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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ ในเดือนที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องเรื่องการอธิษฐาน 

และผมได้บอกว่า 
การอธิษฐานนั้นมีพื้นฐาน 2 ประการที่เราต้องเข้าใจคือ 
การอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เป็นการอธิษฐานโดยการฟังพระสุรเสียง

ของพระเจ้า และการอธิษฐานที่จะเกิดผลนั้น เราต้องยอมจ านนต่อพระเจ้า  
แต่สองสิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการอธิษฐานเท่านั้น สิ่งที่จะน า

เราเข้าไปสู่การอธิษฐานที่ลึกขึ้นกับพระเจ้านั้น เราต้องอธิษฐานด้วยความ
ชื่นชมยินดีและด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้า แม้แต่การที่เราจะยอม
จ านนหรือเชื่อฟังพระเจ้านั้น ก็เพราะว่าเราชื่นชมในพระเจ้าและเรารัก 
พระเจ้านั้นเอง 

เมื่อพูดถึงการเกิดผล ความส าเร็จ ทุกคนก็อยากได้ แต่เมื่อบอกว่า 
การเกิดผล และความส าเร็จนั้น เกิดจากการอธิษฐาน หลายคนก็เริ่มจะ
รู้สึกว่าเป็นงานหนัก ยากล าบากเหลือเกินที่จะอธิษฐาน นั่นแสดงว่า เรา
ไม่ได้เข้าใจและรู้จักการอธิษฐานดีพอ เพราะถ้าเรารู้จักการอธิษฐานอย่าง
ถูกต้องนั้น มันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อ  หรือเป็นเรื่องงานหนัก หรือเป็นภาระ   
แต่เป็นเรื่องของความสนุก ความชื่นชม ความตื่นเต้น  เป็นเรื่องของความ
รัก ความผูกพันที่เรามีต่อพระเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับชายหนุ่มที่
มีคู่รัก ที่เขาอยากใช้เวลากับคู่รัก พูดคุย สนทนากับคู่รัก อย่างไม่เบื่อ
หน่ายแต่ด้วยความรู้สึกที่สดใส ชื่นชม รัก ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวา แรงผลัก
ด้วยความชื่นชมและความรักนี้ ผลักให้เขาคุยกัน และสนิทสนมกัน 
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โมเสสเป็นตัวอย่างที่ดีในประสบการณ์การตัดสินอนาคตของตัวท่าน
เอง เกี่ยวกับเรื่องความชื่นชมยินดีในพระเจ้า คือที่ให้เลือกระหว่างบัลลังก์
ของกษัตริย์ฟาโรห์กับการเป็นประชากรของพระเจ้าที่ต้องทนทุกข์
ยากล าบาก โมเสสได้เลือกการทนทุกข์ยากล าบากในฐานะเป็นประชากร
ของพระเจ้า  

อะไรคือแรงจูงใจที่ให้โมเสสตัดสินใจเช่นนั้น ใน ฮบ.11:27 ได้กล่าว
ไว้ว่า เพราะความเชือ่  ท่านได้ออกจากประเทศอียิปต ์ โดยมิได้เกรง
กลัวความกร้ิวของกษัตริย์  เพราะท่านมัน่ใจประหนึ่งได้เห็น
พระองคผ์ูไ้ม่ทรงปรากฏแก่ตา 

เพราะโมเสสได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ประเด็นอยู่ตรงนี้ 
โมเสสได้คว้าเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนั้นเพราะเขามี
ความชื่นชมยินดีสูงสุดในพระเจ้า  

เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและมีความรักในพระองค์หรือไม่ 
เพราะถ้าเรามีทั้งสองสิ่งนี้ในชีวิตของเราแล้ว เราจะอธิษฐานและติดสนิท
กับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา การอธิษฐานของเราก็จะเกิดผล และ ค า
อธิษฐาของเราก็จะได้รับค าตอบอย่างแน่นอน 

ขอให้พี่น้องทุกท่านสนุกสนานกับการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า    
นะครับ 

   
พระเจ้าทรงอวยพระพร 

       นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
                                        ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดุด ี34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 เมษายน   
เอเสเคียล 7:14-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:1   “ถ้าพระเจ้ามิได้
ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ทีส่ร้างก็
เหนือ่ยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรง
เฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตืน่อยู่
กเ็หนือ่ยเปล่า” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
7:14-27  ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 24 
ชาวเยรูซาเล็มภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ในสิ่งที่พวกเขาก่อสร้างโดยเฉพาะ
พระวิหาร (ดู 24:20,21)  

 ความภาคภูมิใจนี้จะถูกบดขยี้
เมื่อชาวบาบิโลนที่ป่าเถื่อนและชั่ว-
ร้ายเข้ามาท าลายบ้านเรือน และ
สถานศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็ม  

ถ้าเราก าลังถูกเยาะเย้ย  
พระเจ้าอาจจะทรงใช้ประสบการณ์นี้

ขจัดความเย่อหยิ่ง 
ออกจากชีวิตของเรา 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 19       ประชากรของพระเจ้า
รักเงินทองจนยอมท าบาป และ
ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจะทรงท าลาย
พวกเขา  

เงินทองที่มีอ านาจชักน าคน 
ให้ท าบาปได้อย่างประหลาด  
เปาโล กล่าวว่า “การรักเงิน 

เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวง” 
(1ทธ.6:10)  

 น่าประหลาดที่ เราใช้เ งินทอง  
ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้ามา
ซื้อสิ่งที่แยกเราจากพระเจ้า  
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 น่าเศร้าที่เราใช้เงินมากมายเพื่อ 
ให้ตัวเองพอใจ แต่ใช้เวลาน้อยมาก
เพื่อแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงเป็น
แหล่งของความพึงพอใจที่แท้จริง 
 
ข้อ 20 พระเจ้าประทานเงินทอง
ให้ผู้คน แต่พวกเขาน าเงินทองนั้น
ไปท ารูปเคารพ  
 เราควรน าทรัพยากรที่พระเจ้า
ประทานให้ไปท างานของพระองค์
และท าตามพระประสงค์ของพระองค์ 
แต่เราก็มักจะใช้สิ่งเหล่านี้ตอบสนอง
ความต้องการของเราเอง  
 เมื่อเราใช้ของประทานในทางที่
ผิดหรือใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่
ตัว เราก็ไม่ได้ท าตามพระประสงค์
ที่พระเจ้าทรงวางไว้และเราก็คิดสั้น
พอๆ กับการกราบไหว้รูปเคารพ 
 จากสิ่งที่เราเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ ให้
เราประเมินการใช้เงินทองของเรา
ว่า เราได้ใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเงินทอง ทรัพย์สมบัติที่พระ-
เจ้าประทานให้กับเรา สรรเสริญ 
พระองค์ส าหรับการที่พระเจ้าทรง
เลี้ ยงดู เรา และที่พระองค์ทรง
จัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับชีวิต
ของเราอยู่เสมอโดยตลอดอย่าง
มิได้ขาด 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะสามารถใช้เงินทอง
ของเราอย่างถูกต้อง อย่างเป็นผู้
อารักขาที่ดีให้เป็นที่ถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า ส าหรับอาณาจักรของ
พระเจ้า และตามพระประสงค์ของ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 2 เมษายน   
เอเสเคียล 8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:1   “ถ้าพระเจ้ามิได้
ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ทีส่ร้างก็
เหนือ่ยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรง
เฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตืน่อยู่
กเ็หนือ่ยเปล่า” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 8 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป เอเสเคียลกล่าว
ค านายนี้ในปี 592 ก่อน ค.ศ.  
 ถ้อยค าในบทที่ 8-11 นั้นกล่าว 
ถึงเยรูซาเล็มและผู้น าของเมืองนี้
อย่างเจาะจง  
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 บทที่ 8 บันทึกนิมิตที่เอเสเคียล 
ถูกรับตัวจากบาบิโลนไปยังพระ -
วิหารในเยรูซาเล็มเพื่อดูว่าคนที่นั่น
ท าชั่วอย่างร้ายแรง ประชาชนและ
ผู้น าศาสนาเสื่อมทรามจนถึงที่สุด  
 นิมิตแรกของเอเสเคียลในบทที่ 
1-3 กล่าวว่าการพิพากษามาจาก
พระเจ้า ส่วนนิมิตในบทนี้กล่าวว่า
ความบาปท าให้เกิดการพิพากษา 
 

ข้อ 14 ทัมมุสเป็นพระแห่งฤดูไม้ใบ
ผลิของบาบิโลนและเป็นสามีหรือ
คู่รักของเทพีอิชทาร์  
 ผู้ที่นับถือพระทัมมุสเชื่อว่าพืชสี
เขียวเหี่ยวแห้งและตายในฤดูร้อน
เพราะทัมมุสตายและลงไปในโลก
เบื้องล่าง ดังนั้นคนจึงร้องไห้และไว้
ทุกข์ให้แก่การตายของทัมมุส  
 จากนั้นเมื่อพืชใหม่ปรากฏในฤดู
ใบไม้ผลิ พวกเขาก็ชื่นชมยินดีเพราะ 
เชื่อว่าทัมมุสได้กลับมีชีวิตอีกครั้ง  
 พระเจ้าทรงบอกเอเสเคียลว่า
ประชาชนมากมายไม่ได้นมัสการ
พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิต
และพืชผลอีกต่อไป  

 เราเองก็ไม่ควรคิดถึงผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากสิ่งทรงสร้างมากจน
ลืมพระผู้สร้าง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 6 เป็นต้นไป 
พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เอเสเคียล
เห็นเป็นฉากๆ ว่าประชาชนยึดมั่น
ในรูปเคารพและความชั่วร้ายมาก
เพียงใด  
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงท างาน

ในเราในลักษณะเดียวกัน  
คือเปิดเผยความบาปที่แอบแฝงอยู่

ในชีวิตของเรา  
เราจะยังสบายใจอยู่หรือไม่  

ถ้าในเวลานี้ พระเจ้าทรงเปิดเผย 
ความบาปในชีวิตของเรา? 

