้เชื่อฟังบทบัญญัติ
ของพระเจ้าตั้งแต่ต้น (อพย .21:2-
11; ลนต.25:39-55; ฉธบ.15:12-
18) เมื่อการปิดล้อมกรุงหยุดไป
ชั่วคราว ประชาชนก็เริ่มกล้าขึ้น
และกลับไปท าบาปอีก  
 

ข้อ 18-20 การผ่าลูกวัวเป็นสอง
ท่อนและเดินผ่ากลางระหว่างซาก 
ลูกวัวเหล่านั้นเป็นธรรมเนียมที่
แสดงการยืนยัน ว่ าจ ะท า ตาม
สัญญา (ปฐก.15:9-10)  
 การกระท าเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์
ของการลงโทษผู้ที่ท าผิดสัญญา 
พระเจ้าตรัสว่า “ผู้ที่ละเมิดพันธ-
สัญญาของเราจะถูกลงโทษ” 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 15,16   
ชนอิสราเอลไม่ได้รักษาสัญญากับ
พระเจ้า  

 เมื่ออยู่ในพระวิหาร พวกเขาก็
สัญญาอย่างหนักแน่นว่าจะเชื่อฟัง
พระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้ท าเช่น-
นั้นในบ้านและในที่ท างานของพวก
เขา พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมาก  

ถา้เราตอ้งการ 
ท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั  
จงรกัษาสญัญากบัพระเจา้  
พระเจา้ทรงตอ้งการสญัญา 

ทีเ่ปน็การกระท า  
ไมใ่ชเ่พยีงลมปาก 

 จากพระวจนะของพระเจ้า มีสิ่ง
ใดบ้างที่เราต้องมีส่วนกระท าต่อ 
พระเจ้าบ้าง? เช่น การนมัสการ
พระเจ้า การสร้างชีวิตของเราให้
เติ บโตขึ้ นด้ วยพระวจนะของ
พระองค์ การถ่ายทอดความเชื่อใน 
พระเจ้าให้กับครอบครัวให้เข้มแข็ง 
การถวายสิบลด การช่วยเหลือพี่-
น้อง เป็นต้น 
  แม้สิ่งเหล่านี้ เราอาจจะไม่ได้
กล่าวเป็นค าสัญญาของเราต่อ  
พระเจ้า แต่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะท า 
เหมือนกับเป็นสัญญาใจที่เราควรมี
ต่อพระองค์  
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 หรือเราได้รับการดลจิตดลใจ 
และตั้งใจอะไรกับพระเจ้า และ
กล่าวค าสัญญาต่อพระองค์หรือไม่ 
ถ้ามี เราได้ท าตามสิ่งที่เราสัญญา
ไว้ ด้วยหัวใจของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
ส าหรับพันธสัญญามากมายใน 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเจ้าทรง
มีต่อเรา และพระองค์ทรงกระท าให้
ส าเร็จ ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ
พระพรต่างๆ เหล่านี้ที่มีต่อเรา 
 อธิษฐานขอก าลังจากพระเจ้า  
ที่เราจะเป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาค า-
สัญญาที่เรามีต่อพระองค์ และมีต่อ
มนุษย์ด้วย เพื่อความสัตย์ซื่อของ
เราจะเป็นที่ถวายเกียรติและพระสริิ
แด่พระเจ้า 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 35 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์ 35 ช้า ๆ 
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  อะไรคื อ
เหตุผลที่พระเจ้าทรงอวยพระพร
คนเรคาบ (ข้อ13,14,18)? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
ระ เบียบปฏิบัติ ของคนตระกู ล     
เรคาบคล้ายกับของพวกนาศีร์ ซึ่ง
เป็นคนที่ปฏิญาณถวายตัวเป็น
พิเศษแด่พระเจ้า (กดว.6)  
 พวกเขาเชื่อฟังค าปฏิญาณของ
บรรพบุรุษเรื่องการงดเหล้าองุ่นมา 
200 ปี ขณะที่คนที่เหลือในชนชาติ
ผิดสัญญากับพระเจ้า  

 คนเหล่านี้ยึดมั่นต่อการอุทิศตัว
ของพวกเขา พระเจ้าทรงต้องการ
ให้ประชากรที่ เหลืออยู่ยึดมั่นใน
พันธสัญญาที่พวกเขามีต่อพระองค์
เหมือนกับคนตระกูลเรคาบ  
 พระเจ้าทรงให้เยเรมีย์ลองใจคน
ตระกูลเรคาบด้วยเหล้าองุ่นเพื่อ
ยืนยันถึงการรักษาค ามั่นสัญญา
และการอุทิศตัวของพวกเขา พระ-
เจ้าทรงทราบว่าพวกเขาจะไม่ท า
ผิดค าปฏิญาณ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13-17 
คนตระกูลเรคาบแตกต่างกับคน
อิสราเอลอื่นๆ อย่างชัดเจน  
[1] คนเรคาบรักษาสัญญากับผู้น า
ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มักผิดพลาด แต่ชน
ชาติอิสราเอลมักจะผิดสัญญากับ
ผู้น าของพระเจ้า  
[2] โยนาดับสั่งครอบครัวของเขา
เพียงครั้งเดียวว่าไม่ให้ดื่ม พวกเขา
ก็เชื่อฟัง พระเจ้าทรงสั่งอิสราเอล
เสมอให้ทิ้งความบาป แต่พวกเขา
ปฏิเสธ  
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[3] คนเรคาบเชื่อฟังกฎระเบียบ 
แม้จะใช้ชั่วคราว แต่คนอิสราเอล
ไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้า 
แม้จะเป็นนิรันดร์ 
[4] คนเรคาบเชื่อฟังมาเป็นเวลา
นับร้อยปี คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังมา
เป็นเวลานับร้อยปี  
[5] คนเรคาบจะได้รับบ าเหน็จ คน
อิสราเอลจะถูกลงโทษ  
 หากเราอยากรักษาธรรมเนียม
เพียงเพื่อรักษาประเพณี เราก็ยิ่ง
ควรจะเชือ่ฟังพระวจนะของพระ
เจ้าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นนิรันดร์ 
 เราควรเรียนรู้จากตัวอย่างของ
คนตระกูลเรคาบโดยเฉพาะเรื่อง
การที่เขาเชื่อฟังบรรพบุรุษของเขา 
เพราะเพียงโยนาดับสั่งครอบครัว
เขาเพียงครั้งเดียว เขาก็ท าตาม
ตลอดชีวิตของเขา 
 ให้เรากลับมาคิดใคร่ครวญให้ดี 
 
 
 
  

 ส าหรับเรานั้นที่จะท าตามสิ่งที่
พระเจ้าสั่งเราในพระคัมภีร์ เราได้
ลงทุนอะไรบ้างที่จะท าตามนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เรือ่งการเชือ่ฟงันัน้ตอ้งมกีารลงทนุ ตอ้งมกีารบงัคบัตวัเองทีจ่ะท าตาม  
ตอ้งมกีารจดจ าสิง่ทีจ่ะท าตาม และบางครั้งอาจจะต้อง 

มีความเจบ็ปวดหรอืยากล าบากในการท าตามดว้ย 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับตัวอย่างของคนตระกูล    
เรคาบที่ท าตามค าสั่งของบรรพ -
บุรุษของเขา อธิษฐานทูลขอพระ-
เจ้าให้เรามีการดลจิตดลใจแบบที่
คนตระกูลเรคาบมีในการท าตาม
ค าสั่งนั้น 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ครอบครองชีวิตของเรา 
สร้างชีวิตของเราให้เป็นคนที่จริงจัง
ต่อพระวจนะของพระเจ้า และเป็น
คนที่ไม่เพียงแต่รู้พระวจนะแต่จะ
ประพฤติตามพระวจนะ และมีชีวิต
ตามพระวจนะของพระเจ้าด้วย
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 36 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์36 ช้า ๆ  
1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ กษัตริย์เยโฮ
ยาคิมได้ท าผิดต่อพระเจ้าอะไรบ้าง 
(ข้อ 24-26)? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9     ประชาชนมักจะถืออด-
อาหารเพื่อแสดงความถ่อมใจและ
การกลับใจของพวกเขา  
 การถืออดอาหารมักจะท ากันใน
ช่วงเวลาที่ ชนชาติอยู่ ในภาวะ
ฉุกเฉิน  
 ในตอนนี้บาบิโลนก าลังท าลาย
เมืองทีละเมืองและเข้าใกล้กรุง
เยรูซาเล็มขึ้นทุกที  



22 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

 เมื่อประชาชนมาใกล้พระวิหาร 
บารุคบอกพวกเขาว่าการถืออด
อาหารจะเปลี่ยนโศกนาฏกรรมที่
ก าลังจะมาถึงได้ แต่พวกเขาไม่ฟัง 
 
