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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ ที่ผ่านมาผมพยายามเน้นถึงการเป็นสาวกพระคริสต์ว่า

เป็นอย่างไร 
“สาวกของพระคริสต์คือคือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู  
ผู้ซึ่งยึดมั่นค าสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้ค าสอนนั้นเป็นเข็มทิศ

น าชีวิตและการประพฤติของเขา เขาได้ค านวณราคาของการเป็นสาวก
และยินดีที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมดของเขาให้
พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา”  

การเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ได้อยู่กับที่ แต่ต้องมีการพัฒนาให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ มี 3 ด้านที่เราต้องพัฒนาคือ ด้านที่
เกี่ยวกับพระเจ้า ด้านที่เกี่ยวกับตัวเรา และด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่น 

ในด้านที่เกี่ยวกับพระเจ้า The Godward Dimension นั้น เราต้องพัฒนา 
เรื่อง การยอมจ านน [Yieldedness] และความจงรักภักดี [Allegiance] ที่
เรามีต่อพระองค์ 

การยอมจ านนคือการยอมตายต่อตัวเอง การยอมนี้เกิดขึ้นเมื่อเรา
ยอมที่จะละทิ้งสิทธิของตัวเอง ความชอบธรรมของตัวเองด้วย และเมื่อเรา
ติดสนิทอยู่กับพระเจ้ามากขึ้น เราจะตายต่อตัวเอง เราจะไม่เรียกร้องสิทธิ
ของตนเองอย่างเป็นปกติ 

ถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่างไม่ประนีประนอมแล้ว  
เนื้อหนังก็จะไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราได้เลย  
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รากฐานความจงรักภักดีจาก 2 สิ่งคือ 
1. ไม้กางเขน ไม้กางเขนมีฤทธิ์เดชที่จะท าให้เรามีชีวิตอยู่เหนือโลกนี้

ได้ ถ้าเราภักดีต่อพระเยซูคริสต์ เราจะ Focus ที่กางเขน  ที่ที่พระเยซูได้
ตายแทนเรา แทนความบาปของเรา ท าให้เราสามารถกลับมาสัมพันธ์สนิท
กับพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง 

2. พระวจนะ  เราไม่สามารถติดตามพระคริสต์ได้  ถ้าชีวิตของเรา
ไม่ได้ส าแดงความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเรา  เราต้องเลือกที่จะเดิน
ชีวิตนี้โดยให้พระวจนะน าเรา หรือ จะให้โลกนี้น าเรา ถ้าเราภักดีต่อพระคริสต์ 
พระวจนะจะครอบครองชีวิตของเรา 

 
พี่น้องครับ เราในฐานะที่เป็นสาวกพระคริสต์ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้า

ทุกวันในการศึกษาพระวจนะ อธิษฐาน ภาวนาพระวจนะของพระองค์ รัก
พระองค์สุดจิตสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด และตลอดเดือนนี้ ในขณะที่เรา
เฝ้าเดี่ยวทุก ๆ วัน ให้เราใคร่ครวญตัวเรากับพระเจ้าว่า เรายอมจ านนต่อ
พระเจ้ามากน้อยขนาดไหน เรามีความจงรักภักดีต่อพระองค์มากน้อย
ขนาดไหน และแน่นอนที่ชีวิตเราจะจ าเริญขึ้น จนเรารู้สึกประหลาดใจถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรา 

 
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]  
 เปน็การขอบพระคุณพระเจ้าส 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 กันยายน   
อาโมส 5:18-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:1 “ดูเถิด  ซึ่งพี่น้องอาศัย
อยู่ด้วยกันเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน  
ก็เป็นการดี  และน่าชื่นใจมากสัก
เท่าใด” 

อ่านพระธรรม อาโมส 5:18-27 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18-24 คนเหล่านี้ก าลังเรียกหา
วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ
คิดว่าวันนั้นจะยุติความทุกข์ยาก
ของพวกเขา แต่พระเจ้าตรัสว่า 
“เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าก าลังทูลขออะไร”  

 วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านี้จะ น า
ความยุติธรรมมา และความยุติธรรม 
ก็จะน าการลงโทษที่สาสมกับความ
บาปมาถึงประชากร 
 

ข้อ 26 ในอดีต อิสราเอลได้หันไป
กราบไหว้ดวงดาวและดาวเคราะห์
ต่างๆ พวกเขาชื่นชมธรรมชาติมาก 
กว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างธรรมชาติ 
(2พกษ.23:4-5)  
 ศาสนาต่างชาติยอมให้พวกเขา
หมกมุ่นอยู่กับการท าผิดศีลธรรม
ทางเพศและเป็นคนร่ ารวยได้โดย
วิธีการใดก็ได้  
 เพราะอิสราเอลไม่นมัสการและ
เชื่อฟังพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์
เดียว พวกเขาจึงน าหายนะมาสู่
ตัวเอง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21-23 
 พร ะ เ จ้ าท ร ง เ ก ลี ย ดชั ง ก า ร
นมัสการจอมปลอมของประชากร 
(“เทศกาลทางศาสนา” และ “การ
ประชุม”) ที่ท าเพื่อตบตาหรือเป็น
เพียงการแสดงเท่านั้น  
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 ถ้าเรายังคงด าเนินชีวิตอยู่ ใน
ความบาปและใช้พิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณีต่างๆ เพื่อท า
ให้เราดูดี พระเจ้าก็จะทรงรังเกียจ
การนมัสการของเราและจะไม่
ยอมรับสิ่งที่เราน ามาถวาย  
 พระองค์ทรงต้องการความจริงใจ 
ไม่ใช่ เสียงเพลงจากคนหน้าซื่อ     
ใจคด  
 เมื่อเรานมัสการที่คริสตจักรเรา
ห่วงภาพลักษณ์ของเราหรือท่าทีที่
เรามีต่อพระเจ้ามากกว่ากัน? 
__________________________
__________________________ 

ชีวิตและท่าทีของเรา 
จึงส าคัญอย่างยิ่ง  

เม่ือเรานมัสการพระเจ้า  
อะไรคือเบื้องหลังของเรา  

ดังนั้น เราจึงต้องส ารวจท่าที  
และชีวิตของเราอยู่เสมอ  

 สิ่งที่ผมแนะน าในการส ารวจท่าที
ของเราคือ ภาวนาพระวจนะของ
พระเจ้า โดยเฉพาะจากข้อพระ
คัมภี ร์ ที่ ผมหนุน ใจให้พวกเรา
ภาวนากันในหนังสือ QT  

 เพราะพระวจนะของพระเจ้าจะ
ปรับความคิดของเราซึ่งจะส่งผล 
ต่อท่าทีและชีวิตของเราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงโดยใช้พระ-
ธรรมสดุดีบทที่ 139 เพื่อปรับท่าที 
ชีวิตของเรา และที่ส าคัญคือให้เรา
ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระ-
เจ้าที่พระองค์ทรงสร้างเรามาอย่าง
อัศจรรย์ซึ่งจะส่งผลให้เราสยบต่อ
ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 2 กันยายน   
อาโมส 6:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระ เจ้า 
สดุดี 133:1 “ดูเถิด  ซึ่งพี่น้องอาศัย
อยู่ด้วยกันเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน  
ก็เป็นการดี  และน่าชื่นใจมากสัก
เท่าใด” 

อ่านพระธรรม อาโมส 6:1 -7  
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2 เมืองใหญ่ ๆ ทางตะวันออก 
ทางเหนือ และตะวันตกถูกท าลาย
เพราะความเย่อหยิ่ง  
 สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองเหล่านั้นจะ
เกิดกับอิสราเอล เพราะบาปของ
อิสราเอลก็หนักไม่แพ้เมืองเหล่านั้น 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อ 4 งาช้างเป็นสินค้าน าเข้าที่ฟุ่ม-
เฟือย หายาก และราคาแพงมาก  
 งาช้างเป็นเครื่องแสดงฐานะ ถ้า
ใครมีก็ถือว่าเป็นคนรวย ไม่ว่าคน
นั้นจะมีมากหรือน้อย ดังนั้นของใช้
บางอย่างที่หรูหราอย่างเช่นเตียงที่
ตกแต่งด้วยงาช้าง จึงแสดงให้เห็น
ถึงความฟุ่มเฟือย ซึ่งควรน าส่วนนี้
ไปให้คนยากจน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-6 
อาโมสโจมตีคนเหล่านั้นที่ใช้ชีวิต
แบบทองไม่รู้ ร้อนและอยู่อย่าง
หรูหราฟุ่มเฟือยทั้งในอิสราเอลและ
ยูดาห์  
 ประชาชนอาจคิดว่าการใช้ชีวิต
แบบมั่งคั่งร่ ารวยและสุขสบายนั้น
ปลอดภัย แต่พระเจ้าไม่ทรงพอ
พระทัยถ้าพวกเขาดึงตัวเองออก
จากความต้องการของผู้อื่น  
 พระเจ้าทรงต้องการให้เราห่วงใย
ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงห่วงใย
เรา  

 อาณาจักรของพระองค์ไม่มีที่ว่าง
ส าหรับคนเห็นแก่ตัวหรือคนเฉยชา 
เราต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจกับความ
ต้องการของคนอื่นก่ อนความ
ต้องการของตัวเอง  
 การใช้ความมั่งคั่งของเราเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
ป้องกันตัวเราจากความเย่อหยิ่ง
และความเฉยชา  
 พระธรรมตอนนี้ ประเด็นส าคัญ
อยู่ที่ท่าทีของเรา  
ความม่ังค่ังและความร่ ารวยนั้นไม่ผิด 
แต่เราได้ใช้พระพรที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นอย่างถูกต้องหรือไม่  
คือส าหรับอาณาจักรพระเจ้า 

ช่วยเหลือพี่น้อง  
สนับสนุนงานของพระเจ้า 

ให้น้ าพระทัยของพระองค์ส าเรจจ  
 ส าหรับตัวเราเอง พระเจ้าได้
ประทานของประทาน พรสวรรค์ 
อะไรให้กับเรา เราได้ดูแลและใช้ 
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้น
ส าหรับน้ าพระทัยของพระองค์   
ในแผ่นดินโลกนี้อย่างไรบ้าง? 
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__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับของ-
ประทาน ความสามารถ และสิ่ง
ต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
ในชีวิตของเราบนโลกนี้ อธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญา
ให้กับเราที่จะใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้กับเรานี้ส าหรับอาณา-
จักรของพระองค์ และให้น้ าพระทัย
ของพระองค์ส าเร็จในชีวิตของเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าปกป้อง
ความคิดของเราที่จะตระหนักถึง
การเป็นผู้อารักขา คือ ทุกสิ่งนั้น
พระเจ้าเป็นเจ้าของ เราเป็นเพียง
ผู้ดูแลเท่านั้น เพื่อว่าเราจะไม่มี
ท่าทีขี้ เหนียวและเก็บไว้ส าหรับ   
ตัวเราเอง แต่ทุกอย่างที่มีนั้นเพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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วันที่ 3 กันยายน   
อาโมส 6:8-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:1 “ดูเถิด  ซึ่งพี่น้องอาศัย
อยู่ด้วยกันเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน  
ก็เป็นการดี  และน่าชื่นใจมากสัก
เท่าใด” 
อ่านพระธรรม อาโมส 6:8-14 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 10 
อาโมสท า ให้ เ ร า เห็นภาพการ
พิพากษาอันน่ากลัวของพระเจ้า  
 ประชาชนรู้ สึ กลั ง เลที่ จะ เอ่ย   
พระนามพระเจ้าแม้ว่าจะทุกข์โศก 
เพราะพวกเขากลัวว่าพระองค์จะ
สังเกตเห็นและหันมาพิพากษา
พวกเขาด้วย 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8-11 
ประชาชนได้สร้างบ้านหรูหราเพื่อ
โอ้อวดความส าเร็จของพวกเขา  
 การอยู่ ในบ้านที่สะดวกสบาย
ไม่ใช่เรื่องผิด แต่มันต้องไม่ท าให้
เราหยิ่งผยองหรือทะนงตัว พระเจ้า
ประทานบ้านให้แก่เราเพื่อที่เราจะ
รับใช้พระองค์ ไม่ใช่เพื่ออวดผู้อื่น 
 เช่นเดียวกับเมื่อวานที่เราเฝ้า
เดี่ยวไป ให้เราตอกย้ าถึงการที่เรา
จะ เป็นผู้ อ ารั กขาสิ่ งที่ พระ เจ้ า
ประทานให้เราดูแล และย้ าถึงท่าที
ที่เรามีต่อทรัพย์สิ่งของทุกอย่างที่
พระเจ้าประทานให้กับเราดูแลนั้น   

วันนี้ให้เราใช้เวลานี้นิ่ง ๆ คิด
ใคร่ครวญถึงเรื่อง 

ท่าทีการเป็นผู้อารักขา  
ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและ 

ปรับท่าที การกระท าของเราทุกอย่าง
ให้อยู่ในกรอบของพระวจนะ 
ของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนัง 
หรือความต้องการของเรา 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานนมัสการพระเจ้าโดย
การออกเสียงอธิษฐานจากพระ -
ธรรมสดุดีบทที่ 8 ที่บอกว่า แม้ 
พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทรงสร้างเรา 
แต่ก็สร้างให้เราต่ ากว่าพระองค์
เพียงหน่อยเดียวเท่านั้น และเพื่อ
เราจะครอบครองสิ่งทรงสร้างของ
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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 4 กันยายน   
อาโมส 7:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:2“เหมือนน้้ามันประเสริฐ 
อยู่บนศี รษะไหลอาบลงมาบน
หนวดเครา  บนหนวดเคราของ   
อาโรน  ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ
ของท่าน” 

อ่านพระธรรม อาโมส 7:1 -9 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1  เ ป็นต้นไป  นิ มิตต่ า งๆ 
ต่อไปนี้เป็นข้อความจากพระเจ้าที่
มีมาถึงประชาชน นิมิตเหล่านี้ถูก
ถ่ายทอดผ่านภาพที่พวกเขาคุ้นเคย 
เช่น ตั๊กแตน ไฟ และสายดิ่ง 
 