 เหตุผลหลักๆ ที่คนท าบาปก็คือ 
เขาต้องการท าตามใจปรารถนา
ของตัวเอง แม้ว่าสิ่งที่ท านั้นไม่ดี 
และส่งผลไม่ดีทั้งต่อตัวเขา ต่อ
ครอบครัว ต่อคริสตจักร ต่อชุมชน 
ซึ่งนี่ เป็นงานของมารซาตานที่
ต้องการท าลายเรา 
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 แท้จริงเราสามารถแก้ไขได้ ถ้า
เราตั้งใจจริงกับพระเจ้า และพึ่งใน
ฤทธิ์เดชและพลังของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  
 แต่ก่อนอื่น เราต้องปรับใจของ
เราก่อนว่า สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง และท า
ร้ายเรา รวมทั้งรอบๆ ตัวเราด้วย 
และเราต้องไม่เอาตัวของเราเองมา
เป็นตัวตั้ง แต่เราต้องเอาพระเจ้า
มาเป็นตัวตั้ง 
 ถ้าเราตั้งใจแบบนี้ได้ แน่นอนที่
เราจะชนะความบาปได้ และเราจะ
มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 อะไรคือความผิดพลาดที่ท าให้
เราท าบาป? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ให้พระองค์ทรงน า ทรงใช้
ชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติแด่
พระองค์ 

 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าครอบ -
ครองเราด้วยพระวิญญาณของ
พระองค์ เพื่อชีวิต ความคิดของเรา
จะอยู่ ภ าย ใต้ ก ารทร งน า ขอ ง
พระองค์ในการอ่านพระคัมภีร์ เพื่อ
รับพระวจนะของพระเจ้า ในการ
อธิษฐาน ในการรับใช้ต่างๆ เพื่อ
เร าจะ เติบโตขึ้ น เป็นผู้ ใหญ่ ใน 
พระคริสต์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 3 เมษายน   
เอเสเคียล 9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:1   “ถ้าพระเจ้ามิได้
ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ทีส่ร้างก็
เหนือ่ยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรง
เฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตืน่อยู่
กเ็หนือ่ยเปล่า” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 9 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป พระธรรมตอนนี้
ให้ภาพการพิพากษาที่จะมาถึง
หลังจากที่ เอเสเคียลได้ เห็นว่ า
เยรูซาเล็มเสื่อมทรามลงเพียงใด  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 พระเจ้าทรงเรียกชายคนหนึ่งให้
ไ ว้ ชี วิ ตคนกลุ่ ม เล็ กๆ ที่ ยั งค ง
ซื่อสัตย์ แล้วพระเจ้าก็ทรงเรียก
ชายอีกหกคนมาเข่นฆ่าคนชั่วใน
เมืองนี้ พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ออก
ค าสั่งพิพากษา 
 

ข้อ 3  เครูบเป็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้า  
 เครูบมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
บริสุทธิ์และศีลธรรมอันสมบูรณ์
แบบของพระเจ้า  
 พระเจ้าทรงตั้งเครูบไว้ที่ทางเข้า
สวนเอเดนเพื่อปกป้องไม่ให้อาดัม
และเอวาเข้ามาในสวนหลังจากที่
พวกเขาท าบาปแล้ว (ปฐก.3:24)  
 รูปของเครูบยังใช้ตกแต่งพลับ-
พลาและพระวิหารด้วย  
 ฝาหีบพันธสัญญาที่เรียกว่าพระ-
ที่นั่งกรุณาก็ตกแต่งด้วยเครูบทอง
ค าสองตน (อพย.37:6-9)  
 เหล่าเครูบเป็นสัญลักษณ์ของ
การสถิตอยู่ของพระเจ้า  

 เครูบที่เอเสเคียลเห็นนั้นละจาก 
พระวิหารไปพร้อมกับพระเกียรติสิริ
ของพระเจ้า (อสค.10) เอเสเคียล จึง
ตระหนักว่า เครูบเหล่านี้คือสิ่งมี 
ชีวิตที่เขาเห็นในนิมิตแรก (อสค.1) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
 ข้อ 6  ผู้น าฝ่ายวิญญาณ (“ผู้
อาวุโส”) ของอิสราเอลส่งเสริมการ
กราบไหว้รูปเคารพอย่างโจ่งแจ้ง 
และประชาชนก็ละทิ้งพระเจ้าไป
ติดตามพวกเขา  
 ผู้น าฝ่ายวิญญาณมีความรับ -  
ผิดชอบพิเศษต่อพระเจ้าเพราะ
พวกเขาได้รับมอบหมายให้สั่งสอน
ความจริง (ดู ยก.3:1) ถ้าพวกเขา
บิดเบือนความจริง พวกเขาก็น า
คนนับไม่ถ้วนออกห่างจากพระเจ้า
และอาจท าให้ชนชาติล่มจมได้  
 ดั งนั้ น เ มื่ อ พ ร ะ เ จ้ าท ร ง เ ริ่ ม
พิพากษาชนชาติ พระองค์จึงเริ่ม   
ที่พระวิหาร แล้วลดหลั่นลงมา  
(ด ู1ปต.4:17)  
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 น่าเศร้าที่พระวิหารซึ่งควรจะเป็น
ที่สอนความจริงของพระเจ้านั้น
กลับกลายเป็นที่สอนเรื่องหลอกลวง 
 
ข้อ 9,10  ประชาชนกล่าวว่าพระเจ้า
ทรงละทิ้งดินแดนนี้ไปแล้วและจะ
ไม่ทรงเห็นความบาปของพวกเขา  
 ประชาชนมีข้อแก้ตัวมากมาย
เพื่อจะท าบาป “ไม่เห็นเป็นไร ” 
“ใครๆ ก็ท ากัน” หรือ “ไม่มีใครรู้
หรอก”  เราแก้ตั ว เวลาท าบาป
หรือไม่  
การแก้ตัวท าให้เราท าบาปง่ายขึ้น 
แต่การแก้ตัวไม่ได้ท าให้พระเจ้า 

เห็นด้วยกับเรา 
หรือยกเลิกการลงโทษ 

 เมื่ อ เ ร าท าบาปแล้ ว  เ ร าท า
อย่างไรต่อไป เรากลับใจ สารภาพ
บาปกับพระเจ้า หรือเราแก้ตัวเพื่อ
เข้าข้างตัวเอง และท าบาปด้วย
ความสบายใจ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 

 ให้เราพิจารณาตัวเราเองว่า เรา
มีนิสัยบาปอะไรที่เราท าเป็นประจ า 
และเราชนะไม่ได้หรือไม่ ถ้ามี ให้
เรากลับไปหาพระเจ้า สารภาพบาป
กับพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงยก-
โทษบาปของเรา และทูลขอพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา 
ครอบครองชีวิตของเราทั้งหมด ให้
เรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
คือการบังคับตัวเอง เพื่อเราจะมีชัย-
ชนะเหนือเนื้อหนังของเรา เหนือการ
ทดลองที่มีมาในชีวิตของเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ทุกวัน 
ทูลขอให้พระวจนะของพระเจ้าที่
เราเฝ้ า เดี่ ยวทุกวันนั้นฝั งแน่น  
ตรึงตราอยู่ในชีวิตของเรา และทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
ก าลังให้เราเพื่อเราจะท าตามพระ-
วจนะนั้นได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 เมษายน   
เอเสเคียล 10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:2 “เป็นการเหนือ่ยเปล่า  
ทีท่่านลุกข้ึนแต่เช้ามืดนอนดึก  
และกระหืดกระหอบกินอาหาร  
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ทีร่กั
ของพระองค ์ให้หลบัสบาย” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 10 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
พระเจ้าทรงบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์-
แบบ พระองค์จึงต้องลงโทษความ
บาป  
 เครูบเป็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ ถ่าน
ไฟคุที่โปรยไปทั่วกรุงแสดงถึงการ
ช าระบาป  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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 ส าหรับเยรูซาเล็มนั้นการช าระ
บาป หมายถึงการท าลายทุกคนที่
ท าบาปอย่างโจ่งแจ้งและไม่ยอม
กลับใจ  
 ไม่นานหลังจากค าท านายนี้ ชาว
บาบโิลนก็ท าลายเยรูซาเล็มด้วยไฟ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18 
พระเกียรติสิ ริของพระเจ้าจาก  
พระวิหารไปและจะไม่กลับจนกว่า
พระคริสต์จะแสดงมาในสมัยพันธ-
สัญญาใหม่  
 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเองท า
ให้พระองค์ต้องจากพระวิหารไป 
เพราะประชาชนท าให้พระวิหาร
เป็นมลทิน พระเจ้าต้องท าลายสิ่งที่
ประชาชนบิดเบือน เพื่อพระองค์จะ
ทรงฟื้นฟูการนมัสการที่แท้จริง  

เราต้องถวายตัวเราเอง  
ครอบครัวของเรา คริสตจักรของเรา 

และประเทศของเรา 
เพื่อติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ 
แล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราไป 

 ความบริสุทธิ์เป็นพระลักษณะที่
ส าคัญของพระเจ้า ส าหรับอาณา-
จักรของพระเจ้า และพันธกิจของ
พระองค์ด้วย ความบาปเป็นสิ่งที่
อยู่ตรงกันข้ามกับความบริสุทธิ์ 
และความบาปนี้ เป็ นตั วขวาง
ระหว่างเรากับพระเจ้า และท าให้
พระเจ้าทรงอวยพรเราไม่ได้ 

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ 
ที่จะอวยพระพรเรา แต่พระพร 

ไม่สามารถมาถึงเราได้ 
เพราะความบาปขวางก้ันอยู่ 

 ให้ เรากลับมาทบทวนตัวของ   
เราเอง ที่บางครั้ง เราไม่เกิดผล 
เราไม่ประสบความส าเร็จ เป็นไป
ได้หรือไม่ที่เรายังเก็บความบาปไว้
ในชีวิตของเราที่เราไม่ได้สารภาพ
กับพระเจ้า? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ถ้าเรารู้ว่า เรามีความบาปใน
ชีวิตของเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบาป
เล็กหรื อ ใหญ่  ให้ เ ราใช้ เวลานี้
สารภาพกับพระองค์ ทูลขอการ
ทรงช าระจากพระเจ้า ซึ่งแน่นอน
พระเจ้าจะทรงให้อภัยแก่บาปของ
เรา และให้เราทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานก าลังให้กับเรา   
ในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับ
พระองค์เสมอและตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 5 เมษายน   
เอเสเคียล 11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:2 “เป็นการเหนือ่ยเปล่า  
ทีท่่านลุกข้ึนแต่เช้ามืดนอนดึก  
และกระหืดกระหอบกินอาหาร  
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ทีร่กั
ของพระองค ์ให้หลบัสบาย” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 11 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-4   พระเจ้าทรงทอดทิ้งแท่น-
บูชาและพระวิหารของพระองค์ 
(บทที่ 9-11)   