ข้อ 30 เยโฮยาคีนเป็นโอรสของ
กษัตริย์เยโฮยาคิม เขาขึ้นเป็น
กษัตริย์ได้สามเดือนก่อนที่จะถูก
จับไปเป็นเชลย  
 แต่การครองราชย์ของ เยโฮ - 
ยาคีนไม่ได้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่
ประทับ “บนบังลังก์ดาวิด” เพราะ
ค าว่า “บนบังลังก์ดาวิด” เป็นวลีที่
แสดงถึงความยั่งยืนถาวร  
 เยโฮยาคิมไม่ได้รักษาราชวงศ์ให้
มั่นคง กษัตริย์องค์ที่ครองราชย์ต่อ
จากเยโฮยาคีนคือเศเดคียาห์ซึ่ง
เป็นลุงของเยโฮยาคีน ดังนั้นเชื้อ
ส ายกษั ต ริ ย์ จ ากทา งกษั ต ริ ย์
โซโลมอนบุตรชายของดาวิดก็
สิ้นสุดลง  
 แต่ภายในไม่ถึง 600 ปี กษัตริย์
นิรันดร์จะเสด็จมาบังเกิดทางเชื้อ
สายของนาธันซึ่งเป็นพี่น้องกับ
โซโลมอน 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 10-32 
พระเจ้าให้เยเรมีย์เขียนพระด ารัส
ของพระองค์ลงบนหนังสือม้วน  
 เพราะเยเรมีย์ถูกห้ามไปที่พระ-
วิหาร เยเรมีย์จึงขอให้บารุคมา
บันทึกพระด ารัสและน าไปอ่าน   
ต่อหน้าประชาชนในพระวิหาร  
 บารุคอ่านข้อความเหล่านี้ ให้
ข้าราชการฟัง และในที่สุดเยฮูดี  
ได้อ่านให้กษัตริย์ยูดาห์ฟัง  
 แม้กษัตริย์จะเผาหนังสือม้วน แต่
ก็ไม่สามารถท าลายพระวจนะของ
พระเจ้าได้  
 วันนี้หลายคนอาจไม่ได้สนใจ 
พระวจนะของพระเจ้าหรืออาจพูด
ว่าพระวจนะผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือ 
หรืออาจปฏิเสธพระวจนะของพระ-
เจ้า แต่พวกเขาไม่อาจท าลาย 
พระวจนะได้ พระวจนะของพระเจ้า
จะด ารงอยู่เป็นนิตย์ (สดด.119:89) 
 อะไรคือท่าทีที่เรามีต่อพระวจนะ
ของพระเจ้า? 
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เราบอกวา่เราเปน็ครสิเตยีน  
เราเชือ่พระวจนะ  

แตก่ารแคเ่ชือ่นัน้ไมเ่พยีงพอ  
เราตอ้งเชือ่ฟงั และปฏบิตัพิระวจนะ
และใหพ้ระวจนะเปน็ชวีติของเราดว้ย  
 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
 และแน่นอน เมื่อเราท าและเป็น
เช่นนี้แล้ว เราจะเห็นการเปลี่ยน-
แปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเรา และ
เห็นพระพรบังเกิดขึ้นตามพระ -
สัญญาของพระองค์ที่ทรงมีต่อคน 
ที่รักและประพฤติพระวจนะนั้น 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนท่าที ชีวิต และการ
กระท าของเราว่า เราได้ท าตาม 
พระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ ทูล
ขอพระเจ้า ทรงตรวจสอบดูว่า มีสิ่ง
ใดที่เราไม่ได้ท าตามหรือไม่ถูกต้อง 
ให้เรากลับใจและให้เราตั้งใจที่จะ
ท าตามที่พระเจ้าทรงน าเรา 

 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 37 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์37 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป      
กษัตริย์ เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์
ระหว่างทางไปบาบิโลน (2พศด. 
36:6) และเยโฮยาคีนถูกตั้งให้เป็น
กษัตริย์ แต่ก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่
บาบิโลนในอีกสามเดือนต่อมา  
 เนบูคัดเนสซาร์ได้แต่งตั้งเศเดคี-
ยาห์ ให้ เป็นผู้ปกครองยูดาห์ ใน
ฐานะเมืองขึ้นของบาบิโลน 
 

ข้อ 5    เมื่อเนบูคัดเนสซาร์ล้อม
กรุงเยรูซาเล็มในปี 589 ก่อน ค.ศ. 
ฟาโรห์โอฟราได้ยกทัพมาต่อสู้
กับเนบูคัดเนสซาร์ตามค าเชิญ 
ของเศเดคียาห์  
 เยรูซาเล็มขอความช่วยเหลือ
จากอียิปต์แม้ว่าเยเรมีย์จะเตือนไว้
แล้ ว  แต่อียิปต์ช่ วยอะไรไม่ ได้ 
เพราะทันทีที่บาบิโลนหันไปจู่โจม
อียิปต์ อียิปต์ก็จะทิ้งอิสราเอล ค า
เตือนของเยเรมีย์ถูกต้อง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,3 
กษัตริย์เศเดคียาห์และเหล่าข้า -
ราชบริพารไม่อยากฟังถ้อยค าของ
เยเรมีย์ แต่พวกเขากลับต้องการ
พระพรจากค าอธิษฐานของเยเรมีย์  
 พวกเขาต้ อ งการศาสนาแต่
เปลือกนอกหรือในแบบที่ไม่ต้อง
ลงทุนอะไรเลย  
 แต่พระเจ้าไม่พอพระทัยกับคน
ที่มาหาพระองค์เพียงเพราะหวังว่า 
จะได้สิ่งที่หวังไว้เท่านั้น  
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 พระองค์อยากให้พวกเขาขวน-
ขวายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
พระองค์  
 หากเราไม่อาจยอมรับความสัม-
พันธ์ที่ผิวเผินเช่นนี้จากคนอื่น เราก็
ไม่ควรคาดว่าพระเจ้าจะทรงยอมรับ
ความสัมพันธ์แบบนี้จากเราด้วย 

แลว้เราเปน็เชน่นัน้หรอืไม ่
ทีห่วงัแคพ่ระพร แตไ่มต่อ้งการ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพระองค ์ 
นัน่กค็อืการเหน็แกต่วั 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะวางแผนใน
เรื่องความสัมพันธ์ที่เราจะตั้งใจมี
กับพระเจ้าอย่างไรบ้างภายในปีนี้
และต่อๆ ไป? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงยก-
โทษที่เราเห็นแก่ตัว เราหวังที่จะ
ได้รับเพียงพระพร หรือสิ่งที่ เรา
ต้องการเท่านั้น โดยที่ไม่สนใจถึง
ความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมี
ประสงค์ที่จะมีต่อเรานั้น 

 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 63 ที่กษัตริย์ดาวิดได้  
เทใจทูลพระเจ้าว่า ขาดพระเจ้า
ไม่ได้ และต้องการพระองค์ ให้เรา
อธิษฐานแบบที่ดาวิดอธิษฐาน   
กับพระเจ้านั้น 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 38:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 38:1-13 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี ้
ข้อ 6 เหล่าขุนนางขังเยเรมีย์ไว้ใน
บ่อน้ าเพื่อจะฆ่าเขา  
 บ่อน้ าเป็นหลุมใหญ่ซึ่งมีหินอยู่
ด้านล่างเพื่อเก็บน้ าฝน ก้นบ่อจะ
มืด ชื้น และเต็มไปด้วยโคลน 
 เยเรมีย์อาจจะจมน้ าตายเพราะ
ถูกทิ้งไว้ หรือขาดอาหารตายก็ได้ 
 

ข้อ 7,8 ประตูเบนยามินเป็นประตู
เมืองแห่งหนึ่งของกรุงเยรูซาเล็มที่
ใช้เป็นที่ว่าคดีความ  
 เอ เบดเม เลค เป็น เจ้ าหน้ าที่     
ในพระราชวังจึงสามารถเข้าเฝ้า
กษัตริย์ได้ เมื่อเอเบดเมเลคได้ยิน
ถึงชะตากรรมของเยเรมีย์ เขาก็
จัดการกับความอยุติธรรมทันที 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4,5      ยูดาห์ก าลังวุ่นวาย
อย่างไม่ต้องสงสัย กษัตริย์ทรง 
เห็นด้วยกับทุกคน  
 กษัตริย์ฟังเยเรมีย์ (37:21) ใน
ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยว่าเยเรมีย์
ควรจะถูกฆ่า (38:5) และในที่สุดก็
ยื่นมือมาช่วยเยเรมีย์ให้พ้นภัยด้วย 
(38:10)  
 เยเรมีย์ไม่เป็นที่ชื่นชอบ ค าพูด
ของพวกเขานั้นบั่นทอนก าลังใจ
กองทัพและประชาชน  
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 เศเดคียาห์ไม่สามารถตัดสินใจ
ระหว่างความเห็นของประชาชน
และพระประสงค์ของพระเจ้าได้  
 อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามาก
ที่สุด สิ่งที่คนอื่นพูด หรือว่าสิ่งที่
พระเจ้าทรงประสงค์? 
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 6 ผู้น ายูดาห์ข่มเหงเยเรมีย์ไม่
หยุดหย่อน เพราะเขาซื่อสัตย์ใน
การประกาศพระด ารัสของพระเจ้า  
 เขาไม่ได้รับการยกย่อง ความรัก 
และการยอมรับ  ตลอด 40 ปีที่เขา
รับใช้อย่างสัตย์ซื่อ เขาถูกตี ขังคุก 
ข่มขู่ และบังคับให้ไปจากบ้านเกิด
ด้วย มีแต่ชาวบาบิโลนที่นับถือเขา 
(39:11, 12)  
 พระเจ้าไม่ได้รับประกันว่าผู้รับใช้
ของพระองค์จะพ้นจากการข่มเหง
แม้ว่าพวกเขาจะซื่อสัตย์ แต่พระ
เจ้าได้ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรง
อยู่กับพวกเขาและจะให้ก าลังแก่
พวกเขาให้ทนได้ (2คร.1:3-7)  