ข้อ 1-6 อาโมสเห็นนิมิตเกี่ยวกับ
การพิพากษาที่จะตกแก่อิสราเอล
ถึ งสอ งครั้ ง สอ งคร า  แล ะ เข า
ตอบสนองโดยการอธิษฐานขอให้
พระเจ้าไว้ชีวิตอิสราเอล  
 การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษ ค า
อธิษฐานของอาโมสควรจะเป็น
เครื่องเตือนใจให้เราอธิษฐานเพื่อ
ประเทศชาติของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 
ข้อ 7-9      สายดิ่งเป็นเครื่องวัด
ความตรงของก าแพง  
 ก าแพงที่เอียงจะพังลงในที่สุด 
พระเจ้าทรงต้องการให้ประชากร
ซื่อตรงต่อพระองค์ และทรงต้อง-
การก าจัดบาปที่ท าให้เราเฉไฉไป  
 พระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือน
สายดิ่งที่ช่วยให้เราระแวดระวัง
ความบาป  
 เราวัดมาตรฐานชีวิตด้วยสายดิ่ง
ของพระเจ้าหรือไม่? 
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 ตอนนี้อาโมสได้หนุนใจให้เรา
อธิษฐานเผื่อประ เทศชาติหรือ
ชุมชน  แต่เราต้องกลับมาที่ตัวเรา
เองด้วย 
เราไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อผู้อื่น  

แต่ชีวิตเราเอง  
กจต้องเป็นไปตามที่เราอธิษฐานด้วย  

เราต้องใช้สายดิ่งของพระเจ้า 
วัดชีวิตของเราเสมอ  

เพื่อค าอธิษฐานของเรา 
จะมีสิทธิอ านาจ  

 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงดลใจ
เราอยู่ เสมอด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์ให้ชีวิตของเรา
จะถูกต้ อ งตามน้ าพระทัยของ
พระองค์เสมอ และเพื่อชีวิตของเรา
จะไม่ถูกปฏิเสธได้ว่าไม่ส าแดง 
พระคริสต์ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้
เราสามารถส าแดงอาณาจักรของ
พระเจ้าให้คนอื่นได้อย่างมีน้ าหนัก 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 5 กันยายน   
อาโมส 7:10-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:2“เหมือนน้้ามันประเสริฐ
อยู่บนศี รษะไหลอาบลงมาบน
หนวดเครา  บนหนวดเคราของ   
อาโรน  ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ
ของท่าน” 
อ่านพระธรรม อาโมส 7:10-17 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 
10 เป็นต้นไป 
 อามาชิยาห์ เป็นมหาปุ โรหิต
ในเบธเอล เขาเป็นตัวแทนทาง
ศาสนาของอิสราเอล เขาไม่สนใจ
ฟังข้อความจากพระเจ้า เขาห่วง
แต่ต าแหน่งของตนเอง การรักษา 

ต าแหน่งไว้ส าคัญกว่าการฟังความ
จริงของพระเจ้า  
อย่าให้ความปรารถนาในลาภยศ 
อ านาจ หรือเงินทองผูกมัดเราไว้กับ
งานหรือต าแหน่งที่เราควรจะละทิ้ง 
อย่าให้อะไรมาขัดขวางระหว่าง 
การเชื่อฟังพระเจ้าของเรา 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14,15   
อาโมสเชื่อฟังพระเจ้า “จงเผยพระ
วจนะแก่อิสราเอลประชากรของ
เรา” โดยปราศจากการจัดเตรียม 
การศึกษา หรือการเลี้ยงดูพิเศษ
ใดๆ  
 การเชื่อฟังเป็นบททดสอบของ
ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เรา
เชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า
หรือไม่? 
 ขณะนี้ในชีวิตของเรามีอะไรที่เรา
ต้องเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเรียน การท างาน แฟน 
คู่ครอง การรับใช้ การถวาย ชีวิต
และลักษณะชีวิตของเรา มีอะไรที่ 
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พระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลง มีอะไร
ที่พระเจ้าต้องการให้ เราบุกไป
ข้างหน้า มีอะไรที่พระเจ้าต้องการ
ให้เรานิ่งสงบ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
แด่พระเจ้า ให้ใช้เวลานี้ทบทวนถึง
พระวจนะที่เราได้รับในวันนี้ เปิด
หัวใจของเราออก ฟังพระสุรเสียง
ของพระเจ้า เราอาจจะภาวนาพระ
วจนะจากพระธรรมสดุดีที่เราจ าได้ 
นิ่งๆ กับพระเจ้า ให้พระองค์ตรัส
กับเรา และทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ให้พระเจ้าทรงใช้ตามน้ 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_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 6 กันยายน   
อาโมส 8:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:2“เหมือนน้้ามันประเสริฐ
อยู่บนศี รษะไหลอาบลงมาบน
หนวดเครา  บนหนวดเคราของ   
อาโรน  ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ
ของท่าน” 

อ่านพระธรรม อาโมส 8:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 5,6   
พวกพ่อค้าเหล่านี้นับถือศาสนาแต่
การกระท า ไม่ได้นับถือด้วยจิต-
วิญญาณ  
 

 พวกเขาอยากให้วันเทศกาลและ
วันสะบาโตผ่านไปเร็วๆ เพื่อพวก
เขาจะได้กลับไปท างานหาเงิน สิ่ง
ที่พวกเขาสนใจจริ งๆ ก็คือท า
อย่างไรให้ตนเองร่ ารวยขึ้น ไม่
เกี่ยงแม้จะต้องคดโกง (ลดปริมาณ
แต่ขึ้นราคา หรือขายข้าวเปลือก
ปนข้าวสาลี)  
 เราได้หยุดพักและนมัสการพระ
เจ้าอย่างน้อยสัปดาห์ละวันหรือไม่ 
หรือการหาเงินมีความส าคัญต่อเรา
เหนือสิ่งอื่นใด  
 เมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้า หัวใจ
ของเราอยู่กับพระองค์ด้วยหรือไม่ 
หรือศาสนาของเราเป็นเพียงฉาก
บังหน้าเพื่อปกปิดการกระท าที่ผิด
จริยธรรมของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 เราต้องไม่ถูกเงินหรือยอมโลกนี้
หลอกเราให้หลงไปกับทางของโลก
นี้  เพราะท้ายที่สุดก็คือภัยพิบัติ 
แม้ว่าในตอนแรกเราอาจจะชื่นชม 
ดูดีก็ตาม  
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 มีคนหลายคนเอาแต่แสวงหาเงิน 
เขาเป็นคริสเตียนด้วย และเขาก็ได้
เงินจริงตามที่เขาแสวงหา เวลา
ของเขาลงไปกับเงิน เขาคิดว่าเงิน
เป็นค าตอบของทุกสิ่งซึ่งแม้เขาจะ
รู้ จักพระเจ้ า  แต่พระ เจ้ าไม่ ได้
ครอบครองใจเขา เมื่อเวลาผ่านไป
โดยที่เขาไม่รู้ตัว เขาอาจจะสูญเสีย
ครอบครัว สูญเสียสุขภาพ สูญเสีย
ความสัมพันธ์กับพี่น้อง ถ้าเป็น
เช่นนี้จะมีประโยชน์อะไร 

ดังนั้นให้เรา 
จัดล าดับความส าคัญให้ถูกต้อง  
ให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง  
ครอบครัวอันดับสอง 
แล้วส่ิงอื่นค่อยตามมา 
เราอาจจะได้เงินน้อยลง 

แต่กจคุ้มค่ากว่าที่เรามีเงินมหาศาล 
แต่เราสูญเสียทุกส่ิง 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า บอกกับพระเจ้าว่า พระ-
เจ้า ขอพระองค์ทรงเป็นเอก เป็น
หนึ่งในชีวิตของเรา  

 และขอพระองค์ทรงใช้ทุกสิ่งใน
ชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติแด่
พระองค์  และขอพระองค์ทรง
ครอบครองทุกสิ่งรอบตัวเรา ไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว เงินทอง อาชีพ 
ความสามารถ ทุกอย่างนั้นขอให้
พระเจ้าทรงน าและให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์ เสมอและ
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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 7 กันยายน   
อาโมส 8:7-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:3 “เหมือนน้้าค้างของ
ภูเขาเฮอร์โมน  ซึ่งตกลงบนเทือก 
เขาศิโยน  เพราะว่าพระเจ้าทรง
บังคับบัญชาพระพรที่นั่น  คือชีวิต
จ้าเริญเป็นนิตย์” 

อ่านพระธรรม อาโมส 8:7-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11-13   
ประชากรไม่หิวกระหายพระวจนะ
ของพระเจ้าเมื่อพวกผู้ เผยพระ-
วจนะอย่างอาโมสน ามาให้  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 เพราะความเฉยเมยของพวกเขา 
พระเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์จะทรง
ปิดแม้แต่โอกาสที่พวกเขาจะได้ฟัง
พระวจนะ  
 เรามีพระคัมภีร์ แต่หลายคนยังคง
หาทางแก้ปัญหาชีวิตจากทุกแหล่ง 
ยกเว้นจากพระคัมภีร์ เราช่วยคน
เหล่านั้นได้โดยน าเขากลับมาที่
พระคัมภีร์ ชี้ให้พวกเขาเห็นข้อ 
พระคัมภีร์บางตอนที่ตอบค าถาม
หรือตอบสนองความต้องการของ
พวกเขา  

พระวจนะของพระเจ้า 
พร้อมที่จะตอบสนองเราเสมอ  
ให้เราช่วยผู้คนให้รู้จักพระวจนะ
ก่อนที่พวกเขาจะหามันไม่เจอ 

 และส าหรับเราเองนั้น ก่อนที่เรา
จะช่ วยผู้ อื่ น  เ ร าต้อ งมีความรู้ 
พระวจนะของพระเจ้าก่อน ไม่
เพียงแต่รู้พระวจนะเท่านั้น แต่เรา
ต้องรู้ว่าจะประยุกต์พระวจนะนั้น
กับชีวิตของตัวเองอย่างไร และเมื่อ
เรามีประสบการณ์กับพระวจนะ
แล้ว เราก็จะสามารถช่วยให้คนอื่น 

น าพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ได้ 
ดังนั้น  
 ค าถามที่เราต้องตอบตัวเราก็คือ 
เรารู้และมีประสบการณ์กับพระ
วจนะของพระเจ้ามากขนาดไหน
แล้ว และเราวางแผนที่จะเรียนรู้
พระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะสามารถศึกษาพระ- 
วจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง 
และทูลขอพระเจ้าประทานพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเราให้เรา
สามารถใช้และมีประสบการณ์ใน
พระวจนะอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 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 8 กันยายน   
อาโมส 9:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:3 “เหมือนน้้าค้างของ
ภูเขาเฮอร์โมน  ซึ่งตกลงบนเทือก 
เขาศิโยน  เพราะว่าพระเจ้าทรง
บังคับบัญชาพระพรที่นั่น  คือชีวิต
จ้าเริญเป็นนิตย์” 

อ่านพระธรรม อาโมส 9:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 
การพิพากษาจะเริ่มต้นที่แท่นบูชา 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางชีวิตของชนชาติ
อิสราเอล  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 แท่ นบู ชา เป็นที่ ที่ ป ร ะชาชน
คาดหวังว่าจะได้รับการปกป้องและ
พ ร ะพ ร  นี่ เ ป็ น ก า รพิ พ า กษ า
อิสราเอลทั้ง 12 เผ่า  
 นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนคิด
ว่าแท่นบูชานี้คือแท่นบูชาที่เบธเอล 
แต่น่าจะเป็นแท่นบูชาในพระวิหาร
ที่กรุงเยรูซาเล็มมากกว่า  
 พระเจ้าจะทรงท าลายรากฐาน
ความมั่นคงของพวกเขา เพื่อที่จะ
น าพวกเขากลับมาหาพระองค์ แต่
ใน 9:11 พระองค์ทรงสัญญาจะ
ฟื้นฟูประชากรของพระองค์และ
พลิกฟื้นโลกที่พังทลายของพวก
เขาขึ้นมาใหม่ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  

ข้อ 2-4 
 หลุมศพเป็นที่ของคนตาย และ
คารเมลคือภูเขา สถานที่สองแห่งนี้
ใช้สื่อความหมายว่าไม่มีใครไปถึง
ได้ ไม่มีใครหนีการพิพากษาของ
พระเจ้าไปได้  

 นี่เป็นข่าวดีส าหรับคนที่ซื่อสัตย์
แต่ เป็ นข่ า วร้ ายส าหรับผู้ ที่ ไ ม่
ซื่อสัตย์  
 ไม่ว่าเราจะหนีไปบนยอดเขา
หรือลงไปถึงสะดือทะเล พระเจ้าจะ
หาเราจนเจอและจะพิพากษาการ
กระท าของเรา  
 อาโมสมองภาพการพิพากษาคน
ชั่วเหมือนสัตว์ร้ายในทะเลที่ก าลัง
เสาะหาคนที่ถูกสาปแช่งอย่างไม่
ปรานี  
 ส าหรับผู้ที่ติดตามพระเจ้าอย่าง
ซื่อสัตย์ การพิพากษาจะน ามาซึ่ง
โลกใหม่ที่มีแต่สันติสุขและความ
รุ่งเรือง การพิพากษาของพระเจ้า
เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายส าหรับเรา 
 ส าหรับเรา ข่าวนี้เป็นข่าวดีหรือ
ข่าวร้าย ท าไมจึงคิดเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 เราไม่สามารถเป็นคนที่สัตย์ซื่อ
ได้ด้วยก าลังของเราเอง เราต้องพึ่ง
ก าลังที่มาจากพระเจ้า  
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 ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญของเราคือการ
ติดสนิทกับพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ  
การอยู่ภายใต้การครอบครองของ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
และการที่เราตัดสินใจ 

ด าเนินชีวิตตามพระสุรเสียง 
ของพระองค์อย่างจริงจังนั้น 
จะปกป้องเราให้พ้นจาก 
การล่อลวงของซาตานได้ 

 

อธิษฐาน 
 ออกเสียงอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดี 91 ที่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
และที่ ก าบั งของเรา  อธิษฐาน
หลายๆ ครั้งจนกระทั่งพระธรรม
ตอนนี้ เป็น เหมือนค าอธิษฐาน
ส่วนตัวของเราที่มีกับพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 9 กันยายน   
อาโมส 9:7-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 133:3 “เหมือนน้้าค้างของ
ภูเขาเฮอร์โมน  ซึ่งตกลงบนเทือก 
เขาศิโยน  เพราะว่าพระเจ้าทรง
บังคับบัญชาพระพรที่นั่น  คือชีวิต
จ้าเริญเป็นนิตย์” 
อ่านพระธรรม อาโมส 9:7-10 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
8,9  
แม้ว่าอัสซีเรียจะท าลายอิสราเอล
และกวาดต้อนประชาชนไปเป็น
เชลย แต่ก็ยังมีบางคนที่หลงเหลือ
อยู่  

