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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องที่รักครับ เราอยู่ในโลกนี้ที่ไม่แน่นอนและไม่มั่นคง จนกระทั่งมี

นักปรัชญาคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “สิ่งแน่นอนที่สุดในโลกนี้คือความไม่
แน่นอน” นั่นคือความจริง และผมก็อยากจะเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า “สิ่งที่
มั่นคงในโลกนี้ก็คือความไม่ม่ันคง” 

เมื่อเราอยู่ในโลกเช่นนี้ เราจะทําอย่างไร? เราจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้
อยู่รอดได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีปัญหาในขณะนี้? 

เมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ 15 บาท ขึ้นเป็น 20 บาท ขึ้นเป็น 30 บาท 
40 บาท 50 บาท 

เมื่อก่อนคนที่ทํางานธนาคาร รู้สึกมั่นคง ทํางานอย่างสบายใจ แต่
ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่เพียงทํางานด้านการเงินอย่างเดียว ต้องขายประกัน- 
ชีวิต ขายประกันภัยด้วย ดังนั้น คนเข้าไปทํางานธนาคารมาก และก็ลา 
ออกมากด้วยเช่นกัน 

มีธุรกิจอะไรที่มั่นคง? มีอาชีพอะไรที่มั่นคง?  
ดังนั้นเราจะมีอาชีพอะไร คนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อจะเรียนต่อ 

เราจะเรียนวิชาอะไรดี และคนที่จบการศึกษามาจะทํางานอะไรดี และ
แม้แต่คนที่มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง ก็ต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้ดําเนิน
ต่อไปได้เรื่อย ๆ เงินที่เรามีปัจจุบันนี้ เราจะเก็บรักษาไว้ได้อย่างไรให้     
คงอยู่ งอกเงยขึ้นมาได้? 

คําตอบคือ ไม่ทราบ เพราะไม่มีความแน่นอนอะไรเลย 
แต่สําหรับเรา พระเจ้าของเราแน่นอน และมั่นคง เมื่อเราติดสนิทอยู่

กับพระเจ้าที่แน่นอนและมั่นคง เราก็ไม่ต้องหวั่นไหว 
ในสภาพการณ์ของเศรษฐกิจที่ผันผวนนั้น เราไม่ต้องหวั่นไหวถ้าเรา

ติดสนิทกับพระองค์ พระผู้ซึ่งแน่นอนและมั่นคง เราก็จะสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ 
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เราติดสนิทกับพระองค์หรือไม่?  
เราได้จัดระบบชีวิตของเราให้ติดสนิทกับพระองค์หรือไม่? 
เราได้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นหลักการการดําเนิน

ชีวิตที่มั่นคง นิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไหน? 
เราได้เปิดชีวิตของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นําทางชีวิต

ของเราขนาดไหน ? 
เพราะถ้าเราทําเช่นนี้ เราก็จะสามารถเผชิญสังคมขณะนี้ได้อย่าง

ประสบความสําเร็จ 
เช่น สดุดีบทที่ 1 ข้อ2-3 กล่าวว่า “แต่ความปีติยินดีของผู้นัน้อยู่ใน

พระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองคท์ัง้กลางวนัและ
กลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ทีป่ลูกไว้ริมธารน ้ า  ซึง่เกิดผลตามฤดกูาล  
และใบกไ็ม่เหีย่วแห้ง  การทุกอย่างซึง่เขากระท ากจ็ าเริญข้ึน” 

หลักการของพระเจ้าจากพระธรรมตอนนี้บอกกับเราว่า กิจการของเรา
จะจําเริญขึ้นเหมือนต้นไม้ริมธารน้ํา เมื่อเราภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 

เมื่อเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการภาวนาพระวจนะของพระ -
เจ้า พระเจ้าจะอวยพระพรให้เราจําเริญขึ้นอย่างแน่นอน 

นี่คือ 1 ตัวอย่างจากพระวจนะของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตอย่าง
ประสบความสําเร็จในสังคมโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน และไม่มั่นคงเช่นนี้ 

พี่น้องครับ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันในการเฝ้าเดี่ยว การ
ภาวนาพระธรรมของพระองค์ แล้วเราจะพบกับความอัศจรรย์เหลือคณา
นับกับชีวิตของเราทุก ๆ วันอย่างแน่นอน 

 
พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ 
 
        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 ขอการทรงนําและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจําวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 
 ทําความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 เมษายน   
2 พงศาวดาร 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 27  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2   
โดยทั่วไปแล้วโยธามเป็นกษัตริย์ที่
ดี (27:6) แต่ประชาชนของเขาตกต่ํา  

ผู้ติดตามเราอาจไม่ท าตามแบบอย่าง

ของเราเสมอไป แต่ถึงกระนั้น 

เราก็ยังด าเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า  

 ภาพความบาปในรัชสมัยของ
โยธามนี้ปรากฏชัดเจนในพระธรรม
อิสยาห์ 1-5 

 น่าประหลาดใจมากที่ผู้นําเดินไป
กับพระเจ้า แต่ประชาชนยังคง
ประพฤติเลวทรามต่อไป แต่เมื่อ
เราดูชีวิตของโยธามใน 2พกษ.
15:33-38 เราจะเห็นว่า โยธามมีรูรั่ว 
ในชีวิตเหมือนกันคือ เขาเดินไปกับ
พระเจ้า แต่ไม่ได้จัดการทําลายรูป
เคารพในประเทศชาติ  
 ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นไปได้ที่
โยธามเป็นผู้นําที่อ่อนแอที่ไม่กล้า
จัดการกับความบาปในประเทศ -
ชาติ หรือ อาจจะเป็นเพราะโยธาม
ไม่ได้เห็นว่ารูปเคารพเหล่านี้จะ   
มีอันตรายที่สลักสําคัญที่พระเจ้า 
ไม่ทรงพอพระทัย 
 ให้เรากลับมาที่ครอบครัว หรือ 
คริสตจักรของเรา เราต้องดําเนิน
ชีวิตไปกับพระเจ้า และในขณะ 
เดียวกัน เราก็ต้องจัดการความ
บาปในชีวิตด้วยอย่างไม่ละเลย 
เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะทําให้สมาชิก
ที่บ้านหรือในคริสตจักรของเราไม่
เห็นแบบอย่างที่ดีที่จะดําเนินตาม 
หรือเป็นการเปิดประตูบาปที่ทําให้
ซาตานโจมตีเราได้ 
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 มีอะไรในชีวิตเรา ในครอบครัว
เรา ในกลุ่มเซลล์ ในคริสตจักรของ
เราหรือไม่ ที่เราประนีประนอมหรือ
ละเลยกับความบาป ไม่ได้จัดการ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดี 139:23-24 ที่
กล่าวว่า  “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค์  ขอทรง
ลองข้าพระองค์และทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค ์ และ
ทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่ใดๆ
ในข้าพระองค์หรือไม่  และขอ
ทรงน าข้าพระองค์ไปในมรรคา
นิรนัดร์”  อธิษฐานทูลขอพระเจ้า
ทรงตรวจสอบความคิด จิตใจของ
เราว่ามีความบาปอะไรหรือไม่ที่เรา
ต้องสารภาพและจัดการ เพื่อเราจะ
ไม่ได้เปิดช่องประตูบาปให้ซาตาน
ทํางานในชีวิตของเราและคนที่อยู่
ในสายสัมพันธ์ของเราได้ 
 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 2 เมษายน   
2 พงศาวดาร 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 28 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ทําไมคนยูดาห์จึงตกต่ํา และพ่าย-
แพ้เช่นนี้? (ข้อ 1-6,19,23) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 3  ลองนึกภาพความโหดร้าย
น่าสยดสยองของศาสนาที่เอาเด็ก
มาเผาบูชายัญ  
 พระเจ้าทรงลงโทษอาณาจักรนี้
เพราะความชั่วของอาหัส แม้ทุก
วันนี้ ก า รกร ะทํ า เช่นนี้ ก็ ยั งค ง
หลงเหลืออยู่  
 การนําเด็กมาเผาบูชายัญแก่
บรรดาเทพเจ้าแห่งความสะดวก-
สบาย ความประหยัดและความสุข 

ชั่วครั้งชั่วคราวยังดําเนินต่อไปใน
รูปการทําแท้ง  
 ถ้าอาหัสผู้ชั่วร้ายรู้ว่าการทําแท้ง
มีปริมาณมากเพียงใดในปัจจุบัน 
เขาคงประหลาดใจ  
 เราจะยอมให้เด็กๆ มาหาพระ -
คริสต์ได้ (มธ.19:14) ก็ต่อเมื่อเรา
ยอมให้พวกเขาได้ลืมตาดูโลก
เสียก่อน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22 
 ความยากลําบากและการดิ้นรน
จะทําลายคนหรือกระตุ้นให้คน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้  
 ในกรณีของอาหัส ปัญหามาก-
มายทําให้จิตวิญญาณของเขา     
ล่มสลาย แต่เราไม่จําเป็นต้องตอบ-
สนองอย่างอาหัส  
 เมื่อเผชิญปัญหาหรือโศกนาฏ-
กรรม เราต้องจําไว้ว่าความยาก-
ลําบาก ทําให้เราเติบโต (ยก.1:2-4)  
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อย่าละทิ้งพระเจ้าเมื่อเรา 

เผชิญการทดลอง จงหันมาหา

พระองค์และฉวยโอกาสนี้ 

ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

 ขณะนี้เราเผชิญปัญหา หรือการ
ทดลองอะไรหรือไม่? จงให้ปัญหา
และการทดลองนั้นสร้างชีวิตของเรา 
ไม่ใช่ทําลายเรา ทําให้เราใกล้ชิด 
พระเจ้า ไม่ใช่ห่างไกลพระเจ้า การ
ที่ปัญหาและการทดลองจะเป็น    
แง่บวกหรือแง่ลบนั้นขึ้นอยู่กับเรา
ตัดสินใจเอง แล้วเราจะตัดสินใจ
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
เรา เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรง
สอนอะไรเราบางสิ่ง อาจจะเป็น
เรื่องความอ่อนแอในชีวิต หรือ การ
ที่เราตัดสินใจผิดพลาด ทูลขอพระ- 

วิญญาณบริสุทธิ์ประทานสติปัญญา 
ให้กับเราที่เราจะรู้ต้นเหตุของปัญหา 
และรู้วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไข
ปัญหานั้นได้ 
 อธิษฐานขอกําลังและการดลจิต
ดลใจจากพระเจ้าที่เราจะอ่านและ
ภาวนาพระวจนะ สามารถจดจํา
พระวจนะและนําพระวจนะนั้นมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ 
 ให้เราคิดทบทวนถึงสิ่งดีที่พระ-
เจ้าประทานให้กับเรา และใช้เวลา
นี้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ง
ที่พระเจ้าประทานกับเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 3 เมษายน   
2 พงศาวดาร 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 29 
ช้า ๆ  1 รอบ 

ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมในตอนนี?้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 22 เลือดที่ประพรมบนแท่น
บูชาหมายถึงสัตว์ที่ไม่มีความผิด
ซึ่งถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อรับ
โทษความผิดบาปของคนที่ถวาย  
สัตว์ตายเพื่อให้คนบาปมีชีวิตอยู่  
 พิธีนี้เล็งถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์ 
พระบุตรที่สมบูรณ์ของพระเจ้าจะ
ทรงถวายชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจาก
ความบาปของพระองค์บนกางเขน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………..……………
…………………………………………
…………………….……………… 
…………………………………………
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เพื่อให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปและมี
ความผิดรอดพ้นจากการที่เขาควร
ได้รับ (ฮบ.10:1-14) 
 

ข้อ 31 เครื่องบูชาขอบพระคุณ 
เป็นเครื่องสันติบูชาชนิดหนึ่ง (ดู 
ลนต.7:12-15) ถวายเพื่อแสดง
ความขอบพระคุณพระเจ้า  
 เนื่องจากเป็นเครื่องสันติบูชา 
เครื่องบูชานี้จึงแสดงถึงการฟื้นฟู
สันติภาพและสามัคคีธรรมกับ   
พระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11 
 คนเลวีซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ให้
รับใช้ในพระวิหารถูกอาหัสผู้ชั่ว
ร้ายสั่งห้ามปฏิบัติงาน (28:24) แต่
เฮเซคียาห์เรียกคนเลวีกลับมาทํา
หน้าที่อีกครั้ง โดยเตือนพวกเขาว่า
พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้ทํางาน
รับใช้ 
 
 

 เราอาจไม่ต้องเผชิญกับกษัตริย์
ชั่วร้าย แต่ความกดดันหรือความ
รับผิดชอบอาจทําให้เราหยุดเติบโต
และไม่เกิดผล  

เมื่อเรารับหน้าที่ท างานรับใช้  

อย่าละเลยหน้าที่ของเรา ถ้าเราหยุด

ท างานรับใช้ไม่ว่าจะตั้งใจ 

หรือเพราะสภาพแวดล้อม  

จงหาโอกาส (และฟัง“เฮเซคียาห์”)  

ที่พระเจ้าจะทรงส่งมาเพื่อเรียกเรา

กลับไปปฏิบัติหน้าที่ แล้วจงพร้อม

ที่จะลงมือท างานเช่นเดียวกับคนเลวี 

(29:12-15) 

 เราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้า
ทรงส่งคนมาหนุนใจให้เรารับใช้ 
พระเจ้า หรือมีประสบการณ์กับการ
ยืนหยัดกับพระเจ้าบ้างหรือไม่ 
อย่างไร ? ให้เขียนบันทึกไว้ เพื่อ
จะใช้ในการหนุนใจตัวเราได้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการ
ทรงนําของพระเจ้า ที่นําเรากลับมา
หาพระองค์ และหนุนใจเราให้รับใช้
พระองค์อีกครั้งหนึ่ง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงเจิมเราด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ เต็มล้นด้วยพระองค์และ
พระทัยของพระองค์เป็นหัวใจของ
เรา เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิต
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า
ได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
เพื่อเราจะสามารถชนะเนื้อหนัง
ของเราได้ เพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิต
ของเราในสิ่ งที่ ดี  สิ่ งที่ ทรงคุณ 
เพื่อให้เราจะสามารถดําเนินชีวิต
ของเราไปจนสุดศักยภาพของเรา
ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 4 เมษายน   
2 พงศาวดาร 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 30 
ช้า ๆ 1 รอบ 
แม้คนเลวีไม่ได้ชําระตัวแต่ก็ยัง
รับประทานปัสกาทั้ง ๆที่ขัดต่อ
ธรรมบัญญัติ  ซึ่งในข้อ 18-19 ให้
คําตอบในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 10 
อัสซีเรียเพิ่งพิชิตอาณาจักรเหนือ
คืออิสราเอลไปได้ไม่นาน และ
ประชาชนส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อน
ไปยังประเทศต่างๆ  
 เฮเซคียาห์ส่งข่าวไปถึงคนหยิบ
มือที่เหลืออยู่โดยเชิญพวกเขามา  

ร่วมฉลองเทศกาลปัสกา (30:1) แต่
คนส่วนใหญ่ตอบสนองด้วยการ
เยาะเย้ยเหยียดหยาม  
คนอื่นอาจจะเยาะเย้ยเราเมื่อเรา

พยายามส่งเสริมการฟ้ืนฟูและ 

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  

เราพร้อมจะถูกเยาะเย้ย 

เพราะความเชื่อหรือไม่  

อย่าหว่ันไหวเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 

จงยึดมั่นในความเชื่อ 

อย่างที่เฮเซคียาห์ท าแล้ว 

พระเจ้าจะทรงให้เกียรติเรา 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14  เช่นเดียวกับที่ปุโรหิตชําระ
พระวิหาร (29:4,5) ประชาชนก็
ชําระเมืองจากรูปเคารพต่างชาติ
แล้วชําระตนเองให้พร้อมสําหรับ
การนมัสการ (30:17-19)  
 แม้แต่กษัตริย์ที่ดีของยูดาห์ก็ยัง
รู้สึกว่า การกําจัดรูปเคารพและ
แท่นบูชาในสถานบูชาบนที่สูงนั้น
เป็นงานที่ยากลําบาก(2พกษ.14:4;  
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2 พงศาวดาร 20:33) แต่ในที่สุด 
เฮเซคียาห์ก็ทํางานนี้ได้สําเร็จโดย
ความช่วยเหลือของประชาชน 
 