 การพิพากษาของพระเจ้าเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อพระเกียรติสิ ริของ
พระองค์หยุดเหนือภูเขาด้านตะวัน- 
ออกของเยรูซาเล็ม (11:23)  
 ประตูเมืองเป็นที่ท าธุรกิจของ
พ่อค้าและนักการเมือง ดังนั้นชาย 
25 คนอาจจะหมายถึงผู้น า และ
เนื่องจากเป็นผู้น า พวกเขาจึงต้อง
รับผิดชอบที่ประชาชนให้หลงทาง 
พวก เขาหลงผิดคิ ดว่ าตน เอ ง
ปลอดภัยแล้ วและบาบิ โลนจะ     
ไม่มาโจมตีอีก  
 “กรุงนี้ เป็นเหมอืนหม้อและเรา
เป็นเหมือนเนื้อทีป่ลอดภัยอยู่ใน
นัน้” หมายความว่าคนเหล่านี้คิดว่า
ตัวเองเป็นชนชั้นสูง มีอิทธิพล และ
จะได้รับการปกป้องจากอันตราย 
แต่ถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีทาง
มั่นคงปลอดภัย 
 

ข้อ 12 ตั้งแต่ชาวอิสราเอลเข้ามา
ในดินแดนแห่งพันธสัญญา พวก
เขาก็ได้รับค าเตือนไม่ให้เลียนแบบ
ธรรมเนียมและพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาติอื่น  
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 แต่แทนที่จะท าตามบทบัญญัติ
ของพระเจ้า ชาวอิสราเอลกลับไม่
เชื่อฟังและหันไปเอาอย่างคนต่าง-
ชาติ จนในที่สุดก็ตกทุกข์ได้ยาก  
 ปัจจุบันนี้ผู้เชื่อยังคงถูกล่อลวงให้
เอาอย่างวิถีของโลก มาตรฐาน
ความถูกต้อง ต้องมาจากพระเจ้า
ไม่ใช่ตามกระแสนิยมของสังคม 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5   
พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชาว
อิสราเอล รวมทั้งความคิดของพวก
เขาด้วย  
 พระเจ้ายังทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ
เรา รวมทั้งความบาปที่เราพยายาม 
ปกปิดด้วย ดังนั้นแทนที่จะกังวลว่า
คนอื่นจะคอยดูสิ่งที่เราท าหรือมอง
เราอย่างไรเพราะพระองค์ทรงเห็น
ทุกสิ่ง  
การปกปิดความคิด และการกระท า

ของเราจากพระเจ้านั้นไร้ผล  
ความบาปที่เราแอบซ่อนไว้ 

ก็ไม่ใช่ความลับส าหรับพระเจ้า  

 มีวิธีเดียวที่จะจัดการกับความ
บาปอย่างได้ผลคือ สารภาพบาป
และขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เรา
เอาชนะความบาปได้ 
 เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ที่เราเฝ้า-
เดี่ยว เรายังคงเก็บความบาปอะไร
ไว้อยู่หรือไม่ บาปบางอย่างอาจจะ
ดูเหมือนไม่รุนแรง เช่นการที่เรา
อิจฉา หรือการที่ เราดู YouTube 
ของคนที่ด่ากันด้วยค าพูดรุนแรง 
เราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร แต่เรา
ต้องระวังว่า ความบาปอันหนึ่งจะ
น าไปสู่ความบาปอีกอย่างหนึ่ง  
 เหมือนกรณีของกษัตริย์ดาวิดที่ 
ท าบาปการล่วงประเวณีกับนาง
บัทเชบา ก็ได้น าไปสู่ความบาปอีก
ประการหนึ่งคือการฆ่าอุรียาห์ สามี
ของนางบัทเชบาอย่างเลือดเย็น 
 เรายังมีความบาปเล็กๆ น้อยๆ 
อะไรหรือไม่ที่ยังคงค้างอยู่ที่ เรา
ต้องจัดการ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผย
ความบาปเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือน 
ว่าไม่เป็นไร และให้เราอธิษฐาน
สารภาพ ทูลขอพระโลหิตพระเยซู
คริสต์ทรงช าระ และทูลขอก าลัง
ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ
ท าให้เราสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์
กับพระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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……………………….……………… 
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วันที่ 6 เมษายน   
เอเสเคียล 11:14-25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:2 “เป็นการเหนือ่ยเปล่า  
ทีท่่านลุกข้ึนแต่เช้ามืดนอนดึก  
และกระหืดกระหอบกินอาหาร  
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ทีร่กั
ของพระองค ์ให้หลบัสบาย” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
11:14-25 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 เป็นต้นไป   
พระเจ้าทรงสัญญากับเชลยในบา-
บิโลนว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับ
พวกเขาแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ใน
เยรูซาเล็ม  
 

 ชาวยิวกังวลเรื่องนี้มาก เพราะ
พวกเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วพระ-
เจ้าทรงสถิตอยู่ในพระวิหาร แต่
พระเจ้าทรงยืนยันกับพวกเขาว่า 
พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของ
พวกเขาต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ 
ที่ไหน  
 แม้ถ้อยค าแห่งการพิพากษาจะ
ร้อนแรง แต่ก็ยังให้ความร่มเย็นอยู่
บ้าง นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้า
ที่จะทรงน าคนกลุ่มเล็กๆ ที่ยังคง
ซื่อสัตย์นี้กลับมายังดินแดนของ
พวกเขา พระเจ้าจะอ้าแขนออก
ต้อนรับคนที่กลับใจจากความบาป 
  
ข้อ 15-21      ถ้อยค าของพระเจ้า
ที่ตรัสผ่านเอเสเคียลนั้นขัดแย้ง  
กับความคิดของคนทั่วไป  
 ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าตรัส
ว่า ชาวยิวที่ตกเป็นเชลยคือคนที่
ซื่อสัตย์ และคนที่อยู่ในเยรูซาเล็ม
เป็นคนบาปและชั่วร้าย ซึ่งตรงข้าม
กับความเข้าใจของประชาชน  
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ส่ิงท่ีเราเห็นอาจลวงตา  พระเจ้าจะ
ประเมินชีวิตเราโดยดูจากความเชื่อ
และการเชื่อฟังไม่ใช่ดูจากความส าเร็จ

อย่างโลกที่เห็นกันภายนอก  
เราเองก็ไม่ควรตัดสินคนอื่น 
จากส่ิงท่ีเห็นภายนอกเช่นกัน 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 18,19   
“จิตใจเดียว”   หมายถึงมีจุด-
ประสงค์เดียวที่แน่นอน ประชากร
ของพระเจ้าจะไม่แสวงหาพระอื่น
ใด พวกเขาจะพึงพอใจในพระเจ้า
เพียงองค์เดียว  
 ในหินที่แข็งกระด้างไร้ความรู้สึก
จะถูกเปลี่ยนเป็นใจเนื้อที่อ่อนโยน
และพร้อมจะตอบสนอง (ดู ยรม . 
32:39; เอเสเคียล 18:31; 36:26)  
 ชีวิตใหม่นี้ เกิดขึ้นได้โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น นี่คืองาน
ของพระเจ้า แต่เราต้องยอมรับและ
ละทิ้งความบาปของเรา เมื่อเราท า
สิ่งเหล่านี้ได้ พระเจ้าจะประทาน
แรงบันดาลใจใหม่ แนวทางใหม่ 
และเป้าหมายใหม่แก่เรา  

 เราได้รับใจใหม่แล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 การที่เราจะชนะบาป หรือ การที่
เ ร าจะประสบความส า เร็ จนั้ น  
มีองค์ประกอบ 2 ส่วนที่ต้องไป
ด้วยกันคือ [1] ส่วนของมนุษย์ที่เรา
ต้องกระท า เช่น เราต้องกลับใจ 
เราต้องตั้งใจทิ้งบาป [2] ส่วนของ
พระเจ้าคือ ให้อภัยโทษบาปของ
เรา และประทานก าลังให้กับเราใน
การต่อสู้กับความบาปนั้น 
  
อธิษฐาน 
 ให้เรากลับมาดูชีวิตของเรา เช่น
เรื่องความบาปในชีวิตของเราที่เรา
พ่ายแพ้นั้น เราได้จัดการอย่าง
ถูกต้องหรือไม่  
คือ [1] เราได้ตั้งใจที่จะละทิ้งบาป 
กลับใจหรือไม่? 
[2] เราได้ทูลขอพระเจ้าประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง
เราหรือไม่? 
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 ดังนั้น ให้เราอธิษฐาน ทั้งสอง
ประเด็นนี้ เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเรา 
และเราจะมีชีวิตที่ประสบความ -
ส าเร็จ และเกิดผล  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 7 เมษายน   
เอเสเคียล 12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:3 “นีแ่น่ะ บตุรทัง้หลาย
เป็นมรดกจากพระเจ้า  ผลิตผล
ของครรภเ์ป็นรางวลั” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 12 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเราว่า 
ท าไมคนมีตาจึงมองไม่เห็น คนมีหู
จึงไม่ได้ยิน? (ข้อ 2) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในตอนแรกดูเหมือนเอเสเคียล เล่น
บทบาทเป็นคนที่ถูกกวาดต้อนไป
เป็นเชลย เพื่อแสดงถึงสิ่งที่จะเกิด
ขึ้ นกับกษัตริ ย์ เศ เดคี ยาห์ และ
ประชาชนที่เหลืออยู่ในเยรูซาเล็ม  

 พวกเชลยรู้ดีว่าเอเสเคียลก าลัง
ท าอะไร เพราะเมื่อหกปีก่อนหน้านี้ 
พวกเขาก็ท าแบบเดียวกัน คือพวก
เขา ต้องออกจากเยรูซาเล็มไป   
บาบิโลน  
 สัญลักษณ์นี้แสดงให้ประชาชน
เห็นว่า พวกเขาไม่ควรวางใจว่า
กษัตริย์หรือก าแพงเมืองจะปกป้อง
พวกเขาจากกองทัพบาบิโลนได้ 
พระเจ้าเท่านั้นทรงท าได้  
 คนที่หวังว่าจะได้กลับดินแดน 
ในไม่ช้านั้นจะผิดหวัง ทุกสิ่งที่เอ-
เสเคียลท ากลายเป็นความจริงทุก
ประการ แต่เมื่อเอเสเคียลเตือน 
หลายคนกลับไม่ยอมฟัง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21-28 
พระธรรมตอนนี้เตือนว่าในไม่ช้า
ถ้อยค าของพระเจ้าจะเป็นจริง ไม่
ถึงหกปีต่อมาเยรูซาเล็มจะถูก
ท าลาย แต่ประชาชนก็ยังสงสัย  
 ความไม่ เชื่อและความมั่นคง
จอมปลอมท าให้พวกเขาคิดว่าสิ่ง- 
เหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น  
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 อัครทูตเปโตรเผชิญปัญหานี้ใน
คริสตจักร (2ปต.3:9) การกล่าวว่า
พระคริสต์จะไม่มีวันเสด็จกลับมา
หรือคิดว่าการเสด็จกลับมานั้นอยู่
ห่างไกลจนไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้นั้น
อันตรายมาก  

ส่ิงท่ีพระเจ้าตรัสไว้ 
จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

อย่าประมาทว่าเรายังมีเวลาอีกมาก 
ที่จะกลับมาหาพระเจ้า 
ตอนนี้เราอยู่ห่างพระเจ้า  
หรืออยู่ใกล้พระเจ้า? 