เมือ่เรารบัใชค้นอืน่  
จงตระหนกัอยูเ่สมอวา่ 
เรารบัใชเ้พือ่พระเจา้  

ไมใ่ชเ่พือ่การยอมรบัของมนษุย ์ 
พระเจา้ทรงใหร้างวลั 

แกค่วามสตัยซ์ือ่ของเรา แตก่ไ็มไ่ดใ้ห ้
ขณะทีเ่ราอยูบ่นโลกนีเ้สมอไป 

 เรายินดีหรือไม่ที่จะรับใช้พระเจ้า 
แม้ว่าจะไม่ได้รับการยกย่องจาก
มนุษย์ก็ตาม แต่ได้รับการยอมรับ
จากพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลกับพระเจ้าว่า จะ  
รับใช้พระเจ้า เป็นทาสที่ซื่อสัตย์ 
ต่อพระองค์ แม้ว่ามนุษย์อาจจะ    
ไม่ยอมรับเรา แต่เราขอเพียงมี
พระองค์เท่านั้น เราก็พึงพอใจแล้ว 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 38:14-28 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์38:14-28 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 27 
บรรดาข้าราชบริพารต้องการข้อมูล
ที่แม่นย า แต่ไม่ต้องการความจริง
ของพระเจ้า  
 พวกเขาต้องการใช้ข้อมูลนี้ต่อสู้
กับพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะ และ
กษัตริย์ แต่เยเรมีย์บอกกับข้าราช-
บริพารเหล่านี้เท่าที่กษัตริย์สั่งให้
เขาบอกเท่านั้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 เราต้องเปิดเผยความจริงของ
พระเจ้าแก่ผู้อื่น  และควรจะปิด
ข้อมูลที่อาจจะถูกน าไปใช้ เพื่ อ    
ท าร้ายประชากรของพระเจ้าได้ 
 ใน พระธรรม มธ.5:37 ได้บอก
กับเราว่า “จริงกจ็งว่าจริง  ไม่ก็
ว่ า ไ ม่   พู ด แ ต่ เ พี ย ง น้ี ก็พ อ  
ค าพูดเกินน้ีไป  มาจากความ
ชัว่”  ความหมายกค็ือ เราต้อง
พดูจริง ไม่โกหก 
 เรื่องการพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง หลักการที่พระคัมภีร์ได้บอกกับ
เราตอนนี้คือ เราต้องพูดความจริง 
แต่การพูดความจริงนั้น เราต้องมี
สติปัญญาในการพูดด้วย  
 เราจะพูดอย่างไรให้เหมาะสม 
กับเวลา เพราะพูดจริงแต่ไม่ถูก
เวลาก็อันตรายเช่นกัน ยกตัวอย่าง
เช่น คนป่วยที่เป็นมะเร็ง ร่างกาย
อ่อนแอมาก และไม่พร้อมที่จะถูก
กระทบกระเทือนใจ และหมอก็ไป
บอกเขาตรงๆ ว่าเขาเป็นมะเร็ง 
ต้องตายภายใน 3 เดือน ถ้าพูด
เช่นนี้ไป คนป่วยอาจจะตายเร็วขึ้น 
เพราะเครียดและคิดมาก   

ดงันัน้ เวลาเราจะพดูอะไร 
เราตอ้งระวงัทีจ่ะพดูความจรงิ 

 ในเวลาทีเ่หมาะสม  
กบัคนทีเ่หมาะสม  

ในบรรยากาศทีเ่หมาะสมดว้ย  
 เวลาเราพูดความจริง เราจึงต้อง
ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า ให้มี
ทั้งสติ และปัญญา ที่จะพูดด้วย 
เพราะมิฉะนั้นก็จะเป็นการท าลาย
ได้โดยไม่รู้ตัว 
 เราเคยมีประสบการณ์อะไร
หรือไม่ ที่เราพูดความจริง แต่แทน 
ที่จะเป็นพระพรกลับกลายเป็น
อันตรายต่อคนๆ นั้น? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการด าเนิน
ชีวิ ตทุกๆ วันที่ จ ะ เดินไปด้ วย 
ความจริงของพระเจ้า ที่ จะมีสติ  
และปัญญาในการใช้ค าพูด และใช้
ความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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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 เจาะจ งที่ เ ร า
อ ธิ ษ ฐ า น คื อ ______________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 39 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์39 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  เศเดคียาห์เป็น
โอรสของโยสิยาห์และเป็นกษัตริย์
องค์สุดท้ายของยูดาห์  
 เศเดคียาห์ครองราชย์เป็นเวลา 
11 ปี ตั้งแต่ปี 597-586 ก่อน ค.ศ. 
พี่ชายสองคนของเศเดคียาห์คือ  
เยโฮอาหาสและเยโฮยาคิม หลาน
คือ เยโฮยาคีนซึ่งครองราชย์ก่อน 
เศเดคียาห์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 เมื่อเยโฮยาคีนถูกเนรเทศไป   
บาบิโลน เนบูคัดเนสซาร์ก็แต่งตั้ง
ให้มัททานิยาห์ ซึ่งมีอายุ 21 ปี    
ขึ้นเป็นกษัตริย์และเปลี่ยนชื่อเป็น    
เศเดคียาห์  
 แต่ เศ เดคียาห์ ได้กบฏ เนบู -
คัดเนสซาร์จึงจับเขาและประหาร
ลูกๆ ของเขาต่อหน้าเขา ท าให้เขา
ตาบอดและน าเขาไปยังบาบิโลน 
เขาสิ้นชีวิตที่บาบิโลน 
 
ข้อ 11,12        พระเจ้าทรงสัญญา
ที่จะช่วยเยเรมีย์จากปัญหาของ 
เขา (1:8)  
 ชาวบาบิโลนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ 
นับถือคนท าวิทยาคมและหมอดู 
ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติกับเยเรมีย์
ในฐานะหมอดู  
 ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเยเรมีย์ 
ถูกขังเพราะคนของตนเอง ชาวบา-
บิโลนจึงคิดว่าเขาเป็นกบฏและ   
อยู่ฝ่ายพวกเขา  
 ชาวบาบิ โลนรู้ อ ยู่ เ ต็ มอกว่ า 
เยเรมีย์เป็นคนที่แนะน าให้ชาว  

ยูดาห์ ร่ วมมือกับบาบิ โลนและ
พย าก ร ณ์ ถึ ง ชั ย ช น ะ ข อ ง ค น        
บาบิโลน ดังนั้นคนบาบิโลนจึง
ปล่อยเยเรมีย์และปกป้องเขา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 13,14 ชะตากรรมของเยเรมีย์
และเศเดคียาห์แตกต่างกันราวฟ้า
กับดิน  
 เยเรมีย์ได้รับอิสรภาพ แต่เศเด-
คียาห์ถูกขัง  เยเรมีย์ปลอดภัยเพราะ 
ความเชื่อของเขา แต่เศเดคียาห์ถูก
ท าลายเพราะความกลัวของตนเอง 
เยเรมีย์ได้รับความเคารพนับถือ 
แต่เศเดคียาห์ถูกดูหมิ่นดูแคลน 
เยเรมีย์ห่วงประชาชน แต่เศเดคี-
ยาห์ห่วงตัวเอง 
 
ข้อ 17,18 เอเบดเมเลคได้เสี่ยงชีวิต
เพื่อช่วยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ
ของพระเจ้า (38:7-13)  
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 เมื่อบาบิโลนชนะกรุงเยรูซาเล็ม 
พระเจ้าทรงคุ้มครองเอเบดเมเลค
จากชาวบาบิโลน  
 

พระเจา้ทรงใหร้างวลัพเิศษ 
แกค่นของพระองคท์ีซ่ือ่สตัย ์ 

แตไ่มใ่ชท่กุคน 
ทีจ่ะไดร้บัในชวีตินี ้

 
 ความจริงและความถูกต้องเป็น
สิ่งที่ส าคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าเรา
จะเป็นใคร ท างานอะไร มีต าแหน่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราจะตัดสินใจ 
อะไรสักอย่างให้เรายึดความจริง
และความถูกต้องเป็นหลัก เพราะ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย  
 หรือเมื่อเราจะมีเพื่อน หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับใคร เราต้องให้ -
เกียรติทุกคนตามความเหมาะสม
และถูกต้อง โดยไม่เลือกคบเขา
เพราะเป็นคนที่ร่ ารวย หรือคนที่ 
จะท าประโยชน์ให้กับเรา  
 ส าหรับเราเอง อะไรคือหลักยึด
ในการด าเนินชีวิตของเรา ในการมี 

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในการที่เรา
คบเพื่อน? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เพื่อชีวิตจะเป็นชีวิตที่
ด าเนินไปด้วยความจริงของพระ-
เจ้า ทูลขอพระวิญญาณประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่จะน าความ
จริงของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตในการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และในการ
ตัดสินใจทุกๆ ด้านในชีวิต 
 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 13 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 40:1-6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 40:1-6 
ช้าๆ  1 รอบ 
ท าไมคนอิสราเอลจึงประสบกับภัย
พิบัติ (ข้อ2,3)? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4 เยเรมีย์มีอิสระที่จะไปไหน
มาไหนก็ได้ตามใจชอบ  
 หากเขาอยู่ในบาบิโลน เขาก็จะ
ได้รับความสะดวกสบายและมี
อ านาจมาก แต่หากเขาอยู่ในยูดาห์ 
เขาก็จะยากล าบากต่อไป  
 หากเขาอยู่ในบาบิโลน ชาวบาบิ-
โลนจะยกย่องเขา แต่เชลยยูดาห์
จะเกลียดชังเขา  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 แต่หากเขาอยู่ในยูดาห์ เขาก็จะ
ยังยากจนและไม่เป็นที่ต้องการและ
ชาวยูดาห์ที่เหลืออยู่ก็อยากจะรู้ว่า
เขาเป็นคนทรยศจริงหรือไม่ แต่ถึง
อย่างนั้นเยเรมีย์ก็กลับไปยูดาห์ 
 

ข้อ 6            มิสปาห์อยู่ห่างจาก
กรุงเยรูซาเล็มไปทางตอนเหนือ
ไม่กี่กิโลเมตร  
 ชาวบาบิโลนไม่ได้ท าลายมิสปาห์ 
จนราบคาบ มิสปาห์จึงกลายเป็นที่
ลี้ภัยหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มแตก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,3 
ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ของบาบิโลนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้า
ยอมรับว่าพระเจ้าได้ประทานชัย
ชนะแก่ชาวบาบิโลน  
 มันแปลกที่ประชาชนเชื่อว่ามี
พระเจ้าจริงและเห็นพระองค์ทรง
ท าสิ่งอัศจรรย์ แต่พวกเขากลับไม่
ยอมรับพระองค์  
 