 การเนรเทศครั้งนี้ถูกพยากรณ์ไว้
หลายร้อยปีก่อนที่จะเกิดขึ้น (ฉธบ. 
28:63-68) แม้ว่าชนชาตินี้จะถูก
ช าระให้บริสุทธิ์ผ่านเหตุการณ์การ
โจมตีและกวาดต้อนไปเป็นเชลย 
แต่ผู้เชื่อที่แท้จริงจะไม่หลงหายไป
สักคนเดียว  
ระบบความยุติธรรมของเราไม่สมบูรณ์ 

แต่ของพระเจ้าสมบูรณ์  
คนบาปจะหนีไม่พ้น  

และคนที่ซื่อสัตย์จะไม่ถูกลืม  
ผู้เชื่อที่แท้จริงจะไม่สูญหาย 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8 
อาโมสให้ความมั่นใจกับชาวอิสรา-
เอลว่าพระเจ้าจะไม่ทรง “ท าลาย” 
อิสราเอล “ลงอย่างสิ้นเชิง” หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าการลงโทษนั้นจะ
ไม่เกิดขึ้นตลอดไปหรือรุนแรงถึง
ขั้นท าลายล้าง  
 พระเจ้าทรงต้องการที่จะช่วย 
ไม่ใช่ท าโทษ  
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 แต่ถ้าการลงโทษเป็นสิ่งจ าเป็น 
พระองค์ก็ไม่ได้ทรงยับยั้งมันไว้ 
เหมือนบิดาที่รักบุตร พระองค์ทรง
ลงวินัยผู้ที่พระองค์ทรงรักเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขพวกเขาให้ถูกต้อง 
ถ้าพระเจ้าทรงลงโทษเรา ขอให้
มองว่านั่นเป็นเพราะพระองค์ทรง
รักเรา 
เราต้องตระหนักว่า พระเจ้าพระบิดา
ทรงเป็นพ่อของเรา พ่อที่ประเสริฐ 
พ่อที่รักเรา เป็นความรักที่ถูกต้อง 
ที่ไม่ตามใจเรา ซึ่งเม่ือเราท าผิด 
กจต้องการปรับปรุงเราให้ดีขึ้น 

ไม่ใช่ท าลายเรา  
 เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้ว เราก็จะมี
ชีวิตที่ลึกซึ้งกับพระองค์ได้ และ
ได้รับการเสริมสร้างเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณที่พร้อมจะ
รับใช้พระองค์อย่างเกิดผล 
 เราเคยได้รับการตักเตือนอะไร
จากพระ เจ้ าบ้ าง  และผลเป็ น
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญถึงความรัก
ของพระองค์ที่มีต่อเรา และให้เรา
ออกเสียงอธิษฐานต่อพระองค์โดย
ใช้พระธรรม 1 โครินธ์บทที่ 13 ทั้ง
บทเกี่ยวกับเรื่องความรัก เพื่อเรา
จะได้ สั มผั สกับความรักอย่ า ง
ถูกต้องของพระเจ้าได้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
_________________________ 



26 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 กันยายน   
อาโมส 9:11-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อาโมส 9:11-15 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11,12 
เมื่อเกิดการลงโทษ นิเวศของดาวิด
ก็เหลือแค่ “เต็นท์ที่ล้มลง”  
 พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระท า
กับดาวิดว่าจะมีคนหนึ่งในพงศ์ -
พันธุ์ของดาวิดนั่งบนบัลลังก์ของ
พระองค์เสมอไป (2ซมอ. 7:12-16) 
ดูเหมือนว่าการเนรเทศจะท าให้
พันธสัญญานี้เป็นหมัน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 “ในวันนั้น” พระเจ้าทรงยกและ
พลิกฟื้นอาณาจักรนี้ให้กลับสู่สง่า
ราศีตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ นี่
เป็นพระสัญญาทั้งกับอิสราเอลและ
ยูดาห์ซึ่งจะไม่ได้ส าเร็จโดยกษัตริย์
ฝ่ายโลกหรือฝ่ายการเมือง แต่โดย
พ ร ะ ม า ซี ฮ า ผู้ ซึ่ ง จ ะ พ ลิ ก ฟื้ น
อาณาจักรฝ่ายวิญญาณและจะทรง
ปกครองสืบไปเป็นนิตย์  
 ยากอบอ้ างอิ งข้อพระคัมภี ร์
เหล่านี้ (กจ.15:16,17) เมื่อเขามอง
หาพระสัญญาที่เป็นจริงผ่านการ
คืนพระชนม์ของพระคริสตแ์ละผ่าน
คริสตจักรที่ประกอบด้วยชาวยิว
และชาวต่างชาติ 
 วลี  “ครอบครองชนหยิบมือที่
เหลืออยู่ของเอโดม” เป็นนิมิตที่เล็ง
ถึงอาณาจักรของพระมาซีฮา ซึ่ง
เป็นอาณาจักรสากลและรวมชน
ต่างชาติไว้ด้วย  
 เมื่อพระเจ้าทรงน าคนต่างชาติ
เ ข้ าม า  พ ร ะ อ งค์ ท ร งฟื้ น สิ่ ง ที่
ปรักหักพังขึ้นมาใหม่  
 

 หลังจากที่คนต่างชาติถูกเรียก 
มารวมกัน พระเจ้าทรงพลิกฟื้น
และน าความรุ่งโรจน์ทั้งสิ้นกลับสู่
อิสราเอลใหม่ ดินแดนทั้งหมดที่
ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของ
ดาวิดก็จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชนชาติของพระเจ้าอีก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13,15 
ชาวยิว ในสมัยของอาโมสมอง    
ไม่เห็นความห่วงใยและความรัก  
ที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขา  
 คนร่ ารวยใช้ชีวิตแบบไร้สาระ
และสุขสบาย พวกเขาไม่ยอม
ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและล าบาก 
พวกเขาถือรักษาพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพราะหวั งว่ าจะท า ให้   
พระเจ้าพอพระทัยได้ แต่พวกเขา
ไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริง 
 อาโมสประกาศค าเตือนของ  
พระเจ้าที่จะท าลายความบาปของ
พวกเขา  
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 เราต้องไม่คาดเดาเองว่าการไป
คริสตจักรและเป็นคนดีเป็นสิ่งที่
เพียงพอแล้ว  

พระเจ้าทรงคาดหวังให้ 
ความเชื่อของเราแทรกซึมไป 
ในทุกการกระท าของเรา 
และขยายออกไปสู่ผู้คน  
และส่ิงแวดล้อมทั้งส้ิน  

 เราต้องยอมให้ถ้อยค าของอาโมส 
ดลใจเราให้มีชีวิตอยู่อย่างซื่อสัตย์
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
 การที่ เราเป็นสาวกของพระ -
คริสต์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่า เรารู้ 
พระคัมภีร์มากๆ แต่หมายถึงการที่
เรามีวิถีชีวิตแบบพระวจนะพระเจ้า 
คือพระวจนะนั้นเป็นชีวิตของเรา 
เราจะคิด พูด กระท าตอบสนอง
แบบพระวจนะของพระองค์  
 ซึ่งการที่เราจะเป็นเช่นนี้ได้ เรา
ต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้า มอบ
ถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ 
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง
ชีวิตของเรา ด าเนินชีวิตและตัด-
สินใจด้วยก าลังของพระวิญญาณ
ของพระองค์ 

 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ทั้งหมดกับพระเจ้า ทูลพระเจ้าทรง
เมตตาเปิดเผยจุดอ่อนในชีวิตของ
เรา เพื่อเราจะรู้และทูลพระเจ้าทรง
ช่วยเราในจุดอ่อนนั้น เพื่อชีวิตของ
เราจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในพระ
คริสต์ ถวายเกียรติแด่พระองค์และ
รับใช้พระองค์อย่างเกิดผล 
 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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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ :  เพื่อแสดงว่าพระ-
เจ้ าทรงพิพากษาคนที่ ท า ร้ าย
ประชาชนของพระองค์ 
 

ผู้เขียน : โอบาดีห์ ไม่ค่อยเป็นที่
รู้จัก ชื่อของเขามีความหมายว่า 
“ผู้รับใช้ (หรือผู้นมัสการ) องค์พระ-
ผู้เป็นเจ้า”  
 

เบื้องหลัง : ตามประวัติศาสตร์ 
เอโดมรังควานชาวยิวเสมอๆ ก่อน 
ที่พระธรรมเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้น 
ชาวเอโดมก็มีส่วนในการโจมตียู-
ดาห์ และถ้าดูจากวันเวลาที่เขียนก็
จะเห็นว่าค าพยากรณ์นี้มาหลังจาก
ที่อิสราเอลแยกอาณาจักรออกเป็น
เหนือและใต้แล้ว และก่อนที่เนบู
คัดเนสซาร์จะยึดครองยูดาห์ในปี 
586 ก่อน ค.ศ. 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เข้าใจพระธรรมโอบาดีห์ 
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ข้อพระคัมภีร์หลัก (ข้อ 15) 
เพ รา ะวั นแห่ งพร ะ เ จ้ า ใก ล้
ประชาชาติทั้ งสิ้นเข้ามาแล้ว  
เจ้ากระท าแก่เขาอย่างไร  ก็จะมี
ผู้มากระท าแก่เจ้าอย่างนั้น  การ
กระท าของเจ้าจะกลับมาตกบน
ศีรษะของเจ้าเอง  
 

โอบาดีห์เป็นพระธรรมที่สั้น
ที่สุดในพันธสัญญาเดิม เป็นฉาก
ตัวอย่างที่พระเจ้าจะทรงตอบสนอง
ต่ อ ใครก็ ตามที่ ท า ร้ ายลู กของ
พระองค์ เอโดมเป็นชนชาติที่อยู่
บนภูเขา ครอบครองดินแดนทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลตาย  
ซึ่งรวมทั้งเมืองเปตรา นักโบราณ- 
คดีได้ค้นพบเมืองนี้เมื่อหลายสิบปี
ที่แล้ว ชาวเอโดมเป็นสายเลือด
เดียวกับอิสราเอลเพราะสืบเชื้อสาย
มาจากเอซาว (ปฐก.25:19-27:45) 
พวกเขามีนิสัยเหมือนบรรพบุรุษ
ของพวกเขา เป็นคนหยาบคาย
ดุดัน และเป็นนักรบที่หยิ่งทะนง  

พวกเขาอาศัยอยู่บนภูเขาจน      
ดูเหมือนว่าไม่มีใครโค่นพวกเขาได้ 
แทนที่พวกเขาจะรีบรุดไปช่วย
อิสราเอลซึ่งเป็นญาติของพวกเขา
เอง แต่พวกเขากลับซ้ าเติมอิสราเอล 
พวกเขาจับชาวอิสราเอลเป็นเชลย
และมอบตัว ให้กับศัตรู  และถึ ง
ขนาดออกปล้นดินแดนตามชนบท
ของอิสราเอลด้วย 

โอบาดีห์กล่าวพระด ารัสของ
พระเจ้าแก่เอโดม เอโดมถูกสาป-
แช่งและท าลายไปเพราะพวกเขา
เฉยเมยและท้าทายพระเจ้า รวมทั้ง
เย่อหยิ่ง ขี้ขลาดตาขาว ไม่ช่วยเหลือ 
พี่น้องแต่กลับทรยศต่อยูดาห์  

พระธรรมโอบาดีห์เริ่มต้นด้วย
การประกาศถึ งความหายนะที่
ก าลังจะมาถึงเอโดม(ข้อ 1-9) พวก 
เขาไม่อาจหนีพ้นการพิพากษาของ
พระเจ้าทั้งๆ ที่พวกเขาอาศัยอยู่
บนเชิงผาและขุนเขาที่ “ไม่มีผู้ใด
พิชิตได้”  

จากนั้นโอบาดีห์บอกสาเหตุที่
พวกเขาหายนะ (ข้อ 10-14) นั่นก็ 



กันยายน – 31 

เพราะพวกเขาเย่อหยิ่งจองหอง
ต่อพระเจ้าและฆ่าลูกของพระองค์ 
ค าพยากรณ์ที่กะทัดรัดได้ใจความ
ตอนนี้จบลงด้วยค าอธิบายของ 
“วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า” ว่าเป็น
วันที่การพิพากษาจะมาถึงทุกคนที่
ท าร้ายประชากรของพระเจ้า (ข้อ 
15-21) 

ในปัจจุบันชนชาติบริสุทธิ์ของ
พระเจ้าคือคริสตจักรของพระองค์ 
คือทุกคนที่เชื่อว่าพระคริสต์ทรง
เป็นความรอดของพวกเขาและได้
ถวายชีวิตของพวกเขาแด่พระองค์ 
ชายหญิงเหล่านี้ เป็นลูกที่บังเกิด
ใหม่และพระเจ้าทรงรับพวกเขา
เป็นลูกบุญธรรม เมื่อเราอ่านพระ-
ธรรมโอบาดีห์ ขอให้เหลียวมองหา
ความหมายของการเป็นลูกพระเจ้า
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ คว ามรั กและการ
ปกป้องของพระองค์ แล้วดูสิว่า  
พระบิดาในสวรรค์ทรงตอบสนอง   
ผู้ที่ท าร้ายคนที่พระองค์ทรงรัก
อย่างไร 

 