 ถ้าเราอยู่ห่างพระเจ้า ให้เราถาม
ตัวเองว่า ท าไมเราจึงห่างพระเจ้า 
อะไรท าให้เราห่างพระเจ้า และการที่
เราห่างพระเจ้าจะมีผลอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเรามีค าตอบแล้ว ให้เราถาม
ตัวเองต่อไปว่า คุ้มค่าหรือไม่ที่เรา
เป็นเช่นนี้ และเราจะแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงโปรด
น าพาชีวิตของเราที่เราจะด าเนิน
ชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์เสมอ 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่ เกิดผลถวาย
เกียรติแด่พระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 8 เมษายน   
เอเสเคียล 13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:3 “นีแ่น่ะ บตุรทัง้หลาย
เป็นมรดกจากพระเจ้า  ผลิตผล
ของครรภเ์ป็นรางวลั” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 13 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 10-12   ผู้เผยพระวจนะเท็จ
เหล่ านี้ ปกปิดค าโกหกของตน 
(“ก าแพงอันเปราะบาง”) ด้วยการ 
“ฉาบปูนขาว” ให้ภายนอกดูสวย- 
งาม แต่ของจอมปลอมไม่อาจรอด
พ้นจากการตรวจสอบของพระเจ้า
ได้ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ข้อ 17  พระคัมภีร์บันทึกว่าทั้งชาย
และหญิงต่างได้รับของประทานใน
การเผยพระวจนะ 
 เช่น มิเรียม (อพย.15:20) เดโบราห์ 
(วนฉ .4:4)และฮุลดาห์  (2พกษ . 
22:14) พวกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะ-
หญิง แต่บรรดาผู้หญิงที่กล่าวถึงใน
ที่นี้เป็นเหมือนหญิงคนทรงในพระ-
ธรรม 1ซมอ. 28:7 เสียมากกว่า  
 คนเหล่านี้ถูกกล่าวโทษ เพราะ
บั่นทอนก าลังใจของคนชอบธรรม 
 

ข้อ 18    เครื่องรางของขลังและ   
ผ้าคลุมหน้าเหล่านี้ใช้ในพิธีไสย -
ศาสตร์  
 พวกผู้ หญิ ง โ ฆษณาว่ า ข อ ง
เหล่านี้เป็นเครื่องรางน าโชค แต่
ความจริงแล้วใช้ล่อลวงประชาชน
ให้กราบไหว้รูปเคารพ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เอเสเคียลเตือนผู้ เผยพระวจนะ
อย่างเฉพาะเจาะจง  

 คนเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถ้อยค าที่มา
จากพระเจ้า แต่โกหกเพื่อจะได้รับ
ความนิยม พวกเขาจะพูดทุกอย่าง
ที่ท าให้ประชาชนมีความสุข  
 ผู้ เผยพระวจนะเท็จไม่สนใจ
ความจริงเหมือนเอเสเคียล พวก
เขาล่อลวงประชาชนให้ยึดติดกับ
ความมั่นคงปลอดภัยจอมปลอม
และท าให้งานของเอเสเคียลยาก
ขึ้น  

จงระวังคนที่บิดเบือนความจริง 
เพื่อชื่อเสียงและอ านาจ 

 และเราจะรู้ว่า ที่คนๆ นั้นสอน
นั้น เขาสอนผิดหรือสอนถูกได้
อย่างไร? 
 การที่เราจะรู้ว่าเขาสอนผิดหรือ
ถูกได้นั้น เราก็ต้องรู้ความจริงก่อน 
ถ้าเราไม่รู้ความจริงแล้ว เราก็จะไม่
สามารถรู้ว่าเขาสอนเท็จได้เลย  
 แล้วเราได้จัดระบบระเบียบชีวิต
ของเราที่จะเรียนรู้ และรู้ความจริง
อย่างไรบ้าง ที่ไหน 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญา และ
การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ทุกครั้งที่เราเฝ้าเดี่ยว เราอ่านพระ
วจนะ หรือที่เราฟังค าเทศนานั้น 
เราจะเข้าใจและสามารถประยุกต์
สิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นมาใช้ส าหรับ
ชีวิตของเราได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 9 เมษายน   
เอเสเคียล 14:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:3 “นีแ่น่ะ บตุรทัง้หลาย
เป็นมรดกจากพระเจ้า  ผลิตผล
ของครรภเ์ป็นรางวลั” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
14:1-11 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 3-5 
ส าหรับผู้ เขียนชาวฮีบรู ชีวิตจะ
ด าเนินไปโดยอาศัยอวัยวะต่างๆ ที่
ท าหน้าที่อย่างเป็นระบบ หัวใจนั้น
นับว่าเป็นศูนย์รวมของสติปัญญา
และจิตวิญญาณ  

 เนื่องจากทุกคนมีใจให้คนบางคน
หรือของบางอย่าง ดังนั้นทุกคนจึง
มีแนวโน้ม ที่จะกราบไหว้รูปเคารพ
อยู่ในใจ  
 พระเจ้าต้องการยึดจิตใจของ
ประชากรของพระองค์กลับคืนมา
อีกครั้ง  

เราต้องไม่จงรักภักดี 
ต่อส่ิงใดมากเกินไป หรือปล่อยให้ 
ส่ิงใดครอบง าความคิดของเรา 
จนส่ิงนั้นเข้ามาแทนที่พระเจ้า 

หรือท าให้เราเทิดทูนพระเจ้าน้อยลง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-11 
ประชาชนยูดาห์กระตือรือร้นที่จะ
รับฟังถ้อยค าของผู้เผยพระวจนะ-
เท็จ แต่พวกเขาก็คิดว่าชนชาติจะ
ไม่มีวันพินาศ เพราะยังมีบางคนที่
เกรงกลัวพระเจ้า  
 พวกเขาขอค าแนะน าจากผู้เผย-
พระวจนะของพระเจ้าได้เสมอใน
ยามที่เข้าตาจน แต่การมีคนของ
พระเจ้าเพียงอย่างเดียวช่วยอะไร
ไม่ได้  
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เราต้องจ าไว้ว่าความสัมพันธ์ 
ที่ศิษยาภิบาล ครอบครัว หรือ
เพื่อนของเรามีกับพระเจ้านั้น 

ปกป้องเราจากผลของความบาป 
ที่เราท าไม่ได้  

เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  

 เราพึ่งพาความเชื่อของเราเอง
หรือเราก าลังพึ่งพาความเชื่อของ
คนอื่นอยู่? 
__________________________
__________________________ 
 ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้อง
พัฒนาความเชื่อของเราให้มั่นคง
ขึ้น เราได้พัฒนาความเชื่อในชีวิต
ของเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าสอนเรา
เกี่ยวกับพระสุรเสียงของพระองค์ 
เพื่อเราจะชัดเจนในน้ าพระทัยของ
พระองค์ และเราจะมีประสบการณ์ 

การตอบค าอธิษฐานของพระเจ้าใน
ชีวิตของเรา ซึ่งจะท าให้เรามีประ-
สบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้น 
 ทูลขอพระเจ้าประทานความ
เข้าใจในพระวจนะให้กับเรา และ  
ให้เรามีประสบการณ์ในพระวจนะ
นั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ-
เชื่อของเรามากยิ่งขึ้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 10 เมษายน   
เอเสเคียล 14:12-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:4 “บุตรทัง้หลายทีเ่กิด
เมือ่เขายงัหนุ่ม  กเ็หมือนลูกธนู
ในมือนักรบ” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
14:12-23 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14 
โนอาห์ ดาเนียล และโยบต่างเป็น
บุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
อิสราเอล พวกเขามีชื่อเสียงใน
ฐานะที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ
พระเจ้าและมีสติปัญญา (ดู ปฐก. 
6:8, 9; ดนล.2:47, 48; โยบ 1:1)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 ดาเนียลตกเป็นเชลยในช่วงที่ 
บาบิโลนมารุกรานยูดาห์ครั้งแรก
ในปี 605 ก่อน ค.ศ. หรือแปดปี
ก่อนเอเสเคียลจะตกเป็นเชลย  
 ขณะที่เอเสเคียลเผยพระวจนะนี้ 
ดาเนียลเป็นข้าราชการชั้นสูงใน 
บาบิโลน  
 แต่บรรดาคนของพระเจ้าที่ยิ่ง-
ใหญ่ก็ไม่อาจช่วยยูดาห์ได้ เพราะ
ความชั่วร้ายแพร่ลามไปทั้งชนชาติ
และพระเจ้าก็ทรงพิพากษาแล้ว 