การรูจ้กัพระเจา้ 
เปน็มากกวา่ 

การรูเ้รือ่งของพระองค ์ 
 เ ร าแน่ ใ จหรื อ ไม่ ว่ า เ ร า รู้ จั ก
พระองค์เป็นการส่วนตัวจริงๆ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เรือ่งของครสิเตยีน 
ไมใ่ชเ่รือ่งของศาสนา 
แตเ่ปน็เรือ่งของ 

ความสมัพนัธก์บัพระเจา้  
 เพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่อง
ของกฎเกณฑ์ แต่เราที่เป็นคริส-
เตียนนั้น คือการที่เราเป็นลูกของ
พระเจ้า  
 และเพราะเรารักพระองค์ เราจึง
รับใช้พระองค์ ประพฤติตามพระ-
วจนะของพระองค์ และที่ส าคัญ  
คือ  เร ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์     
ที่ประทานพลังให้กับเราที่เราจะ
ด า เนินชี วิ ตตามหลักการแห่ ง 
พระวจนะของพระองค์ได้ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเรียกเราเป็นบุตรของ
พระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์
ส าหรับการที่พระองค์ได้ประทาน
พระวิญญาณให้กับเราในการ
ด า เนินชี วิ ตที่ ถว าย เกี ยรติ แด่
พระองค์ได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราในวันนี้ ในเรื่องที่เรา
จะต้องตัดสินใจในแต่ละเรื่อง ให้เรา
ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าง
ชัดเจน เพื่อเราจะไม่ได้ด าเนินชีวิต
ที่ผิดพลาดไปจากน้ าพระทัยของ
พระองค์ทั้งในวันนี้ และตลอดไป 
 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
อ ธิ ษ ฐ านคื อ _______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 40:7-41:15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์ 
40:7-41:15 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน
40:13-41:3 
เกดาลิยาห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ว่าการยูดาห์ แต่เขาโง่มากที่ไม่
สนใจค าเตือนเรื่องการลอบสังหาร  
 อิชมาเอลซึ่งเป็นเชื้อสายของ  
ดาวิดโกรธที่ถูกมองข้ามไม่ได้เป็น
ผู้น า  
 

 สภาพวิกฤติทางการเมืองอย่างนี้
เป็นสภาพเดียวกับที่ เอสราและ   
เนหะมีย์พบ เมื่อพวกเขากลับมา
สร้างพระวิหารและกรุงขึ้นใหม ่
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน  41:4-9 
ชายแปดสิบคนมาจากสามเมืองใน
อาณาจักรเหนือเพื่อนมัสการใน
กรุงเยรูซาเล็ม  
 อิชมาเอลคงจะฆ่าพวกเขาเพราะ
อยากได้เงินและอาหาร เมื่อยูดาห์
ไม่มีกษัตริย์ไม่มีบทบัญญัติ และไม่
มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้า มันก็
ตกอยู่ในสภาพบ้านเมืองไม่มีขื่อ 
ไม่มีแป 
 นั่ น คื อ เ รื่ อ งปกติ ที่ ที่ ใ ด ไ ม่ มี
กฏเกณฑ์ ก็อันตราย บ้านเมืองจึง
ต้องมีกฎหมาย ประชากรต้องรักษา
กฎหมายบ้านเมืองจึงจะปลอดภัย 
ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน ถ้าไม่มี
กฏเกณฑ์ ชีวิตก็จะล้มเหลวและ
อันตรายด้วย  
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เราขอบพระคณุพระเจา้ทีพ่ระเจา้
ประทานพระครสิตธรรมคมัภรี ์

มาเปน็หลกัการ 
ในการด าเนนิชวีติของเรา  

เมือ่เราเชือ่ฟงัและด าเนนิชวีติตาม  
เรากจ็ะมทีศิทางในชวีติ  

และเราจะประสบความส าเรจ็ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความรอบรู้
และพระสติปัญญาของพระเจ้าจาก
พระธรรมสดุดี บทที่ 8 อธิษฐาน
ออกเสียงจากพระธรรมตอนนี้    
จนเราสัมผัสว่า นี่คือค าอธิษฐาน
ของเราส่วนตัวกับพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 41:16 - 42:22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์ 
41:16-42:22 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
41:16,17 
โยฮานันและพวกของเขาก าลัง
เดินทางไปยังอียิปต์ซึ่งเป็นการ   
ฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจ้า  
 พวกเขาออกจากกิเบโอนและมุ่ง
หน้าไปทางใต้ หยุดพักครั้งแรกที่
เกรูธคิมฮัม ใกล้เบธเลเฮม การที่
พวกเขาแวะ เยี่ ยม เย เรมีย์ นั้ น 
(42:1-6) จึงเป็นแค่การเสแสร้งและ
เยเรมีย์ได้เปิดโปงเรื่องนี้ต่อหน้า
พวกเขาภายหลัง 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน 42:5,6 
โยฮานันและพวกได้กล่าวค าแช่ง
สาปตนเอง เยเรมีย์เพียงแต่ขยาย
ความเท่านั้น  
 มันเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่
ขอการทรงน าจากพระเจ้าโดยไม่
ตั้งใจจะท าตาม  
 อย่าขอพระเจ้าในเรื่องที่เรารู้อยู่
แก่ใจว่าเราไม่อยากท าจริงๆ ถ้าไม่
อธิษฐานก็ยังดีกว่าอธิษฐานแบบ
หลอกลวง เราหลอกพระเจ้าไม่ได้ 
 เราเคยท าแบบโยฮานันหรือไม่ ? 
_________________________ 
 และเมื่อเราอธิษฐานอะไร เรา
ต้องหมายความอย่างนั้นจริงๆ 
และต้องรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ เรา
อธิษฐาน  
ผมอยากแนะน าดงันีว้า่ กอ่นทีเ่รา 
จะทลูขอใดๆ ใหเ้ราอธษิฐาน 

ฟงัพระสรุเสยีงของพระเจา้ในเรือ่งนัน้ๆ 
แลว้เราคอ่ยทลูขอ  

และเมือ่รบัค าตอบแลว้ ใหเ้รา
ตอบสนองอยา่งสดุความสามารถ 



  กุมภาพันธ์ – 39 

 ให้พระธรรมตอนนี้เป็นบทเรียน
ส าหรับเราที่จะไม่ผิดพลาดแบบ 
โยฮานัน และให้เราเรียนรู้ที่จะ
ไว้วางใจพระเจ้าในทุกๆ เรื่อง 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้  
กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระ -
องค์ทรงครอบครองเราเพื่อเรา   
จะด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ า -
พระทัยของพระองค์ทั้งสิ้น 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เรื่องเกี่ยวกับการฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ ให้เรามีประสบการณ์
ในการฟังและเพื่อจะสามารถมั่นใจ
ได้ว่า นี่คือพระสุรเสียงของพระองค์
จริง ๆ  
 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________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์   
ปัญญาจารย์ 3:9-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
3:9-14 ช้าๆ 3 รอบ 
ในตอนนี้ กษัตริย์โซโลมอนได้บอก
ว่า อะไรคือของขวัญจากพระเจ้า? 
(ข้อ 13) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11   “พระองคท์รงบรรจุ
นิ ร ันดรกาลไว้ ใน จิตใจของ
มนุษย”์  
 หมายความว่า เราจะไม่มีวัน  
อิ่มใจด้วยการวิ่งไล่หาความสุข 
ตามอย่างโลกนี้ เพราะเราถูกสร้าง
ขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า 
[1] เราจึงมีความหิวกระหายฝ่าย
วิญญาณ  

[2] เราจึงมีคุณค่านิรันดร์ และ  
[3] จึงไม่มีสิ่งใดนอกจากพระเจ้า
องค์นิรันดร์ที่ท าให้เราอิ่มใจอย่าง
แท้จริง  
 พระเจ้ าทรงใส่ความโหยหา    
โลกที่สมบูรณ์ไว้ในใจของเรา ซึ่ง    
เป็นสิ่งที่หาได้จากบทบัญญัติอัน 
สมบูรณ์ของพระองค์เท่านั้น  
 พระองค์ทรงให้เราเห็นภาพการ
ทรงสร้างอันสมบูรณ์ชั่วขณะหนึ่ง 
แต่เราไม่สามารถมองเห็นไปถึง
อนาคตหรือเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ 
เพราะเราเห็นเพียงชั่วขณะหนึ่ง
เท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องวางใจใน
พระองค์ขณะนี้และท างานของ
พระองค์บนโลกต่อไป 
 
ข้อ 14 อะไรคือเป้าหมายของชีวิต?  
 การย าเกรงพระเจ้าผู้ทรงฤทธา-
นุภาพ สูงสุดควรจะเป็นเป้าหมาย
ชีวิตของเรา  
 การย าเกรงพระเจ้าหมายถึงการ
เคารพนับถือและย าเกรง เพราะ
พระลักษณะที่พระองค์ทรงเป็น  



  กุมภาพันธ์ – 41 

เปา้หมายชวีติเริม่ตน้ทีเ่รารูจ้กัใคร 
ไมใ่ชเ่ริม่ทีเ่รารูอ้ะไร  
หรอืเราดแีคไ่หน  

เปน็ไปไมไ่ดท้ีเ่  จะท าใ  ปา้หมาย 
ซึง่พระเจา้ประทานใหแ้กเ่รา     

ส าเรจ็ โดยทีเ่รา 
ไมย่ าเกรงพระองคแ์ละ 

ใหพ้ระองคเ์ปน็ทีห่นึง่ในชวีติของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-13 
 เราจะมีความสุขในการท างาน
มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการขยาย
กรอบความคิดของเรา  
 เราจะไม่มีความสุขกับงานถ้าเรา
ลืมเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เรา 
เรามีความสุขในการท างานได้ถ้า
เรา  
[1] ระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นผู้
ประทานงานให้เราท า (3:10) และ  
[2] ตระหนักว่าผลจากน้ าพัก     
น้ าแรงของเราเป็นของขวัญจาก
พระเจ้า (3:13) มองว่างานของเรา
เป็นหนทางหนึ่งที่จะรับใช้พระองค์ 