วันที่ 11 กันยายน   
โอบาดีห์ 1:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โอบาดีห์ 1:1-9 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 4 
ชาวเอโดมภูมิใจในเมืองของพวก
เขาที่เจาะเข้าไปในหินผา  
 ทุกวันนี้เสลาหรือเปตราถูกมอง
ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของ 
โลกโบราณ แต่เป็นเพียงแค่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจเท่านั้น  
 พระคัมภีร์เตือนว่าความเย่อหยิ่ง
น าไปสู่การท าลายตนเองอย่าง
แน่นอน  (สภษ.16:18)  
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 คนที่เย่อหยิ่งจะล้มลงเหมือนกับ
ที่เปตราและเอโดมล่มสลาย คนที่
ถ่อมตนจะมั่นคงและปลอดภัย
มากกว่าคนเย่อหยิ่ง เพราะความ
ถ่อมตนท า ให้ เร ามีมุมมองต่ อ
ตนเองและต่อโลกที่ถูกต้องกว่า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 
ชาวเอโดมรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และ
ภูมิใจที่ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง แต่
พวกเขาก าลังหลอกตัวเองอยู่  
 เพราะไม่มีความมั่นคงปลอดภัย
ใดๆ ในโลกนอกเหนือพระเจ้า  
 ส าหรับตัวเราเอง เราคิดว่า พระ
เจ้าเป็นความมั่นคงในชีวิตของเรา
จริงหรือไม่ และถ้าเราคิดเช่นนี้ 
อะไรคือสิ่งที่บอกว่าเราให้พระเจ้า
เป็นความม่ันคงในชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 วันนี้ ให้เราออกเสียงอธิษฐาน
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 91 เพื่อ
ตอกย้ าถึงการที่พระเจ้าทรงเป็น
ความมั่นคงของเรา ขณะที่ออก
เสียงอธิษฐานจากสดุดี 91 นี้ ให้
เ ร า ใคร่ คร วญข้ อพระคัมภี ร์ ที่      
เราภาวนานั้น และรับไว้เป็นค า-
อธิษฐานของเราต่อพระเจ้า  
 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 12 กันยายน   
โอบาดีห์ 1:10-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โอบาดีห์ 1:10-16 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12-14 เอโดมเป็นชาติเดียว
ท่ า มกล า งชนชาติ เพื่ อ นบ้ าน
ทั้งหมดของอิสราเอลและยูดาห์    
ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะ
เมตตาพวกเขา  
 เนื่องจากพวกเขาปล้นเยรูซาเล็ม
และดี ใจกับความทุกข์ยากของ
อิสราเอลและยูดาห์ พวกเขาทรยศ
พี่น้องสายเลือดเดียวกันในยาม
วิกฤตและยังหนุนหลังศัตรูอีกด้วย 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อ 15 ท าไมการพิพากษาลงโทษ
ของพระเจ้าจึงมาถึงชนทุกชาติ  
 เอโดมไม่ใช่ชนชาติเดียวที่ดีใจ
เพราะยูดาห์ล่มสลาย ทุกชนชาติ
และทุกคนจะถูกพิพากษาตาม
วิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อประชากร
ของพระเจ้า  
 บางชนชาติในปัจจุบันปฏิบัติต่อ
ประชากรของพระเจ้าอย่างดี ใน 
ขณะที่ชนชาติอื่นๆ ตั้งตัวเป็นศัตรู
กับพวกเขา  
 พระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคน
ตามสิ่งที่พวกเขาได้ท าต่อผู้อื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เชื่อทั้งหลาย 
(วว.20:12, 13)  
 พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใน
พระธรรมมัทธิว 25:31-46 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10,11 
 ชาวอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจาก
ยาโคบ และชาวเอโดมสืบเชื้อสาย
มาจากเอซาวซึ่งเป็นพี่ชายของ  
ยาโคบ (ปฐก.25:19-26)  

 แทนที่ เอโดมจะช่วยอิสราเอล
และยูดาห์เมื่อพวกเขาต้องการ
ความช่วยเหลือ เอโดมกลับปล่อย
ให้อิสราเอลและยูดาห์ถูกท าลาย
และแถมยังปล้นชิงสิ่งที่หลงเหลือ
อยู่อีกด้วย  
 โทษฐานที่เอโดมท าตัวเป็นคน
แปลกหน้า พวกเขาจึ งต้องถูก
ลงโทษ ใครก็ตามที่ไม่ช่วยเหลือ
ประชากรของพระเจ้าถือว่าเป็น
ศัตรูของพระองค์  
 ถ้าเราไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือ 
คนที่ ทุ กข์ ล าบากก็ ถื อ ว่ าบาป 
(ยก.4:17)  

ความบาปไม่ได้เกิดจาก 
ส่ิงท่ีเราท าเท่านั้น 

แต่เกิดจากส่ิงท่ีเราไม่ยอมท าด้วย  
จงอย่าเมินเฉยหรือละเลยที่จะช่วย
คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 พระเจ้าทรงเมตตาเรา เราก็ต้อง
เมตตาผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่
เป็นพี่น้องของเราทั้ งพี่น้องใน
สายโลหิตของเราและพี่น้องใน
คริสตจักรของเรา  
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 เร าไม่ควรปล่อยให้มีปัญหา
เกิ ด ขึ้ น แ ล้ ว เ ร าค่ อ ย ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือ แต่เราต้องไวที่จะดูแลพี่-
น้องของเรา และให้เราช่วยตาม
ของประทานที่เรามีอยู่นั้น  
 เช่น ถ้าเรามีเงินมาก เพราะพระ-
เจ้าประทานโอกาสให้เราหาเงิน
ได้มาก และมีมากพอที่ จะ เก็บ
สะสม เราก็ควรจะใส่ใจ พ่อ แม่ พี่
น้องในครอบครัวเรา ที่อาจจะท า
อย่างอื่น  หรือรับใช้พระเจ้ า ที่
อาจจะต้องการ เราก็จะสามารถ
เป็นพระพรกับเขาได้ เป็นต้น  
 เราต้องคิดเสมอว่า เราเป็นเพียง
ผู้อารักขาเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของ ถ้า
เราท าเช่นนี้ เราก็จะเป็นเหตุให้น้ า-
พระทัยของพระองค์ส า เร็ จใน
แผ่นดินโลกนี้ได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
เราให้เป็นคนใจกว้าง มีน้ าใจแบบที่
พระเยซูคริสต์เจ้ามี มีพระลักษณะ
ของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเรา 

เพื่อเราจะมีชีวิตที่ส าแดงพระองค์
ให้คนทั้งหลายได้เห็น ซึ่งจากชีวิต
ของเรานั้น เราจะเป็นเหตุให้คนอื่น
มาเชื่อในพระเจ้า หรือผู้เชื่อแล้วจะ
เติบโตขึ้นในพระองค์ได้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 13 กันยายน   
โอบาดีห์ 1:17-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โอบาดีห์ 1:17-21 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 17-21  
ยูดาส แมคคาบีส รุกไล่ชาวเอโดม
จนแตกพ่ายในปี 164 ก่อน ค.ศ. 
เมื่ อย่ างเข้ าศตวรรษที่  1 หลั ง
คริสตกาลก็ไม่มีชนชาติเอโดมแล้ว  
 ในสมัยที่โอบาดีห์เผยพระวจนะ 
อาจดูเหมือนว่าเอโดมมีโอกาสอยู่
รอดมากกว่ายูดาห์ แต่เอโดมหาย
สาบสูญขณะที่ยูดาห์ยังอยู่  
 

 นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแน่นอน
ในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าและ
เรื่องการพิพากษาลงโทษที่ก าลัง 
รอทุกคนที่ท าร้ายประชากรของ
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21   
เอโดมเป็นตัวอย่ างแก่ชนชาติ
ทั้งหมดที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า ไม่มี
สิ่งใดท าลายพระสัญญาของพระ
เจ้ าที่ จะปกป้องประชากรของ
พระองค์จากการถูกท าลายได้  
 ในพระธรรมโอบาดีห์ เราเห็น 
ค าพิพากษาของพระเจ้าสี่ด้านคือ 
[1] ความชั่วร้ายจะถูกลงโทษอย่าง
แน่นอน  
[2] ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามี
ความหวังในอนาคต  
[3] พระเจ้าทรงครอบครองเหนือ
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  
[4] พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้า
คือการสถาปนาอาณาจักรนิรันดร์
ของพระองค์  
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 ชาวเอโดมโหดร้ายต่อประชากร
ของพระเจ้า พวกเขาเย่อหยิ่งและ
ยโสโอหัง พวกเขาฉวยโอกาสบน
ความทุกข์ยากของผู้อื่น  
 ชนชาติใดก็ตามที่ปฏิบัติต่อผู้ที่
เชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่สมควรจะ
ได้รับโทษ ไม่ว่าพวกเขาจะดูเหมือน 
เข้มแข็งมั่นคงขนาดไหนก็ตาม  
 ในท านองเดียวกันส่วนตัวเราเอง
ก็ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองหลงระเริง
กับความมั่งคั่งหรือความมั่นคง
ปลอดภัยของตัวเองจนละเลยที่จะ
ช่วยประชากรของพระเจ้า นี่ เป็น
ความบาป เพราะพระเจ้าทรงเที่ยง
ธรรม ดังนั้นบาปจึงถูกลงโทษ 
 พระธรรมโอบาดีห์ ท าให้เราเห็น
อย่างชัดเจน 2 ประการคือ พระเจ้า
ทรงรักเราที่เป็นประชากรอย่างยิ่ง 
และประการที่ 2 พระเจ้าไม่ยอมให้
ประชากรของพระองค์ถูกท าลาย 

ดังนั้น  
เราที่เป็นประชากรของพระองค์  

เราจึงม่ันใจได้ถึง 
ความม่ันคงในพระองค์ 

 

 เราตระหนักเช่นนี้หรือไม่ ขณะนี้
มีอะไรบ้างที่ เราหวั่นไหว หรือ
ท้อแท้? เราสามารถประกาศและ
ยึดพระธรรมเล่มนี้ถึงความรักและ
การปกป้องจากพระองค์ได้ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อ ธิ ษ ฐ าน ข อบพ ร ะ คุ ณแ ล ะ
สรรเสริญพระเจ้าส าหรับการช่วยกู้
และการปกป้องของพระองค์ ใน
วันนี้ ให้เราออกเสียงอธิษฐานจาก 
พร ะ ธ ร รมสดุ ดี  3 4  อ ธิ ษ ฐ าน
จนกระทั่ งพระธรรมตอนนี้ เป็น 
ค าอธิษฐานส่วนตัวของเราต่อ
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_________________ 
__________________________
__________________________ 
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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อให้เห็นการ
ขยายขอบเขตพระคุณพระเจ้า คือ
การประกาศความรอดแก่ทุกคน 
 
ผู้เขียน : โยนาห์ บุตรของอา-
มิททัย 
 
เบื้องหลัง : โยนาห์มาก่อน     
อาโมสและท าพันธกิจในสมัยเยโร-
โบอั มที่  2 ซึ่ ง เป็ นกษั ต ริ ย์ ที่ มี
อ านาจมากที่สุดของอิสราเอล 
(793-753 ก่อน ค.ศ.; ดู 2 พกษ. 
14:23-25) อัสซีเรียเป็นศัตรูตัว
ฉกาจของอิสราเอล และเขายึด
อิสราเอลในปี 722 ก่อน ค.ศ. นี
นะเวห์กลับใจแค่ช่วงเวลาสั้นๆ 
เพราะมันถูกท าลายในปี 612 ก่อน 
ค.ศ. 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เข้าใจพระธรรมโยนาห์ 
 



กันยายน – 39 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (4:11) 
ไม่สมควรหรือที่เราจะหวงเมือง 
นีนะเวห์นครใหญ่นั้น  ซึ่งมีพล- 
เมืองมากกว่าหนึ่งแสนสองหม่ืน
คน  ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือ
ขวาข้างไหนมือซ้าย  และมีสัตว์
เล้ียงเป็นอันมากด้วย 

พระธรรมโยนาห์เล่าถึงเรื่อง
การหนีของผู้เผยพระวจนะคนนี้ 
และถึงวิธีที่พระเจ้าทรงหยุดเขา
และน าเขากลับมา มันเป็นอะไรที่
มากกว่าเรื่องราวของคนคนหนึ่ง
กับปลาใหญ่ตัวหนึ่ง เรื่องราวของ
โยนาห์เป็นภาพตัวอย่างอันซาบซึ้ง
ของพระเมตตาและพระคุณของ
พระเจ้า  

นีนะเวห์เป็นเมืองหลวงของอัส- 
ซีเรีย ชาวนีนะเวห์เป็นคนที่ไม่
น่าจะได้รับพระเมตตาของพระเจ้า
มากที่สุดถ้าเทียบกับคนอื่นๆ โย
นาห์รู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจ แต่เขาก็รู้ว่า
พระเจ้าจะทรงอภัยและอวยพรชาว 
นีนะเวห์หากพวกเขากลับตัวกลับ
ใจจากความบาปชั่วและกลับมาหา

พระองค์ และโยนาห์ก็รู้ถึงฤทธิ์
อ านาจของพระด ารัสของพระเจ้า
ด้วย และแม้ว่าเขาจะเทศนาไม่ได้
เรื่อง แต่ชาวนีนะเวห์จะตอบสนอง
และพวกเขาก็จะรอดพ้นจากการ
พิพากษาลงโทษของพระเจ้า แต่ 
โยนาห์เกลียดชาวอัสซีเรีย เขา
ต้องการที่จะแก้แค้นมากกว่าจะ
เมตตา ดังนั้นเขาจึงวิ่งหนี ถึงแม้ว่า
ต่อมาโยนาห์จะยอมเชื่อฟังและ
เทศนาบนถนนสายต่ างๆ ใน       
นีนะเวห์ ประชาชนก็กลับใจและ
รอดพ้นจากการพิพากษา แต่     
โยนาห์กลับไม่พอใจและต่อว่าพระ-
เจ้าว่า “ข้าพระองค์รู้อยู่ว่า พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระ-
คุณและความเอ็นดูสงสาร ทรงเป็น
พระเจ้าผู้กริ้วช้าและเปี่ยมด้วย
ความรัก พระเจ้าทรงอดพระทัยไว้
ไม่ลงโทษ” (4:2)  

ในที่สุดพระเจ้าทรงจัดการกับ
โยนาห์ เรื่องการยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางและใจที่เย็นชาของเขา 
พระองค์ตรัสว่า “ไม่สมควรหรือที่ 
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เราจะหวงเมืองนีนะเวห์นคร
ใหญ่นั้น  ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า
หนึ่ งแสนสองหม่ืนคน  ผู้ไ ม่
ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหน
มือซ้าย  และมีสัตว์เล้ียงเป็นอัน
มากด้วย” (4:11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กันยายน   
โยนาห์ 1:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยนาห์  1:1 -6 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
นีนะเวห์เป็นเมืองมหาอ านาจและ
ชั่วร้าย โยนาห์ยิ่งเกลียดชังชาวอัส
ซีเรียและกลัวความโหดเหี้ยมของ
พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ  
 ความเกลียดของเขาพอกพูนจน
เขาไม่อยากให้ชาวนีนะเวห์ได้รับ
พระเมตตาจากพระเจ้า แท้ที่จริง 
โยนาห์กลัวว่าประชาชนจะกลับใจ 
(4:2,3)  
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 ท่าทีของโยนาห์ เป็นตัวอย่าง
ความกระอักกระอ่วนของชาว
อิสราเอลในการแบ่งปันความรัก
และความเมตตาของพระเจ้ากับ
ผู้อื่นทั้งๆ ที่เป็นพันธกิจที่พระเจ้า
ทรงมอบหมายให้ (ปฐก.12:3)  
 พวกเขาเป็นเหมือนโยนาห์ที่ไม่
อยากให้คนที่ไม่ใช่ยิว (ชาวต่าง- 
ชาติ) ได้รับความเมตตาจากพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4,5 
ในขณะที่พายุพัดกระหน่ า โยนาห์
หลับสนิทอยู่ท้ายเรือ  
 ถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งหนีพระเจ้า แต่
การกระท าของเขาก็ไม่ได้ฟ้องในใจ
ของเขาเลย  
การที่เราไม่รู้สึกผิดไม่ได้เป็นเครื่องวัด
ว่าเราท าถูกเสมอไป เพราะเรา