ข้อ 15  ประชาชนกระตือรือร้น
อย่างยิ่งที่จะฉลองปัสกาและนํา
เครื่องบูชามาที่พระวิหารจนกระทั่ง
ปุโรหิตและคนเลวีละอายใจที่ตน- 
เองไม่กระตือรือร้น  
 คนทั่วไปที่มีความเชื่อที่กระตือ-
รือร้นทําให้ผู้รับใช้มีกําลังใจทํางาน  
 ปัจจุบันนี้  ฆราวาสที่ทุ่มเทใน
ความเชื่อก็ควรกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
ในคริสตจักรกระตือรือร้นยิ่งขึ้นใน
การรับใช้พระเจ้า  
 ฆราวาสควรมีส่วนร่วมในการ
บริหารคริสตจักรและในกระบวนการ 
การตัดสินใจ คริสตจักรต้องการ 
แบบอย่างความเชื่อที่ดีจากคน
เหล่านี้ 

คริสตจักรในปัจจุบันนี้   

เราทุกคนคือปุโรหิตของพระเจ้า 

การรับใช้พระเจ้านั้น 

เป็นงานของทุกคนในคริสตจักร  

 

 ไม่ใช่เพียงศิษยาภิบาล หรือผู้รับ
ใช้พระเจ้าเต็มเวลา แต่เราทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในการรับใช้ และให้
เรารับใช้ตามของประทานของเรา
อย่างสัตย์ซื่อและอย่างเต็มที่ เพราะ 
เมื่อเราทําเช่นนี้แล้ว คริสตจักรก็ 
จะจําเริญขึ้น อาณาจักรของพระเจ้า 
ก็จะขยายออกไป น้ําพระทัยของ
พระเจ้าก็จะสําเร็จได้  
 สําหรับตัวของเรานั้น เราได้รับ-
ใช้พระเจ้าอะไรบ้างในคริสตจักร
ของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า 
สําหรับของประทาน ทักษะ ความ-
สามารถที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรา เพื่อเราจะสามารถรับใช้พระ -
เจ้าในคริสตจักร ทูลขอพระเจ้าทรง
นําในการรับใช้พระเจ้าเป็นทีมใน
คริสตจักรของเราร่วมกันกับพี่น้อง 
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ทุกคน เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะ
มาตั้งอยู่ได้ในคริสตจักร ในครอบ-
ครัวของเรา และจะส่งผลไปสัมผัส
ชุมชนได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 เมษายน   
2 พงศาวดาร 31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 31 
ช้า ๆ 1 รอบ 

ท่านได้รับบทเรียนและตัวอย่าง
ด้านต่าง ๆ ของการถวายอย่างไร
บ้างจากพระธรรมตอนนี้? (ข้อ4-
10) ______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 20,21 
เนื่องจากเฮเซคียาห์ได้ทํา “สิง่ทีดี่
และชอบ และซือ่สัตย์ต่อพระ-
พกัตรพ์ระเยโฮวาห์” จิตวิญญาณ
ของคนยูดาห์จึงได้รับการฟื้นฟู  
 การกระทําของเฮเซคียาห์เป็น
แบบอย่างที่ดีสําหรับเราในการ
ฟื้นฟู  [1] เขาระลึกถึงพระเมตตา 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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ของพระเจ้า (30:9) [2]มุ่งมั่นต่อไป
แม้จะถูกเยาะเย้ย (30:10) [3]กําจัด
อิทธิพลชั่วออกจากชีวิตอย่างจริงจัง 
(30:14; 31:1) [4]วิงวอนแทนประชา- 
ชนโดยทูลขอการอภัยโทษจาก 
พระเจ้า (30:15-20) [5]ยอมให้มี
การนมัสการทั้งๆ ที่ไม่ได้เตรียม-
การล่วงหน้า (30:23) [6]ถวายเพื่อ
งานของพระเจ้าด้วยความใจกว้าง 
(31:3)  
 ถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไป จง
พิจารณาดูว่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้มา
ปฏิบัติได้อย่างไรและจงอุทิศชีวิต
แด่พระเจ้าอีกครั้ง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ4-8 
 เฮเซคียาห์นําระบบการถวาย 
สิ บ ล ด ก ลั บ ม า อี ก ค รั้ ง  คื อ ใ ห้
ประชาชนถวายทรัพย์สินหนึ่ ง    
ในสิบให้ปุโรหิตและคนเลวีเพื่อ
พวกเขาจะมีอิสระในการรับใช้  
พระเจ้าและประชาชน ประชาชนก็
ตอบสนองทันทีด้วยความใจกว้าง  

 คนของพระเจ้าควรสนับสนุนการ
ทํางานของพระเจ้า เราถวายสิบลด
ให้พระเจ้าอย่างสม่ําเสมอหรือไม่  

ความใจกว้างจะท าให้เรา 

ชื่นชมยินดีในการถวายและพระเจ้า

ก็จะทรงพอพระทัยในการถวายนั้น 

(2คร.8,9)  

 คริสตจักรคงเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากหากผู้ เชื่อทุกคนถวาย
เช่นนี้อย่างสม่ําเสมอ 
 เราเคยได้ยินหรือมีประสบการณ์
การอวยพระพรจากพระเจ้าอะไร 
บ้างในเรื่องการถวายสิบลด? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงนํา
ชีวิตของเราที่จะดําเนินชีวิตอย่าง
สัตย์ซื่อกับพระองค์ในทุก ๆ เรื่อง
รวมทั้งเรื่องการถวายสิบลด  



  เมษายน – 17 

 ทบทวนการถวายของเราว่ า    
เราสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดกับ
คริสตจักรของเราหรือไม่? ถ้าไม่ 
ให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้า ให้
เรากลับใจใหม่ และในอาทิตย์นี้ ให้
เรานําทรัพย์ที่เราควรถวายนั้นไป
ถวายที่คริสตจักรของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 เมษายน   
2 พงศาวดาร 32:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
32:1-23 ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อเผชิญกับปัญหาเฮเซคียาห์ทํา
อย่างไรบ้าง จึงพบกับชัยชนะใน
ศึกครั้งนี้  ?  (ข้อ3-8) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  เมื่อเฮเซคียาห์
หวาดกลัวว่าอัสซีเรียจะมาโจมตี 
เขาตัดสินใจทําสิ่ งที่สํ าคัญสอง
ประการคือ  
 ทํ าทุกอย่ าง เท่ าที่ ทํ า ได้ เพื่ อ
จัดการกับสถานการณ์นั้น และ
วางใจในพระเจ้าสําหรับผลที่จะ
เกิดขึ้น  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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 นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือ
น่ากลัว  

จงท าสิ่งที่ท าได้เพื่อแก้ปัญหาหรือ

ท าให้สถานการณ์ดีขึ้น  

แต่ก็มอบสถานการณ์น้ันให้พระเจ้า

ด้วยการอธิษฐานและวางใจว่า

พระองค์ทรงมีทางออก 

 

ข้อ 7,8             เฮเซคียาห์มอง
สถานการณ์ด้วยความเชื่อ ตราบใด
ที่เฮเซคียาห์อยู่ฝ่ายพระเจ้า จํานวน 
ของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีความหมาย
อะไร  
 ชัยชนะนั้น "นีเ่ป็นพระวจนะของ
พระเจ้าทีใ่ห้ไว้กบัเศรุบบาเบลว่า  
มิใช่ด้วยก าลงั  มิใช่ด้วยฤทธานุ-
ภาพ  แต่ด้วยวิญญาณของเรา  
พระเจ้าจอมโยธาตรสัดงัน้ีแหละ” 
(ศคย.4:6) เฮเซคียาห์ให้กําลังใจ
ประชาชนได้ด้ วยความมั่ น ใ จ 
เพราะเขามั่นคงในจุดยืนกับพระ-
เจ้า  

 เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือไม่? เรา
อาจจะไม่ได้เผชิญกองทัพศัตรู แต่
เราจะชนะการต่อสู้ที่ต้องเผชิญ  
ทุกวันได้ด้วยกําลังของพระเจ้า 
 เมื่อพบปัญหานั้น 2 ด้านที่เรา
ต้องทําคือ ทําส่วนของเรา และทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
ความสําเร็จไม่ใช่อยู่ที่เรา แต่อยู่ที่ 
พระเจ้า นี่คือหลักการของพระเจ้า  

พระองค์อาจจะช่วยเราให้พ้นปัญหา

โดยการตอบเราทันที แต่พระเจ้า

ทรงต้องการให้เรามีส่วนร่วมด้วย 

และในขณะเดียวกันพระองค์ทรง

ต้องการสอนเรา และเปลี่ยนแปลง

เราให้เติบโตขึ้นจากปัญหานั้นด้วย  

 ขณะนี้ เรามีปัญหาอะไรบ้าง เรา
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 และเมื่อเราได้รับคําตอบแล้ว เรา
ได้เรียนรู้อะไรกับพระเจ้า เราได้รับ
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์นี้
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงรักเรา 
และทรงเป็นห่วงเรา ความใหญ่ยิ่ง
ของพระองค์เหลือจะหยั่งรู้ ความ
รอบรู้ของพระองค์ไม่มีจํากัด ให้เรา
ใช้เวลานี้สรรเสริญพระเจ้า อาจจะ
ด้วยพระธรรมสดุดี 8 หรือร้องบท
เพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่” สรรเสริญ
พระองค์ 
 อธิษฐานเรื่องปัญหาที่เราเผชิญ
อยู่ขณะนี้ ทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้เรารู้ว่าอะไรคือส่วนที่
เราต้องกระทํา อะไรคือสิ่งที่เราต้อง
ทูลขอต่อพระองค์ และอธิษฐาน
ตามที่พระองค์ทรงนําเรานั้น 

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

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 7 เมษายน   
2 พงศาวดาร 32:24-33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 
32:24-33 ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของ
กษัตริย์เฮเซคียาห์? (ข้อ 27-29) 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 31  
บาบิโลนค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็นมหา- 
อํานาจของโลกอย่างเงียบๆ ในขณะ 
เดียวกันอาณาจักรอัสซีเรียก็ค่อยๆ 
เสื่อมลงเพราะความขัดแย้งภายใน
และเพราะกษตัริย์ที่ออ่นแอหลายองค์  
 ในที่สุดอัสซีเรียก็ล่มสลายในปี 
612 ก่อน ค.ศ.แล้วบาบิโลนภายใต้
การปกครองของเนบูคัดเนสซาร์   
ก็กลายเป็นประเทศที่โดดเด่น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 31 
ทําไมพระเจ้าจึงทรงปล่อยเฮเซคี-
ยาห์ไว้ตามลําพัง  
 หลังจากที่เฮเซคียาห์ได้รับการ
รักษาให้หายโรค เขาก็เย่อหยิ่งขึ้น 
เมื่อคณะฑูตมาถามถึงการหายโรค
อย่างอัศจรรย์ครั้งนี้ พระเจ้าก็ทรง
นิ่งเฉยเพื่อดูว่าเฮเซคียาห์จะตอบ-
สนองอย่างไร  
 น่าเสียดายที่การกระทําของเฮ-
เซคียาห์แสดงให้ เห็นว่าเขาไม่
สามารถควบคุมความเย่อหยิ่งได้ 
เฮเซคียาห์อวดความสําเร็จของ
ตนเองแทนที่จะกล่าวถึงพระเจ้า  
(2พกษ.20:12-19)  

ความเย่อหยิ่งคือท่าทีใดก็ตาม 

ที่ยกย่องความพยายามหรือ

ความสามารถของเรา 

เหนือกว่าพระเจ้าหรือเหยียดหยาม

พระราชกิจของพระองค์ในชีวิตเรา  
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 ความเย่อหยิ่งทําให้เรายกย่อง 
ตัวเองและดูหมิ่นคนอื่น พระเจ้า
ทรงต้องการให้เราเชื่อมั่นในตนเอง 
เคารพ ตนเองอย่างถูกต้อง และยินดี
เมื่อเราประสบความสําเร็จ แต่พระเจ้า 
ไม่ทรงเห็นด้วยเมื่อเราขโมยเกียรติ 
จากสิ่งที่พระองค์ทรงทํา หรือคิดว่า
ตัวเราเองเหนือกว่าคนอื่น 
 เราต้องระวังท่าทีของเราที่มีต่อ
ความสําเร็จให้ดี คือให้ความสําเร็จ
ทําให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า และ
ได้รับความสําเร็จต่อไป นั่นคือเรา
ต้องถ่อมใจและสรรเสริญพระเจ้า  
 และอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นแง่ลบ คือ
ภูมิใจและหยิ่ง ในที่สุดเราก็จะก้าว
ไปสู่ความล้มเหลวได้ 
 ดังนั้น อะไรคือความตั้งใจของ
เราที่เราจะมีต่อความสําเร็จในแต่
ละครั้ง และเมื่อเราตั้งใจเช่นนี้ เรา
จะต้องตัดสินใจทําอะไรบ้างใน
ความสําเร็จแต่ละครั้งของเรา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระเจ้าทรงใช้เราเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกประการ  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราในเชิงปฏิบัติว่า เราจะถ่อมใจและ 
ถวายเกียรติแด่พระองค์ใน แต่ละ-
สถานการณ์ได้อย่างไร  อธิษฐาน
สําหรับสถานการณ์ขณะ นี้ ของเรา 
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ให้ถวาย
เกียรติแด่พระองค์เสมอ 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรวจ-
สอบชีวิตของเรา เพื่อเราจะไม่ก้าว
เข้าไปสู่การทดลองแบบโซโลมอน 
และทูลขอพระเจ้าประทานกําลัง
กับเราที่จะชนะการทดลองนั้นได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 เมษายน   
2 พงศาวดาร 33 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 33 
ช้า ๆ 1 รอบ 
อะไรคือจุดดีและจุดเลวของกษัตริย์
มนัสเสห์ที่เราเห็นได้จากพระธรรม 
ตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17 
แม้ประชาชนจะนมัสการพระเจ้า
เพี ยงองค์ เดี ยว  แต่พวกเขาก็
นมัสการพระองค์ผิดวิธี  
 พระเจ้ าทรงบอกให้พวกเขา
ถวาย เครื่ อ งบูช าในสถานที่ ที่
กําหนดไว้เท่านั้น (ฉธบ.12:13,14) 
กฎนี้ป้องกันไม่ให้ประชาชนเปลี่ยน 



  เมษายน – 23 

วิธีนมัสการ ทั้งยังปกป้องพวกเขา
จากอิทธิพลของพิธี กรรมของ
ศาสนาต่างชาติด้วย  
 น่าเสียดายที่ประชาชนยังคงใช้
สถานบูชาบนที่สูงเหล่านี้ในการ
นมัสการ โดยไม่รู้ว่า [1] พวกเขา
กําลังทําสิ่งที่พระเจ้าทรงต่อต้าน 
และ [2] สถานที่เหล่านี้ผิดต่อ
บทบัญญัติของพระเจ้า  
 ประชาชนนํ าคว ามเชื่ อขอ ง
ศาสนาต่างชาติมาผสมผสานกับ
การนมัสการพระเจ้า การทําเช่นนี้
ทําให้เราสับสนว่าพระเจ้าทรงเป็น
ผู้ใด เราต้องไม่ปล่อยให้อิทธิพล
ทางโลกที่แอบแฝงอยู่มาบิดเบือน
วิธีการนมัสการของเรา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12,13   
มนัสเสห์คงเป็นกษัตริย์ชั่วอันดับ
แรกๆ  
 เขาทําบาปทุกประเภทรวมทั้ง
การกราบไหว้รูปเคารพ นําโอรสมา
เผาบูชายัญและทําให้พระวิหารเป็น 