 ขณะนี้ เรามีความสุขในการด าเนิน
ชีวิตแต่ละวันของเราหรือไม่?  
 หมายความว่า สิ่งที่เราท าขณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การ 
ท างานอาชีพ ครอบครัว การรับใช้ 
ทั้ ง ห มดข อ ง เ ร านี้ มี ค ว า ม สุ ข
หรือไม่?  
 พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยที่จะให้
เรามีความสุขกับทุกสิ่งที่เราท า  
 ถ้าเรามีความสุขให้เราสรรเสริญ
พระเจ้า แต่ถ้าเราไม่มี ในการเฝ้า- 
เดี่ยววันนี้ ให้เราทบทวนเป้าหมาย 
ของแต่ละสิ่งที่เราท าแต่ละวันนั้น 
และอธิษฐานพระเจ้าว่า มีอะไรที่
เราต้องคิดใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 139 ให้เราอธิษฐานด้วย
หัวใจที่ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ 
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
ตระหนักถึงเป้าหมายในการกระท า
ทุกสิ่งในชีวิตของเรา เพื่อเราจะมี
ความสุขในทุกสิ่งที่เราท าและเป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่
เราท าด้วย 
 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 17 กุมภาพันธ์   
ปัญญาจารย์ 3:15-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
3:15-22 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16 

มีความชั่วร้ายในที่ที่ควรจะมี ความ
ยุติธรรม มันส่งผลกระทบต่อระบบ
กฎหมาย  
 กษัตริย์โซโลมอนถามว่าแผน -
การของพระเจ้ าจะสมบูรณ์ได้
อย่างไรในเมื่อมีความไม่ยุติธรรม
และการกดขี่ ข่ ม เหงมากมาย
เหลือเกินในโลกนี้ (4:1)  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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 แต่ก็ได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่ได้
เพิกเฉยต่อความอยุติธรรม แต่มัน
จะถูกน ามาถึงจุดสิ้นสุดในวันเวลา
ที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ใน ข้อ 19-22 
ร่างกายของเราไม่สามารถคงสภาพ 
อยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไป มนุษย์
กับสัตว์เหมือนกันในกรณีนี้  
 แต่กษัตริย์โซโลมอนทรงรับรู้ว่า
พระเจ้าประทานความหวังในเรื่อง
นิรันดร์กาลแก่มนุษย์ (ดูค าอธิบาย
ใน 3:11) และเราจะต้องพบกับ 
การพิพากษาในชีวิตหน้า (3:17; 
12:7,14)  
 สิ่งนี้ท าให้เราต่างจากสัตว์ เพราะ
มนุษย์มีเรื่องนิรันดร์กาลบรรจุอยู่
ในหัวใจ มนุษย์จึงมีเป้าหมายเพียง
อย่ างเดียวท่ามกลางแผนการ
ทั้งหมดของพระเจ้า  
 แต่ เ ร า ไ ม่ ส าม า รถ ใช้ ค ว าม
พยายามของเราเองค้นหาพระ- 

ประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิต  
เราได้ เราค้นหาได้จากการสร้าง
ความสัมพันธ์กับพระองค์ และ
แสวงหาการทรงน าของพระองค์
เท่านั้น  
 ขณะนี้เราก าลังด าเนินชีวิตอย่าง
ที่พระเจ้าทรงต้องการหรือไม่ เรา
มองว่ าชี วิ ต เป็นของขวัญจาก   
พระเจ้าหรือไม่? 
 ถ้าเราพิจารณาเรื่องร่างกาย 
สัตว์และมนุษย์ก็มีเหมือนกัน แต่
มนุษย์มีนิรันดร์กาลคือจิตวิญญาณ
ที่พระเจ้าใส่ให้กับเรา และนี่ก็เป็น
เป้าหมายในชีวิตของเรา คืออยู่
เพื่อเป้าประสงค์ของพระผู้ทรง
สร้างเรานั่นเอง 

ทกุอยา่งทีเ่ราท าในชวีตินัน้  
พระเจา้ตอ้งการใหเ้รามคีวามสขุ  

และใหม้เีปา้หมาย 
เพือ่พระผูท้รงสรา้งเรานัน้  

 เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ 
__________________________
__________________________
__________________________ 



44 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงน าชีวิต
ของเราและตรัสในชีวิตของเรา
เพื่อให้ทุกๆ วันของเรานั้นจะมีชีวิต
อยู่เพื่อเป้าประสงค์ของพระองค์ใน
ชีวิตของเรา และในโลกนี้จะส าเร็จ
ตามพระทัยของพระองค์ 
 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 กุมภาพันธ์   
ปัญญาจารย์ 4:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
4:1-6 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ใน ข้อ 4-6 
คนบางคนขี้เกียจ  ในขณะที่คน
บางคนก็บ้างาน  
 คนขี้เกียจมองไม่เห็นประโยชน์
อะไรจากการตะเกียกตะกายหา
ความส าเร็จ เขาได้แต่นั่งงอมือ   
งอเท้าและท าร้ายทั้ งตนเองกับ   
คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขา  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ส่วนคนบ้างานก็มักถูกผลักดัน
โดยความอิจฉาริษยา ความโลภ 
และความอยากเด่นอยากดัง  
 คนที่อยู่ในสองขั้วนี้เป็นคนโง่ -
เขลาและขาดความรับผิดชอบ  

ค าตอบกค็อืการท างานเตม็ที ่
มเีวลาชืน่ชมกบัของประทานอืน่ๆ  

ทีพ่ระเจา้ประทานให ้
และตระหนกัวา่พระเจา้ตา่งหาก 

ทีเ่ปน็ผูม้อบหมายงาน 
และประทานรางวลั ไมใ่ชต่วัเราเอง 

 เราได้เห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า พระ-
เจ้าต้องการให้เรามีความสุขกับ
งาน กับสิ่งที่เราท า  
 ถ้าเรามีพระเจ้า และรู้น้ าพระทัย
ของพระเจ้าในการด าเนินชีวิต ใน
การท างาน เราก็จะมีความสุขเหลือ
คณานับ มีความสุขในการท างาน 
ครอบครัว การรับใช้ ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อ เป้าหมายพระเจ้าตามน้ า -
พระทัยของพระองค์  
 ถ้าอย่างนั้นแล้ว เราต้องกลับมา
ทบทวนชีวิตของเราทุกๆ วันว่า 
เราได้ด าเนินชีวิตของเรากับพระ- 

เจ้าและน้ าพระทัยของพระองค์
หรือไม่ และเราได้จัดระบบชีวิต
ของเราอย่างไรบ้างในการศึกษา
และท าตามน้ าพระทัยของพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและขอบ -
พระคุณพระเจ้าจากพระธรรมสดุดี
บทที่ 8 ถึงความยิ่งใหญ่ของพระ-
เจ้า และความเล็กน้อยของมนุษย์
แต่พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาเราอยู่
เสมอ 
 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 19 กุมภาพันธ์   
ปัญญาจารย์ 4:7-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
4:7-12 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-12   
การร่วมไม้ร่วมมือกับผู้อื่นนั้นให้
ประโยชน์มากมาย ชีวิตถูกออกแบบ
มาให้มีเพื่อน ไม่ใช่อยู่คนเดียว ให้
มีความสนิทสนมไม่ใช่ความเหงา  
 บางคนชอบอยู่คนเดียวเพราะ  
ไม่ไว้วางใจคนอื่น แต่เราไม่ได้อยู่
ในโลกนี้เพื่อรับใช้ตัวเอง แต่เพื่อ  
รับใช้พระเจ้าและผู้อื่น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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 อย่ าแยกตัวจากผู้ อื่ นและอย่ า
พยายามท าทุกอย่างคนเดียว แต่จง
หาเพื่อนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

เราอยูโ่ดยล าพงัคนเดยีวไมไ่ด ้ 
และพระเจา้ไดท้รง 

ออกแบบเราใหพ้ึง่พาพระเจา้  
พึง่พาพีน่อ้ง  

 เราจะมีความสุขและความส าเร็จ
เมื่อเราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน การพึ่งพากันและกันนั้นจะท า
ให้เราเป็นคนที่ถ่อม   
 ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่  
ที่ผมดูแลอยู่นั้น ผมพูดเสมอว่า 
คริสตจักรคือความสัมพันธ์ คริสต-
จักรคือครอบครัว ซึ่งเราต้องอาศัย
กันและกัน และผมได้หนุนใจให้   
พี่น้องทุกคนผูกพันกัน  
 เราก็ได้จัดระบบให้มีการผูกพัน
และสัมพันธ์กันและกัน เช่นกลุ่ม
เซลล์ กลุ่มสังสรรค์ตามวัยในวัน
อาทิตย์ตอนบ่าย นี่คือแผนการที่
ผมได้วางเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
ค าว่า “ซึ่งกันและกัน” 
 

 แล้วส าหรับเราส่วนตัวนั้น เราได้
จัดระบบชีวิตอะไรของเราบ้างที่จะ
ตอบสนองค าว่า “ซึ่งกันและกัน”? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เร า ใช้ เ วลานี้ อ ธิษฐานต่อ   
พระเจ้าโดยใช้สดุดี 133 ที่กล่าว 
ถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ท่ามกลางพี่น้อง อธิษฐานออก
เสียงจากพระธรรมตอนนี้หลายๆ 
รอบ เป็นการประกาศฝ่ายวิญญาณ
และประกาศกับจิตวิญญาณของเรา
ถึงพระพรของความเป็นน้ าหนึ่ง -  
ใจเดียวกันของพี่น้องทั้งหลาย 
 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 20 กุมภาพันธ์   
ปัญญาจารย์ 4:13-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
4:13-16 ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 13-16 
 ความก้าวหน้าหรือการได้ขึ้นถึง
จุดสูงสุดเป็นเรื่องอนิจจัง  
 ต าแหน่ง ชื่อเสียงและเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี เป็นเป้าหมายที่ย่ าแย่
ส าหรับชีวิตการท างานของมนุษย์  
 แม้หลายคนจะแสวงหาสิ่งนี้ แต่
มันก็เป็นเพียงเงาที่จับต้องไม่ได้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 คนจ านวนมากต้องการให้คน
รับรู้ในความส าเร็จ แต่คนก็เอาแน่-
เอานอนอะไรไม่ได้ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