ให้เราดูบุคคลในพระคัมภีร์ 
เป็นตัวอย่าง ในการที่เขามี

ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์
กับพระเจ้าในด้านต่างๆ  

ให้เราเลียนแบบท่านเหล่านี้ 
เพื่อเราจะเติบโตกับพระเจ้าได้ 

 ส าหรับชีวิตของท่านในช่วงนี้ 
ใครคือบุคคลในพระคัมภีร์ที่ เรา
สามารถเรียนรู้ได้ และเรียนรู้เรื่อง
อะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
และสอนเราทุกครั้งที่ เราได้อ่าน
ประวัติของบุคคลในพระคัมภีร์ ให้
ตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดออก 
เพื่อพระเจ้าจะตรัสกับเราส าหรับ
ชีวิตของเราในขณะนี้ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 11 เมษายน   
เอเสเคียล 15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:4 “บุตรทัง้หลายทีเ่กิด
เมือ่เขายงัหนุ่ม  กเ็หมือนลูกธนู
ในมือนักรบ” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 15 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1  เป็นต้นไป 
ถ้อยค าที่พระเจ้าตรัสผ่านเอเสเคียล
ในบทที่ 15-17 ยืนยันอย่างชัดเจน
ว่าพระเจ้าจะทรงท าลายเยรูซาเล็ม  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 พระธรรมตอนแรกนี้เกี่ยวกับเถา
องุ่นที่ใช้การไม่ได้และเมื่อถูกไฟ
เผาก็ยิ่งไร้ประโยชน์ ชาวเยรูซา-
เล็มก็ใช้การไม่ได้ส าหรับพระเจ้า
เพราะพวกเขากราบไหว้รูปเคารพ 
ดังนั้นพวกเขาจะถูกท าลายและ
เมืองจะถูกเผา  
 อิสยาห์ก็เปรียบเทียบชนชาติ
อิสราเอลกับสวนองุ่นเช่นกัน (ดู 
อสย.5:1-8)  
 ถ้าเราอยู่ เฉยๆ และไม่เกิดผล
ส าหรับพระเจ้า เราจะท าให้แผน-
การที่พระองค์ทรงวางไว้ส าหรับเรา
ส าเร็จได้อย่างไร? 
 ที่ชาวเยรูซาเล็มถูกเผาท าลาย 
เพราะเขาใช้การไม่ได้  และไม่
เกิดผล การที่เขาใช้การไม่ได้และ
ไม่เกิดผลก็เพราะเขาไหว้รูปเคารพ 
 ดังนั้น เราจะเห็นว่า การไหว้รูป
เคารพเป็นความบาปที่พระเจ้าทรง
รังเกียจมาก และมากกว่าความ
บาปชนิดอื่น 
 การไหว้รูปเคารพคือการที่เราให้
สิ่งอื่นมาส าคัญกว่าพระเจ้า  

 ไม่ใช่เพียงแต่การกราบไหว้รูป
เคารพที่เป็นวัตถุ และในปัจจุบันนี้
แม้เราไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพ แต่
เราก็อาจจะมีรูปเคารพส าหรับตัว
เราได้  

ส่ิงใดที่เราบูชาแทนพระเจ้า  
ให้เกียรติ ให้ความส าคัญ 

 ให้เวลากับส่ิงนั้นมากกว่าพระเจ้า  
นั่นก็เป็นการกราบไหว้รูปเคารพแล้ว 
 รูปเคารพของคนในยุคนี้ คื อ
อะไร? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 และส าหรับเรา เรามีรูปเคารพ
หรือไม่ อะไร? 
__________________________
_________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด 
เผยให้เรารู้ว่า อะไรคือรูปเคารพใน
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะสามารถ
ปฏิเสธมันเสีย หันหลังกลับ และ 
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กลับมาด าเนินชีวิตกับพระเจ้าที่จะ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอหัวใจที่รักและชื่น
ชมกับพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของ
เรา เพื่อว่า การที่เราด าเนินชีวิต
กับพระเจ้านั้น จะไหลออกมาจาก
ส่วนลึกอย่างธรรมชาติในชีวิตของ
เราอย่างแท้จริง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธษิฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 วันที่ 12 เมษายน   
เอเสเคียล 16:1-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:4 “บุตรทัง้หลายทีเ่กิด
เมือ่เขายงัหนุ่ม  กเ็หมือนลูกธนู
ในมือนักรบ” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
16:1-22 ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้     
ข้อ 20,21   
การน าเด็กมาเผาบูชายัญเป็นสิ่งที่
ชาวคานาอันท ากันมาตั้งแต่ก่อนที่
ชาวอิสราเอลจะเข้ามาในดินแดนนี้ 
แต่พระเจ้าทรงห้ามการกระท า
เช่นนี้อย่างเด็ดขาด (ลนต.20:1-3)  

 อย่างไรก็ตามในยุคของเอเส -
เคียล ประชาชนน าลูกๆ ของพวก
เขามาเผาบูชายัญอย่างเปิดเผย 
(2พกษ.16:3; 21:6) เยเรมีย์ยืนยัน
ว่านี่เป็นสิ่งที่คนปฏิบัติกันทั่วไป 
(ยรม.7:31; 32:35)  
 เนื่องจากประชาชนและปุโรหิต
ท าสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามเช่นนี้ พระ-
วิหารจึงไม่ใช่สถานที่ที่พระเจ้าจะ
ทรงสถิตอยู่ได้ พระเจ้าจึงละจาก
พระวิหารไป พระองค์ไม่ใช่ผู้น า
และผู้ปกป้องยูดาห์อีกต่อไป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1 เป็นต้นไป พระธรรมตอนนี้
ย้อนระลึกถึงเยรูซาเล็มในสมัยทีถ่กู
ดูหมิ่นท่ามกลางชนชาติต่างๆ ใน
คานาอัน  
 พระเจ้าทรงเตือนเยรูซาเล็มว่า
พระองค์เองทรงยกชนชาตินี้ขึ้น
จากสภาพที่ต่ าต้อยสู่ เกียรติอัน
ยิ่งใหญ่ในฐานะเจ้าสาวของพระองค์  
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 โดยใช้ภาพทารกที่เติบโตขึ้นเป็น
หญิงสาว แต่เธอกลับทรยศความ
วางใจของพระเจ้าและส าส่อนโดย
การท าสัมพันธไมตรีกับชนต่าง -
ชาติและปฏิบัติตามธรรมเนียมของ
พวกเขา  
 ถ้าเราผลักพระเจ้าออกไปเพื่อ
ไขว่คว้าหาสิ่ งอื่น  ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา ครอบครัว การงาน หรือ
ความสนุกสนาน เราเองก็ละทิ้ง
พระเจ้าในลักษณะเดียวกัน 
 

ข้อ 15 พระเจ้าทรงรักและดูแล    
ยูดาห์ แต่ยูดาห์ก็ละทิ้งพระเจ้าไป
หาชนต่างชาติและพระจอมปลอม
ของคนเหล่านั้น  
 ยูด าห์ ได้ เจ ริญเติบ โตและมี
ชื่อเสียง แต่พวกเขากลับลืมไปว่า
ใครคือผู้ให้ชีวิตแก่เขา (16:22) นี่
คือการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ 
(ละทิ้งพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์
เดียว)  
เม่ือเราเติบโตขึ้นและเฉลียวฉลาดขึ้น 

อย่าละทิ้งพระเจ้า 
ผู้ทรงรักเราอย่างแท้จริง 

 

 ให้พระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ 
เตือนใจเราที่ เราจะสัตย์ซื่อกับ
พระองค์ตลอดไป  
 อะไรคือจุดดึงดูดให้เราติดตาม
พระเจ้าตลอดไป? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงเมตตา
รักษาชีวิตของเราให้ติดสนิทกับ
พระองค์เสมอ รักษาหัวใจของเราที่
จะติดตามพระองค์ตลอดไป ตลอด
ชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 13 เมษายน   
เอเสเคียล 16:23-63 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:5 “ชายใดๆ ทีมี่ลูกธนู
เตม็แล่ง กเ็ป็นสุข เขาจะไม่ต้อง
ละอายเมือ่เขาสู้ศตัรูของเขาที ่
ประตเูมือง” 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
16:23-63 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 44-52 
โสโดมเป็นสัญลักษณ์ของความชั่ว-
ร้าย พระเจ้าทรงท าลายล้างเมืองนี้
เพราะความบาป (ปฐก.19:24, 25)  
 สะมาเรียเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเหนือ (อิสราเอล) เป็น
เมืองที่ชาวยิวในยูดาห์เกลียดชัง
และไม่ยอมรับ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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……………………….……………… 
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 การเรียกยูดาห์ว่าเป็นพี่น้องของ
สะมาเรียและโสโดมก็แย่มากแล้ว 
แต่การกล่าวว่ายูดาห์ต่ าทรามก็ยิ่ง
กว่าคนเหล่านี้หมายความว่า บาป
ของยูดาห์น่าสะอิดสะเอียนเหลือจะ
บรรยาย และพวกเขาจะพินาศ
อย่างแน่นอน  
 สาเหตุที่ถือว่ายูดาห์ต่ าทรามกว่า
ไม่ใช่เพราะบาปของยูดาห์เลวร้าย
กว่า แต่เป็นเพราะยูดาห์รู้ความ
จริงดีกว่าชนชาติอื่นๆ  

ด้วยเหตุนี้ถ้าเรายังคงท าบาป 
ในยุคที่ถ้อยค าของพระเจ้า 
ชัดเจนอยู่ในพระคัมภีร์  

เราก็ท าบาปเลวร้ายยิ่งกว่ายูดาห์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 59-63 
 แม้ประชาชนจะผิดสัญญาและ
สมควรถูกลงโทษ แต่พระเจ้าก็จะ
ไม่ผิดสัญญา ถ้าประชาชนกลับมา
หาพระเจ้า พระองค์จะทรงยกโทษ
ให้พวกเขาและรื้อฟื้นพันธสัญญา
ของพระองค์ขึ้นมาใหม่  

 พันธสัญญานี้ส าเร็จเมื่อพระเยซู
ทรงช าระความบาปของมวลมนุษย-
ชาติโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน (ฮบ.10:8-10)  