มลทิน แต่ในที่สุดมนัสเสห์ก็สํานึก
ในความบาปและร้องขอการอภัย-
โทษจากพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรง
ฟัง  
 ถ้าพระเจ้าทรงยกโทษให้มนัส -
เสห์ได้ พระองค์ก็ทรงยกโทษบาป
ให้ทุกคนได้  

ถ้าเรารู้สึกผิดอย่างรุนแรง และ

สงสัยว่าใครจะยกโทษให้เราได้  

จงมีความหวังอีกครั้ง 

ไม่มีใครท าบาปเกินกว่าที่พระเจ้า 

จะทรงยกโทษให้ได้ 

หากเขากลับใจก่อนจะถึงวันตาย 

 
 ประเด็นสําคัญของการทําบาป
ไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่เขาทําบาป แต่
อยู่ที่ว่า หลังจากเขาทําบาปแล้ว 
เขาทําอะไรต่อไป มี 2 ทางที่ทําได้
คือ ถลําลึกลงไปอีก หรือเสียใจ 
กลับใจใหม ่
 กษัตริย์มนัสเสห์เป็นตัวอย่างที่ดี
ที่เมื่อทําบาปแล้วกลับใจใหม่ และ
พระเจ้าก็ยังให้โอกาสในการกลับใจ 
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นั้นด้วย เราเองถ้าทําบาปแล้วกลับ
ใจพระเจ้าก็ให้โอกาส และสําหรับ
เพื่อนของเรา ญาติพี่น้องของเรา 
เมื่อ เขากลับใจ เราก็ควรจะให้
โอกาสเขาด้วยเช่นกัน ใช่หรือไม่?  
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าทรงยกโทษเรา ให้โอกาส
กับเราเมื่อเรากลับใจใหม่ เราก็
สามารถกลับมาหาพระองค์ได้  
 อธิษฐานเผื่อคนที่ทําผิดต่อเรา 
และถ้าเขากลับใจใหม่แล้ว ให้เรา
อธิษฐานยกโทษให้กับเขา และทูล
ขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาที่จะ
ช่วยเหลือเขาอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 9 เมษายน   
2 พงศาวดาร 34  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 34 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากชีวิตของโยสิยาห์จากพระธรรม
บทนี้?_____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19 
 มนุษย์มีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือ
มองว่าความบาปเป็นเรื่องเล็กน้อย 
เรามักแก้ตัว โทษคนอื่น หรือลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่โยสิยาห์
ไม่เป็นเช่นนั้น  
 เขาใจหายที่ประชาชนละเลย
บทบัญญัติและโศกเศร้าถึงขั้นฉีก
ฉลองพระองค์  
 

 การตระหนักถึงบาปอย่างแท้จริง
นั้นนําไปสู่ “ความเสียใจอย่างที ่
ชอบพระทยัพระเจ้าย่อมกระท า
ให้กลบัใจใหม่ ซึง่น าไปถึงความ- 
รอดและไม่เป็นที ่น่าเสียใจ ” 
(2คร.7:10)  

เราไม่ควรแก้ตัวให้ความบาป  

โทษคนอื่น หรือแกล้งท าเป็นว่า

บาปนั้นไม่เลวร้ายอะไร พระเจ้า

ทรงถือว่าความบาปเป็นเรื่องใหญ่

และพระองค์ทรงต้องการให้เรา

ตอบสนองด้วยความเสียใจ 

อย่างแท้จริงแบบที่โยสิยาห์ท า 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 31   
เมื่อโยสิยาห์อ่านหนังสือธรรม -
บัญญัติที่ ฮิ ลคี ยาห์พบ ( 34:14)  
โยสิยาห์ก็ตอบสนองด้วยการกลับ
ใจใหม่และถ่อมตน เขาสัญญาจะ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า
ที่เขียนไว้ในหนังสือนั้น  
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 สําหรับเราในเวลานี้พระคัมภีร์
เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่ง “ไม่
ตายและทรงพลานุภาพ ” (ฮบ. 
4:12) เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าพระ-
เจ้าทรงต้องการให้เราทําอะไรถ้า
เราไม่อ่านพระคัมภีร์และการอ่าน
พระวจนะของพระเจ้าเพียงอย่าง
เดียวก็ยังไม่พอ เราต้องเต็มใจจะ
ทําตามที่พระวจนะบอกไว้ด้วย  

หนงัสือธรรมบัญญัติที่ซ่อนอยู่ใน

พระวิหารก็ไม่ต่างจากพระคัมภีร์ 

ที่ซ่อนอยู่บนหิ้งหนังสือ พระคัมภีร์

ที่เราไม่ได้อ่านก็ไร้ประโยชน์ 

 ในเดือนนี้ที่ เราเฝ้าเดี่ยว อ่าน
พระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน
นั้น มีเรื่องอะไรบ้างที่พระเจ้าทรง
เตือนเรา และเราได้ตอบสนอง
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงโปรด
เมตตาให้เราเห็นความรุนแรงของ
ความบาปที่เราจะต้องทิ้ง ความ
ขยะแขยงของความบาปที่เราจะ
เกลียดชังและไม่คิดที่จะหวนกลับ 
ไปหามันอีก และทูลขอพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ประทานกําลังให้กับเราที่
เราจะชนะความบาป และเนื้อหนัง
ที่อ่อนแอของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 10 เมษายน   
2 พงศาวดาร 35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 35 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ท่านคิดว่า
อะไรเป็นเหตุทําให้กษัตริย์โยสิยาห์
ต้องพ่ายแพ้ต่ออียิปต์? (ข้อ 21-22) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20      เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 
609 ก่อน ค.ศ.  
 สามปีก่อนหน้านี้นีนะเวห์ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของอัสซีเรียถูกชาวบาบิ
โลนทําลายไปแล้ว ชาวอัสซีเรียที่
พ่ายแพ้ได้มารวมตัวกันใหม่ที่ฮา
รานและคารเคมิช แต่บาบิโลนส่ง
กองทัพมาทําลายล้างชาวอัสซีเรีย
ให้สิ้นซาก  
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 ฟาโรห์เนโคต้องการให้อิยิปต์เป็น
มหาอํานาจของโลก เขาจึงกังวลที่
อํานาจของบาบิโลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ดังนั้นเนโคจึงยกทัพขึ้นเหนือไป 
ช่วยชาวอัสซีเรียที่คารเคมิช  
 โยสิยาห์ถูกสังหารและยูดาห์ตก
เป็นเมืองขึ้นของอียิปต์ (2พกษ . 
23:25-30 บันทึกเหตุการณ์อันน่า
เศร้านี้ แม้โยสิยาห์จะติดตามพระ-
เจ้า แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ยกเลิกการ
พิพากษายูดาห์ เพราะบาปของ
มนัสเสห์และการกลับใจที่ผิวเผิน
ของอิสราเอล)  
 เนโคเดินทางต่อไปถึงคารเคมิช
และต้านทานกองทัพบาบิโลนไว้ได้
สี่ปี แต่ในปี 605 เขาก็พ่ายแพ้ราบ
คาบ จากนั้นบาบิโลนก็กลายเป็น
มหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของโลก 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21-24 
โยสิยาห์ไม่สนใจสาส์นของเนโค 
เพ ร า ะ เน โ ค เป็ น กษั ต ริ ย์ ข อ ง
ประเทศที่ไม่เชื่อพระเจ้า  

 โยสิยาห์คิดว่าเนโคไม่ใช่ส่วน
หนึ่งในแผนการใหญ่ของพระเจ้า 
แต่นี่เป็นความคิดที่ผิดและทําให้ 
โยสิยาห์ต้องตาย  
 คนที่อ้างว่ามีข้อความจากพระ-
เจ้าอาจจะไม่ได้พูดความจริงเสมอ
ไป แต่ข้อความจากพระเจ้าก็อาจ 
จะมาในลักษณะที่เราคาดไม่ถึง 
พระเจ้าเคยตรัสกับกษัตริย์ต่างชาติ
มาแล้วในอดีต (ปฐก .12:17-20; 
20:3-7; ดู ดนล.4:1-3)  

อย่าให้อคติหรือการสันนิษฐาน 

ที่ผิดพลาดบดบังเรา 

จากข้อความของพระเจ้า 

 เหมือนในกรณีของโยสิยาห์นี้ 
เราเคยมีประสบการณ์การฟังเสียง
ของพระ เจ้ าที่ ม าจากคนที่ ไ ม่
คาดคิดหรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ใช้เวลาสรรเสริญพระเจ้า และยก
ย่องพระนามของพระองค์อาจจะ
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 8 
อ่านพระธรรมนี้เป็นการอธิษฐาน
หลาย ๆ รอบจนกระทั่งจิตวิญญาณ
ของเรารู้สึกเต็มอิ่มกับพระเจ้า 
 อธิษฐานทูลกับพระเจ้าว่า ขอ
พระองค์ทรงนําชีวิตของเราทุกย่าง
ก้าว ให้เราชัดเจนในพระสุรเสียง
ของพระองค์ไม่ว่าเสียงนั้นจะผ่าน
มาทางใครหรือสภาพใดก็ตาม อย่า
ให้เราผิดพลาดในการฟังอย่างที่
กษัตริย์โยสิยาห์ผิดพลาดนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 11 เมษายน   
2 พงศาวดาร 36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 พงศาวดาร 36 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือต้นเหตุ 
ที่ทําให้เยรูซาเล็มล่มสลาย ? (ข้อ 
5,8,9,12,16) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 22,23 
พระธรรม 2 พงศาวดารเน้นการ
นมัสการพระเจ้าที่ขึ้นๆ ลงๆ โดย  
มีพ ร ะ วิ ห า ร ที่ เ ย รู ซ า เล็ ม เป็ น
สัญลักษณ์  
 ดาวิดเตรียมการสําหรับพระ -
วิหาร โซโลมอนสร้างพระวิหารและ
จัดพิธีถวายที่ยิ่ งใหญ่ระดับโลก 
การนมัสการในพระวิหารนั้นถูก
จัดระบบไว้อย่างยอดเยี่ยม 

 แต่กษัตริย์ชั่วหลายองค์ทําให้
พระวิหารเป็นมลทินและทําให้การ
นมัสการเสื่อมถอยจนประชาชน 
ยําเกรงรูปเคารพมากกว่าพระเจ้า 
ในที่สุดกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่ง
บาบิโลนก็ทําลายพระวิหาร(36:19)  
 ไม่มีกษัตริย์ปกครอง พระวิหาร
ย่อยยับและประชาชนถูกกวาด -
ต้อนไป ทุกสิ่งที่เป็นฐานรากของ
ประเทศนี้สูญสิ้น แต่ยังดีที่มีฐาน
รากที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือพระเจ้า  

เมื่อเราสูญเสียทุกสิ่งในชีวิตไป  

เรายังคงมีพระเจ้า  

คือมีพระวจนะ การสถิตอยู่  

และพระสัญญาของพระองค์ 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16   
 พระเจ้าทรงเตือนยูดาห์เกี่ยวกับ
ความบาปของพวกเขาและพยายาม
นําประชาชนกลับมาสู่ความสัมพันธ์
กับพระองค์อย่างต่อเนื่อง แต่พวก
เขาก็ละทิ้งพระองค์ไปอีก ในที่สุด
สถานการณ์ก็เกินเยียวยา  
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จงระวังความบาปที่สะสมอยู่ในใจของเรา 

สักวันหนึ่งบาปนั้นจะแก้ไขไม่ได้

และการพิพากษาของพระเจ้า 

จะมาแทนที่พระเมตตาของพระองค์ 

ความบาปที่เราท าซ้ าซากและ 

ไม่ยอมกลับใจจะน าเราไปสู่หายนะ 

 เราต้องระวังเรื่องความบาปให้ดีๆ 
เราขอบพระคุณพระเจ้าจากพระ-
ธรรม 1 ยน.1:9 ที่กล่าวว่า “ถ้าเรา
สารภาพบาปของเรา  พระองค์
ทรงสตัย์ซือ่และเทีย่งธรรม  กจ็ะ
ทรงโปรดยกบาปของเรา  และจะ
ทรงช าระเราให้พ้นจากการอธรรม
ทัง้ส้ิน”   
 คือเราคิดว่า เมื่อเราทําบาป เรา
สารภาพ พระเจ้าก็จะทรงยกโทษ
บาปเรา แล้วก็กลับไปทําอีกโดยไม่
สนใจผล เพราะเราคิดว่า เมื่อเรา
สารภาพอีก พระเจ้าก็จะยกโทษอีก  
 แต่เราต้องระวัง เพราะบาปมีผล
อย่างแน่นอน และถ้าเราทําซ้ํา ๆ 
อีกแสดงว่าเราไม่ได้กลับใจจริง ๆ  
 

 มีความบาปอะไรที่ เ รามักจะ
พลาดหรือไม่ และเราต้องถาม
ตัวเองว่า ที่เป็นเช่นนี้ เราได้เสียใจ 
กลับใจจากบาปนั้นอย่างจริงจัง
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทบทวนชีวิตของเรา และพิจารณา
ดูว่า เรามีความบาปอะไรที่เรามัก
พลาดบ่อย ๆ ให้เราสารภาพจริง ๆ 
จัง ๆ และทูลขอพระเจ้าให้เราเห็น
ผลของมัน และเราจะได้เสียใจจริง ๆ 
และขยะแขยงความบาปนั้น และ
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สถิตอยู่ในชีวิตของเราอย่างเต็ม
ขนาด เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 
และถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และทรง
รักษาพระสัญญาที่จะนําประชากร
ของพระองค์กลับคืนสู่บ้านเกิด
เมืองนอนอีกครั้ง 
ผู้เขียน : ไม่ระบุ แต่คงเป็นเอสรา 
เบื้องหลัง : เรื่องราวในพระธรรม
เอสราต่อเนื่องจากพระธรรม 2
พงศาวดาร เป็นบันทึกประวัติ -
ศาสตร์ชาวยิวที่เดินทางกลับบ้าน
เกิดเมืองนอนหลังจากตกเป็นเชลย 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (6:21,22) 
21 ประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลบั 
มาจากการถกูกวาดไปเป็นเชลย
และทุกคนทีส่มทบกบัเขา  และ
แยกตัวออกจากการมลทินของ
บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดิน
นัน้  เพือ่จะนมสัการพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้ร ับ-
ประทาน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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

เข้าใจพระธรรมเอสรา 
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22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนม
ปังไร้เช้ือเจด็วนัด้วยความชืน่บาน  
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท า
ให้เขาชืน่บาน และทรงหนัพระทยั 
ของพระราชาอสัซีเรียมาหาเขา  
เพือ่เสริมก าลังมือของเขาใน
การสร้างพระนิเวศของพระเจ้า  
พระเจ้าแห่งอิสราเอล 

 

เอสราเป็นทั้งปุโรหิต ธรรมา-
จารย์ และผู้นําที่ดีเยี่ยม ชื่อเอสรา
แปลว่า “ช่วยเหลือ” เขาอุทิศทั้ง
ชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและประชากร 
ของพระองค์ เชื่อกันว่าเอสราเป็น
ผู้ เขียนพระธรรม 1พงศาวดาร       
2พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์ และ
สดุดี 119 เกือบทั้งหมด ทั้งยังเชื่อ
กันว่าเอสราเป็นผู้นําคณะกรรม-
การจํานวน 120 คนที่ช่วยกันรวบ 
รวมพันธสัญญาเดิม  

เอสราเขียนพระธรรมเอสรา
โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้า
และพระสัญญาของพระองค์ที่เยเร-
มีย์เผยพระวจนะไว้ คือชาวยิวจะ

กลับสู่ดินแดนของพวกเขา (ดูคํา
บรรยายใน 1:1) พระสัญญานี้เอง
เป็นชีวิตจิตใจของเอสรา  

ครึ่งหลังของพระธรรมเอสรา
กล่าวถึงชีวิตส่วนตัวของเอสรา
เพียงเล็กน้อย ความรู้ในพระวจนะ
และสติปัญญาที่พระเจ้าประทาน  
ในเอสรานั้นโดดเด่นจนกษัตริย์
แต่งตั้งเขาเป็นผู้นําชาวยิวกลุ่มที่
สองกลับกรุงเยรูซาเล็ม เอสรายัง
สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าและ
จัดระเบียบชีวิตของประชาชนด้วย 
(7:14-26) 