การแสวงหา 
การยอมรบัจากพระเจา้นัน้ 

ดกีวา่มากมายนกั  
ความรกัของพระองค ์
ไมเ่คยเปลีย่นแปลง 

 และเราจะแสวงหาอะไร ความ-
ส า เ ร็ จแบบไม่มีพ ระ เจ้ า  หรื อ
ความส าเร็จแบบมีพระเจ้า เราต้อง
ตัดสินใจและวางแผนส าหรับชีวิต
ของเรา ครอบครัวของเรา และ
คริสตจักรของเรา  
 เราวางแผนอย่างไรบา้ง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 ส าหรับผม ผมได้ให้นิมิตกับ
ครอบครัวของผมจากพระธรรม  
โยชูวาบทที่ 24 ข้อ 15 ที่กล่าวว่า 

แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครวั
ของข้าพเจ้า  เราจะปรนนิบติั
พระเจ้า" คือไม่ว่าลูกของผมจะ
เรียนวิชาอะไร มีอาชีพอะไรก็ตาม 
แต่พวกเราทุกคนจะรับใช้พระเจ้า
อย่างเต็มที่ในอาชีพที่เรามีอยู่นั้น 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราที่ เราจะสามารถจัด 
ระบบชีวิตของเราให้สมดุล คือทั้ง
การเรียนและการรับใช้ หรือทั้งการ
ท างานและการรับใช้  
 ถ้าเราเป็นนักเรียน นักศึกษา ทูล
ขอพระเจ้าประทานวิชา หรือ คณะ
ที่จะเรียนต่อนั้น และขอพระเจ้า
ทรงใช้เราที่จะรับใช้พระเจ้ากับสิ่งที่
เราเรียนนั้น 
 ถ้าเราเป็นผู้ท างานอยู่  ทูลขอ
พระเจ้า ประทานธุรกิจ หรือช่อง-
ทางการท างานที่เราจะไม่เพียง
ท างาน แต่เราจะสามารถรับใช้ 
พระเจ้าจากงานที่เราท านั้นด้วย 
หรือใช้ความสามารถของเราที่เรามี
อยู่นั้นในการรับใช้พระองค์ 
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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 21 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์  43 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์43 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4-7  ประชาชนกลัวที่จะอยู่ใน
ยูดาห์ พวกเขาจึงไม่ฟังพระเจ้า
และตัดสินใจหนีไปอียิปต์ และยัง
บังคับเยเรมีย์ให้ไปกับพวกเขาด้วย 
(พวกเขาคิดว่าพระเจ้าคงจะไว้ชีวิต
หากเยเรมีย์อยู่ด้วย)  
 เยเรมีย์รับใช้พระเจ้าในฐานะ    
ผู้เผยพระวจนะมาเป็นเวลา 40 ปี 
ค าเผยพระวจนะของเขาหลายเรื่อง
เป็นจริง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



  กุมภาพันธ์ – 51 

 และเขาก็ไม่ยอมรับข้อเสนอที่  
จะอยู่ในบาบิโลนอย่างสุขสบาย แต่
กลับมาอยู่กับประชาชนที่เขารัก 
กระนั้นประชาชนก็ยังคงปฏิเสธ
ค าแนะน าของเขา  

การตอบสนองของผูฟ้งั 
ไมไ่ดเ้ปน็เครือ่งวดั 
ความส าเรจ็ของเรา  

 เยเรมีย์ท าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่ง 
แต่เขาได้รับการทรงเรียกให้รับใช้
คนที่ดื้อรั้นมาก 
 

ข้อ 10-13       เนบูคัดเนสซาร์บุก
อียิปต์ในปี 568-567 ก่อน ค.ศ.  
 อียิปต์ได้กบฏต่อเนบูคัดเนสซาร์
และถูกปราบลงอย่างรวดเร็วเหมือน 
กับยูดาห์  อียิปต์ เป็นอาณาจักร
ยิ่งใหญ่ที่ยูดาห์หวังพึ่งอยู่เสมอ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-3   
 โยฮานันและพวกมาหาเยเรมีย์
เพื่อขอให้พระเจ้ารับรองแผนการ
ของพวกเขา ไม่ใช่เพื่อขอการทรง
น าจากพระเจ้า  

 นี่คือปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับเรา
เสมอ เรามักหาทางให้พระเจ้า
รับรองความต้อ งการของ เร า
มากกว่าขอการทรงน าจากพระองค์  

การวางแผนเปน็สิง่ดกีต็อ่เมือ่ 
เราเตม็ใจใหพ้ระเจา้เปลีย่นแปลง

แผนการไดเ้สมอ และ 
การอธษิฐานกไ็มไ่ดม้อีะไรด ี

เวน้แตเ่ราเตม็ใจ 
รบัค าตอบจากพระเจา้ 

 ทางออกที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยง
ปัญหาเช่นนี้คือ เราต้องรู้จักพระ -
เจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ว่า พระองค์
ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ทรงเต็มด้วยสติ-
ปัญญา แต่เราที่เป็นมนุษย์นั้น เรา
จ ากัดทุกด้านทั้งเรื่องความเข้าใจ 
และเรื่องของอนาคต และเราต้อง
เรียนรู้ที่จะถ่อมใจ ไม่เอาตัวเองเป็น 
ศูนย์กลาง เราก็จะปลอดภัย 
 และทุกครั้งที่เราอธิษฐานนั้น เรา
ต้องเปิดใจของเราออกที่จะฟัง
ค าปรึกษา ค าแนะน าที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรา  
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 เราต้องเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อ
ปรึกษาพระองค์ ไม่ได้อธิษฐาน
ด้วยท่าทีว่า “แจ้งให้ทราบ” หมาย-
ความว่า เรามีความคิดและแผน -
การของเราแล้ว และพระเจ้าต้อง
อวยพรตามนี้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นอันตราย
อย่างยิ่ง และไม่มีประโยชน์เลยที่
เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้า 
 เรายินดีที่จะปรับท่าที ความคิด
ของเราหรือไม่ที่จะให้พระเจ้าเป็น
หนึ่งในชีวิตของเราเสมอ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
เปิดเผยพระองค์ เองให้กับเรา   
มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเราจะมีประสบ-
การณ์กับพระองค์ และเราจะคุ้น 
เคยกับพระสุรเสียงของพระองค์
เสมอ 
 อธิษฐานสรร เสริญพระองค์      
ถึงความยิ่งใหญ่ ความรอบรู้ของ
พระองค์ และอธิษฐานมอบชีวิต 

ของเราให้กับพระองค์ ให้พระองค์
ทรงน าและทรงใช้ชีวิตของเราตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ 
 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________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์  44 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์44 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท าไมเยรูซาเล็มและหัวเมืองยูดาห์
จึงพบกับภัยพิบัติ? (ข้อ 3-6) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เยเรมีย์กล่าวพระธรรมตอนนี้ในปี 
580 ก่อน ค.ศ. ขณะที่เขาอยู่ใน
อียิปต์อย่างไม่เต็มใจนัก  
 เยเรมีย์เตือนประชาชนว่าการ
ติดตามพระอื่นจะน าความพินาศ
มาสู่แผ่นดินของพวกเขาเอง  

 เยเรมีย์กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้
กลับไปยูดาห์ เพราะการหนีไป
อียิปต์นั้นขัดกับค าสั่งของพระเจ้า 
(42:9 เป็นต้นไป)  
 แต่ประชาชนไม่ยอมเรี ยนรู้
บทเรียนที่ได้จากความพินาศซึ่ง
เกิดจากความบาปของตนเลย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9,10   เมื่อเราลืมบทเรียน
หรือไม่ยอมเรียนรู้ เราก็เสี่ยงกับ
การท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก ประชาชน
ยูดาห์ต่อสู้กับสิ่งนี้  
 การลืมความบาปเดิมหมายถึง
การท ามันซ้ าอีก การไม่เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด หมายถึงความล้ม-
เหลวในอนาคต  

อดตีของเราเปน็ 
โรงเรยีนแหง่ประสบการณ ์ 
จงใหค้วามผดิในอดตี 

ชีท้างของพระเจา้ใหแ้กเ่รา 
 ในชีวิตที่ผ่านมาของเรา เราได้
เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากความ 
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ผิดพลาดของเรา และมีหรือไม่ที่
เรายังคงท าความผิดนั้นซ้ าอีก เรา
คิดว่า ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 15-18   ยิ่งเราอยู่ห่างจาก 
พระเจ้า ความคิดของเราก็ยิ่งสับสน  
 ขณะที่คนอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ 
ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่
ในตัวพวกเขาก็ดับสูญไปเพราะ
พวกเขาจมด่ิงสู่การไหว้รูปเคารพ  
 การหนีไปอียิปต์ท าให้พวกเขา
หันไปกราบไหว้รูปเคารพ พวกเขา
โทษว่าปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจาก
การละเลยรูปเคารพ แต่การไหว้รูป
เคารพต่างหากที่เป็นต้นตอของ
ปัญหา  
 ประชาชนไม่ยอมรับว่าการละทิ้ง
การทรงน าของพระเจ้าเป็นต้นตอที่
ท าให้พวกเขามีปัญหา  