อาจจะปฏิเสธความเป็นจริงอยู่กจได้ 
เราจึงไม่สามารถใช้ความรู้สึก 
วัดความเชื่อฟังได้ แต่เราต้อง 

เอาส่ิงท่ีเราท าไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการด าเนินชีวิตของพระเจ้า 
 

 เราจะยึดมโนธรรมของมนุษย์ 
มาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด
นั้นไม่ได้ เพราะมโนธรรมอาจจะ
ถูกบิดเบือนได้ ดังเช่นกรณีของ  
โยนาห์ที่ มโนธรรมของเขาถูก
บิดเบือน ด้วยความเกลียดต่อเมือง 
นีนะเวห์ แต่เราต้องยึดเอาพระ -
วจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานใน
การตัดสิน 
 เราเคยมีประสบการณ์อะไร
หรือไม่ที่มโนธรรมขัดแย้งกับพระ-
วจนะของพระเจ้ าเหมือนกับที่    
โยนาห์มีนั้น?  
__________________________
__________________________ 
 และเราแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบความคิด จิตใจของ
เราให้กับพระเจ้า ทูลขอพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยความคิด
ที่ผิด หรือมโนธรรมที่แตกต่างจาก 
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พระวจนะของพระเจ้า และขอ
พระองค์ทรงน าให้เราสามารถจ า
และใช้พระวจนะที่เราได้ศึกษาไป
นั้นมาเปลี่ยนแปลงและทดแทน
ความคิดที่ผิดนั้นได้ 
 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 15 กันยายน   
โยนาห์ 1:7-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยนาห์ 1:7-17 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7 ลูกเรือจับฉลากเพื่อหาตัวคน
ท าผิด  
 พวกเขาพึ่งพาเครื่องมือเสี่ยง
ทายเพื่อค้นหาค าตอบนี้ ซึ่งก็ได้ผล 
แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเจ้าทรง
แทรกแซงเพื่อให้โยนาห์รู้ว่าเขาไม่
ควรวิ่งหนีอีกต่อไป 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กันยายน – 43 

ข้อ 12  โยนาห์รู้ตัวว่าไม่เชื่อฟัง
พระเจ้าและเป็นต้นเหตุของพายุที่
เกิดขึ้น แต่เขาปิดปากเงียบ 
 จนกระทั่งลูกเรือจับฉลากและ
สลากตกอยู่กับเขา (1:7) โยนาห์จึง
เต็มใจสละชีวิตของตนเพื่อลูกเรือ 
แต่เขาไม่ยอมท าอย่างนี้เพื่อชาว   
นีนะเวห์ ความเกลียดชังที่โยนาห์มี
ต่อชาวอัสซีเรียส่งผลต่อทัศนคติ
ของเขา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9-12 
เราไม่สามารถแสวงหาความรัก
ของพระเจ้าและวิ่งหนีพระองค์ได้
ในเวลาเดียวกัน  
 ไม่นานนักโยนาห์ก็ตระหนักว่า 
ไม่ว่าเขาจะหนีไปไหน เขาก็หนีไม่
พ้นพระเจ้า แต่ก่อนที่โยนาห์จะ
กลับมาหาพระเจ้า เขาต้องหยุดวิ่ง
ไปในทิศทางตรงกันข้ามก่อน  
 พระเจ้าทรงบอกให้เราท าอะไร 
ถ้าเราต้องการความรักและฤทธิ์
อ านาจของพระเจ้ามากขึ้น เราต้อง 

เต็มใจท าสิ่งที่พระองค์ทรงมอบ -
หมายให้เรารับผิดชอบจนส าเร็จ 
 เราไม่อาจบอกได้เลยว่า เราเชื่อ
พระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ท า
ตามสิ่งที่พระองค์บอก (1ยน.2:3-6) 

เรารักพระเจ้าหรือไม่  
ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้า  

เราต้องยินดีท าตาม 
น้ าพระทัยของพระองค์  

แม้ว่าสิ่งท่ีพระเจ้าบอกให้เราท า  
จะขัดความรู้สึก 

และความชอบของเรากจตาม  
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าตรวจสอบความคิด
ของเราว่า เรารักพระเจ้าจริงหรือ 
ไม่ สะท้อนจากว่า เรายอมท าตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า หรือเราจะ
ท าตามน้ าพระทัยของพระเจ้าก็
ต่อเมื่อน้ าพระทัยนั้นเราชอบ หรือ
น้ าพระทัยนั้นตรงตามความคิดเห็น
ของเรา ทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยน-
แปลงความคิด จิตใจ อารมณ์ ความ 
รู้สึกของเราให้เป็นตามพระองค์ 
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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 16 กันยายน   
เพลงซาโลมอน 5:9-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
5:9-16 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 7 
หญิงสาวอยู่ข้างนอกตามล าพังใน
ยามค่ าคืน ในสมัยพันธสัญญาเดิม 
เธออาจถูกมองว่าเป็นอาชญากร
หรือไม่ก็โสเภณีและคนที่มาพบ
เห็นก็จะปฏิบัติต่อเธอเช่นนั้น  
 ภ า พ นี้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเธอต้อง
พรากจากคนรัก 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16 
หญิงสาวเรียกซาโลมอนว่า “สหาย” 
ของเธอ  
 ชีวิตแต่งงานจะแข็งแกร่งหาก
คู่รักต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน  
 บ่อยครั้ งที่ผู้คนมักจะรีบร้อน
แต่งงานเพราะปล่อยใจไปกับความ
รักและอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ได้
ใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์หรือ
มิตรภาพเพื่อที่จะรู้จักกันมากขึ้น
เสียก่อน  
การพัฒนามิตรภาพนี้เกี่ยวข้องกับ

การฟัง การแบ่งปัน  
และการแสดงความเข้าอกเข้าใจว่า 
อีกฝ่ายหนึ่งชอบหรือไม่ชอบอะไร 
การพัฒนามิตรภาพต้องใช้เวลา  
แต่มิตรภาพจะท าให้ความรักนั้น
ลึกซึ้งข้ึนและอิ่มอกอิ่มใจมากกว่า 

 ในทุกความสัมพันธ์นั้น ต้องใช้
เวลาในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อน คู่ครอง หรือแม้แต่พี่น้อง พ่อ
แม่ด้วย  
 

 อย่าละเลยการพัฒนาความสัม-
พันธ์ เพราะคิดว่าเราอยู่ด้วยกัน
นานแล้ว ก็รู้จักกันดีแล้ว แค่มอง
ตากันก็รู้ความหมาย ซึ่งไม่จริง  
 เราสามารถสังเกตได้ว่า มีพ่อกับ
ลู กบางคู่ ที่ ค ว ามสั มพั นธ์ ไ ม่ ดี 
เพราะพ่อไม่มีเวลาให้ลูก มัวแต่ท า
มาหากิน ในที่สุดความสัมพันธ์ก็
เสื่อมทรามลง 
 ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ เริ่มต้น
ใหม่ ไม่ว่า คู่สามี ภรรยา เพื่อน พี่
น้องในคริสตจักร เราต้องตั้งใจ
สร้างความสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการ
ลงทุนเวลา จึงจะประสบความส าเร็จ 
 ขณะนี้ความสัมพันธ์อันไหนของ
เราบ้างที่ต้องพัฒนา และเราได้
ลงทุนขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงบอก
เราเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของ
เรากับคนรอบๆ เราว่า มีคนไหน
บ้างที่ เราต้องพัฒนา ที่ เราต้อง
ลงทุนเวลา อาจจะเป็นเพื่อน พ่อ- 
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แม่ พี่น้อง พี่น้องในคริสตจักร ผู้น า
ในคริสตจักร คู่ครอง (กรณีที่เรา
แต่งงานแล้ว) และทูลขอพระเจ้า
ทรงเปิดเผยว่า เราควรจะลงทุน
อย่างไรแต่ละความสัมพันธ์นั้น 
 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
อธษิฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 กันยายน   
เพลงซาโลมอน 6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 6 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8,9 
แท้จริงซาโลมอนมีมเหสี และนาง
สนมมากมาย (1พกษ.11:3)  
 ถึงการมีภรรยาหลายคนเป็น
เรื่องต้องห้าม แต่ก็เป็นเรื่องปกติใน 
พันธสัญญาเดิม โซโลมอนกล่าวว่า
ความรักที่เขามีต่อหญิงสาวไม่ได้
ลดน้อยลงนับตั้งแต่คืนวันแต่งงาน 
แม้เขาจะมีผู้หญิงอื่นอีกหลายคน 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน ข้อ 3 
หญิงสาวกล่าวว่าเธอและคนรักเป็น
ของกันและกัน นั่นหมายความว่า
ทั้งสองต่างก็มอบตัวเองให้แก่กัน
โดยไม่หวงสิ่งใดไว้ 
 ไม่ว่าเราจะใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือ
เพื่อนของเรามากเพียงใด แต่มี
เพียงชีวิตแต่งงานเท่านั้นที่จะท าให้
เราเข้าใจถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน
อย่ างสมบูรณ์ทั้ งด้ านความคิด 
จิตใจ และร่างกาย 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องแสวง 
หาน้ าพระทัยของพระเจ้าส าหรับ
คู่ครองเราอย่างแท้จริง 

ถ้าเรายังไม่มีคู่ครอง  
ให้เราอธิษฐานอย่างจริงจัง 

ที่จะหาคนที่ใช่  
คือคนที่เป็นน้ าพระทัยของพระเจ้า

อย่างแท้จริง 
ถ้าเรามีคู่แล้ว ให้เราอธิษฐาน    
ที่เราจะเกจบรักษา ประคอง  

เสริมสร้าง และพัฒนาซึ่งกันและกัน
ให้เราทั้งสองอยู่ใน 

น้ าพระทัยของพระเจ้าเสมอตลอดไป  

 เพื่อ เราจะมีชีวิตที่มีความสุข
ตลอดชีวิตของเราในโลกนี้ และ
ก้าวไปสู่เป้าประสงค์ชีวิตร่วมกัน
ทั้ ง ส อ งอย่ า งถว าย เกี ย ร ติ แ ด่
พระองค์ 
 อะไรคือสิ่งที่เราต้องท าเพื่อไปสู่ 
Destiny ของเรา? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราที่จะเป็นคนที่ให้พระเจ้าทรง
เป็นศูนย์กลางในชีวิต ไม่ใช่เป็นเอา
ตัวเองเป็นศูนย์ อธิษฐาน ให้น้ า-
พระทัยของพระเจ้าส าเร็จในชีวิต
ของเรา 
 ถ้ายังไม่มีคู่ครอง ทูลขอพระเจ้า
ให้เราพบคู่ครองที่เป็นน้ าพระทัย
ของพระองค์ส าหรับเรา 
 ถ้าเรามีแล้ว ทูลขอพระเจ้าทรง
ช่วยเราสามารถพัฒนาความ -
สัมพันธ์ของเราทั้งสองให้เป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และที่เรา 
จะเติบโตขึ้นด้วยกันเป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ 
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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 กันยายน   
เพลงซาโลมอน 7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 7 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13 
ต้นดูดาอิมเป็นพืชหายากชนิดหนึ่ง 
ที่เชื่อกันว่าเป็นพืชที่ เพิ่มความ -
สามารถในการมีลูก  
 ต้นดูดาอิมยังถูกกล่าวถึงในพระ-
ธรรมปฐก.30:14-17 ด้วย 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองใน 10-13 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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เมือ่ชีวิตแต่งงานแข็งแกร่งขึ้น สามี
ภรรยาควรมีความรักและเสรีภาพ
มากขึ้น ในที่นี้หญิงสาวเป็นฝ่าย
เริ่มขอมีเพศสัมพันธ์  
 ในหลายๆ วัฒนธรรมได้ก าหนด
บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายใน
เรื่องเพศสัมพันธ์ไว้ตายตัว แต่รัก
แท้ที่มั่นคงจะให้เสรีภาพแก่ทั้งสามี
ภรรยาที่เป็นฝ่ายเริ่มแสดงความรัก
และความรู้สึกที่แท้จริงของตน 
ในพระเจ้าทุกคนมีคุณค่า มีเสรีภาพ 
และสิทธิในฐานะเป็นลูกของพระเจ้า 
ซึ่งเราสามารถจะพูดคุยด้วยกัน 
ในทุกเรื่องอย่างให้เกียรติกัน  

 เพราะในบางวัฒนธรรม ผู้หญิง
จะถูกกดขี่ ไม่สามารถแสดงออกได้ 
แต่พ ร ะคั มภี ร์ ข อ ง เ ร า ไ ม่ ไ ด้ มี
ทัศนคติเช่นนั้น 
 พระคัมภีร์บอกเราว่า ให้ภรรยา
เชื่อฟังสามี ไม่ได้หมายความว่า 
สามีจะกดขี่ภรรยา แต่สามีต้องรัก
ภรรยา และเมื่อสามีรักภรรยา 
ภรรยาก็จะเชื่อฟังสามีด้วยความ
เต็มใจ และเมื่อสามีรักภรรยา สามี 