ไม่มีใครแย่จนพระเจ้า 
ยกโทษบาปให้ไม่ได้  

 แม้เราจะไม่สมควรได้รับอะไร
นอกจากการลงโทษเพราะบาปของ
เรา แต่พระเจ้าก็ยังอ้าแขนรับเรา 
พระองค์จะไม่ยกเลิกพระสัญญาที่
จะประทานความรอด และยกโทษบาป
ให้เรา ถ้าใจเรากลับมาหาพระองค์ 
 ดังนั้น เราอย่าให้ซาตานหลอกเรา
ว่ า บาปที่ เราท านั้ นมันหนักจน 
เกินไป  มากจนกว่าที่พระเจ้าจะยก
โทษบาปของเราได้ เพราะความคิดนี้
ไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากมาร
ซาตานที่ต้องการท าลายเรา และ
สมรภูมิที่ส าคัญที่มันเริ่มงานของ  
มันคือที่ความคิดของเรานั่นเอง 
 เราเคยเปิดช่องว่างในความคิด
ของเราหรือไม่ และเมื่อเราเปิด 
ซาตานมันก็แทรก ท าให้เราอ่อนแอ 
สับสน  
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 ดังนั้น เมื่อไรที่ความคิดเราสับสน 
เราต้องรีบกลับมาหาพระเจ้าทันที 
เพราะนั้นแสดงว่า ซาตานก าลัง
ท างานในความคิดของเราแล้ว  
 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบความคิด [Mind] 
ของเราให้กับพระเจ้า และอธิษฐาน
ที่พระวจนะของพระเจ้าที่ เราท่อง 
หรื อที่ เ ราศึ กษา หรื อที่ เ ราฟั ง
เทศนาในคริสตจักรนั้น จะครอบ-
ครองความคิดของเราตลอดไป  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 14 เมษายน   
เอเสเคียล 17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:5 “ชายใดๆ ทีมี่ลูกธนู
เตม็แล่ง กเ็ป็นสุข เขาจะไม่ต้อง
ละอายเมือ่เขาสู้ศตัรูของเขาที ่
ประตเูมือง” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 17 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
นกอินทรีย์ตัวแรกในพระธรรมตอน 
นี้หมายถึง กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
แห่งบาบิโลน (ดู 17:12) ผู้ได้แต่ง-
ตั้งหรือ “ปลูก” เศเดคียาห์ให้เป็น
กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม  
 

 แต่เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
และหันไปเป็นพันธมิตรกับอียิปต์
ซึ่งเป็นนกอินทรีตัวที่สองเพื่อท า
สงครามกับบาบิโลน  
 ขณะนั้นเอเสเคียลก าลังบรรยาย
ถึงเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในบาบิโลน 
ซึ่งห่างไกลจากเยรูซาเล็ม  
 เยเรมีย์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะใน
ยูดาห์เองก็เตือนเศเดคียาห์ไม่ให้
เป็นพันธมิตรกับอียิปต์ (ยรม.2:36, 
37)  
 แม้ผู้เผยพระวจนะทั้งสองจะอยู่
ห่างไกลกันมาก แต่พวกเขาก็พูด
เหมือนกันเพราะพวกเขาพูดแทน
พระเจ้า  

พระเจ้ายังทรงน าคนที่พระองค์ 
ทรงเลือกให้ประกาศ 

ความจริงของพระองค์ไปทั่วโลก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22,23 
เอเสเคียลเผยพระวจนะเรื่องการ
พิพากษา แต่ก็จบลงด้วยความหวัง  
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 เมื่อประชาชนฝากความหวังไว้
กับพันธมิตรต่างชาติ พวกเขาจะ
ผิดหวัง มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้
ความหวังที่แท้จริงแก่พวกเขาได้  
 พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง
ปลูกหน่ออ่อนคือ พระมาซีฮา และ
อาณาจักรของพระมาซีฮาจะเจริญ-
เติบโตและกลายเป็นร่มเงาแก่ทุก
คนที่มาหาพระองค์ (อสย.11:1-5) 
ค าพยากรณ์นี้เป็นจริงเมื่อพระเยซู
เสด็จมา 
 ให้ เร ากลับมาดูชี วิ ตของเรา 
หลายครั้งที่ เราท าบาป เราเปิด
ประตูบาป และเราถูกโจมตี เมื่อเรา
สารภาพพระเจ้าก็จะทรงโปรดช่วย
เรา หรือเมื่อเราท าบาป และเรา
ต้องรับผลจากความบาปนั้นก็ตาม 
เราก็ต้องตระหนักว่า หลังจากนี้ จะ
ยังมีความหวังอยู่เสมอ  

พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา  
และแม้ในขณะที่พระเจ้าทรงอนุญาต

ให้เรารับผลของความบาปนั้น  
ท้ายที่สุดนั้นก็ยังมีความหวังอยู่เสมอ  

เม่ือเรารู้เช่นนี้  
เราก็ไม่จ าเป็นต้องท้อใจเลย 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส า ห รั บ ค ว า มห วั ง ที่ พ ร ะ เ จ้ า
ประทานกับเรา แม้ว่าเราจะยังรับ
ผลจากความผิดพลาดก็ตาม 
 แต่ แม้ ก ร ะนั้ นก็ ต าม  ให้ เ ร า
อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้อง
ความคิด ชีวิตของเราที่จะไม่ต้อง
ผิดพลาดในชีวิต หรือตกในความ
บาป เพื่อเราจะไม่ต้องเสียเวลากับ
ความบาปและผลของความบาป
เหล่านั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 15 เมษายน   
เอเสเคียล 18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดดีุ 127:5 “ชายใดๆ ทีมี่ลูกธนู
เตม็แล่ง กเ็ป็นสุข เขาจะไม่ต้อง
ละอายเมือ่เขาสู้ศตัรูของเขาที ่
ประตเูมือง” 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 18 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป ชาวยูดาห์เชื่อว่า 
พวกเขาถูกลงโทษเพราะบาปของ
บรรพบุรุษ ไม่ใช่เพราะบาปของ
พวกเขาเอง พวกเขาเชื่อเช่นนี้ตาม
ค าสอนในพระบัญญัติสิบประการ 
(อพย.20:5)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 เอเสเคียลสอนว่าเยรูซาเล็ม
พินาศเพราะจิตวิญญาณของคน 
รุ่นก่อนนั้นตกต่ าลง แต่ความเชื่อ
เช่นนี้ท าให้อิสราเอลเชื่อเรื่องโชค 
ชะตาและไม่รับผิดชอบ  
 เนื่องจากประชาชนเข้าใจหลัก- 
การเก่าผิดไป เอเสเคียลจึงวาง
หลั ก ก า ร ใหม่ ขอ งพ ร ะ เ จ้ า ใ น
ดินแดนใหม่นี้  คือพระเจ้ าทรง
พิพากษาเป็นรายบุคคล  
 เราอาจจะต้องทนทุกข์เพราะผล
ที่เกิดจากบาปของคนรุ่นก่อน แต่
พระเจ้าไม่ได้ลงโทษเราเพราะบาป
ของคนอื่น และเราไม่สามารถใช้
ความผิดพลาดของคนอื่นมาเป็น
ข้อแก้ตัวส าหรับความบาปของเรา
ได้ เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบการ
กระท าของตนเองต่อหน้าพระเจ้า 
 นอกจากนี้บางคนในยูดาห์ยังใช้
พระพรที่พ ระ เจ้ าประทานแก่
ส่วนรวมมาเป็นข้ออ้ างที่จะไม่   
เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาคิดว่ า
ความชอบธรรมของบรรพบุรุษ 
(18:5-9) จะท าให้พวกเขารอดชีวิต  

 แต่พระเจ้าตรัสว่า แม้พ่อแม่จะ
ชอบธรรม ลูกที่ชั่วร้ายก็จะต้องตาย 
(18:10-13) แต่ถ้าพวกเขาหันกลับ 
มาหาพระเจ้า พวกเขาก็จะมีชีวิต 
 

ข้อ 25         เด็กมักจะบอกว่า 
การลงโทษนั้น “ไม่ยุติธรรม”  
 พระเจ้าทรงยุติธรรม แต่เราท า
ผิดบทบัญญัติ เราไม่มีสิทธิ์บังคับ
ให้พระเจ้าท าตามมาตรฐานความ
ยุติธรรมของเรา แต่เป็นเราที่ต้อง
ด าเนินชีวิตตามมาตรฐานของ
พระองค์  

อย่าเสียเวลา 
หาช่องโหว่ในบทบัญญัติของพระเจ้า  

แต่จงใช้ชีวิต 
ตามมาตรฐานของพระองค์ 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ในข้อ 30-32 
เอเสเคียลให้ทางออกกับเรื่องบาป
ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คือแต่
ละคนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน  
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 นี่เป็นพระราชกิจที่พระเจ้าทรง
ท าในชีวิตเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราท าได้
ด้วยตัวเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงท างานนี้ (สดุดี 51:10-12)  
ถ้าเราละทิ้งวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยบาป
และการกบฏแล้วหันไปหาพระเจ้า 

พระองค์จะทรงประทาน 
แนวทาง ความรัก และอ านาจ  
ในการเปล่ียนแปลงให้เรา  

 เราเริ่มต้นได้จากความเชื่อ โดย
เชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์
อ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจและ
ความคิดของเราได้ แล้วตัดสินใจที่
จะใช้ชีวิตแต่ละวันโดยให้พระเจ้า
ทรงครอบครอง 
 เร าต้อ งท าในส่ วนที่ เ ราต้ อ ง
รับผิดชอบคือ  การละทิ้งวิถีชีวิต
บาป  และหันไปหาพระเจ้า และ
พระเจ้าก็จะทรงกระท าในส่วนของ
พระองค์คือ ยกโทษ  
 ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระองค์ก็จะ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ 
กับเรา เพื่อเราจะสามารถชนะความ 
บาป และมีแนวทางที่จะด าเนิน
ชีวิตที่ชนะความบาปนั้น  ได้ด้วย 

 เรามีบาปอะไรที่ต้องสารภาพ 
และต้องละทิ้งหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ถ้าเรามีบาปที่ต้องสารภาพ หรือ
ละทิ้ งให้ เราใช้ เวลานี้อธิษฐาน 
สารภาพกับพระองค์เสีย กลับใจ
จากบาป ทูลขอการช าระ และ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสวมทับ
เรา และเต็มล้นในชีวิตของเรา
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 16 เมษายน   
ปัญญาจารย์ 7:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
7:1-6 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-4 
ดูเหมือนพระธรรมตอนนี้จะขัดแย้ง
กับค าแนะน าที่กษัตริย์โซโลมอน
กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้  
 โซโลมอนแนะน าให้กิน ดื่ม และ
สนุกกับงานของตนซึ่งหมายถึงให้
ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้  
 เราชื่นชมในสิ่งที่เรามีในขณะที่ยัง
มีโอกาสได้ แต่ก็ต้องตะหนักไว้ว่า 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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เคราะห์หามยามร้ายจะเกิดขึ้น
เมื่อใดก็ได้เช่นกัน  
 ความทุกข์ยากเตือนเราว่าชีวิต
นั้นแสนสั้น สอนให้เราด าเนินชีวิต
อย่างชาญฉลาด และปรับปรุงแก้ไข 
อุปนิสัยของเรา 
 คริสเตียนและชาวยิวมองเห็น
คุณค่าของการทนทุกข์และความ
เศร้าโศก ในขณะที่คนกรีกและคน
โรมพยายามปฏิเสธมัน  
 ศาสนาตะวันออกหาทางที่จะลอย- 
ตัวอยู่เหนือความทุกข์ แต่คริสเตียน 
และชาวยิวมองว่าความทุกข์เป็น
เหมือนไฟหลอมช าระ  
 คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า
เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นในช่วงเวลา
ที่ยากล าบากมากกว่าช่วงเวลาที่มี
ความสุข  
 