เมือ่ความพนิาศบงัคบัใหเ้รา 
ตอ้งพจิารณาชวีติของตวัเอง  

จงหนักลบัไปดคู าสัง่ของพระเจา้ 
ทีม่ตีอ่ชวีติของเราอยา่งละเอยีด 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
ความเข้าใจ สติปัญญา ให้กับเราที่
จะเรียนรู้ที่เราจะไม่ผิดพลาดซ้ าอีก
กับความผิดในอดีตของเรา และ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรา ทูลขอ
ก าลังที่มาจากพระองค์ที่ เราจะ
สามารถด าเนินชีวิตไปตามน้ า -
พระทัยและ 
 พระวจนะของพระองค์ ไม่ใช่ 
ตามความคิดและอารมณ์เนื้อ - 
หนังของเรา 
 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 23 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 45 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 45 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมเยเรมีย์บทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
เหตุการณ์ใน 36:1-8 เกี่ยวข้องกับ
พระธรรมตอนนี้  
 พระคัมภีร์ตอนนี้เขียนขึ้นในปี 
605-604 ก่อน ค.ศ. บารุคเป็น
อาลักษณ์ซึ่ งบันทึกถ้อยค าของ   
เยเรมีย์บนหนังสือม้วน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนองในข้อ 5 
บารุคได้ รับใช้ผู้ เผยพระวจนะ    
เยเรมีย์ซึ่งไม่เป็นที่นิยมผู้นี้มานาน  
 เขาได้บันทึกเรื่องของการต่อสู้
ดิ้นรนและการพิพากษาของเยเร-
มีย์และตอนนี้เขาก็ผิดหวัง  
 พระเจ้าตรัสกับบารุคว่าให้หยุด
มองตัวเองและรางวัลที่เขาคิดว่า
เขาจะได้รับ ถ้าบารุคท าตามที่พระ-
เจ้าสั่ง พระองค์จะทรงปกป้องเขา  
 เป็นเรื่องง่ายที่ เราจะสูญเสีย
ความชื่ นชมยินดี ในการรับ ใช้    
พระเจ้าหากเราจดจ่ออยู่ที่ตัวเอง  
 ยิ่ ง เราละสายตาไปจากพระ -
ประสงค์ของพระเจ้าและหันมอง  
ว่าตัวเองได้เสียสละอะไรไปบ้าง 
เราจะยิ่งผิดหวัง  
เมือ่เรารบัใชพ้ระเจา้ อยา่มวัแตจ่บัจอ้ง

กบัสิง่ทีเ่ราตอ้งเสยีสละ  
แตห่ากความรูส้กึนีเ้กดิขึน้  

กจ็งขอการยกโทษจากพระเจา้  
แลว้จบัตาอยูท่ีพ่ระองค ์
แทนทีจ่ะมวัแตม่องตวัเอง 

 และเราเคยเป็นเช่นนี้หรือไม่ ที่
บางครั้งการรับใช้ของเราดูเหมือน
ไม่ เกิดผล หรือไม่มีผลงานตาม
ความคิดของเรา และเราก็เริ่มต าหนิ
ตัวเอง หรืออยากทิ้งการรับใช้ หรือ
การด าเนินชีวิตไปกับพระเจ้า และ
กลับไปมีวิถีชีวิตแบบโลกดีกว่า? 
 เราไม่ควรคิดเช่นนี้ ให้เรากลับ 
ไปหาพระเจ้า เพราะทุกอย่างมี
วาระของมันเอง เราอาจก าลังอยู่ใน
ขบวนการที่พระเจ้าก าลังท าการก็
ได้ เหมือนเยเรมีย์ที่เขาเจอแต่คน
ต่อต้าน ผิดหวัง ไม่ประสบความ-
ส าเร็จเลย แต่เพราะเขามั่นใจใน
พระเจ้า เขาจึงสามารถยืนหยัดได้ 
 

ใหเ้รายนืหยดักบัพระเจา้เถดิ  
และใหเ้ราภมูใิจ 

ทีเ่ราไดด้ าเนนิชวีติ 
ไปตามน้ าพระทยัของพระองค ์

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอก าลังจากพระเจ้า
ในการด า เนินชีวิ ตไปตามน้ า -
พระทัยของพระองค์ ให้ชีวิตของ
เราได้ชัดเจนในพระสุรเสียงของ 
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พระเจ้า และมีก าลังในการด าเนิน
ชีวิตต่อไปกับพระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอการทรงสถิตขอ
พระเจ้าในชีวิตของเราเสมอ ทุกๆ 
วัน เพื่อเราจะสามารถมั่นใจทุก
นาทีในการทรงน าของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระ คุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 46:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 46:1-12 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
พระธรรมบทนี้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งใน
เรื่องของพระเจ้าและแผนการของ
พระองค์ส าหรับโลกนี้แก่เราอย่าง
มากมาย  
[1] แม้ว่าพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอล
เพื่อพระประสงค์พิเศษ พระองค์ก็ 
ทรงรักมนุษย์ทุกคนและทรงต้องการ 
ให้ทุกคนมาหาพระองค์  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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[2] พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และจะไม่
ทนต่อความบาป  
[3] พระเจ้าไม่ได้พิพากษาด้วยอคติ
หรือเพราะอยากจะแก้แค้น แต่พระ-
องค์พิพากษาด้วยความยุติธรรม 
[4] พระเจ้าไม่พอพระทัยกับการ
ลงโทษ แต่พอพระทัยในความรอด  
[5] พระเจ้าไม่ทรงล าเอียง พระองค์
ทรงพิพากษาทุกคนด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
สงครามที่คารเคมิชเกิดในปี 605 
ก่อน ค.ศ.  
 หลังจากที่อัสซีเรียล่มสลายไป 
บาบิโลนและอียิปต์ก็กลายเป็น
มหาอ านาจและสองชาติ นี้ ไ ด้        
สู้รบกัน  
 บาบิโลนบุกอียิปต์ที่คารเคมิช 
อย่ างที่ อียิ ปต์ ไม่ทันตั้ งตั ว  แต่
อียิปต์ก็พ่ายแพ้สงครามครั้งนี้ ท า
ให้เนบูคัดเนสซาร์ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ในฐานะกษัตริย์ของอาณาจักร
บาบิโลน  

 เพราะสงครามนี้เป็นชัยชนะครั้ง
แรกของเนบูคัดเนสซาร์และท าให้
บาบิโลนเป็นผู้น าของโลก  
 เมื่ออ านาจของอียิปต์ลดลง เรื่อง
การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง    
ยูดาห์กับอียิปต์จึงเป็นยุทธศาสตร์
ที่แย่ ซึ่งเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ที่ห้ามเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้น 
 การที่ยูดาห์ไปจับมือกับอียิปต์ก็
เป็นบทเรียนส าหรับเราในปัจจุบัน
นี้ด้วยส าหรับเรื่องการไม่เชื่อฟัง
พระเจ้า ทั้งๆ ที่เยเรมีย์ได้เตือนไว้
ก่อหน้าแล้วว่าอย่าท า ให้ยอมต่อ
บาบิโลนเสีย แต่ยูดาห์ก็ไม่ยอม 
มิหน าซ้ ายังมีผู้เผยพระวจนะเท็จ
มาสนับสนุนการตัดสินใจที่ผิดนั้น
ด้วย 
 เช่นเดียวกับปัจจุบันนี้  ที่ เรามี
พระคัมภีร์บอกเราถึงหลักการของ 
พระเจ้าในการด าเนินชีวิต และการ
ตัดสินใจต่างๆ ในชีวิต เรามีคริสต-
จักร มีการเทศนา มีชั้นเรียนพระ
คัมภีร์ มีศิษยาภิบาล และผู้น าที่
พระเจ้าใช้เพื่อบอกเราถึงน้ าพระทัย  
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ของพระเจ้า เช่นเรื่องการเลือก
คู่ครอง เรื่องท่าทีต่อการใช้เวลา 
การเงิน เรื่องครอบครัว เป็นต้น  

สิง่ทีเ่ปน็ประเดน็คอื  
เราฟงัและรูแ้ลว้ 
เราท าตามหรอืไม ่ 
ถา้เราไมท่ าตาม  

เรากต็อ้งน้ าตาตกใน 
เหมอืนกบัทีย่ดูาหเ์ผชญิขณะนี ้ 
จนในทีส่ดุกต็อ้งสิน้ชาตทิัง้หมด 

 มีเรื่องอะไรบ้างในขณะนี้ที่พระ
เจ้าตรัสกับเรา และเราต้องท าตาม
ตามหรือต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อ
ความส าเร็จในอนาคตของเรา? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ เรา 
เป็นคนฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนใน 
พระสุรเสียงของพระเจ้า และทูลขอ
พระเจ้าประทานก าลัง และการ
ตัดสินใจให้กับเราที่เราจะด าเนิน 

ชีวิตตามน้ าพระทัยของพระองคน์ัน้ 
ทุกๆ เรื่อง 
 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________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 46:13-28 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย ์46:13-28 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17 
ในปี 589 ก่อน ค.ศ. เมื่อเนบูคัด-
เนสซาร์ล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ฟาโรห์
โฮฟราได้ยกทัพมาต่อสู้กับเนบู-
คัดเนสซาร์ตามค าเชิญของเศเดคี-
ยาห์ แต่เมื่อบาบิโลนหันไปต่อสู้กับ
อียิปต์ ฟาโหร์โอฟราก็ถอยทัพ  

 เย เ รมี ย์พยากรณ์ว่ าฟา โรห์    
โฮฟราจะถูกศัตรูฆ่า (44:30) สิ่งนี้
เกิดขึ้นจริงในอีกประมาณ 20 ปี
ต่อมา เมื่ออัทมอสผู้ร่วมปกครอง
อียิปต์กับฟาโรห์โฮฟรากบฎ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 28  
พระเจ้าทรงลงโทษประชากรของ
พระองค์ เพื่อน าให้พวกเขากลับ 
มาหาพระองค์ และพระองค์ทรง
ลงโทษเราก็เพื่อแก้ไขและช าระเรา 