เอสราไม่เพียงรู้พระวจนะของ
พระเจ้าเท่านั้น แต่เขาเชื่อพระ -
วจนะนั้นและปฏิบัติตามด้วย เมื่อ
เอสราเห็นชาวอิสราเอลทําบาป
โดยแต่งงานกับคนต่างชาติและ
กราบไหว้รูปเคารพ เอสราก็ถ่อม
ตั ว ล งต่ อหน้ าพร ะ เจ้ าและทู ล
อธิษฐานเพื่อคนทั้งชาติ (9:1-15) 
การไม่เชื่อฟังของประชาชนทําให้
เอสราสะเทือนใจอย่างยิ่ง (10:1) 
การตอบสนองเช่นนี้ช่วยนําประชา-
ชนกลับมาหาพระเจ้า 
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พระธรรม 2พงศาวดารจบลง
โดยกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย
อนุญาตให้ชาวยิวเดินทางกลับ
เยรูซาเล็มได้ตามความสมัครใจ
เพื่อสร้างพระวิหารของพระเจ้า 
พระธรรมเอสราบรรยายเรื่ อ ง
ต่อจากนั้น (เอสรา 1:1-3 เกือบจะ
เหมือนกับ 2 พงศาวดาร 36:22, 
23) ประชากรของพระเจ้าสองกลุ่ม
เดินทางกลับเยรูซาเล็ม กลุ่มแรก
นําโดยเศรุบบาเบล มีผู้เดินทาง
กลับภูมิลําเนาจํานวน 42,360 คน 
(บทที่2) เมื่อมาถึงเยรูซาเล็มพวก
เขาก็เริ่มสร้างแท่นบูชาและวาง
ฐานรากพระวิหาร (บทที่3) แต่ผู้
อยู่อาศัยเดิมในถิ่นนั้นเริ่มต่อต้าน 
ใส่ร้าย และปล่อยข่าวลือจนการ
ก่อสร้างหยุดชะงักไป (บทที่4) ใน
ระหว่างนี้เองผู้เผยพระวจนะฮักกัย
และเศคาริยาห์ได้ให้กําลังใจประชา-
ชน (บทที่5) และในที่สุดกษัตริย์   
ดาริอัสออกพระราชกฤษฎีกาให้
ทํางานจนสําเร็จ (บทที่6) 

58 ปีต่อมา เอสรานําชาวยิว
อีกกลุ่มหนึ่ งออกจากเปอร์ เซีย 
เอสรามีหน้าที่บริหารบ้านเมืองโดย
ได้รับการคุ้มครองจากทั้งพระราช
กฤษฎีกาและอํานาจของกษัตริย์
อารทาเซอร์ซีสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย 
(บทที่  7-8)  ทันทีที่ เอสรามาถึง
เยรูซาเล็ม เขาก็รู้เรื่องการแต่งงาน
ระหว่ างคนของพระเจ้ ากับคน
ต่างชาติที่อาศัยอยู่รอบๆ เอสรา
คร่ําครวญอธิษฐานเพื่อคนทั้งชาติ 
(บทที่9)  และการสารภาพบาป
อ ย่ า ง ถ่ อ ม ตั ว ข อ ง เ ข า ก็ เ ป็ น
แบบอย่างที่ทําให้เกิดการฟื้นฟูขึ้น
ในชาติ (บทที่10) เอสราเป็นคน
ของพระเจ้าและเป็นวีรบุรุษอย่าง
แท้จริง เขาเป็นแบบอย่างของคน
อิสราเอลในสมัยนั้นและควรเป็น
แบบอย่างของเราด้วย 

เมื่ออ่านพระธรรมเอสรา จงระลึกถึง

เอสราผู้ถ่อมตน เชื่อฟังพระเจ้า 

และเป็นผู้ช่วยเหลือ จงอุทิศชีวิต

ทั้งหมดของเราเพื่อรับใช้พระเจ้า

เช่นเดียวกับเอสรา 
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วันที่ 12 เมษายน   
เอสรา 1-2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอสรา 1-2  ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทที่ 1:5 กษัตริย์ไซรัสปกครอง
อาณาจักรทั้ งหมดที่แต่ เดิมคือ 
อัสซีเรียและบาบิโลน  
 อัสซีเรียกวาดต้อนชาวอิสราเอล
จากอาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) 
ไปเมื่อปี 722 ก่อน ค.ศ. ต่อมาในปี 
586 บาบิโลนซึ่งขึ้นมามีอํานาจก็
กวาดต้อนชาวอิสราเอลจากอาณา-
จักรใต้ (ยูดาห์) ไปเป็นเชลยอีก  
 

 ดังนั้นเมื่ออาณาจักรเปอร์เซีย
เรืองอํานาจ ไซรัสก็ประกาศให้
อิสรภาพแก่ชาวยิวทั้ง 12 เผ่า แต่
มีเพียงเผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามิน
เท่านั้นที่ตอบสนองและเดินทาง
กลับไปบูรณะพระวิหาร  
 ส่วนอีก 10 เผ่าจากอาณาจักร
เหนือนั้นพ่ายแพ้ต่ออัสซีเรียอย่าง
ยับเยินและกระจัดกระจายไป  
 นอกจากนี้พวกเขายังตกเป็น
เชลยเป็นเวลานานจนหลายคนคง
ไม่แน่ใจในสิทธิด้ังเดิมของตน พวก
เขาจึงไม่เต็มใจจะช่วยสร้างพระ -
วิหารขึ้นมาใหม่ 
 

บทที่ 2:59-63 บันทึกลําดับวงศ์
ตระกูลเป็นหลักฐานอ้างอิงที่สําคัญ
มากสําหรับชาวฮีบรู  
 ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าสืบเชื้อสายมา
จากอับราฮัม พวกเขาก็จะไม่ถูก
นับว่าเป็นชาวยิวอย่างแท้จริงและ
ไม่ได้เป็นสมาชิกชุมชนชาวยิว 
อย่างสมบูรณ์  
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 นอกจากนี้สมาชิกบางเผ่าเท่านั้น
จะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างเช่น 
เชื้อสายของเลวี (เหลนของอับราฮัม) 
เท่านั้นที่ทํางานรับใช้ในพระวิหารได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง บทที่ 1:5 
พระเจ้าทรงทํางานในใจของบรรดา
ผู้นํา หัวหน้าครอบครัว ปุโรหิตและ
คนเลวี ให้พวกเขาอยากจะกลับไป
เยรูซาเล็มเพื่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่  

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนั้น 

เริ่มจากภายในเมื่อพระเจ้าทรง

เปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และ

ความปรารถนาของเรา  

แล้วการเปลี่ยนแปลงภายใน 

ก็น าไปสู่การกระท าที่ซื่อสัตย์  

 หลังจากชาวยิวตกเป็นเชลยได้ 
48 ปี ประชาชนที่หยิ่งยโสก็ยอม
ถ่อมตัวลง เมื่ อท่ าทีและความ
ปรารถนาของพวกเขาเปลี่ยนแปลง
ไป พระเจ้าก็ทรงยุติการลงโทษ
ประชาชนและทรงให้โอกาสพวก
เขากลับภูมิลําเนาไปเริ่มต้นใหม่  

 เปาโลเตือนพวกเราว่า “เพราะ 
ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระท ากิจอยู่
ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา 
ทัง้ให้ประพฤติตามชอบพระทัย
ของพระองค”์ (ฟป.2:13)  

การท าตามพระประสงค ์

ของพระเจ้านั้นเริ่มต้นจาก 

ความต้องการของเราเอง  

 เราพร้อมไหมที่จะถ่อมใจลง ยอม 
รับโอกาสที่พระเจ้าประทานให้และ
มุ่งหน้าไปตามบัญชาของพระองค์? 
จงทูลขอให้พระเจ้าประทานใจ
ปรารถนาแก่เราเพื่อเราจะติดตาม
พระองค์ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดตาใจ
ของเราให้เราเห็นความสําคัญของ
พระบัญชาของพระเจ้าในเรื่องการ
เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ เรื่องการ
รับใช้พระองค์ เรื่องอาณาจักรของ 
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พระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่อย่าง 
เต็มสุดศักยภาพ และมีคุณค่าเพื่อ
พระเจ้าได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 เมษายน   
เอสรา 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอสรา 3 ช้าๆ  1 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน   
ข้อ 2,3 
สิ่งแรกที่ชาวยิวทําอย่างเป็นทางการ 
คือบูรณะแท่นบูชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 
ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าและ
การปกป้องของพระองค์  
 การสร้างแท่นบูชายังแสดงให้
เห็นถึงเป้าหมายของชนทั้ งชาติ
และการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้า
เพียงองค์เดียว  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 เศรุบบาเบลถวายเครื่องเผาบูชา
ตามที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติของ
โมเสส (ลนต.1-7) การถวายเครื่อง
บูชาเป็นสิ่งจําเป็นเพราะแสดงให้
เห็นว่าประชาชนแสวงหาการทรง
นําของพระเจ้า เป็นการอุทิศตน
เพื่อดําเนินชีวิตตามบทบัญญัติของ
พระองค์อีกครั้งและขอให้พระองค์
ทรงอภัยบาปของพวกเขาทุกๆ วัน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5 
ชาวอิสราเอลบูรณะแท่นบูชาเกือบ
ทันทีเมื่อพวกเขามาถึงดินแดนนั้น 
ผู้คนเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยการ
ถวายเครื่องบูชาก่อนจะวางฐาน
รากพระวิหารเสียอีก  
 หลังจากตกเป็นเชลยอยู่หลายปี
ประชาชนก็ได้รับบทเรียน พวกเขา
รู้แล้วว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปกป้อง
คนที่ทอดทิ้งพระองค์ ชาวบาบิโลน
นําตัวพวกเขาไปขณะที่พวกเขายัง
แข็งแรงดี  
 

 แต่ตอนนี้พวกเขามีจํานวนน้อย 
อ่อนแอ และถูกศัตรูโอบล้อม ถึง
เวลาแล้วที่พวกเขาต้องพึ่งพาฤทธิ์ 
อํานาจของพระเจ้า พวกเขาตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการเชื่อฟังพระ-
เจ้าจากใจ ไม่ใช่ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเท่านั้น  

หากเราต้องการความช่วยเหลือ 

จากพระเจ้าเมื่อเราต้องท างานใหญ่ 

เราก็ต้องให้ความส าคัญกับการ 

อยู่ใกล้ชิดพระองค์เป็นอันดับแรก 

 เพื่อเป็นการเตรียมชีวิตของเรา 
เราจึงควรมีวิถีชีวิตของการสัมพันธ์
สนิทกับพระเจ้าตั้งแต่ตอนนี้เลย 
เรามีประสบการณ์การสัมพันธ์สนิท
กับพระเจ้าอย่างไรบ้าง และเราจัด 
ระบบชีวิตของเราในการเฝ้าเดี่ยว
และการสัมพันธ์สนิทกับพระองค์
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ให้ เราอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดี 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่ง
จากพระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะ
แสวงหาเสมอ  คือทีข่้าพเจ้าจะได้
อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอด 
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดูความงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ-
วิหารของพระองค ์
 ใช้ เวลานี้ อธิษฐานสรรเสริญ   
พระเจ้า ยกย่องพระเจ้า ถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความรอบรู้
ของพระองค์ และความรักของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที่ 14 เมษายน   
เอสรา 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอสรา 4 ช้าๆ  1 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 2,3 
ศัตรูเหล่านี้อ้างว่านมัสการพระเจ้า
องค์เดียวกับเศรุบบาเบลและชาว 
ยิวอื่นๆ  
 ในแง่หนึ่งพวกเขาก็นมัสการ 
พระเจ้าจริงๆ แต่พวกเขานมัสการ
เทพเจ้าอื่นๆ ด้วย (ดู 2พกษ.17: 
27-29, 32-34, 41)  

 การทําเช่นนี้ไม่ใช่การนมัสการ
ในสายพระเนตรพระเจ้า แต่เป็น
ความบาปและการกบฏ  
 การนมัสการที่แท้จริงนั้นต้อง
อุทิศตัวแด่พระเจ้าเพียงองค์เดียว 
(อพย.20:3-5) คนต่างชาติเหล่านี้
มองพระเจ้าเป็นเพียง “รูปเคารพ” 
อีกองค์หนึ่งในบรรดารูปเคารพ
มากมายที่พวกเขากราบไหว้ แท้จริง 
แล้วคนเหล่านี้ต้องการจะก่อกวน
การบูรณะพระวิหาร  
 ผู้เชื่อในปัจจุบันต้องระมัดระวัง
คนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่กลับ
ใช้ศาสนาคริสต์เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนเท่านั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4,5          ความสิ้นหวังและ
ความกลัวเป็นอุปสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ใน   
การทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จ 
บ่อยครั้งความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้น
ขณะที่เราไม่ทันระวังตัว  
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 ความสิ้นหวังกัดกินแรงบันดาล-
ใจของเราและความกลัวทําให้เรา
ไม่กล้าทําอะไรเลย  
 จงยอมรับอุปสรรคเหล่านี้ จําไว้
ว่าประชากรของพระเจ้า ไม่ว่าจะมี
อายุมากหรือน้อย ต่างก็ต้องเผชิญ
ปัญหาเหล่านี้และเอาชนะได้ด้วย
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า  

จงยืนหยัดอย่างมั่นคง 

กับผู้เชื่อคนอื่นๆ เราสามารถ

เอาชนะความกลัวและความสิ้นหวัง

และท างานของพระเจ้าให้ส าเร็จได้ 

 

ข้อ 23      ความถดถอยและการ
ชะงักงันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและทําให้
คนงานของพระเจ้าหมดกําลังใจ  
 เชลยเหล่านี้ เผชิญปัญหาหนัก
เป็นสองเท่า (ดู 4:1-5 และ 4:6-22)  
 ผู้นําควรทําทุกวิถีทางให้งาน
เดินหน้าต่อไป แต่บางครั้งสถาน-
การณ์ก็อยู่เหนือการควบคุมของ
เราจริงๆ  
 

 เมื่อทุกอย่างหยุดชะงัก อย่าลืม
ยืนหยัดอย่างมั่นคงในพระองค์ 

การที่เราเป็นคริสเตียนนั้น 

พระเจ้าไม่ได้สัญญากับเราว่า 

เราจะไม่มีปัญหา แต่พระองค์ 

ทรงสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเรา

ท่ามกลางปัญหานั้น  

 ดังนั้นไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อเผชิญ
ปัญหา แต่ ให้ เรามีความเชื่อใน
พระองค์และทูลขอการช่วยกู้จาก
พระองค์ในปัญหานั้น ๆ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับการช่วยกู้ของพระองค์เมื่อ
เราเผชิญปัญหา และท่ามกลาง
ปัญหานั้นขอบพระคุณพระองค์
สําหรับการทรงสถิตของพระองค์ 
 ทูลขอการทรงนํา ทิศทางและ
สติปัญญาจากพระองค์สําหรับ
ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพื่อ
เราจะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหานี้
ไปได้ด้วยชัยชนะ 



42 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

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

วันที่ 15 เมษายน   
เอสรา 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอสรา 5 ช้าๆ  1 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 3-5 คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้นพยายามขัดขวางการ
บูรณะพระวิหาร  
 ขณะที่ดําเนินการโต้แย้งกันทาง
กฎหมายและรอการตัดสินอยู่นั้น 
ชาวยิวก็ยังคงทํางานต่อไป  
 เมื่อเราทํางานของพระเจ้า คนอื่น
อาจจะพยายามทําให้งานล่าช้า ทําให้ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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เราสับสนและสิ้นหวัง แต่เรายังคง
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจ  

พระเจ้าทรงท าให้พระประสงค์ 

ของพระองค์ส าเร็จในโลกได้ 

แม้คนจะขัดขวาง  

 พระเจ้าจะทรงดูแลเราเช่นเดียว 
กับที่ทรงดูแลผู้อาวุโสชาวยิว จงจด- 
จ่ออยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้า
และอย่าไขว้เขวเพราะแผนการร้าย
หรือการใส่ร้ายป้ายสี 
 เราเคยมีประสบการณ์ที่ตัดสินใจ
ที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้า ในขณะ 
เดียวกันนั้นก็ถูกต่อต้าน  แล้วเรา
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร และผลของ
การแก้ไขเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
________________________ 
 