เราพยายามหลีกเล่ียงความโศกเศร้า

และความทุกข์ยาก 
เพราะไม่เห็นประโยชน์ของมันหรือไม่  

จงมองการต่อสู้ดิ้นรนของเรา 
ให้เป็นโอกาสยิ่งใหญ่ 
ที่จะเรียนรู้จักพระเจ้า 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,4 
คนมากมายพยายามไม่คิดเรื่อง
ความตาย ไม่ยอมเผชิญหน้า และ
กระอักกระอ่วนใจที่ต้องไปร่วม 
งานศพ 
 โซโลมอนไม่ได้ส่งเสริมให้เราคิด
เรื่องน่ากลัว แต่รู้ ว่ ามันจะเป็น
ประโยชน์หากคิดเรื่องความตายให้
เข้าใจแจ่มแจ้ง  
 ความตายเตือนเราว่ายังเหลือ
เวลาส าหรับการเปลี่ยนแปลง ยัง
เหลือ เวลาที่ จะตรวจสอบแนว
ทางการด าเนินชีวิต และยังเหลือ
เวลาสารภาพความผิดบาปและขอ
การยกโทษจากพระเจ้า  
 เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องตาย 
จึ ง เป็น เรื่ อ งสมเหตุสมผลที่ จ ะ
วางแผนเพื่อมีประสบการณ์กับ 
พระเมตตาของพระเจ้าแทนการ
พิพากษาของพระองค์ 
 เรามีมุมมองเรื่องความตายเป็น
อย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่น่ากลัว เป็น 
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สิ่งที่ต้องหลีกหนี หรือเป็นสิ่งที่จะ
เตือนใจเราเพื่อจะทบทวนตัวเอง
ส าหรับชีวิตของเราในโลกนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่ง แม้แต่ความตาย ที่
เป็นเพียงการเป็นที่อยู่จากโลกนี้ไป
อยู่กับพระเจ้า และจะเป็นการท าให้
เราทบทวนตั ว เอง และให้ เร า
อธิษฐานทบทวนตัวเราเองว่า เรา
ใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติ
พระองค์หรือไม่ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
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วันที่ 17 เมษายน   
ปัญญาจารย์ 7:7-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
7:7-14 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 
อ านาจของเงินอาจสร้างความสับสน
แก่ผู้ที่ควรจะให้ความยุติธรรม 
 เราเคยได้ยินเรื่องการให้สินบน
แก่ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และพยาน การให้สินบนเป็นการ
ท าร้ายคนที่พูดความจริงและส่ง-
เสริมคนที่บิดเบือนความจริง  
 คนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือพัวพัน
กับการกดขี่ข่มเหงหรือการรับ
สินบนเป็นคนโง่ ไม่ว่าเขาจะเคย
คิดว่าตนเองฉลาดเพียงใดก็ตาม  

มีค ากล่าวกันว่าเงินซื้อคนได้  
แต่เงินไม่สามารถซื้อ 
คนที่ฉลาดจริงๆ ได้  
ไม่ว่าเงินนั้นจะมาก 
หรือน้อยเท่าใดก็ตาม 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 14 
พระเจ้าทรงอนุญาตให้ทุกคนเจอ
ช่วงเวลาที่ดีและร้าย  
 พระองค์ทรงผสมผสานสองสิ่งนี้
เข้าไปในชีวิตของเราอย่างกลมกลืน 
โดยที่เราไม่สามารถเดาหรือใช้สติ 
ปัญญาของมนุษย์คิดล่วงหน้าได้  
 เรามักยึดอกรับความดีในช่วง 
เวลาที่ดี แต่เมื่อถึงช่วงเวลาร้ายๆ 
เราก็มักจะต่อว่าพระเจ้า โดยลืมที่
จะขอบพระคุณพระองค์ส าหรับสิ่ง
ดีที่แฝงอยู่  
 เมื่อชีวิตราบรื่นและอยู่ในสถาน-
การณ์ที่ควบคุมได้ อย่าปล่อยให้
ความสะดวกสบายท าให้เราอยู่
อย่างเอกเขนกจนเกินไป พระเจ้า
อาจอนุญาตให้เกิดช่วงเวลาร้ายๆ 
เพื่อดึงเรากลับมาหาพระองค์  
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เม่ือชีวิตดูไม่ม่ันคง 
หรืออยู่เหนือการควบคุม  

อย่าสิ้นหวัง 
เพราะพระเจ้าควบคุมอยู่ 

และจะให้เกิดผลดี 
ในช่วงเวลาแห่งความยากล าบากนั้น 
 ที่ผ่านมานั้น เราตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่ดีและสถานการณ์ที่
เลวร้ายอย่างไรบ้าง เราได้ตอบ-
สนองอย่างมีสติปัญญาและอย่าง
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่? คือขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดี
หรือเลว เมื่อสถานการณ์ดีเราก็ยัง
ขอบพระคุณพระเจ้าได้ เพราะพระ- 
เจ้าก าลังสอนอะไรเราบางอย่าง 
__________________________
_________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
เรา ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
พระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของ 

เรา หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลว ให้เรา
ขอบพระคุณพระ เ จ้ า  เพ ร า ะ
พระองค์ก าลังจะสอนหรือก าลังจะ
ตรัสอะไรกับเราบางอย่าง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 18 เมษายน   
ปัญญาจารย์ 7:15-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์ 
7:15-22 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ใน ข้อ 16-18 
เป็นไปได้อย่างไรที่คนคนหนึ่งจะ
ชอบธรรมหรือฉลาดเกินไป ? 
 นี่เป็นค าเตือนเรื่องความเย่อหยิ่ง
ทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการรักษา
กฎเกณฑ์แต่ เปลือกหรือสร้ าง
ความชอบธรรมแบบผิดๆ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 กษัตริย์โซโลมอนก าลังกล่าวว่ามี
บางคนที่ ชอบธรรมหรือฉลาด
เกินไปในสายตาของเขาเอง เพราะ
พวกเขาหลอกตัว เองด้วยการ
กระท าที่ชอบธรรมของตน  
 พวกเขาเข้มงวดมากหรือใจแคบ
จนท าให้สูญเสียความไวในการรับรู้
ว่าเหตุใดต้องเป็นคนดี ค าตอบก็
คือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
ความสมดลุเป็นสิ่งส าคัญ  
 พระเจ้าสร้างเราให้ เป็นคนที่
สมบูรณ์ซึ่งต้องแสวงหาความชอบ
ธรรมและความดีของพระองค์ 
ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตก
ขอบไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการรักษากฎเกณฑ์มากเกินไป
หรือไม่อยู่ในศีลธรรมเลย 

ส่ิงท่ีเราสามารถประยุกต์ได้ 
จากพระธรรมตอนนี้ที่โซโลมอน
เตือนเรานั้นคือ ความถ่อมใจ  

ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ให้เราเป็น
คนที่ถ่อมใจ เป็นคนนบน้อม  

 เช่นถ้าเราประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ในการงาน ในการเงิน ให้เรา 

ถ่อมใจตระหนักว่า พระเจ้าทรงมี
พระคุณต่อเรา เราจึงสามารถเป็น
เช่นนี้ได้ และเราก็จะสรรเสริญพระ
เจ้าส าหรับพระพรเหล่านี้  
  แต่ถ้าเราก าลังเผชิญปัญหาอยู่ 
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
พระเจ้าอาจจะก าลังสอนบทเรียน
อะไรบางอย่างส าหรับเราอยู่  
 ตอนนี้เราก าลังอยู่ในสภาพอะไร 
และเราสามารถขอบพระคุณพระ-
เจ้าได้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ทบทวนตัวเราเอง และขอบ -
พระคุณพระเจ้าส าหรับชีวิตของเรา
ขณะนี้ ไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากจน 
ไม่ว่าอิ่มท้อง หรืออดอยาก เราก็จะ
ส ร ร เส ริญพระ เจ้ า ในทุ ก กร ณี 
ขณะนี้  เราเป็นอย่างไร ให้ เรา
สรรเสริญพระเจ้าด้วยใจที่โมทนา
และขอบพระคุณ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 เมษายน   
ปัญญาจารย์ 7:23-29 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
7:23-29 ช้า ๆ 2 รอบ 
อะไรคือเรื่องที่น่าเศร้าที่กษัตริย์
โซโลมอนได้บอกเรา 1 เรื่องในข้อ  
1-2 นี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27, 28 
กษัตริย์ โซโลมอนคิดว่าจะไม่มี
ผู้หญิงที่ซื่อตรง (ฉลาดและดี) สัก
คนเลยหรือ?  
 ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ เพราะในพระ-
ธรรมสุ ภาษิตพระองค์ เปรี ยบ
ปัญญาเหมือนผู้หญิงที่ มีความ
รับผิดชอบ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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 ประเด็นของโซโลมอนไม่ใช่เรื่อง
ผู้หญิงไม่ฉลาด แต่เป็นเรื่องยากที่
ใครก็ตามไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะ
ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าได้  
 โซโลมอนพบว่าการหาความดี
และสติปัญญาในหมู่ผู้ชายก็หายาก
พอๆ กับในหมู่ผู้หญิง แม้ว่าใน
สมัยนั้นผู้ชายจะได้รับการศึกษา
ทางศาสนาก็ตาม  
 จากพระธรรมข้อนี้ เหมือนกับ
โซโลมอนก าลังกล่าวว่า “ในพนัคน 
ขา้พเจา้พบเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ที ่
มสีติปญัญาในสายพระเนตรพระเจ้า 
ไม่ใช่ส ิขา้พเจา้พบน้อยยิง่กว่านัน้
อกี เหมอืนงมเขม็ในมหาสมทุร” 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 23-25   
กษัตริย์ โซโลมอนซึ่ ง เป็นคนที่
ฉลาดที่สุดในโลกยังยอมรับว่าเป็น
เรื่องยากที่จะท าและคิดอย่างชาญ
ฉลาด  
 