 ไมม่ใีครดใีจทีถ่กูลงโทษ 
แตเ่ราควรจะยนิดรีบัผลของมนั  
คอืการแกไ้ขและการช าระ 

 เราเคยมีประสบการณ์การแก้ไข
และการช าระจากพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 ขณะที่เราต้องได้รับการแก้ไขนั้น
เรารู้สึกอย่างไร และผลของการ
แก้ไขช าระนั้นเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเรา ทรงแก้ไข และ
ทรงช าระเรา แม้เราอาจจะเจ็บปวด 
แต่เราก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง
กระท าเช่นนี้ เพื่อเราจะเป็นเหมือน
แขนงต้นองุ่นที่เกิดผล 
 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 26 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 47 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 47 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมเยเรมีย์บทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 

ฟีลิสเตียตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งซึ่ง
ติดกับยูดาห์ มักจะเป็นหอกข้าง-
แคร่ของอิสราเอล ทั้งสองชาติท า
สงครามกันเสมอ  
 ผู้เผยพระวจนะคนอื่นก็กล่าว - 
โทษฟีลิสเตีย เช่น อิสยาห์ (14:28-
32) เอเสเคียล (25:15-17) อาโมส 
(1:6-8) และเศฟันยาห์ (2:4-7) 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-7 
ความบาปนั้นมีผลของมันเสมอ ใน
พระธรรมโรม 6:23  กล่าวว่า 
“เพราะว่าค่าจ้างของความบาป
คือความตาย”  คือคนที่ท าบาป 
จะต้องรับผลกรรมของความบาป
นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
 เหมือนที่ฟิลิสเตียท าบาปก็จะ
ได้รับผลของความบาปที่เขากระท า 
 ส าหรับเราที่ เป็นมนุษย์ก็เช่น -
เดียวกันที่เราก็ต้องรับผลของความ
บาปที่เราท าไปด้วย  
 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม 
ชอบธรรม และในขณะเดียวกัน 
พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความรักด้วย  ซึ่งเป็นลักษณะที่ดู-
เหมือนตรงกันข้ามกัน  
 เพราะต่อมาในพระธรรมโรม 
6:23 ประโยคถัดมานั่นกล่าวว่า 
“แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ
ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของเรา” 
 

 ด้วยเหตุนี้ เราที่เป็นคนบาป ถ้า
เรายอมรับการช่วยกู้จากพระองค์
โดยทางพระเยซูคริสต์ เราก็จะได้รับ
ความรอด และได้รับการปลดปล่อย
จากผลของความบาปนั้นด้วย 
 2 ประการคือ เราเป็นคนบาป 
เมื่อเราเชื่อและยอมรับการช่วยกู้
ของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ 
เราก็จะได้รับความรอด 
 และเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ เราเป็น 
คริสเตียน รับความรอดแล้ว เมื่อ
เราอ่อนแอ เราผิดพลาดท าบาปไป 
แม้เราต้องรับผลของความบาปนั้น 
แต่โดยการสารภาพของเราต่อ
พระองค์อย่างจริงใจ กลับใจจริงๆ 
พระเจ้าก็จะโปรดยกโทษบาปของ
เราด้วย 

ดงันัน้ เราตอ้งไมล่มื 
พระคณุของพระเจา้ และเราตอ้ง
กลบัมาทบทวนชวีติของเราอยูเ่สมอ 

อยา่ใหค้วามบาป 
มาครอบง าชวีติของเรา เมือ่เราพลาด 

เราตอ้งรบีกลบัใจ  
และกลบัมาหาพระองคอ์ยา่งรวดเรว็  



  กุมภาพันธ์ – 63 

 ขณะนี้มีบาปอะไรที่เราผิดพลาด
หรือไม่? เราสามารถสารภาพกับ
พระองค์ และกลับมามีสัมพันธ -
ภาพกับพระองค์ใหม่ได้ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระคุณและความรักของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อเรา แม้เราจะ
ผิดพลาดท าบาป และเราสารภาพ
กับพระองค์ กลับมาหาพระองค์ 
เราก็ได้รับการอภัยเสมอ ขอบ-
พระคุณพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
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 27 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 48:1-25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เยเรมีย์ 48:1-25 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 คนโมอับเป็นเชื้อสายของ
โลทซึ่งลูกสาวคนเดียวได้ลักหลับ
กับเขา (ปฐก.19:30-37)  
 คนโมอับได้น าคนอิสราเอลให้
กราบไหว้รูปเคารพ (กดว.25:1-3) 
และร่วมกับเนบูคัดเนสซาร์เข้าปล้น
ยูดาห์ในปี 602 ก่อน ค.ศ. ต่อมา
พวกเขาถูกบาบิโลนปราบปรามจน
สิ้นชาติ 

ข้อ 7 พระเคโมชเป็นเทพเจ้าองค์
ส าคัญของคนโมอับ (กดว.21:29) 
และการเผาบูชายัญเด็กก็เป็นส่วน
ส าคัญในการนมัสการพระเคโมช  
 

ข้อ 9 การใส่เกลือที่เมืองหนึ่ง เป็น
สัญลักษณ์ซึ่งหมายความว่าเมือง
นั้นจะถูกท าลายอย่างสิ้นเชิง (ดู 
วนฉ.9:45) เมื่อดินเค็มเพราะเกลือ
ก็จะปลูกพืชไม่ได้ 
 

ข้อ 13     หลังจากอิสราเอลถูก 
แบ่งออกเป็นอาณาจักรเหนือใต้ 
อาณาจักรเหนือได้ตั้ งรูปลูกวัว
ทองค าที่เบธเอลและดานเพื่อกัน
ไม่ให้ประชาชนไปนมัสการในกรุง
เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรใต้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11,12 
เมื่อท าเหล้าองุ่น ผลองุ่นจะถูกย่ า 
หลังจาก 40 วัน เหล้าองุ่นจะถูกเท 
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แยกออกจากตะกอนที่นอนอยู่ก้น
ไห ถ้าไม่ได้เทออกเหล้าองุ่นจะ
เสื่อมคุณภาพ  
 ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าเพราะ 
โมอับไม่ใส่ใจท างานของพระเจ้า 
พวกเขาจะถูกท าลายอย่างราบคาบ 
 

ส าหรบัเรากเ็ชน่เดยีวกนั  
ทีเ่ราจะตอ้งสนใจ 
งานของพระเจา้ดว้ย  
เราอยา่สกัเพยีงแต ่

รบัพระคณุของพระเจา้  
แตใ่หเ้รารบัใชพ้ระองคด์ว้ย 

 
 ให้เราคิดถึงพระคุณของพระเจ้า
ที่มีต่อชีวิตของเราในทุกๆ วันนี้  
ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรเราใน
ทุกๆ ด้าน ให้เรามีร่างกายแข็งแรง
ที่จะท างานหาเลี้ยงชีพได้ มีพี่น้อง 
มีคริสตจักร ขอบพระคุณพระเจ้าที่
เรามีศิษยาภิบาล ทีมผู้น าที่ดูแลเรา
ในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ให้ค าสอน 
ค าหนุนใจ ค าตักเตือนกับเรา  
 

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ควรจะ
คิดต่อไปว่า เราจะตอบสนองความ
รักพระคุณของพระเจ้าอย่างไร
บ้าง?_____________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์
ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ส าหรับร่างกาย ความ-
สามารถ โอกาส อาชีพ พี่ น้อง 
คริสตจักร ผู้น า ที่ท าให้เราสามารถ
มีชีวิตอยู่ได้ในขณะนี้ และท าให้เรา
เติบโตแข็ งแรงขึ้นเพื่อมีชีวิตที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์   
เยเรมีย์ 48:26-47 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เยเรมีย ์48:26-47 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 31 
คีร์หะเรเสทเป็นเมืองป้อมที่ส าคัญ
ในโมอับ  
 พระเจ้าทรงเมตตาทุกสรรพสิ่ง 
รวมทั้งศัตรูของพระองค์ด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 29 
โมอั บถู กประณามเรื่ อ งความ
เย่อหยิ่ง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 พระเจ้าไม่ทรงทนมองความหยิ่ง
ทะนง เพราะว่าความหยิ่งทะนงท า
ให้คนคนนั้นเอาหน้าในสิ่งที่พระ -
เจ้าท าหรือดูถูกคนอื่น  
 พระเจ้าไม่ได้ต าหนิ เมื่อเราภูมิใจ
ในสิ่งที่เราท า (ปัญญาจารย์ 3:22) 
แต่พระองค์จะทรงเล่นงานคนที่ไม่
รู้จักประมาณตนเอง  
 พระธรรมโรม 12:3 สอนให้เรา
ประเมินตัวเองตามความเหมาะสม 
 ความเย่อหยิ่งเป็นบาปที่น่าเกลียด 
และรุนแรงด้วย  
 ซาตานได้ ท าบาป เช่ นนี้ กั บ   
พระเจ้า เพราะซาตานเป็นผู้น า
เหล่าทูตสวรรค์นมัสการพระเจ้า 
แต่นานเข้ามันก็หยิ่งผยองอยาก  
จะได้รับการนมัสการเสียเอง พระ-
เจ้าจึงทรงขับซาตานออกมาจาก
สวรรค์เสีย 

เราตอ้งระวงับาปความเยอ่หยิง่  
โดยการตระหนกัวา่ ทกุสิง่ทีเ่ราม ี 

และทกุสิง่ทีเ่ราเปน็นัน้ 
ลว้นแตม่าจากพระเจา้  

พระเจา้ทรงจดัเตรยีมใหท้ัง้สิน้  
 

 เราไม่มีสิทธิจะหยิ่งว่าเป็นของ
ตนเองเลย เราต้องขอบพระคุณ
พระเจ้าเสมอกับทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้น 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เราทบทวนพระพร ความ -
ส าเร็จที่เรามีความสามารถ ทักษะ 
ทรัพย์สิ่งของที่เรามีทั้งหมด และ 
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับ
ทุกสิ่งที่เรามีนั้น 
 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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บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บันทึกสิ่งที่เราได้รบั 
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