ข้อ 11 ขณะที่คนงานกําลังก่อสร้าง
พระวิหาร ผู้ว่าการที่ทางเปอร์เซีย
แต่งตั้งขึ้นก็มาสอบถามข้อมูลว่า
ใครเป็นผู้อนุมัติการก่อสร้าง (5:3)  

 แม้ชาวยิวจะถูกข่มขู่ แต่พวกเขา
ก็ตอบอย่างกล้าหาญว่า “เราเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าแห้งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก” 
 การพูดเรื่องความเชื่อของเราให้
โลกที่ไม่เชื่อฟังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เราก็ต้องทํา เราจะรับมือกับ
ความกดดันและการข่มขู่ ได้ ก็
ต่อเมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนงาน
ของพระเจ้า  
 การจงรักภักดีต่อพระองค์ต้องมา
เป็นอันดับหนึ่ง คนอื่นเป็นอันดับ
สอง หากเราคอยระวังปฏิกิริยาและ
คําวิพากษ์วิจารณ์ของศัตรู เราจะ
จมอยู่กับความกลัว  
 หากเราพยายามเอาใจทุกคน
เพื่อไม่ให้ใครขุ่นเคือง เราก็จะไม่มี
ประสิทธภิาพในการทํางาน  

พระเจ้าทรงเป็นผู้น าของเราและ

รางวัลของพระองค์ก็ส าคัญทีสุ่ด 

ดังนั้นอย่าเสียขวัญ จงแสดงออก 

ทั้งทางค าพูดและการกระท า 

ให้ทุกคนเห็นว่าเรารับใช้พระเจ้า 



44 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าในการแก้ไขสถานการณ์ที่
คนต่อต้านงานของพระเจ้าที่เรารับ
ใช้พระองค์อยู่นั้น หรือต่อต้านใน
การที่เราเป็นคริสเตียนนั้น ให้เรา
ทูลเฉพาะเจาะจงปัญหานั้น ๆ กับ
พระเจ้า  และขอพระองค์ทรงนําเรา
ในปัญหานี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 16 เมษายน   
สุภาษิต 18:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 18:1-12 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงความ
มั่นคงของคนชอบธรรมและคนรวย
ว่าคืออะไร ? (ข้อ10,11) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 8        เป็นเรื่องยากที่จะดึง
ตัวเองออกจากวงนินทา ยากพอๆ 
กับการคว่ําถ้วยขนมหวานที่แสน
จะอร่อย แค่ได้ลองลิ้มชิมรสเพียง   
คําเดียวก็อยากกินอีก  
 เราสามารถสยบข่าวลือได้ด้วย
วิธีการเดียวกับคนที่พยายามไม่กิน 

ขนม คือไม่แม้แต่จะเปิดกล่องดู ถ้า
เราไม่ลองกินคํานินทาคําแรก มันก็
จะไม่มีคําที่สองและสาม 
 คนที่มีจุดอ่อนเรื่องการนินทา ให้
ลองทําตามคําแนะนําเช่นนี้แล้วดู
ว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง?  
__________________________
__________________________ 
 

ข้อ 11        เป็นเรื่องผิดถนัดหาก
คนรวยนึกว่าความมั่ งคั่งจะเป็น
ป้อมปราการให้เขาได้  
 เงินไม่สามารถให้ความปลอดภัย
ได้เพราะอํานาจเงินถูกทําลายได้
หลายทางมาก  
 รัฐบาลอาจไม่จ่ายเงินคืนภาษี 
ขโมยอาจขโมยไป ภาวะเงินเฟ้อ
อาจทําให้มูลค่าเงินเราหายไป แต่ 

พระเจ้าไม่เคยสูญเสีย 

ฤทธิ์อ านาจของพระองค์  

พระองค์เป็นที่พึ่งของเราได้เสมอ  

 



46 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

 เรามองหาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยจากที่ไหน จากความมั่งคั่ง 
หรือจากพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่ อ
เสมอ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการที่
เข้มแข็งของเราที่เมื่อเราวิ่งเข้าไป 
ลี้ภัยอยู่ ในพระองค์นั้นแล้ว เรา    
จะปลอดภัย 
 อธิษฐานสําหรับสถานการณ์ใน
ชีวิตของเราที่บางครั้งเราหวั่นไหว
เพราะเราขาดความเชื่อ โดยเฉพาะ
เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ อ่อนแอ
ฝ่ายจิตวิญญาณพร้อม ๆ กับเจอ
การทดลอง หรือช่วงที่เงินเราขาด-
มือ ทูลขอพระเจ้าทรงเสริมกําลัง
เราและให้เราได้รับการทรงนําจาก
พระองค์เพื่อเราจะสามารถมั่นคง
ในพระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 17 เมษายน   
สุภาษิต  18:13-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 18:13-24 
ช้า ๆ 1 รอบ 
เมื่อเราเป็นผู้นําที่ต้องตัดสินความ
ใด  ๆ  พ ร ะว จน ะต อ น นี้ ไ ด้ ใ ห้
หลักการอะไรกับเราบ้างในการ
ตัดสิน? (ข้อ13,15,17) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน 
ข้อ 23 
พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้
ดูถูกคนจน แต่เป็นเพียงการบันทึก
ข้อเท็จจริงที่อาภัพในชีวิตเท่านั้น  
 เป็นเรื่องผิดที่คนรวยจะปฏิบัติ
ต่อคนที่ด้อยกว่าอย่างดูถูกเหยียด
หยามและหยิ่งยโส พระเจ้าจะทรง
พิพากษาการกระทําเช่นนี้อย่าง
รุนแรง  

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  ใน ข้อ 
13,15,17 
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ให้หลักการ
สามประการเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องดังนี้  
[1] ต้องรู้ความจริงก่อนตอบ  
[2] เปิดใจต่อแนวความคิดใหม่ๆ  
[3] ฟังความทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสิน  
 หลักการสามประการมุ่งไปที่การ
หาข้อมูลให้ได้มากขึ้น นี่เป็นงาน
ยาก 
 อีกทางเลือกหนึ่งที่เหลืออยู่และ
ง่ายกว่าก็คือการใช้อคติตัดสินเรื่อง
ต่างๆ ก่อนที่จะรู้ข้อเท็จจริง แต่ก็
เป็นทางที่ใช้การไม่ได้ 
 เช่นเดียวกันกับเมื่อวานนี้ ถ้าเรา
เป็นผู้นําไม่ว่าในคริสตจักร ใน
ครอบครัว หรือ ในที่ทํางาน ให้เรา
ใช้หลักการนี้ในการตัดสินความ 
แล้วดูว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร? 
__________________________
_________________________ 



48 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเราให้เป็นผู้ใหญ่ทั้งทาง 
ด้านจิตวิญญาณและสังคม เพื่อเรา
จะสามารถดําเนินชีวิตเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าทั้งส่วนตัว และ
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เติบโต
กับพระองค์ได้ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 18 เมษายน   
สุภาษิต 19:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 23  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 19:1-9 
ช้า ๆ 1 รอบ 
ในข้อ 1 และข้อ 8 ได้บอกว่าถึง 2 
ประการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่
ถูกต้องอย่างไรบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 ชีวิตที่ไร้ที่ติมีค่ามากกว่า
ความร่ํารวยมากนัก  
 แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําอย่างที่
คิดหรือรู้ เพราะพวกเขากลัวว่าจะ
ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ  
 พวกเขาจึงยอมทุ่มทุนเพื่อให้ 
รวยขึ้น ไม่ว่าโดยการโกงภาษี การ- 

ขโมยของจากร้านหรือนายจ้าง ไม่
ยอมถวายสิบลด ไม่ให้อะไรใคร 
แต่เมื่อเรารู้จักและรักพระเจ้า เราก็
จะรู้ว่าไม่มีสิ่ งใดที่มีค่าพอจะซื้อ
ความซื่อสัตย์ให้ตัวเราได้  
 เราทิ้ งความซื่อสัตย์ เพื่อ เพิ่ม
ความร่ํารวยของเราหรือไม่ เราต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อรักษาสิ่ง
ที่ดีในตัวเราไว้? 
__________________________
_________________________ 

เราจึงควรตั้งใจ 

ด าเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ 

ยิ่งกว่าการตั้งใจหาเงินเสียอีก  

ข้อ 8  การรักตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดี
หรือ? คําตอบคือใช่โดยเฉพาะถ้า
ชีวิตของเราเข้าขั้นวิกฤต 
 สุภาษิตข้อนี้ไม่ได้เห็นดีเห็นงาม
กับคนที่สนใจแต่ตัวเองและทําเพื่อ
ตนเอง หรือคนที่รักและพิทักษ์
ผลประโยชน์ของตนเองอย่างเห็น
แก่ตัว แต่ในทางกลับกัน สุภาษิต
ข้อนี้สนับสนุนให้คนที่รักตัวเอง
จริงๆ แสวงหาสติปัญญา 
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 เราได้แสวงหาสติปัญญาจาก    
ที่ไหน และหาอย่างไร? (สภษ. 
9:10)_____________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราให้รู้จักการยําเกรงพระเจ้าใน
การดําเนินชีวิตแต่ละวันว่าควรจะ
ทําอย่างไร เพราะการยําเกรงพระ-
เจ้านั้นเป็นที่ เริ่มต้นของปัญญา 
(สภษ. 9:10) 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้
รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น เพราะการ
รู้จักพระองค์นั้นคือความรอบรู้ 
(สภษ. 9:10) 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
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วันที่ 19 เมษายน   
สุภาษิต 19:10-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 19:10-20 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องลูก
อะไรบ้าง? (ข้อ13,18) 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 16            มีพระคัมภีร์หลาย
ข้อหลายตอนที่เตือนให้เราเชื่อฟัง 
ทั้งในบัญญัติสิบประการ (อพย.20) 
และในพระบัญชาตอนอื่นๆ  

การถนอมชีวิตคือการเชื่อฟังสิ่งที่

พระเจ้าทรงบัญชาไว้ในพระคัมภีร์ 

ดังนั้นการไม่เชื่อฟัง 

จึงหมายถึงการท าลายตนเอง 
 

ข้อ 17  ในข้อนี้พระเจ้ามีท่าทีต่อ
คนจนเหมือนที่พระเยซูทรงมีใน
พระธรรมมัทธิว 25:31-46  

ในฐานะที่พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเรา 

พระองค์ประทานคุณค่าแก่เราทุกคน 

ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม   

 เมื่อเราช่วยเหลือคนยากจน เรา
ก็ยกย่องให้เกียรติพระผู้สร้างและผู้
ที่พระองค์ทรงสร้าง พระเจ้ารับการ
ช่วยเหลือของเราราวกับว่าเราได้
ทําสิ่งนั้นแด่พระองค์โดยตรง 
 วันนี้ เราได้พิจารณาเรื่องการ 
เชื่อฟัง และเรื่องคุณค่าของคน ให้
เรากลับมาดูชีวิตของเราใน 2 เรื่อง
นี้ว่าเป็นไปตามพระวจนะของพระ-
เจ้าหรือไม่ มีอะไรที่เราต้องปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยน
ชีวิตของเราในด้านต่าง ๆ เช่น ใน 
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เรื่องการเชื่อฟัง การให้เกียรติพี่น้อง
ทุกคนไม่ว่าฐานะจะเป็นอย่างไร   
ก็ตาม เพื่อชีวิตของเราจะได้ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ และสามารถที่
จะให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ 
ในตัวของเราได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 20 เมษายน   
สุภาษิต 19:21-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 19:21-29 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 23        คนที่ยําเกรงพระเจ้า
จะ “ปราศจากความทุกข์ร้อน”  
 เพราะพวกเขามีลักษณะนิสัยที่ดี 
มีวิถีชีวิตที่ เป็นพร และบางครั้ง 
พระเจ้าก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
โดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่า
ความยําเกรงพระเจ้าจะเป็นเกราะ
ป้องกันชีวิตเราจากปัญหาเสมอไป  
สิ่งชั่วร้ายยังคงเกิดขึ้นกับคนที่รัก
พระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้เป็นพระ -
สัญญาที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง 
แต่เป็นแนวทางทั่วๆ ไป เป็นการ
อธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากโลกนี้
ปราศจากบาป และอะไรจะเกิดขึ้น
ในโลกใหม่หากผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์อยู่
ภายใต้การปกป้องของพระเจ้าชั่ว- 
นิรันดร์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25 
มีความแตกต่างมากระหว่างคนที่
เรียนรู้จากคําตําหนิติเตียนกับคนที่
ไม่ยอมรับการตักเตือนแก้ไข  
 ท่าทีที่เราตอบสนองต่อคําวิพากษ์- 
วิจารณ์เป็นตัวตัดสินว่าเราเติบโต
ในด้านสติปัญญาหรือไม่  

หากมีใครวิพากษ์วิจารณ์เรา  

จงใส่ใจฟังสิ่งที่เขาพูด  

เราอาจได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง 

 ให้เราคิดทบทวนในชีวิตของเรา
ที่บางครั้งมีคนวิพากษ์วิจารณ์เรา 
และเรามีความรู้สึกและตอบสนอง 

ต่อการวิพากษ์วิจารณ์นี้อย่างไร
บ้าง? 
__________________________
_________________________ 
 และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ เรา
ได้เรียนรู้ว่า การตอบสนองที่ถูก-
ต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระวจนะของพระองค์     
ที่บอกให้เรารู้ว่าเราควรจะตอบ 
สนองต่อปัญหา หรือต่อสถาน -
การณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องอย่างไร 
เพื่อ เราจะได้รับประโยชน์และ
เรียนรู้ จากสถานการณ์ต่ าง ๆ 
เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแง่บวก
หรือแง่ลบ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ เรามี
พระทัยของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อ
เราเผชิญแต่ละสถานการณ์ เราจะ
สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 
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อย่างที่ เป็นตามน้ํ าพระทัยของ
พระองค์ และอย่างถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 เมษายน   
เอสรา 6 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอสรา 6 ช้า ๆ 1 
รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14  เอสราชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรง
สั่งให้ประชาชนสร้างพระวิหารขึ้น
ใหม่ก่อนพระองค์จะทรงใช้กษัตริย์
มาออกคําสั่งกับประชาชนอีกครั้ง  
 ช่างน่าประหลาดและมหัศจรรย์ที่
งานของพระเจ้าดําเนินต่อไปได้
เพียงเพราะการค้นพบเอกสารที่
หายไปในหอจดหมายเหตุของ
ชาวต่างชาติ  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 การต่อต้านที่แข็งขันสิ้นสุดลง
เพราะประโยคเดียวในเอกสารที่
ถูกต้องตามกฎหมาย  
 พระประสงค์ของพระเจ้านั้นอยู่
เหนือผู้ปกครอง เหตุการณ์ ประวัติ- 
ศาสตร์ และอํานาจทั้งหมดของศัตรู  

พระเจ้าทรงมีทางรอดที่เราคาดไม่ถึง 

ถ้าเราเชื่อในอ านาจและความรักของ

พระองค์กไ็มม่ีศัตรคูนไหนหยุดเราได ้

ข้อ22    การอธิษฐานขอความ-
ช่วยเหลือจากพระเจ้ามีหลายวิธี  
 เราเคยคิดบ้างไหมว่าพระเจ้าจะ
ทรงเปลี่ยนท่าทีคนบางคนหรือบาง
กลุ่ม พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อํานาจไม่
จํากัด ความเข้าใจและสติปัญญาของ 
พระองค์อยู่เหนือลักษณะธรรมชาติ
ของมนุษย์  
 ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยน 
ท่าทีของตนเอง แล้วอย่าลืมว่าพระ- 
เจ้าทรงเปลี่ยนท่าทีของคนอื่นได้ 
 เราต้องตระหนักเสมอว่า พระเจ้า
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์  
ทรงครอบครองอยู่เสมอ แม้ในสภาพ  