ก็จะให้เกียรติ จะสนใจต่อความ
ต้องการของภรรยาในทุกเรื่องรวม 
ทั้งความต้องการฝ่ายร่างกายด้วย 
 ส าหรับสามี ภรรยา เรามีความ 
สัมพั นธ์ แบบพระคั มภี ร์ เ ช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ส า ห รั บ ค น ที่ แ ต่ ง ง า น แ ล้ ว 
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
ทั้งสองรู้จักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
และให้เราสามารถตอบสนองซึ่งกัน
และกันอย่างเข้าใจมากยิ่งได้ 
 ส าหรับคนที่ยังไม่แต่งงาน ให้ 
เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าคู่ 
พร ะพ ร ให้ กั บ เ ร า  เพื่ อ เ ร า จ ะ
สามารถมีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน
ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ
ชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่
พระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 กันยายน   
เพลงซาโลมอน 8:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
8:1-7 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี ข้อ 1 
ในตะวันออกใกล้สมัยโบราณ การ
แสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะ
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็น
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  
 หญิงสาวปรารถนาจะแสดงความ
รักต่อคนรักของเธอได้อย่างอิสระ
แม้แต่ในที่สาธารณะ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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………………………………...……… 
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…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 6,7 
ในการบรรยายถึงความรักของพวก
เขาในช่ วงท้ ายนี้  หญิ งสาวได้
กล่าวถึงลักษณะที่ โดดเด่นของ
ความรักไว้ (ดู 1คร.13)  
 ความรักทรงอ านาจประหนึ่ ง
ความตาย ไม่มีอะไรท าลายมันได้
ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือภัยพิบัติ ไม่
ว่าเงินทองจะมากมายแค่ไหนก็ไม่
อาจซื้อได้ เพราะความรักเป็นสิ่งที่
มอบให้เปล่าๆ ความรักนั้นล้ าค่า
เกินกว่าที่จะประเมินค่าได้ แม้แต่
กษัตริย์ที่ร่ ารวยที่สุดก็ซื้อไม่ได้  
 เราต้องยอมรับว่าความรักเป็น
ของขวัญจากพระเจ้ าและต้อง
แจกจ่ ายความรักออกไปตาม
แนวทางที่พระเจ้าทรงวางไว้  
จงรับความรักจากคู่ครองของเรา 
ดั่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า  

และพยายามท าให้ความรักของเรา
สะท้อนความรักอันสมบูรณ์ 

ของพระองค์ 
 

 เ ร าได้ ใช้ ความรักที่ พ ร ะ เจ้ า
ประทานให้กับเรานั้นอย่างไรบ้าง
กับคู่ครองของเรา? 
__________________________
__________________________ 

ส าหรับคนที่ยังไม่พบคู่ครอง  
เราจึงต้องแสวงหาคนที่เป็น 
น้ าพระทัยพระเจ้าส าหรับเรา  

เพื่อเราจะสามารถเกจบความรักนี้ไว้
ส าหรับคนที่ใช่ของเรานั้น 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม 
1 โครินธ์บทที่  13  ทั้งบท เพื่อเรา
จะซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า 
และจะท าให้เราเข้าใจว่า ความรักที่
ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร 
 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 กันยายน   
เพลงซาโลมอน 8:8-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
8:8-14  ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 8,9 
หญิงสาวก าลังหวนคิดถึงตอนที่เธอ
ยังเด็กและอยู่ภายใต้การดูแลของ
พวกพี่ชายซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยเธอให้
พร้อมกับการแต่งงานได้อย่างไร  
 พวกเขาตัดสินใจว่าถ้าเธอเป็น
เหมือนก าแพงซึ่งยืนหยัดต่อต้าน
การล่อลวงทางเพศได้ พวกเขาก็
จะยกย่องเธอ  
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 แต่ถ้าเธอเป็นเหมือนประตูที่เปิด
กว้างต่อการเสื่อมศีลธรรม พวก
เขาก็จะก้าวออกมาปกป้องเธอจาก
การท าสิ่งที่โง่เขลา  
 ใน 8:10 หญิงสาวพิสูจน์ให้เห็น
ว่าเธอยืนหยัดอยู่ในศีลธรรมได้ 
เธอจึ ง เป็นที่ชื่ นชมในสายของ    
ซาโลมอน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14 
ความรักระหว่างโซโลมอนและ
เจ้าสาวของเขาไม่ได้ลดน้อยถอย
ลงเมื่อผ่านคืนแต่งงานไป ทั้งสอง
ไว้เนื้อเชื่อใจกันและไม่มีความลับ
ต่อกัน  
 การอุทิศตัวและการรักษาค ามั่น
สัญญา เป็ น กุญแจของคว าม -
สัมพันธ์ของทั้งสอง และเราควรจะ
มีความสัมพันธ์เช่นนี้กับคู่ครอง
ของเรา  

ความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงาน 
ควรสะท้อนให้เหจนความซื่อสัตย์ 

อันสมบูรณ์แบบ 
ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา 

 

 เปาโลชี้ให้เห็นว่าการแต่งงาน
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
พระคริสต์กับคริสตจักรอย่างไร 
(อฟ.5:22-23)  
 และยอห์นแสดงให้เห็นภาพการ
เสด็จกลับมาครั้ งที่ สองว่ า เป็น
เหมือนงานเฉลิมฉลองการแต่งงาน
อันยิ่งใหญ่ระหว่างพระคริสต์และ
เจ้าสาวของพระองค์ และเจ้าสาว
ของพระองค์ก็คือบรรดาสาวกที่
ซื่อสัตย์ของพระองค์ (วว .19:7,8; 
21:1-2)  
 นักศาสนศาสตร์จ านวนมากเชื่อ
ว่าพระธรรมเพลงโซโลมอนเป็น
ภาพเปรียบเทียบความรักที่พระ
คริ สต์ทรงมีต่ อคริ สตจักรของ
พระองค์ แต่ยิ่งไปกว่านั้นพระธรรม
เพลงโซโลมอนยังเป็นบทกวีแห่ง
ความรักในความสัมพันธ์ที่แท้จริง
ของมนุษย์  
 และการแต่งงานที่อบอวลไปด้วย
ความรักและยึดมั่นในค าสัญญาก็
สะท้อนให้เห็นความรักของพระเจ้า 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระเจ้าที่ทรงมี
ต่อเรา แม้เราท าบาป แต่พระองค์
ยังทรงรักเรา ให้อภัยกับเรา โดยส่ง
พระบุตรของพระองค์คือพระเยซู
ล ง ม า จ าก ส ว ร ร ค์ เ พื่ อ ไ ถ่ เ ร า 
สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามอบความ
รักที่ เราได้รับนั้นกับทุกคนที่อยู่
รอบๆ เรา เพื่อความรักนี้จะส าแดง
ออกมาในชีวิตของเราและถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 21 กันยายน   
โยนาห์ 1:13-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยนาห์ 1:13-17 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 17 
หลายคนพยายามบิดเบือนเหตุ -
การณ์ที่น่าอัศจรรย์นี้ให้เป็นเพียง
เรื่องที่แต่งขึ้น แต่พระคัมภีร์ไม่ได้
บอกว่ามันเป็นแค่ความฝันหรือ
ต านาน  
 เราไม่ควรเสี่ยงที่จะกล่าวถึงการ
อัศจรรย์นี้ เพียง เพราะ เราเชื่ อ
หรือไม่เชื่อ เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะ 

เชื่อหรือไม่เชื่อการอัศจรรย์เรื่องใด
ในพระคัมภีร์  
 ท่าที เช่นนี้จะท าให้ เราตั้ งข้อ
สงสัยพระคัมภีร์ตอนต่างๆ และ  
ท าให้ เราสูญเสียความมั่นใจว่า 
พระคัมภีร์เชื่อถือได้และเป็นความ
จริงของพระเจ้า  
 พระคริสต์ทรงใช้เรื่องของโยนาห์
เป็นภาพตัวอย่างเรื่องการสิ้นพระ-
ชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ (มธ.12:39,40) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13 
ลูกเรือที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายาม
ช่วยชีวิตโยนาห์ พวกเขามีความ
เมตตามากกว่าโยนาห์เสียอีก  
 โยนาห์ไม่อยากเตือนชาวนีนะ-
เวห์เรื่องการพิพากษาของพระเจ้า
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น  
 ผู้ที่เชื่อพระเจ้าควรจะละอายใจ
เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าแสดงความ
ห่วงใยและความเมตตามากกว่า
เรา  
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พระเจ้าทรงต้องการให้เราห่วงใย
ประชากรของพระองค์ทุกคน 

ทั้งคนที่หลงหายและ 
คนที่ได้รับความรอดแล้ว 

 ในกรณีของโยนาห์ที่ลูกเรือที่  
ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นห่วงคนที่เชื่อ
พระเจ้านั้นน่าจะเป็นบทเรียนที่น่า
ละอายส าหรับคนที่เชื่อพระเจ้า
อย่างยิ่ง  
 ส าหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราได้
ช่วยคนต่าง ๆ หรือไม่ เช่น ช่วย
คนชราเดินข้ามถนน การให้เกียรติ
ผู้หญิง เด็ก และคนชรา การเข้า
แถวในการซื้อสินค้า สิ่งเหล่านี้แม้
เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สะท้อนถึงส่วน
ลึกในชีวิตของเราว่า เราได้รับ
พ ร ะ ทั ย ข อ งพ ร ะ บิ ด า เ ข้ า ม า
ครอบครองในชีวิตเราหรือไม่  
 สิ่งที่เราต้องถามตัวเองก็คือ ชีวิต
ของเรานั้นได้ด าเนินไปโดยถือ
รักษาสิ่งสารพัดที่พระวจนะของ
พระองค์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พร ะ เ จ้ า  ทู ล ขอพ ร ะ วิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
เพื่อลักษณะชีวิตของเราจะเป็น
แบบพระองค์  และสะท้อนพระ
ลักษณะของพระองค์ออกมาให้คน
ทั้งหลายได้เห็นและได้รับพระพร
จากชีวิตของเรา 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



กันยายน – 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน   
โยนาห์ 2 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยนาห์ 2 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ตอนนี้เป็นค าอธิษฐานเพื่อขอบ -
พระคุณ ไม่ใช่ค าอธิษฐานเพื่อขอ
การปลดปล่อย  
 โยนาห์ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่
จมน้ าตาย เขาได้รับการปลดปล่อย
อย่างน่าตื่นเต้นและรู้สึกตื้นตันใจที่
เขารอดตาย  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 พระเจ้าทรงได้ยินค าอธิษฐาน
ของโยนาห์แม้ว่าเขาจะอยู่ในท้อง
ปลา ดังนั้นเราจึงอธิษฐานได้ทุกที่
ทุกเวลา และพระเจ้าทรงฟังเรา  
 บาปของเราไม่ใหญ่เกินกว่าที่
พระเจ้าจะให้อภัยและสถานการณ์
ของเราก็ไม่ยากเกินกว่าที่พระองค์
จะกอบกู้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-7 
โยนาห์กล่าวว่า “เม่ือจิตใจอ่อน-
เพลียไปในตัวของข้าพระองค์  
ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเจ้า”  
(2:7)  
 บ่อยแค่ ไหนที่ เ ราท า เหมือน 
โยนาห์ เมื่อชีวิตของเราราบรื่นดี
เรามักจะลืมพระเจ้า แต่เมื่อเราสิ้น
หวังเราเรียกหาพระองค์ ความ -
สัมพันธ์กับพระเจ้าในลักษณะนี้  
ท าให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่คงเส้น
คงวาและลุ่มๆ ดอนๆ อยู่เสมอ  
 
 

 การอุทิศตัวแด่พระ เจ้าอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ าทุกวันท าให้
เรามีความสัมพันธ์ที่ มั่ นคงกับ
พระองค์  

จงมองหาพระเจ้า 
ทั้งในยามสุขและยามทุกข์  
แล้วจิตวิญญาณของเรา 

จะเข้มแขจงข้ึน 
 เราได้มองหาพระเจ้าตลอดเวลา
หรือไม่ ทั้งยามทุกข์หรือสุข และ
เราได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนม
กับพระเจ้าขนาดไหน? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
สดุ ดี บ ทที่  2 7  ที่ เ ร า จ ะ แส ว ง 
พระพักตร์ของพระเจ้าตลอดไปชั่ว
ชีวิตของเรา 
 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 23 กันยายน   
โยนาห์ 3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยนาห์ 3 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 10    คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าใน   
นีนะเวห์เชื่อพระด ารัสของพระเจ้า
ทีโ่ยนาห์พูดและกลับใจ  
 พระวจนะของพระ เจ้ ามี ผล
มหัศจรรย์ต่อคนบาปอย่างไม่น่า
เชื่อ! การกลับใจของพวกเขาเป็น
ภาพที่ตรงกันข้ามกับความดื้อด้าน
ของอิสราเอล  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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 ผู้เผยพระวจนะบอกพระวจนะ
พระเจ้าแก่ชาวอิสราเอลมากมาย
หลายครั้ ง  แต่พวกเขาไม่ยอม 
กลับใจ ชาวนีนะเวห์ได้ยินพระ
วจนะของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวก็
กลับใจ  
 พระเยซูตรัสว่าในวันพิพากษา
ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นกล่าวโทษ
ชาวอิสราเอลที่ ไม่ยอมกลับใจ 
(มธ.12:39-41)  
การได้ยินพระวจนะของพระเจ้า 
ไม่ใช่ส่ิงที่ท าให้พระองค์พอพระทัย  
แต่การตอบสนองต่อพระวจนะนั้น

ด้วยความเชื่อฟังต่างหาก 
ที่ท าให้พระองค์พอพระทัย 

ข้อ 10 พระเจ้าทรงเมตตาพวกเขา
โดยการยกเลิกโทษที่พระองค์ทรง
คาดไว้  
 พระเจ้าตรัสว่าชนชาติใดก็ตามที่
พระองค์ทรงประกาศการพิพากษา
ลงโทษไว้แล้วจะรอดก็ต่อเมื่อพวก
เขากลับใจ (ยรม.18:7,8)  
 พระเจ้าทรงให้อภัยนีนะเวห์
เหมือนที่ทรงให้อภัยโยนาห์  

 จุดประสงค์ ในการพิพากษา
ลงโทษของพระเจ้าคือการแก้ไขให้
ถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อแก้แค้น พระองค์
ทรงพร้อมที่จะเมตตาทุกคนที่เต็ม
ใจแสวงหาพระองค์ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 1,2 
โยนาห์วิ่งหนีพระเจ้า แต่พระองค์ก็
ยังให้โอกาสเขามีส่วนในงานของ
พระองค์อีกครั้ง  
 เ ร า อ า จ จ ะ รู้ สึ ก ว่ า เ ร า ไ ม่ มี
คุณสมบัติพอที่จะรับใช้พระเจ้า
เพราะความผิดพลาดที่ผ่านมา แต่
การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ต าแหน่งที่
จะหามาได้เอง ไม่มีใครมีคุณสมบัติ
พอที่จะรับใช้พระองค์ แต่พระเจ้า
ยังทรงเรียกเราให้ท างานของ
พระองค์จนส าเร็จ เราอาจจะได้รับ
โอกาสอีกครั้ง 
 ขณะนี้ เรายังรับใช้พระเจ้าอยู่
หรือไม่ อะไรเป็นอดีตที่เราต้องทิ้ง
หรือไม่ ?___________________ 
__________________________ 
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อย่าให้อดีตความเจจบปวดของเรา 
ท าให้เราปฏิเสธที่จะรับใช้พระเจ้า  
เพราะนั่นคือแผนของซาตาน 
ท่ีจะให้เราละทิ้งพระเจ้า  