ที่เรารู้สึกสิ้นหวัง จนตรอก ไม่มีทาง- 
ออก ไม่มีทางสู้ ให้เราทูลต่อพระเจ้า  

ความรับผิดชอบในส่วนของเราคือ

อธิษฐานต่อพระเจ้า พระองค์ทรง 

รอคอยให้เราทูลกับพระองค์  

แล้วพระองค์จะทรงตอบ 

ค าอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน 

 ขณะนี้เรามีปัญหาหนักอะไรที่
เราแก้ไม่ได้ หรือเรามีความอ่อนแอ
ในเรื่องอะไรบ้างที่เรามักจะพ่ายแพ้ 
ให้เราหันมาทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าเรื่องปัญหา
ของเราที่เราเผชิญอยู่ เรื่องความ-
อ่อนแอที่เรามักจะพ่ายแพ้ วิงวอน
ขอการปลดปล่อยจากพระเจ้า ซึ่ง
แน่นอนที่พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐาน
ที่เราทูลขอต่อพระองค์ด้วยความ
จริงใจ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 เมษายน   
เอสรา 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอสรา 7 ช้า ๆ 1 
รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นว่า
พระเจ้าทรงเลือกเอสราให้มาเป็น
ผู้นําของคนยิว แต่ส่วนตัวของ
เอสราเองนั้น เขาก็อุทิศตัวเองกับ 
พระเจ้าด้วย เราได้เห็นลักษณะที่ดี
ของเอสราจากพระธรรมบทนี้
อะไรบ้าง? (ข้อ10,28) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 6 
80 ปีหลังจากเชลยกลุ่มแรกกลับ
เยรูซาเล็ม (2:1) เอสราก็เดินทาง
กลับ นี่เป็นการเดินทางครั้งแรก
ของเขาซึ่งใช้เวลา 4 เดือน  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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 พระวิหารบูรณะเสร็จไปแล้ว
ประมาณ 58 ปีก่อน เอสราอยู่ใน 
บาบิโลนจนถึงตอนนี้ เขาคงรวบ- 
รวมข้อมูลเอาจากบันทึกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น 
 ทําไมเอสราต้องขออนุญาตกษัตริย์ 
เพื่อเดินทางกลับเยรูซาเล็ม?  
 เอสราต้องการนําชาวยิวจํานวน
มากกลับมาด้วย เขาจึงต้องการ
กฤษฎีกาของกษัตริย์ที่อนุญาตให้
ชาวยิวเดินทางกลับเยรูซาเล็มได้
ตามความสมัครใจ  
 กฤษฎีกานี้จะเป็นเหมือนหนังสือ- 
เดินทางในกรณีที่พวกเขาพบศัตรู
ระหว่างทาง กฤษฎีกาที่กษัตริย์ให้
เอสราด้วยความใจกว้างแสดงให้
เห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรเอสรา 
(7:6,28)  
 นอกจากนี้เอสรายังอาจเป็นคน
สําคัญในสมัยของกษัตริย์อารทา- 
เซอร์ซีส แต่เอสราก็ยอมทิ้งตําแหน่ง 
ของเขาเพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด
เมืองนอนและสอนบทบัญญัติของ
พระเจ้าแก่ชาวอิสราเอล 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6-10 เอสราเป็นแบบอย่างให้
เห็นว่าครูสอนพระคัมภีร์ที่มีความ 
สามารถจะนําประชาชนได้อย่างไร  
 เอสราทําได้เพราะเขาเป็นคนที่
ศึกษาบทบัญญัติของพระเจ้าจน
เชี่ยวชาญและเพราะเขามุ่งมั่นที่จะ
เชื่อฟังบทบัญญัตินั้น เขาทั้งสอน
เป็นคําพูดและทําเป็นตัวอย่าง  
 เราควรมุ่ งมั่นที่จะศึกษาและ   
เชื่ อฟั งบทบัญญัติของพระเจ้ า
เช่นเดียวกับเอสรา 
 

ข้อ 27,28 เอสราสรรเสริญพระเจ้า
สําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อ
เขาและผ่านเขา  
 เอสรายกย่องพระเจ้าตลอดชีวิต
ของเขาและพระเจ้าก็ทรงเลือกที่จะ
ยกย่องเอสรา  
 เอสราอาจจะทึกทักเอาก็ได้ว่า
เขาชนะใจกษัตริย์และข้าราชสํานัก
นั้นเป็นเพราะเขาเองยิ่งใหญ่และ    
มีความสามารถ แต่เอสราถวาย-
เกียรติแด่พระเจ้า  



58 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

 เราเองก็ควรจะขอบคุณพระเจ้า
สําหรับความสําเร็จของเราเช่น -
เดียวกัน อย่าคิดว่าเราทําได้ด้วย
อํานาจของเราเอง 

พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางชีวิต 

ของเอสรา จึงท าให้เขาอุทิศตัวเอง

ส าหรับพระองค์ และสรรเสริญ

ขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่ตัวเอง

ได้ท าลงไป และพระเจ้าทรง 

ท าให้เขาประสบความส าเร็จ 

ในสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับพระองค์นั้น  

 เราได้แบบอย่างอะไรจากชีวิต
ของเอสราบ้าง ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานแสวงพระพักตร์
ของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดี 
27:4 “ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หนึง่จาก
พระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้าจะเสาะแสวง 
หาเสมอ  คือทีข้่าพเจ้าจะได้อยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้า  ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดูความงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ-
วิหารของพระองค”์ และใช้เวลานี้ 
สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ ความ
รอบรู้ของพระองค์ พร้อมกับมอบ
ชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ ให้พระองค์ทรงใช้เราตาม
น้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 23 เมษายน   
เอสรา 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอสรา 8 ช้า ๆ 1 
รอบ 
จากข้ อ  21 -23 ท่ านได้ เรี ยนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการปกป้อง
และการทรงนําของพระเจ้าสําหรับ
ชีวิตคริสเตียนของเรา? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 21 
เอสราและประชาชนเดินเท้าเป็น
ระยะทางประมาณ 1,450 กิโลเมตร 
พวกเขาต้องผ่านพื้นที่ที่อันตราย
และยากลําบากโดยใช้เวลาประมาณ 
4 เดือน พวกเขาอธิษฐานขอให้
พระเจ้าทรงคุ้มครองพวกเขาให้
ปลอดภัย  



60 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

 การเดินทางของเราในวันนี้อาจ 
จะไม่อันตรายและไม่ยากลําบาก   
เท่าในสมัยเอสรา แต่ เราก็ควร
ตระหนักว่า การขอการทรงนําและ
การปกป้องจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่ง
สําคัญ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ข้อ 21-23         เอสราเตรียมตัว
ด้าน จิตวิญญาณก่อนจะเตรียมตัว    
ด้านอื่นๆ  
 การอธิษฐานและการอดอาหาร
เตรียมจิตวิญญาณของประชาชน
ให้พร้อม โดยแสดงให้เห็นว่าพวก
เขาพึ่งพาพระเจ้าให้ทรงปกป้อง 
พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอํานาจ
ควบคุมทุกสิ่งและพวกเขายืนยันว่า
ตนเองไม่เข้มแข็งพอจะออกเดิน- 
ทางได้โดยไม่มีพระองค์  

ไม่ว่าเราจะพยายามท าอะไร  

การใช้เวลาเพื่อให้พระเจ้า 

ทรงเป็นที่หนึ่ง จะเตรียมเราให้ 

พร้อมส าหรับสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้า 

ข้อ 23           เอสรารู้ว่าพระเจ้า
ทรงสัญญาจะปกป้องประชาชน
ของพระองค์อยู่แล้ว แต่เขาก็ไม่ได้
ละเลยที่จะทําส่วนของตนเอง  
 เอสรารู้ด้วยว่าการอธิษฐานจะทํา
ให้ได้รับพรเป็นพิเศษ ดังนั้นเอสรา
และประชาชนจึงถ่อมตัวลงโดย  
การอดอาหารและอธิษฐาน และ
พระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานของ
พวกเขา  
 การอธิษฐานทําให้พวกเขาถ่อม
ตัวลงเพราะท้องที่ว่างเปล่าเตือนให้
พวกเขาพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่ 
การอดอาหารยังทําให้มีเวลามาก
ขึ้นที่จะอธิษฐานและจดจ่ออยู่ที่ 
พระเจ้า 
 บ่อยครั้งเราอธิษฐานอย่างรวด-
เร็วและผิวเผินเกินไป การอธิษฐาน
อย่างจริงจังต้องอาศัยสมาธิ เราจึง
จะสัมผัสได้ถึงพระประสงค์ของ 
พระเจ้าและเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แท้จริง  
 หากไม่อธิษฐานอย่างจริงจัง เรา
ก็ทําให้พระเจ้าเป็นเพียงเภสัชกรที่ 
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จ่ายแต่ยาแก้ปวดไม่ว่าเราจะเป็น
โรคอะไร 

เราได้เรียนรู้หลักการ 

การพึ่งพาพระเจ้าจากพระธรรม

เอสราบทนี้คือ แม้พระเจ้าจะทรง 

มีพระสัญญาต่อเราที่จะช่วยเรา  

แต่เราก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ 

ที่จะต้องอธิษฐานอย่างทุ่มเท  

และจริง ๆ จัง ๆ ด้วย 

 ขณะนี้เรามีสิ่งใดที่เราได้ทูลขอ
ต่อพระเจ้าหรือไม่ และแม้เราจะรู้
ถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่า พระ-
เจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานนั้นตาม
พระสัญญาของพระองค์ แต่สําหรับ
เรา เราได้จริงจังต่อการทูลขอนั้น
ขนาดไหน? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษ ฐานทู ลขอคํ าตอบแล ะ   
การช่วยเหลือจากพระเจ้าสําหรับ
ปัญหา หรือสําหรับความต้องการ 

ของเรา ให้เราตั้งใจทูลต่อพระองค์
อย่างจริง ๆ จัง ซึ่งถ้าพระเจ้าทรง
นําเรา บางครั้งเราอาจจะต้องถึง
ขนาดอดอาหารอธิษฐานด้วย  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



62 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

วันที่ 24 เมษายน   
เอสรา 9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอสรา 9 ช้า ๆ 1 
รอบ 

แม้เอสราไม่ได้ทําผิด แต่เขาก็ได้
อธิษฐานเป็นตัวแทนของคนอิสรา-
เอลต่อพระเจ้าสําหรับความผิดนั้น 
เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากท่าทีของ
เอสราที่อธิษฐานเป็นตัวแทนของ
คนอิสราเอลต่อพระเจ้า?  
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 2 
ชาวอิสราเอลบางคนแต่งงานกับ
คนต่างชาติและหลงไปจากทางที่
พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเขา  

 พันธสัญญาใหม่กล่าวว่าผู้ เชื่อ  
ไม่ควร “เข้าเทียมแอก” กับผู้ไม่เชื่อ 
(2คร.6:14)  
 การแต่งงานเช่นนั้นไม่สามารถ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ประเด็นที่สําคัญที่สุดในชีวิตได้ นั่น
ก็คือการอุทิศตนและเชื่อฟงัพระเจา้  
 เนื่องจากการแต่งงานคือการที่
คนสองคนรวมกันเป็นหนึ่ง ความ-
เชื่อจะกลายเป็นประเด็นที่ทั้งสองจะ
โต้เถียงกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจต้อง
ยอมประนีประนอมความเชื่อเพื่อ
รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้  
 หลายคนไม่เห็นความสําคัญของ
ปัญหานี้และต้องเสียใจภายหลัง  

อย่าปล่อยใหอ้ารมณ์ความรู้สกึบดบัง 

ความส าคัญของการเลือกคู่ครอง 

เพราะอีกฝ่ายต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

กับเราทางด้านจิตวิญญาณด้วย 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 5-15 
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 เอสราอธิษฐานสารภาพบาปของ
ประชาชน แม้เขาจะไม่ทําบาป
อย่างที่ประชาชนทํา แต่เขาก็เข้าใจ 
ความบาปนั้น  
 เอสราร้องไห้คร่ําครวญ แสดง
ความละอายต่อบาป กลัวผลที่จะตาม 
มาจากความบาปนั้น และปรารถนา 
จะให้ประชาชนสํานึกและกลับใจ 
 คําอธิษฐานของเอสราทําให้ผู้คน
ร้องไห้ (10:1) เอสราแสดงให้เห็น
ว่ารอบๆ พระวิหารนั้นจําเป็นต้องมี
ชุมชนที่บริสุทธิ์  
 เราเองก็ต้องการชุมชนที่บริสุทธิ์
ในคริสตจักรท้องถิ่นของเราเช่นกัน 
แม้เราจะทําบาปอย่างเลวร้ายที่สุด 
แต่เราก็ยังหันไปหาพระเจ้าได้ด้วย
การอธิษฐานสารภาพบาปนั้น 
 ความบาปไม่ได้รุนแรงเพียงผล
ของบาปที่มีต่อเราเท่านั้น แต่มัน
ยังสามารถส่งผลต่อทุกสิ่งในชีวิต
ของเราด้วย ไม่ว่าครอบครัว การงาน 
การเรียน ความสัมพันธ์ คริสตจักร
ของเราด้วย  

ดังนั้นเราต้องตระหนักถึง 

ความรุนแรงของความบาป  

อย่าเล่นกับความบาป และ 

อย่าคิดว่า ท าบาปได้ไม่เป็นไร 

เพราะเราเพียงขอโทษพระเจ้า  

และพระองค์ก็จะยกโทษบาปเรา  

นี่เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง 

 ในเชิงปฏิบัติก็คือ เราต้องทูลขอ
พระเจ้า ให้เรามีกําลังทั้งด้านจิต- 
วิญญาณ จิตใจ ความตั้งใจของเรา
ที่เราจะไม่ทําบาป ด้วยความช่วย 
เหลือที่มาจากพระองค์ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราพิจารณาว่า มีบาปอะไร 
บ้างที่เรามักจะพ่ายแพ้ให้เราทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้
พระองค์ทรงช่วยกู้เรา ให้พระองค์
ประทานกําลังกับจิตใจ ความตั้งใจ
ของเราที่ เราจะตั้งใจยืนหยัดกับ
พระเจ้าได้อย่างมีชัยชนะ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 เมษายน   
เอสรา 10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอสรา 10 ช้า ๆ 1 
รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3 ทําไมผู้ชายเหล่านี้จึงถูกสั่ง
ให้ทิ้งภรรยาและลูกๆ?  
 แม้มาตรการนี้จะดูรุนแรงเกินไป 
แต่การแต่งงานข้ามเชื้อชาติก็ถูก
ห้ามไว้อย่างเด็ดขาด (ฉธบ.7:3,4) 
และแม้แต่พวกปุโรหิตและคนเลวีก็
ยังแต่งงานกับคนต่างชาติ  
 การแต่งงานข้ามเชื้อชาติอาจเทียบ 
ได้กับการที่คริสเตียนในยุคปัจจุบัน
ไปแต่งงานกับคนที่บูชาซาตาน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 แม้จะเป็นทางออกที่ดูรุนแรงแต่ 
ก็มีเพียง 113 ครอบครัวเท่านั้นจาก
ทั้งหมดประมาณ 29,000 ครอบครัว 
 เอสราดําเนินการอย่างเข้มงวด แม้ 
จะยากสําหรับบางคนแต่ก็จําเป็น
สําหรับการรักษาอิสราเอลไว้ใน
ฐานะชนชาติที่อุทิศแด่พระเจ้า  
 เชลยบางคนในอิสราเอลอาณา-
จักรเหนือนั้นสูญเสียทั้งร่างกาย
และจิตวิญญาณไปในการแต่งงาน
ข้ามเชื้อชาติ คู่ครองต่างชาติทําให้
พวกเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพ 
เอสราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้นกับพวกเชลยในยูดาห์อาณา-
จักรใต้ 
 

ข้อ 44 พระธรรมเอสราเริ่มต้นด้วย
พระวิหารของพระเจ้าที่เป็นซาก
ปรักหักพังและชาวยูดาห์ตกเป็น
เชลยในบาบิโลน  
 เอสราเล่าเรื่องการเดินทางกลับ 
มาของประชากรของพระเจ้าการ
สร้างพระวิหารขึ้นใหม่  และการ
จัดตั้งระบบการถวายเครื่องบูชา
เพื่อการนมัสการขึ้นอีกครั้ง  
 

 ในลักษณะเดียวกันพระเจ้าทรง
ฟื้นฟู และซ่ อมแซมชี วิตคนใน
ปัจจุบัน ไม่มีใครหลงไปไกลเกิน
กว่าที่พระเจ้าจะทรงช่วยได้ เรา
เพียงต้องกลับใจเท่านั้น  

ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลเพียงใด 

หรือห่างหายไปจากการนมัสการ 

นานเพียงใด พระเจ้าทรงน าเรา 

กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ 

และสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ได้ 
  

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3,4,11 
ประชาชนสารภาพบาปของตน
ตามคําอธิษฐานของเอสรา จากนั้น
พวกเขาก็หาวิธีคืนดีกับพระเจ้า  
 การกลับใจที่แท้จริงไม่ได้จบลงที่
การสารภาพด้วยคําพูดเท่านั้น
เพราะนั่นเป็นเพียงลมปาก แต่การ
กลับใจที่แท้จริงนําไปสู่การแก้ไข
พฤติกรรมและการเปลี่ยนท่าที  
 เมื่อเราทําบาปและเสียใจอย่าง
แท้จริง จงสารภาพกับพระเจ้า 
ขอให้พระองค์ทรงอภัยให้ และ
ยอมรับพระคุณและพระเมตตาจาก 
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พระองค์ จากนั้นจงเปลี่ยนแปลง
ตนเองเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับการอภัยโทษ 

เราต้องตระหนักว่าการกลับใจที่แท้จริง 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีก่ารประพฤติ 

เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ที่การประพฤติ 

ก็ไม่ใช่เป็นการกลับใจที่แท้จริง 

อธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนถึงสิ่งที่เราผิดพลาด 
ความบาปที่เราสารภาพไปแล้ว และ 
เราก็ทําซ้ําอีก และเราก็สารภาพอีก 
และทําซ้ําอีก ให้เราพิจารณาว่า 
ทําไมเป็นเช่นนั้น ให้ เราทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยถึง
ความอ่อนแอหรือความผิดพลาด
ของเรา เพื่อเราจะกลับใจ 
จริง ๆ สารภาพจริง ๆ จนส่งผลถึง
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อมูลส าคัญ  

จุดประสงค์ : พระธรรมเนหะมีย์
บันทึกประวัติศาสตร์การเดินทาง
กลับเยรูซาเล็มครั้งที่สามหลังจาก
ตกเป็นเชลย การสร้างกําแพงเอง
ขึ้นใหม่ และการฟื้นฟูความเชื่อ
ของประชาชน 
ผู้เขียน : พระธรรมนี้ใช้สรรพนาม
บุรุษที่หนึ่งเป็นส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็น
ว่าเนหะมีย์เป็นผู้เขียน เขาคงเขียน
พระธรรมนี้ โดยมี เอสราเป็นผู้
รวบรวม 
เบื้องหลัง : เศรุบบาเบลนําเชลย
กลุ่มแรกกลับเยรูซาเล็มในปี 538 
ก่อน ค.ศ. เอสรานํากลุ่มที่สอง
กลับมาในปี 458 ส่วนเนหะมีย์นํา
กลุ่มที่สามกลับมาในปี 445 เพื่อ
สร้างกําแพงเมืองขึ้นใหม่ 
 
 

 
 
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (6:.15,16) 
15 ก าแพงจึงส าเรจ็ในวนัทียี่สิ่บห้า
เดือนเอลลู  ในห้าสิบสองวนั 
16 และอยู่มาเมือ่ศตัรูทัง้ส้ินของ
เราทัง้หลายได้ยิน  ประชาชาติทัง้
ปวงรอบเราก็กลวัและเขาก็น้อย
เน้ือต า่ใจ เพราะเขาทัง้หลายหยัง่รู้ 
ว่ างานน้ี ที ่ได้ส าเร็จไปก็ด้วย   
พระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือ 

คนก้าวร้าว คนขี้บ่น คนที่อ้าง
ตนเป็นผู้เผยพระวจนะ และคนที่
ชอบชี้นิ้ วสั่ งนั้นมีมากมาย การ
วิเคราะห์ พิจารณา และพูดเกี่ยว- 
กับปัญหาทั้งหลายในโลกนั้นเป็น
เรื่องง่าย แต่เราไม่ได้ต้องการคนที่
เอาแต่พูดถึงปัญหาเท่านั้น เรา
ต้องการคนที่จะลงมือจัดการกับ
ปัญหา 

เนหะมีย์เห็นปัญหาแล้วกลุ้มใจ 
แต่แทนที่จะเอาแต่บ่น หรือจมอยู่

เข้าใจพระธรรมเนหะมีย์ 
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กับความทุกข์และสงสารตัวเอง เน-
หะมีย์ลงมือจัดการกับปัญหา เขารู้
ว่าพระเจ้าต้องการให้เขากระตุ้น
ชาวยิวให้บูรณะกําแพงเมืองเยรู-
ซาเล็มขึ้นใหม่ แล้วเนหะมีย์ก็ทิ้ง
ตําแหน่งในรัฐบาลเปอร์เซียเพื่อทํา
สิ่งที่พระเจ้าต้องการ เนหะมีย์รู้ว่า
พระเจ้าทรงใช้ความสามารถของ
เขาเพื่อทํางานนี้ให้สําเร็จได้ ตั้งแต่
วินาทีที่เนหะมีย์ไปถึงเยรูซาเล็ม 
ทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นผู้นํา เนหะมีย์
จัดระบบ จัดการ ตรวจตรา ให้
กําลังใจ เผชิญการต่อต้าน และ
เผชิญความอยุติธรรม แต่เขาก็
อดทนทํางานต่อไปจนสร้างกําแพง
เสร็ จ  เนหะมีย์ เป็นคนที่ ลงมื อ
ทํางานจริงๆ 

เรื่องเริ่มต้นจากการที่เนหะมีย์
พูดคุยกับเพื่อนชาวยิว ซึ่งเล่าให้
ฟังว่ากําแพงและประตูเมืองเยรูซา-
เล็มอยู่ในสภาพปรักหักพัง ข่าวนี้
ทําให้เนหะมีย์ไม่สบายใจ เขาต้อง-
การบูรณะกําแพงเมืองขึ้นมาใหม่  

และเมื่อถึงเวลาที่ เหมาะสม   
เนหะมีย์ก็ขอกษัตริย์อารทาเซอร์-
ซีสเดินทางไปเยรูซาเล็ม เพื่อสร้าง
กําแพงที่พังทลายขึ้นมาใหม่ กษัตริย์ 
ก็อนุญาตตามคําขอของเนหะมีย์ 

เนหะมีย์เดินทางไปเยรูซาเล็ม
พร้อมพระราชสาส์นของกษัตริย์ 
เขาแบ่งคนเป็นกลุ่มๆ และมอบ-
หมายให้แต่ละกลุ่ มรับผิดชอบ
กําแพงแต่ละส่วน (บทที่ 3)  

แต่โครงการก่อสร้างกําแพงก็
ถูกต่อต้าน สันบาลลัท โทบียาห์ 
และคนอื่นๆ พยายามขัดขวางการ
ก่อสร้างด้วยการพูดสบประมาท 
เยาะเย้ย ข่มขู่  และทําลายล้าง 
คนงานบางคนก็เริ่มกลัว บางคนก็
เหนื่อยล้า เนหะมีย์หาทางหักล้าง
แผนการของศัตรู ไม่ว่าจะด้วยการ
อธิษฐาน ให้กําลังใจ จัดเวรยาม 
และรวมกําลังกัน (บทที่  4) แต่
กระนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นอีก นั่นคือ
ปัญหาภายใน ชาวยิวที่ร่ํารวยขูด-
รีดเพื่อนร่วมชาติที่ยากจน เมื่อ   
เนหะมีย์ได้ยินเรื่องการกดขี่ข่มเหง
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และความโลภของคนเหล่านี้ เขาก็
ว่ากล่าวตักเตือนคนที่เอารัดเอา
เปรียบซึ่งๆ หน้า (บทที่ 5)  

เมื่อการก่อสร้างกําแพงใกล้จะ
เสร็จสิ้น สันบาลลัท โทบียาห์ และ
พรรคพวกก็พยายามขัดขวางเนหะ
มีย์อีกครั้ง แต่เนหะมีย์ไม่หวั่นไหว 
แล้วกําแพงก็เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาเพียง 52 วัน นี่เป็นอนุสรณ์ที่
ยิ่งใหญ่ของความรักและความซื่อ-
สัตย์ของพระเจ้า ทั้งมิตรและศัตรู
ต่างก็รู้ว่าความช่วยเหลือมาจาก
พระเจ้า (บทที่ 6) 

หลังจากที่กําแพงเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เนหะมีย์ก็จัดระเบียบประชา-
ชน มีการลงทะเบียน แต่งตั้งยามเฝ้า 
ประตู แต่งตั้งคนเลวีและเจ้าหน้าที่
อื่นๆ (บทที่ 7) เอสรานําทุกคนใน
การนมัสการพระเจ้ าและสอน
บทบัญญัติแก่พวกเขา (บทที่ 8,9) 
ซึ่งทําให้ประชาชนได้ยืนยันความ
เชื่อและฟื้นฟูศาสนาขึ้นอีกครั้ ง 
พวกเขาสัญญาจะรับใช้พระเจ้า
อย่างซื่อสัตย์ (บทที่ 10,11)  

พระธรรมเนหะมีย์จบลงด้วย
รายชื่ อตระกูลต่ างๆ และผู้ นํ า
ตระกูล การมอบถวายกําแพงใหม่
ของเยรูซาเล็ม และการชําระบาป
จากแผ่นดิน (บทที่ 12,13)  

เมื่อเราอ่านพระธรรมนี้  

จงสังเกตดูสิ่งต่างๆ ที่เนหะมีย์ท า 

และจงตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็น 

คนที่พระเจ้าทรงไว้วางใจ 

ให้ท างานพระองค์ในโลกนี้ได้ 
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วันที่ 26 เมษายน   
เนหะมีย์ 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เนหะมีย์ 1 ช้า ๆ 
1 รอบ 
อะไรคือจุดดีของเนหะมีย์ที่ท่าน
สามารถเรียนรู้และ เอามาเป็น
แบบอย่างได้บ้างจากพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2-4 
เนหะมีย์เป็นห่วงเยรูซาเล็มซึ่งเป็น
เมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว  
 ในฐานะเมืองหลวงของยูดาห์ 
เยรูซาเล็มเป็นเอกลักษณ์ของชน
ชาติยิว และพระเจ้าทรงอวยพร
เมืองนี้โดยทรงสถิตอยู่ด้วยเป็น
พิเศษในพระวิหาร  
 

 เยรูซาเล็มเป็นจุดศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวตั้งแต่
อับราฮัมมอบสิบลดให้กษัตริย์เมลคี-
เซเดคแห่งซาเลม (ปฐก.14:17-20) 
จนถึงวันที่โซโลมอนสร้างพระวิหาร
อันโอ่อ่าตระการ (1พกษ.7:51) และ
ตลอดยุคสมัยของเหล่ากษัตริย์  
 เนหะมีย์รักภูมิลําเนาของเขา แม้
เขาจะอาศัยอยู่ที่บาบิโลนตลอดทั้ง
ชีวิต เนหะมีย์ต้องการกลับเยรูซา-
เล็มเพื่อรวบรวมชาวยิวให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน และเพื่อลบล้างความอัปยศ
อดสูของกําแพงเยรูซาเล็มที่พังทลาย  
 การทําเช่นนี้เป็นการถวายเกียรติ 
แด่พระเจ้า และเป็นการนําความ
จริงและฤทธิ์อํานาจแห่งการสถิต
อยู่ของพระเจ้ากลับคืนมาอยู่ท่าม-
กลางประชากรของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 4  เนหะมีย์โศกเศร้าอย่างยิ่ง
เพราะสภาพของเยรูซาเล็ม แต่เขา
ไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์โศก  
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 เนหะมีย์อธิษฐานเทใจของเขา  
ต่อหน้าพระเจ้า (1:5-11) และหาทาง
แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น เนหะมีย์
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีได้แก่ความรู้ 
ประสบการณ์ และการจัดการ เพื่อ
ตัดสินใจว่าควรทําอย่างไร  

เมื่อเราได้รับข่าวที่เศร้าสลด  

สิ่งแรกที่เราควรท าคืออธิษฐาน  

หาวิธีก้าวข้ามความทุกข์โศก  

และท าบางสิ่งบางอย่าง 

เพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ  

 

ข้อ 11 เนหะมีย์ไม่เพียงขอกําลัง
เพื่อรับมือกับปัญหาเท่านั้น แต่เขา
ยังอธิษฐานขอให้การเสี่ยงภัยครั้งนี้
ประสบความสําเร็จด้วย (2:20)  
 แต่เนหะมีย์ไม่ได้ขอความสําเร็จ
เพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัว  เพื่ อ
ตําแหน่ง หรือเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับ เนหะมีย์ขอความสําเร็จ
เพื่องานของพระเจ้า  
 
 

เมื่อเราท างานที่เป็นพระประสงค์

ของพระเจ้า จงอย่ารีรอที่จะทูลขอ

ความส าเร็จจากพระองค์ 

 อะไรคื อ เป้ าหมายชี วิ ตหรื อ
จุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา
ที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ให้กับเรา 
เมื่อเราชัดเจนในเป้าหมายแล้ว ให้
เราทูลขอจากพระเจ้าอย่างจริงจัง 
ให้ เป้าหมายนั้นสําเร็จตามน้ํ า -
พระทัยของพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรารู้ถึง
น้ําพระทัยของพระเจ้าใน Destiny 
หรือเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าทรง
กําหนดให้กับเรา และทูลขอพระ-
เจ้าที่เราจะไปจนถึงเป้าหมายชีวิต
ที่พระเจ้าทรงกําหนดให้นั้นได้ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรของ
พระองค์ และเป็นที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 เมษายน   
เนหะมีย์ 2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เนหะมีย์ 2 ช้า ๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากชีวิตของเนหะมีย์ในพระธรรม
ตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 สันบาลลัทเป็นผู้ว่าการของ
สะมาเรีย ส่วนโทบียาห์เป็นผู้ว่า
การอีกฟากหนึ่งของแม่น้ําจอร์แดน 
ทั้งสองทํางานภายใต้การปกครอง
ของเปอร์เซีย  
 ทําไมข้าราชการเหล่านี้จึงไม่พอใจ 
เนหะมีย์กับเชลยกลุ่มเล็กๆ? 
สาเหตุอาจมีหลายประการดังนี้  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 [1] เมื่อเศรุบบาเบลกลับเยรูซาเล็ม
พร้อมเชลยชาวยิวกลุ่มแรก (เอสรา 
1,2) เขาปฏิเสธความช่วยเหลือของ
ชาวสะมาเรียและทําให้ทั้งสองฝ่ายมี
ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีนัก  
 [2] เนหะมีย์ไม่ใช่เชลยธรรมดา 
เขาเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์และ
เป็นผู้ เชิญจอกเสวยของกษัตริย์ 
นอกจากนี้กษัตริย์ยั งอนุญาตให้    
เนหะมีย์บูรณะซ่อมแซมเมืองเยรู - 
ซาเล็มได้ เนหะมีย์จะทํางานนี้สําเร็จ
อย่างแน่นอน บรรดาข้าราชการใน
สะมาเรียต่างหวั่นเกรงว่าอํานาจที่ตน
มีอยู่ในดินแดนนั้นตั้งแต่ยูดาห์ตก
เป็นเชลยจะถูกบั่นทอนเมื่อเยรูซา-
เล็มได้รับการบูรณะ 
 [3] กลุ่มของเนหะมีย์เป็นเชลย
กลุ่มที่สามที่กลับมายังเยรูซาเล็ม 
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในเยรูซา-
เล็มทําให้สันบาลลัทและโทบียาห์
โกรธเคือง พวกเขาไม่ต้องการให้
ชาวยิวมีอํานาจเพราะกลัวจะเป็นภัย
ต่อตําแหน่งที่มั่นคงของตน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,3 เนหะมีย์ไม่อายที่จะยอมรับ 
ว่าเขากลัว แต่เนหะมีย์ไม่ยอมให้
ความกลัวนั้นเป็นอุปสรรคในการ
ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า  