จงรีบกลับมา รับการเยียวยา  
และเริ่มต้นให้พระเจ้าทรงใช้  
และเพื่อเป็นการถวายเกียรติ 

แด่พระองค์ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรับเราแม้ว่าเบื้องหลัง
เราจะเป็นอย่างไรก็ตาม  
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงให้โอกาสเรา และให้อภัยเรา 
ทูลขอพระเจ้าประทานหัวใจที่รัก
พระองค์กับเรา  ที่ เ ราจะรับใช้
พระองค์ เพื่อพระองค์ และโดย
พระองค์เท่านั้น และเราจะไม่ยอม
ให้ ซ าตานมี อ าน าจ เหนื อการ
ตัดสินใจของเราต่อไป 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 24 กันยายน   
โยนาห์ 4:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

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

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
ท าไมโยนาห์จึงโกรธเมื่อพระเจ้าไม่
ทรงลงโทษนีนะเวห์ ? 
 ชาวยิวในสมัยโยนาห์ ไม่ต้อง-
การแบ่งปันพระด ารัสของพระเจ้า
กับชาวต่างชาติ เหมือนกับที่พวก
เขาก็ ไม่ยอมท าในสมัย เปาโล 
(1ธส.2:14-16)  

 พวกเขาลืมจุดประสงค์เดิมของ
ชนชาติของพวกเขาไปเสียแล้ว คือ
เพื่อเป็นพระพรแก่บรรดาประชา-
ชาติทั้งหลายในโลกโดยการแบ่ง 
ปันพระด ารัสของพระเจ้ากับชน
ชาติอื่นๆ (ปฐก.22:18)  
 โยนาห์คิดว่าพระเจ้าไม่ควรให้
ความรอดแก่ชนต่างชาติที่ชั่วร้าย
เช่นนี้เปล่าๆ แต่นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้า
ทรงท าเพื่อทุกคนที่มาหาพระองค์
ด้วยความเชื่อในปัจจุบัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3   
โยนาห์ได้หลบหนีการเผยพระ -
วจนะเรื่อ งเมืองนีนะเวห์จะถูก
ท าลาย (1:2,3) ตอนนี้เขาอยาก
ตายเพราะการท าลายนั้นไม่เกิดขึ้น  
 โยนาห์ลืมความเมตตาที่พระเจ้า
จะทรงมีต่อเขาขณะที่เขาอยู่ในท้อง
ปลาไปได้อย่างรวดเร็ว (2:9,10)  
 โยนาห์มีความสุขเมื่อพระเจ้า
ทรงช่วยชีวิตเขา แต่โกรธเคืองเมื่อ
พระองค์ช่วยชีวิตชาวนีนะเวห์  
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 โยนาห์ก าลังเรียนรู้บทเรียนเรื่อง
พระเมตตาและการอภัยของพระ
เจ้าที่มีคุณค่ามาก พระเจ้าไม่ได้ให้
อ ภั ย เ ฉพ า ะ โ ยน าห์ ห รื อ ช า ว
อิสราเอลเท่านั้น แต่ให้อภัยทุกคน
ที่กลับใจและเชื่อพระเจ้า 
 พระเมตตาของพระเจ้ามีส าหรับ
ทุกคน ส าหรับเราและคนอื่นด้วย 
พระทัยของพระเจ้าต้องการให้ทุก
คนได้รับความรอด และการให้อภัย
จากพระองค์ เพียงแต่เรากลับใจ
ด้วยความจริงใจ หันหลังกลับจาก
ความบาป  
ดังนั้น เราต้องไม่จ ากัดความรอดไว้
กับตัวเราเอง แต่เราต้องแบ่งปัน
ความรอด ความรักนี้ให้กับผู้อื่น  

ไม่เพียงแต่เท่านั้น  
เราเองกจต้องให้อภัยผู้อื่น  

เหมือนที่พระเจ้าทรงมีต่อเราด้วย 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงอภัยในความบาปผิดของเรา
และให้โอกาสเราเสมอ ทูลขอพระ- 

เจ้าสวมทับเราด้วยความรักของ
พระองค์อย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตและ
หัวใจของเรา เพื่อเราจะสามารถรัก
ผู้อื่นได้ เหมือนที่พระองค์ทรงรัก
นั้น 
 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 25 กันยายน   
โยนาห์ 4:5-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยนาห์ 4:5-10 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9  โยนาห์โกรธเถาไม้เลื้อยที่
เหี่ยวแห้งไป แต่ไม่โกรธสิ่งที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นกับนีนะเวห์  
 พวกเรามักจะร้องไห้เพราะสัตว์
เลี้ยงของเราตาย หรือเพราะสิ่งของ
ที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราแตกหัก
เสียหาย แต่เราเคยร้องไห้เพราะ
เพื่อนของเราไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่?  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ง่ายมากที่เราจะอ่อนไหวต่อสิ่ง  
ที่เราสนใจมากกว่าความต้องการ
ฝ่ ายจิตวิญญาณของผู้ คนรอบ    
ตัวเรา 
 

ข้อ 10,11บางครั้งผู้คนหวังให้การ
พิพากษาลงโทษและความหายนะ
เกิดขึ้นกับคนบาปทันทีให้สมกับ
ความเลวทรามที่พวกเขาได้ท า  
 แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระ
เมตตาคุณมากกว่าที่เราคิด พระ- 
องค์ทรงเมตตาคนบาปที่เราอยาก
ให้ถูกลงโทษและพระองค์ทรง
วางแผนที่จะน าพวกเขากลับมาหา
พระองค์  

เรามีท่าทีอย่างไรต่อ 
คนที่ชั่วหาที่เปรียบไม่ได้  

เราต้องการท าลายคนเหล่านั้นหรือ
ปรารถนาให้พวกเขาได้รับ 

พระเมตตาและการอภัยจากพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11 
พระเจ้าทรงไว้ชีวิตลูกเรือเมื่อพวก
เขาร้องขอพระเมตตา  

 พระเจ้าทรงไว้ชีวิตโยนาห์เมื่อ
เขาอธิษฐานอยู่ในท้องปลา พระ-
เจ้าทรงไว้ชีวิตชาวนีนะเวห์เมื่อ
พวกเขาตอบสนองต่อค าเทศนา
ของโยนาห์  
 พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐานของ
คนที่ร้องทูลพระองค์ พระเจ้าทรง
ท าตามพระประสงค์ของพระองค์
เสมอ และพระองค์ทรงปรารถนา
ให้ทุกคนกลับมาหาพระองค์ วางใจ
ในพระองค์และรับความรอด  
 เราจะได้รับความรอดได้ถ้าเรา
ฟังค าเตือนของพระเจ้าที่มาถึงเรา
ผ่านทางพระวจนะของพระองค์  
 ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงส าแดงพระคุณ และเราจะ
ได้รับพระเมตตาของพระองค์ไม่ใช่
การลงโทษ 
 และส าหรับเราเช่นกัน หากเรา
เป็นเหมือนลูกเรือที่ร้องทูลขอชีวิต 
โยนาห์ พระเจ้าก็ทรงตอบค าทูลขอ 
คนนีนะเวห์ที่กลับใจ พระเจ้าก็ทรง
ตอบการอธิษฐาน   
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 เรามีเรื่องอะไรที่จะทูลหรือไม่ 
และเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าพระ-
เจ้าจะทรงตอบอย่างแน่นอน 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงเมตตาเรา รักเรา อภัยให้กับ
เราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์  
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าชีวิต
ของเราให้เราอยู่ในน้ าพระทัยของ
พระองค์เสมอ ประทานก าลังให้กับ
เราที่ เราจะท าให้น้ าพระทัยของ
พระองค์ส าเร็จตามที่พระองค์ทรง
พอพระทัย 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กันยายน – 67 

 
 

ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อเตือนประชา-
กรของพระเจ้าว่าการพิพากษา
ก าลังจะมาถึงและทุกคนที่กลับใจ
จะได้รับการอภัย 
 

ผู้เขียน : มีคาห์เป็นชาวโมเรเชท 
ใกล้ เมืองกัทหรือประมาณ 32 
กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
เยรูซาเล็ม 
 

เบื้องหลัง : สถานการณ์ทาง
การเมืองถูกกล่าวไว้ในพระธรรม 2 
พงศ์กษัตริย์  15-20 และ 2 
พงศาวดาร 26-30 มีคาห์เป็นผู้เผย
พระวจนะสมัยเดียวกับอิสยาห์และ 
โอเชยา 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก  (6:8) 
มนุษย์เอ๋ย  พระองค์ทรงส าแดง
แก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้า 
ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า  
นอกจากให้กระท าความยุติ -
ธรรมและรักสัจกรุณา  และ

ด าเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไป
กับพระเจ้าของเจ้า 
 

การพูดเรื่ อยเปื่อยว่า “รัก ” 
หรือ  “ เกลียด”  ท าให้สองค านี้
สูญเสียความหมายของมันไป เรา
จะไม่สามารถเข้าใจค าบรรยายถึง
พระเจ้าว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วย
รักแต่ทรงเกลียดชังความบาปได้ 
ดังนั้นเราจึงวาดภาพว่าพระเจ้า
จะต้องสุภาพและอ่อนโยน เป็น
พระเจ้าผู้ครอบครองจักรวาลที่ 
ยอมให้เรา “เอารัดเอาเปรียบ” ได้
ส บ ายๆ  ทั ศ น ะ เ กี่ ย ว กั บสิ่ ง ที่
พระองค์ทรงเกลียดจึงถูกบิดเบือน
ไปตามแนวความคิดผิดๆ และ
ตามใจปรารถนาของเรา 

ถ้อยค าของบรรดาผู้เผยพระ-
วจนะขัดแย้งกับทัศนะคติผิดๆ 
เช่นนี้อย่างเห็นได้ชัด ความเกลียด
ชังของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แท้จริง มัน
มีอ านาจเผาไหม้ เผาผลาญ และ
ท าลายล้าง พระองค์ทรงเกลียด
ความบาปและทรงเป็นผู้พิพากษา
ที่เที่ยงธรรม พระองค์ทรงพร้อม

เข้าใจพระธรรมมีคาห์ 
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ลงโทษทุกคนที่ละเมิดบทบัญญัติ
ของพระองค์อย่างยุติธรรม ความ
รักของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่แท้จริง
เช่นกัน จริงจนกระทั่งพระองค์ทรง
ส่งพระมาซีฮาซึ่งเป็นพระบุตรของ
พระองค์มาเพื่อช่วยคนบาปให้รอด 
และมารับการพิพากษาลงโทษ
แทนที่คนบาป ความรักและความ
เกลียดชังมาคู่กัน ทั้งสองสิ่งนี้ไม่มี
จุดจบ ไม่อาจต้านทานได้ และไม่
อาจหยั่งถึงได้ 

มีคาห์แสดงภาพที่แท้จริงของ
พระเจ้าในพระธรรมเจ็ดบทสั้นๆ นี้ 
เป็นภาพของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
อ านาจสูงสุดที่ทรงเกลียดชังความ
บาปแต่ทรงรักคนบาป เนื้อที่ส่วน
ใหญ่ในพระธรรมเล่มนี้ใช้ในการ
บรรยายถึงค าพิพากษาของพระ-
เจ้าต่อชาวอิสราเอล (อาณาจักร
เหนือ) ต่อยูดาห์ (อาณาจักรใต้) 
และทั่วทั้งโลก การพิพากษามาถึง 
“เนื่องมาจากการล่วงละเมิดของ 
ยาโคบ เนื่องด้วยบาปทั้งหลายของ
พงศ์พันธุ์อิสราเอล” (1:5) และผู้
เผยพระวจนะยังได้กล่าวถึงความ

บาปที่น่ารังเกียจของพวกเขาอีก 
ซึ่งทั้งการโกง (2:2) การขโมย 
(2:8) ความโลภ (2:9) ความ
หลอกลวง (2:11) การกดขี่ข่มเหง 
(3:3) ความหน้าซื่อใจคด (3:4) 
การสอนผิด (3:5) ความอยุติธรรม 
(3:9) การข่มขู่และการโกหก 
(6:12) การฆาตกรรม (7:2) และ
ความบาปชั่ วอื่ นๆ ดั งนั้นการ
พิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงแน่ 

ระหว่างที่มีคาห์พยากรณ์ถึง
ความหายนะ เขาก็บรรยายถึง
ความรักของพระเจ้าเพื่อให้ความ 
หวังและปลอบใจด้วยเช่นกัน แต่
ความจริงก็คือการพิพากษาจะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนได้รับ
โอกาสให้กลับใจแบบนับครั้งไม่
ถ้วน พระเจ้าให้โอกาสพวกเขา
กลับมาสู่การนมัสการที่แท้จริงและ
เชื่อฟังพระองค์โดย “ประพฤติ
อย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตา
กรุณา และด าเนินอย่างถ่อมใจไป
กับพระเจ้าของท่าน” (6:8) แต่
ท่ามกลางการพิพากษานี้ พระเจ้า 



กันยายน – 69 

ก็ยังทรงสัญญาที่จะกอบกู้คนส่วน
น้อยที่ยังคงติดตามพระองค์อยู่  

มีคาห์กล่าวว่า “กษัตริย์ของ
เขาจะเสด็จขึ้นหน้าพวกเขา องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงน้าหน้าพวกเขา
ไป” (2:13) แน่นอนว่ากษัตริย์องค์
นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ และเรา
อ่านพบใน 5:2 ว่าพระองค์จะ
ประสูติเป็นทารกในเมืองเบธเลเฮม  
ซึ่ ง เ ป็ น หมู่ บ้ า น เ ล็ กๆ  ที่ ไ ม่ มี
ชื่อเสียงอะไรในยูเดีย 

เมื่อเราอ่านพระธรรมมีคาห์ 
ขอให้เหลียวมองพระพิโรธของ 
พระเจ้าที่แสดงออกเป็นการกระท า
ในขณะที่พระองค์ทรงพิพากษา
และลงโทษความบาป ขอให้มองดู
คว ามรั กของพร ะ เ จ้ าที่ แ สด ง
ออกเป็นการกระท าเมื่อพระองค์
ทรงหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุก
คนที่กลับใจและเชื่อพระองค์ แล้ว
ขอให้ตัดสินใจที่จะเป็นหนึ่งในคน
ซื่อสัตย์ที่ เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย  
ในหมู่ประชากรของพระเจ้ าที่
ด าเนินชีวิตตามพระประสงค์ของ
พระองค์ 

วันที่ 26 กันยายน   
มีคาห์ 1 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มีคาห์ 1 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 มีคาห์และอิสยาห์มีชีวิตอยู่ใน
สมัยเดียวกัน คือประมาณ 750-
680 ก่อน ค.ศ. และคงจะรู้จักกัน
อย่างแน่นอน  
 มีคาห์พยากรณ์ถึงอาณาจักรใต้
หรื อ ยู ด าห์ เป็ นหลั ก  แต่ เ ข าก็
พยากรณ์ถึงอาณาจักรฝ่ายเหนือ
หรืออิสราเอลด้วย  
 ยูดาห์ก าลังเพลิดเพลินกับความ
เจริญรุ่งเรืองในขณะนั้น  
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 กษัตริย์สามองค์ที่มีคาห์กล่าวถึง 
คือโยธาม (720-732) และเฮเซคี
ยาห์ (715-686) ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่
ติดตามพระเจ้า (2พกษ.15:32-38; 
18-20) และอาหัส (735-715) ซึ่ง
เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดองค์หนึ่ง
เท่าที่เคยมีมาในยูดาห์ (2พกษ.16)  
 โมเรเชทเป็นหมู่บ้านในยูเดียใกล้
เมืองกัทซึ่งอยู่ทางพรมแดนของ 
ฟิลิสเตีย 
 ข้อ 16 มีคาห์มองเห็นภาพความ
โศกเศร้าของพ่อแม่เมื่อเห็นลูกๆ 
ของพวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยใน
แดนไกล นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่อยๆ ทั้งในอิสราเอลและในยูดาห์ 
และเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัว
มากที่สุด เมื่อทั้ งอิสราเอลและ      
ยูดาห์แพ้ราบคาบ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13 
ชาวลาคีชมีอิทธิพลที่ท าให้คน
มากมายท าตามแบบอย่างอันชั่ว
ร้ายของพวกเขา  

 พวกเขาเป็น “คนแรกที่น า…ให้
ท า บ าป ”  เ ร ามั ก จ ะท า แบบนี้
เหมือนกันเมื่อเราท าบาป ไม่ว่าเรา
จะคิดว่าตัวเราเองเป็นผู้น าหรือไม่ 
จะมีคนคอยสังเกตและเลียนแบบ
พฤติกรรมและค าพูดของเราใน  
แต่ละวันไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่    
ก็ตาม 
 และที่น่าแปลกก็คือ ตัวอย่างที่ดี 
คนมักไม่ตาม แต่ตัวอย่างที่ไม่ดี 
คนจะตาม ง่ ายและตามอย่ า ง
รวดเร็ว ดังนั้น 
 เราจึงต้องพยายามส่งเสริมส่ิงท่ีดี 

และเราต้องจัดการส่ิงที่ไม่ดี 
ไม่ให้มีโอกาสแสดงออกมาได้ 

 ในคริสตจักรเรา กลุ่มเซลล์เรา 
ครอบครัวเรามีสิ่งที่ดีอะไรที่เราต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 และในขณะเดียวกัน มีสิ่งไม่ดี
อะไรบ้างที่เราต้องจัดการ? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญา และการทรงน าให้เรา
สามารถแยกแยะสิ่งผิดออกจากสิ่ง
ที่ถูกต้อง คนอธรรมออกจากคน
ชอบธรรม และเราสามารถวินิจฉัย
กลอุบายที่แยบยลของซาตานออก
ได้  และทูลขอพระเจ้าที่ เ ราจะ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นั้นด้วย
สติปัญญาและการทรงน าของ
พระองค์ด้วย 
 อธิษฐานเฉพาะเจาะจงส าหรับ
ปัญหาที่ เราก าลังเผชิญอยู่ด้วย  
ทูลขอการทรงน าและสติปัญญา
จากพระเจ้า 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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……………………….……………… 
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วันที่ 27 กันยายน   
มีคาห์ 2:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มีคาห์ 2:1-5 ช้าๆ  
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 5 
 คนที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นจะพบว่า
ทุกอย่างกลับตาลปัตร พวกเขาจะ
ไม่มีสิทธิ์มีส่วนในการแบ่งดินแดน
เพราะพวกเขาจะไม่มีญาติพี่น้อง
หลงเหลืออยู่เลย 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1,2  
มีคาห์ต่อว่าคนที่วางแผนชั่วตอน
กลางคืนและลุกขึ้นท ามันในตอน  
รุ่งเช้า  

 คว ามคิ ดแล ะแผนการย่ อ ม
สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้นั้น 
เราคิดถึงอะไรขณะที่ล้มตัวลงนอน 
เราอยากได้อยากมีหรือใช้ผู้อื่นเป็น
บันไดก้าวไปสู่ความส าเร็จหรือไม่ 
ความคิดที่ชั่วร้ายน าไปสู่การท าชั่ว 

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงต้องปรับ
ความคิดและจิตใจของเรา 

ให้เป็นแบบพระเจ้า ซึ่งกจโดย 
การภาวนาพระวจนะของพระองค์ 

ให้พระวจนะของพระเจ้า 
เข้ามาอยู่เตจมสมองของเรา  

และเพื่อเราจะด าเนินชีวิตตาม 
ความคิดของพระเจ้านั้น  

 ซึ่ งถ้ า เ ร าท า เ ช่ นนี้  เ ร าก็ จ ะ
สามารถขับไล่ความคิดชั่วออกไป 
และผมให้พี่น้องมั่นใจได้เลยว่า เรา
จะเกิดผลอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการ
เกิดผลแบบพระเจ้าไม่ใช่แบบโลกนี้  
 เราพร้อมที่จะให้พระวจนะของ
พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจ 
ของเราหรือไม่ และเราวางแผน
อย่างไรบ้างที่จะให้เป็นเช่นนี้ 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้ เราอธิษฐานออกเสียงจาก 
พระธรรมสดุดีบทที่ 1 ถึงเรื่องการ
ภาวนาพระธรรมและการเกิดผล
ที่มาจากพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 กันยายน   
มีคาห์ 2:6-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มีคาห์ 2:6-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ11 
ประชาชนชอบผู้ เผยพระวจนะ 
ผู้ฟังจะอยากฟังหรือไม่ก็ตาม 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 6,7 
ถ้าค าพยากรณ์เหล่านี้ฟังดูรุนแรง 
ขอให้จ าไว้ว่าพระเจ้าไม่ทรงต้อง-
การจะแก้แค้นอิสราเอล พระองค์
ทรงต้องการให้พวกเขากลับมาเดิน
ในทางที่ถูกต้อง  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ประชาชนไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง
และถูกต้อง การลงโทษอย่างเข้ม-
งวดจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับเขา  
 เด็กๆ อาจคิดว่าการลงโทษเป็น
สิ่งที่รุนแรง แต่มันจะช่วยรั้งพวก
เขาให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง  

ถ้าเราอยากได้ยินแต ่
ค าปลอบใจจากพระเจ้า  
เราอาจจะพลาดจาก 

ส่ิงท่ีพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา  
จงฟังไม่ว่าพระเจ้าจะตรัส 

ในเวลาใดกจตาม  
แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีรับยาก 

 พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผล 
ดังนั้นพระเจ้าจึงจ าเป็นต้องลิด
แขนงเรา และการลิดแขนงนั้นเป็น
สิ่งที่ เจ็บปวด แต่จะเป็นพระพร 
และท าให้เราเกิดผลได้  เรามีประ-
สบการณ์การลิดแขนงจากพระเจ้า
หรือไม่ อะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 และผลของการลิดแขนงเป็น
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
ยอห์น 15:1-17 เกี่ยวกับเรื่องการ
เกิดผล การลิดแขนงจากพระเจ้า 
ให้พระวจนะตอนนี้เปลี่ยนความคิด
จิตใจของเรา และให้เราภาวนาพระ
วจนะตอนนี้ด้วยการพินิจพิจารณา 
 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 29 กันยายน   
มีคาห์ 3:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มีคาห์ 3:1-4 ช้าๆ 
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
 มีคาห์ประณามความบาปของ
พวกผู้น า ปุโรหิตและผู้ เผยพระ
วจนะ (“ผู้น าของยาโคบ” และ “ผู้ที่
ปกครอง”)  
 คนเหล่านี้มีหน้าที่สอนประชาชน
ให้รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี พวก
ผู้น าที่น่าจะรู้บทบัญญัติและสอน
ประชาชนกลับละเลยและกลายเปน็ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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สุดยอดของคนบาป พวกเขาเอารัด
เอาเปรียบประชาชนที่พวกเขาควร
จะดูแล  
ความบาปทุกอย่างเป็นส่ิงท่ีเลว  

แต่ความบาปที่น าให้ผู้อื่นหลงหาย
เป็นส่ิงท่ีชั่วร้ายที่สุด 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2-4 
พวกผู้น าไม่มีความเมตตาหรือให้
เกียรติต่อคนที่พวกเขาควรจะรับใช้  
 พวกเขาปฏิบัติต่อประชาชน
เหล่านี้แบบแย่ๆ เพียงเพื่อสนอง
ความต้องการของพวกเขาเอง แล้ว
พวกเขายังจะมีหน้ามาทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อตนเองมี
ปัญหา  
 เราไม่ควรเป็นเหมือนผู้น าเหล่านี้
ที่เห็นพระเจ้าเป็นเหมือนปุ่มเปิด
ปิดไฟที่กดเปิดเมื่อเราต้องการ
เท่านั้น แต่เราต้องพึ่งพาพระองค์
ตลอดเวลา 
 เราพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลา
หรือไม่ ?___________________ 
__________________________ 

 คนที่พึ่งพาพระเจ้าคือคนที่ถ่อม
ใจ เพราะเขารู้ว่า เขาไม่มีความ -
สามารถพอที่จะด าเนินชีวิตไปด้วย
ล าพังคนเดียว  

ให้เราเป็นคนที่ถ่อม  
และติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 
ตลอดเวลา และเราจะพบว่า 
ชีวิตของเรานั้นมีความหมาย  
มีความชื่นชม และเราจะ 

มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุข  
เพลิดเพลินเป็นนิตย์ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระเจ้าจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 16 ที่เราจะตั้งพระเจ้าไว้
ตรงหน้าเราเสมอ เพราะในพระ-
หัตถ์ขวาของพระองค์มีความ
เพลิดเพลินเป็นนิตย์ 
 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 กันยายน   
มีคาห์ 3:5-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มีคาห์ 3:5-12 
ช้า ๆ  2 รอบ 
ส าหรับผู้น าที่ชั่วร้ายนั้น เขาจะ
ได้รับการเปิดเผยอะไรจากพระเจ้า
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5-7 
มีคาห์ยังคงยึดมั่นในการทรงเรียก
ของเขาและป่าวประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้า  
 แต่ในทางตรงกันข้าม การพยากรณ์ 
ของผู้ เผยพระวจนะจอมปลอมก็
เพื่อผลประโยชน์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 ไม่ใช่ทุกคนที่อ้างว่าได้รับพระ
ด ารัสของพระเจ้าแล้วจะได้รับ   
จริง ๆ  
 มีคาห์พยากรณ์ว่า วันหนึ่ งผู้  
เผยพระวจนะจอมปลอมจะต้อง   
อับอายเพราะการกระท าของตัวเอง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8   
มีคาห์กล่าวว่า ฤทธิ์อ านาจในการ
รับใช้ของเขามาจากพระวิญญาณ
ของพระเจ้า  
 ฤทธิ์อ านาจของเราก็มาจาก
แหล่งเดียวกับมีคาห์ พระเยซูทรง
บอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 
พวกเขาจะได้รับฤทธิ์อ านาจเพื่อ
เป็นพยานเรื่องของพระองค์เมื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือ
พวกเขา (กจ.1:8) 
 เราไม่สามารถเป็นพยานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหากเราพึ่งพาก าลัง
ของตัวเอง เพราะความกลัวจะท า
ให้เราไม่กล้าพูดเรื่องพระเจ้า  
 

เราจะด าเนินชีวิตและ 
เป็นพยานเพื่อพระองค์ได้ 

กจต่อเม่ือเราพึ่งพา 
ฤทธ์ิของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น 
 เมื่อเรารับเชื่อนั้น พระเจ้าทรงสถิต
อยู่กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
นั้นเอง แต่นั่นยังไม่เพียงพอ เราต้อง
เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ด้วย คือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ครอบครองชีวิตของเราทั้งหมด ซึ่ง
เราต้องทูลขอจากพระองค์ด้วยตัว
ของเราเอง และเมื่อเราเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น พระองค์ก็
จะครอบครองเราทั้งชีวิต เราก็จะมี
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าง
เต็มที่ และพระองค์ก็จะประทาน
ของประทานของพระองค์ให้กับเรา
ในการ รั บ ใช้ พ ร ะอ งค์ ต ามน้ า
พระทัยของพระองค์ 
 

อธิษฐาน 
 เราเคยทูลขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา
ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่เคย ให้เราใช้
เวลานี้ทูลต่อพระองค์  
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 แต่ถ้าเราเคยทูลขอการเต็มล้น
แล้ว ให้เราทูลขอพระองค์ทรงเติม
เราให้เต็มล้นต่อไป และเราอาจจะ
อธิษฐานเป็นภาษาแปลก ๆ กับ
พระองค์เป็นการส่วนตัวได้ด้วย 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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80 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 

 
1 ดูเถิด  ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน 
  เป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน   
  ก็เป็นการดี  และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 
2 เหมือนน้้ามันประเสริฐอยู่บนศีรษะ 
  ไหลอาบลงมาบนหนวดเครา   
  บนหนวดเคราของอาโรน   
  ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน 
3 เหมือนน้้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน   
  ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน   
  เพราะว่าพระเจ้า 
ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น   
  คือชีวิตจ้าเริญเป็นนิตย์ 
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