เมื่อเราปล่อยใหค้วามกลัวครอบง าเรา 

ความกลัวก็มีอ านาจมากกว่าพระเจ้า  

 มีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงต้องการ
ให้เราทํา แต่เราไม่ได้ทําเพราะความ-
กลัว พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือความ-
กลัวทั้งสิ้นของเรา  
 การยอมรับและทําความเข้าใจ
กับสาเหตุของความกลัวนั้นเป็น
ก้าวแรกในการยอมจํานนต่อพระ-
เจ้า จงจําไว้ว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียก
ให้เราทําอะไร พระองค์จะทรงช่วย
เราทํางานนั้นจนสําเร็จ 
 

ข้อ  4 เนหะมีย์อธิษฐานทันทีโดย
ไม่รีรอให้เสียเวลา ในพระธรรมนี้
เขาอธิษฐานโดยไม่ได้เตรียมตัวถึง
แปดครั้ง (2:4, 4:4-5,9; 5:19; 
6:14; 13:14,22,29)  
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 เนหะมีย์อธิษฐานได้ตลอดเวลา 
แม้กระทั่งเวลาที่เขาพูดคุยกับคนอื่น 
เขารู้ดีว่ าพระเจ้าทรงครอบครอง
เสมอ สถิตอยู่ด้วยเสมอ และทรงฟัง
และทรงตอบทุกๆ คําอธิษฐาน  
 เนหะมีย์อธิษฐานอย่างมั่นใจได้
ทุกเมื่อ เพราะก่อนหน้านี้เขาใช้เวลา
อธิษฐานยาวนานจนเขามีความ-
สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้ว 
(1:4-7)  

ถ้าเราต้องการเข้าถึงพระเจ้าเวลา

อธิษฐานแบบปัจจุบันทันด่วน  

เราก็ต้องใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์

ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้า 

ด้วยการอธิษฐานอย่างลึกซึ้ง 

เป็นเวลานาน 

 เราจะสังเกตว่า เนหะมีย์พึ่งพา
พระเจ้า และเขามีวิถีชีวิตแห่งการ
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า และเมื่อ
เขาเผชิญปัญหา เขาก็สื่อสารกับ
พระเจ้าได้อย่างรวดเร็วและอย่าง
ประสบความสําเร็จ  
 

 เพราะเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรง
ตอบคําอธิษฐานที่ เขาทูลขอนั้น 
เช่นเดียวกันที่เราต้องมีวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ซึ่งจะทํา
ให้เราสามารถที่จะรุกไปข้างหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรา
กับพระเจ้าสัมพันธ์สนิทกัน  
 เรามีวิถีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า
หรือไม่?___________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ ทูลพระเจ้าทรงใช้เราตาม
น้ําพระทัยของพระองค์ 
 อธิษฐานสําหรับคริสตจักรของเรา 
ที่เราจะมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร 
ทูลขอพระเจ้าให้ เราเห็นถึงความ
ต้องการของคริสตจักร เพื่อเราจะ
สามารถมีส่วนร่วมรับใช้ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 เมษายน   
เนหะมีย์ 3 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เนหะมีย ์3 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ใครบ้างที่มีส่วนในการซ่อมแซม
และก่อสร้างกําแพงในครั้งนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 28 
นอกเหนือจากส่วนอื่น  ๆ แล้ว
ปุโรหิตแต่ละคนยังซ่อมกําแพง
ส่วนที่อยู่หน้าบ้านของตนเองด้วย  
 เมื่อแต่ละคนรับผิดชอบกําแพง
ส่วนที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง [1] เขาก็
มีแรงจูงใจที่จะสร้างกําแพงให้ดี 
และให้เสร็จโดยเร็ว [2] เขาไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปซ่อมกําแพงส่วน 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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อื่นที่ห่างไกล [3] เขาจะปกป้องบ้าน
ของตนหากกําแพงเมืองถูกโจมตี 
และ [4] งานสร้างกําแพงจะกลาย 
เป็นกิจกรรมครอบครัว  
 เนหะมีย์นําประโยชน์ส่วนตัวของ
แต่ละคนมารวมกับเป้าหมายของ
กลุ่ม ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าโครงการนี้
เป็นของพวกเขาเอง  

หากเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ 

ท าโครงการใหญ่ร่วมกัน  

สมาชิกแต่ละคนต้องเห็นความส าคัญ

และคุณค่าของงานที่ตนท า  

ซึ่งจะท าให้งานมีคุณภาพ 

และท าให้ทุกคนภาคภูมิใจ 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 มหาปุโรหิตเป็นคนแรกที่    
ถูกกล่าวถึงว่าเข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยทํางาน  
 ผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่แค่
ต้องนําด้วยคําพูดเท่านั้นแต่ยังต้อง
นําด้วยการกระทําด้วย  

 ประตูแกะเป็นประตูที่เปิดให้นํา
แกะเข้าเมืองไปสู่พระวิหารเพื่อ
ถวายเป็นเครื่องบูชา เนหะมีย์ให้
เหล่าปุโรหิตซ่อมประตูและกําแพง
ส่วนนั้นโดยให้เกียรติว่าเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับปุโรหิตโดยตรง ทั้งยัง
เป็นการเน้นย้ําความสําคัญของ
การนมัสการพระเจ้าด้วย 
 
ข้อ 1 เป็นต้นไป          ประชาชน
ทั้งหมดในเยรูซาเล็มทําหน้าที่ของ
ตนในโครงการใหญ่ คือการสร้าง
กําแพงเมืองขึ้นมาใหม่  
 ในทํานองเดียวกัน  งานของ
คริสตจักรก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของสมาชิกทุกคนเพื่อให้พระกาย
ของพระคริสต์ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (1คร.12:12-27)  

พระกายของพระคริสต์ 

ต้องการเราทุกคน 

เราท าหน้าที่ของเราหรือไม่?  

จงหาทางรับใช้พระเจ้า ถวายเวลา 

ความสามารถ และเงินทองที่จ าเป็น 
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 เรามีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร
ของเราหรือไม่ อะไร และอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระ เจ้ าที่ เ ร ามี
คริสตจักรที่เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณ
ของเรา เป็นที่ ๆ เรามีโอกาสรับใช้
พระองค์ได้  
 ทูลขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระ
พรพี่น้องทุกๆ คนในคริสตจักร    
ที่มีส่วนร่วมในการรับใช้ ทําให้น้ํา-
พระทัย ของพระองค์สําเร็จในพี่-
น้อง ในคริสตจักร และในชุมชน
รอบๆ บ้านพี่น้องของเรา และรอบๆ 
คริสตจักรของเรานั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยก ย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



78 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

วันที่ 29 เมษายน   
เนหะมีย์ 4 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เนหะมีย ์4 ช้า ๆ 
1 รอบ 
เมื่อถูกต่อต้าน เนหะมีย์ทําอย่างไร 
และคนยิวที่ ก่ อสร้ างอยู่ นั้ นทํ า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 9,10  
สันบาลลัท   เป็นผู้ ว่ าการของ    
สะมาเรีย คือบริเวณตอนเหนือของ 
ยูดาห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเยรูซาเล็ม  
 สันบาลลัทคงอยากจะเป็นผู้ว่า-
การของยูดาห์ด้วย แต่เมื่อเนหะมีย์
มาถึง แผนการของสันบาลลัทก็
พังทลาย (ดูเหตุผลอื่นๆ ท่ีสันบาล- 
ลัทต่อต้านเนหะมีย์ได้จากคําอธิบาย 
ใน 2:10)  

 สันบาลลัทพยายามถากถาง (4:2; 
6:6) ข่มขู่ (4:8) และใส่ร้าย (6:7) 
เพื่อให้เนหะมีย์กลัวและท้อถอย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-5 คําสบประมาทนั้นเจ็บลึก 
ทําให้ท้อใจและสิ้นหวัง 
 สันบาลลัทและโทบียาห์ใช้คําสบ-
ประมาทขัดขวางชาวยิวไม่ให้สร้าง
กําแพงเมืองขึ้นมาใหม่ แต่เนหะมีย์
อธิษฐานแทนที่จะสบประมาทกลับ
และงานก็ดําเนินต่อไป  
 เมื่อเราถูกเย้ยหยันเพราะความ
เชื่อของเรา หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์
แม้เราจะทําสิ่งที่ถูกต้อง อย่าท้อถอย
และอย่าตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกัน 
แต่จงทูลพระเจ้าว่าเรารู้สึกอย่างไร
และจงจําไว้ว่าพระองค์ทรงสัญญา
จะอยู่กับเรา แล้วเราจะมีกําลังใจ
และมีกําลังทํางานต่อไป 
 

ข้อ 10-14      งานใหญ่ทําให้เรา
เหนื่อย ความกดดันทําให้เราท้อใจ 
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รู้สึกว่าเราคงทํางานนั้นไม่ได้ ทําไม่
สําเร็จ หรือมีอุปสรรค์มากมาย สิ่ง
เดียวที่จะรักษาความเหนื่อยล้าและ
ความสิ้นหวังได้คือการจดจ่อที่พระ- 
ประสงค์ของพระเจ้า  
 เนหะมีย์เตือนคนงานให้ระลึกถึง
การทรงเรียกของพระเจ้า เป้าหมาย 
ของพวกเขา และการปกป้องคุ้ม-
ครองจากพระเจ้า  

ถ้างานที่ได้รับท าให้เรารู้สึกพ่ายแพ้ 

เหนื่อยล้า และท้อใจ จงระลึกถึง

พระประสงค์ของพระเจ้า 

ส าหรับชีวิตเราและพระประสงค์ 

เฉพาะเจาะจงส าหรับโครงงานนั้น 

 “เมื่อเราตั้งใจรับใช้พระเจ้า และ
เริ่ มลงมือปฏิบัติ  แต่ปรากฏว่ า
สถานการณ์ไม่ได้สนับสนุนเรา หรือ
บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรา” 
เราเคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น 
กับเราหรือไม่ และตัวอย่างจากการ
เฝ้าเดี่ยวในวันนี้ได้บอกอะไรเรา
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

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



80 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

อธิษฐาน 
 ทูลขอกําลังจากพระเจ้า ที่ เรา   
จะไม่ท้อแท้และท้อถอย เมื่อเรา
ตั้งใจเริ่มต้นจะรับใช้ พระเจ้า แม้มี
อุปสรรคหรือความยากลําบาก เรา
จะไม่ยอมแพ้ ทูลขอพระเจ้าประทาน 
กําลังและสติปัญญากับเราที่เราจะ
สามารถผ่านอุปสรรคและความ
ยากลําบากนี้ไปได้อย่างมีชัยชนะ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 30 เมษายน   
เนหะมีย์ 5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เนหะมีย ์5 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้สอนเราเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่าม - 
กลางพี่น้องในคริสตจักรอย่างไร
บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 9-11 
พระธรรมเกือบทุกเล่มในพระ -
คัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรง
ห่วงใยคนยากจน  
 ในที่นี้เนหะมีย์ยืนยันว่าการให้
ความยุติธรรมแก่คนยากจนและคน
ที่ถูกกดขี่นั้นเป็นเรื่องสําคัญในการ
ติดตามพระเจ้า  
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 พระธรรมต่างๆ ของโมเสสเขียน
ไว้อย่างชัดเจนว่าชาวอิสราเอลมี
หน้าที่ต้องดูแลคนยากจน(อพย.22:  
22-27; ลนต.25:35-37 ฉธบ.14:28, 
29; 15:7-11) การช่วยเหลือคนที่
ขัดสนนั้นเป็นการแสดงความรัก
ความห่วงใยของพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
เนหะมีย์บอกชาวยิวที่ร่ํารวยให้ 
เลิกเก็บดอกเบี้ยจากพี่น้องที่ขัดสน  
 พระเจ้าไม่ต้องการให้ เราหา
ประโยชน์จากคนที่ตกทุกข์ได้ยาก 
ซึ่งตรงข้ามกับค่านิยมของโลกนี้  
 พระเจ้าตรัสว่าการดูแลกันและ
กันนั้นสําคัญกว่าผลประโยชน์
ส่วนตัว  
 เมื่อพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งเป็น
ทุกข์ เราทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย 
(1คร.12:26) เราต้องช่วยเหลือพี่
น้องที่ขัดสน ไม่ใช่หาประโยชน์
จากเขา  

 คริสตจักรที่เยรูซาเล็มได้รับการ
ยกย่องที่พวกเขาช่วยกันขจัดความ
ยากจน (กจ.4:34,35)  

จงจ าไว้ว่า “บุคคลที่ให้ 

แก่คนยากจน จะไม่รู้จักการขัดสน”  

(สุภาษิต 28:27) จงหัดให้เป็นนิสัย 

ที่จะช่วยเหลือคนขัดสนรอบตัวเรา 

 ส่วนตัวของเรานั้น เราได้ช่วยเหลือ
พี่น้องที่ขัดสนอย่างไรบ้างในคริสต-
จักรของเรา อย่ารอคอยโครงการ
ช่วยเหลืออย่างใหญ่โต แต่ให้เรา
เริ่มต้นส่วนตัวของเราอาจจะเพียง
เล็กน้อย ซึ่งนี่ก็จะเป็นที่พอพระทัย
ของพระเจ้าแล้ว  
 เราคิดว่า เราจะทําอย่างไรเพื่อ
ช่วยเหลือและเป็นพระพรสําหรับ  
พี่น้องที่ขัดสน? (แต่เราต้องทําด้วย
ความระมัดระวังความรู้สึกของ    
พี่น้องด้วย เพราะถ้าเราไม่ระมัด-
ระวังอาจจะกลับกลายว่า เราไปดูถูก 
พี่น้องของเราได้ว่าเขายากจน) 
__________________________
__________________________ 



82 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญาและกําลังจาก
พระเจ้าที่เราจะสามารถช่วยเหลือ
พี่น้องในคริสตจักรของเราได้อย่าง
เหมาะสม และทําให้เขาเติบโตกับ
พระเจ้าได้เป็นอย่างดี 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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สดุดี 27 
1พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า 
พระเจ้าทรงเป็นที่ก าบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร 
2เมื่อคนท าช่ัวเข้ามาหาข้าพเจ้า เพือ่จะกินเนื้อข้าพเจ้า 

คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า  เขาจะสะดดุและล้มลง 
3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว 

แม้ข้าพเจ้าจะไดร้ับภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ 
4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า 
ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ 

คือท่ีข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนเิวศของพระเจ้า  
ตลอดวันเวลาช่ัวชีวิตของข้าพเจ้า 

เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณา 
อยู่ในพระวิหารของพระองค ์

5เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจา้ ในท่ีก าบังของพระองค์ 
ในยามยากล าบาก พระองค์จะปดิข้าพเจ้าไว ้

ภายใต้รม่พลับพลาของพระองค์  
พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา 
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6และบัดนี้ศรีษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น   
เหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยูร่อบข้าง 

และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบชูาในพลับพลาของพระองค์  
ด้วยการโห่ร้อง ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดดุีแด่พระเจ้า 

7ข้าแต่พระเจา้ ขอทรงฟัง เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล  
ขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์ 

8พระองค์ตรสัแล้วว่า “จงหาหน้าของเรา”  
จิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์วา่ 

“ข้าแต่พระเจา้ ข้าพระองค์แสวงพระพักตร์ของพระองค”์  
9ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค ์
อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสยีด้วยความกริ้ว 

พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์  
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ 

ขออย่าทรงท้ิงข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสีย 
10แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์  

แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น 
 
 