 

โซโลมอนย้ าว่า 
ไม่ว่าเรารู้มากเพียงใด 
ก็ยังมีบางอย่างท่ีลึกลับ 
ซึ่งเราไม่มีวันเข้าใจ  

 สัญญาณที่บอกได้อย่างชัดเจน
ว่าเราขาดสติปัญญาคือการที่เรา
คิดว่าเรามีสติปัญญามากพอแล้ว 
 นี่คือความจริงที่โซโลมอนค้นพบ 
โซโลมอนเป็นคนฉลาดที่สุดใน
แผ่นดิน แต่เขาก็ค้นพบว่า เขาไม่มี
ทางรู้ทุกสิ่งได้  
 ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน 
ถ้าพระเจ้าประทานสติปัญญาให้เรา
เป็นคนฉลาดเฉลียว เรามีความรู้
มากกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่น แม้
กระนั้นก็ตาม เราก็ต้องเป็นคนที่
ถ่อมใจ และตระหนักว่า ยังมีอะไร
อีกหลายอย่างในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้ 
และให้เราถ่อมใจต่อผู้อื่น ต่อคนที่
อาจจะรู้น้อยกว่าเรา เก่งน้อยกว่า
เรา  
 เมื่อเราเป็นเช่นนี้ พระเจ้าก็จะ
ได้รับการสรรเสริญและยกย่องจาก
ชีวิตของเราอย่างแน่นอน 
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 เราเป็นคนถ่อมใจหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับความ- 
สามารถ ของประทาน สติปัญญา 
ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เราจะขอบ-
พระคุณพระองค์  
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราเป็นคนที่
มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณ หัวใจ
แห่งการสรรเสริญ ไม่ว่าเราจะอยู่
ในสถานการณ์อย่างไรก็ตาม เราก็
จะสรร เสริญและขอบพระคุณ
พระองค์ในทุกกรณี 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 20 เมษายน   
ปัญญาจารย์ 8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย์ 8  
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11 การที่พระเจ้ายังไม่ลงโทษ
เรา ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ 
ไม่ ใส่พระทัยหรื อบาปนั้ นไม่มี
ผลร้ายใดๆ  
 เป็นเรื่องง่ายที่จะท าบาปเมื่อเรา
ยังไม่เห็นผลที่ตามมา  
 เมื่อเด็กคนหนึ่งท าผิดบางอย่าง
และยังไม่มีใครรู้ ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ที่เด็กคนนั้นจะท าผิดอีก  
 

 พระเจ้าทรงทราบความผิดทุก
เรื่องที่เราท าและวันหนึ่งเราต้อง 
ให้ค าตอบส าหรับทุกสิ่ งที่ท าไป 
(12-14) 
 

ข้อ 15      กษัตริย์โซโลมอนคิดหา 
ทางแก้ส าหรับค าถามที่ไร้ค าตอบ
ในชีวิต  
 โซโลมอนแนะน าให้เราชื่นชม
ยินดีเพื่อที่เราจะมีเรี่ยวแรงก าลัง
ตลอดการเดินทางในเส้นทางชีวิต
ของเรา เราต้องพร้อมรับงาน การ
กินดื่ม และความเปรมปรีดิ์ที่มี
มาถึงในแต่ละวัน  

ขอให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นบาน 
กับส่ิงท่ีพระเจ้าประทานแก่เรา  
เพื่อสร้างความสดชื่นและก าลัง 
ที่จะท างานของพระองค์ต่อไป  

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16,17 
แม้ว่ากษัตริย์โซโลมอนจะเข้าถึง
สติปัญญาทั้งสิ้นของโลก แต่คนที่
ฉลาดที่สุดเช่นนี้ก็รู้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 



56 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

 ไม่มีใครสามารถอธิบายเรื่อง 
พระเจ้าและสิ่งที่พระองค์กระท าได้
อย่างสมบูรณ์ มิหน าซ้ ายังจะมี
ค าถามมากกว่าค าตอบอีกด้วย  
 แต่อย่าให้ความไม่รู้ดับความชื่น
ชมยินดี ความเชื่อ หรือการงาน 
เพราะเรารู้ว่ามีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
ควบคุมอยู่  และ เรามอบความ
ไว้วางใจในพระองค์ได้  
 อย่ าปล่อยให้สิ่ งที่ เ ราไม่ รู้ ใน
อนาคตมาท าลายความชื่นชมยินดี
ที่พระเจ้าประทานแก่เราในทุกวันนี้ 
 พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยที่จะให้
เรามีชีวิตที่ชื่นชม และเก็บเกี่ยว
ความสุขอย่างถูกต้องขณะที่อยู่ใน
โลกนี้ เพื่อชีวิตของเราจะเป็นพยาน 
ถึงความยิ่ งใหญ่ของพระองค์ที่
ส าแดงผ่านทางตัวเรา  

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม  
แม้เงินมากหรือน้อย  

แม้เรียนสูงหรือเรียนต่ า  
ไม่ว่าอาชีพอะไร เราก็สามารถ 

พึงพอใจและมีความสุข 
ในของประทาน 

ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา  
 

 เรามีชีวิตเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้ กั บ เ ร า ในชี วิ ต  แ ล ะ ให้ เ ร า
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 127 ที่
บอกถึงว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราล้วน
แต่มีพื้นฐานมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 21 เมษายน   
เอเสเคียล 19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 19 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เอเสเคียลยกตัวอย่างมากมายเพื่อ
สื่อสารข้อความของเขา  
 ภาพนางสิงห์และลูกๆ เรียก
ความสนใจจากผู้ฟังได้ดี นางสิงห์
เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอาณาจักร
ยูดาห์ ส่วนลูกสิงห์สองตัวหมายถึง
กษัตริย์สององค์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 ลูกสิงห์ตัวแรกคือ กษัตริย์เยโฮ-
อาหาส ซึ่งถูกฟาโรห์เนโคจับไป
เป็นเชลยในปี 609 ก่อน ค.ศ. 
(2พกษ.23:31-33) ลูกสิงห์สองตัว
อาจจะเป็นกษัตริย์เยโฮยาคีน ซึ่ง
ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนแล้ว 
(2พกษ.24:8 เป็นต้นไป) หรือ
อาจจะกษัตริย์เศเดคียาห์ซึ่งจะถูก
จับในไมช่้า (2พกษ.25:7)  
 ภาพนี้แสดงให้เห็นว่ายูดาห์จะ
ไม่ได้กลับจากการเป็นเชลยใน
เวลาอันใกล้ และจะไม่มีวันหลุด
รอดจากกองทัพบาบิโลน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11,12   
อ านาจทางการเมืองและก าลังทหาร
ไม่สามารถช่วยกษัตริย์ยูดาห์ได้  
 “ลมตะวันออก” หรือกองทัพบา-
บิโลนจะตัดและถอนรากพวกเขา
เหมือนกิ่งก้านของเถาองุ่น 
 อะไรคือความมั่นคงในชีวิตของ
เรา ในทุกๆ ด้านของเรา ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเงิน สุขภาพ อาชีพ 
การอยู่รอด?  

 ถ้าเราสังเกตในปัจจุบันนี้ คนที่
ท าธุรกิจใหญ่ๆ ต้องพยายามก้าว
เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกับการ เมื อ ง 
เพราะ เขาคิดว่ า  กา ร เมื อ งจะ
สามารถท าให้ธุรกิจของเขามั่นคง 
และในระดับประเทศ ความมั่นคง
ของประเทศขึ้นอยู่กับก าลังทหาร 
 เรื่องอ านาจทางการทหารและ
การเมือง เราอาจจะคิดว่าไกลตัว
เรา  แต่เราก็ได้บทเรียนในที่นี้ว่า 
อ านาจทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถช่วย
เราได้เลย ส าหรับเราอะไรคือความ
มั่นคงของเรา ? 

ทั้งเอเสเคียลและเยเรมีย์ 
ต่างบอกเราว่า  

ความม่ันคงของเราในทุกๆ ด้าน 
อยู่ในพระเจ้าเท่านั้น และ 

การที่เราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้านั้น 
ก็เป็นเรื่องท่ีเรามาถูกทิศแล้ว  

 ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระเจ้าก็
ยังให้ประสบการณ์ การเลี้ยงดู การ
ช่วยกู้ การเยียวยารักษาให้กับเรา 
เพื่อเราจะมั่นใจในพระเจ้าได้อย่าง
ไม่ต้องลังเลและสงสัย 
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อธิษฐาน 
 ให้ เราอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 27 ที่เริ่มต้นว่า “ พระ-
เจ้ าทรงเป็นความสว่างและ
ความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะกลวัผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็น
ทีก่ าบงัเข้มแขง็แห่งชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร”  
อธิษฐานพระธรรมบทนี้พร้อมกับ
ใคร่ครวญและสรรเสริญพระเจ้าถึง
การช่วยกู้ และการที่พระเจ้าทรงรัก
และห่วงใยเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 22 เมษายน   
เอเสเคียล 20:1-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
20:1-20 ช้าๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าทรง
ก าหนดอะไรให้เป็นหมายส าคัญ
ระหว่างพระองค์กับเราที่มนุษย์? 
(ข้อ12) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ในข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในพระธรรมตอนนี้เอเสเคียลให้
ภาพกว้างๆ ของประวัติศาสตร์การ
กบฏของอิสราเอล  
 เอเสเคียลเน้นว่าพระเจ้าทรง
พยายามจะน าประเทศนี้กลับมาหา
พระองค์ และเน้นว่าพระเจ้าทรง
เมตตาประชาชนที่กบฏและไม่เชื่อ
ฟังอยู่เสมอ  

 เอเสเคียลกล่าวว่าประชาชนเอง
เป็นคนสร้างปัญหาและท าให้เกิด
การพิพากษา  
 พระเจ้าจะทรง “ช าระ” คนที่ยังคง 
กบฏต่อพระองค์ (20:38) แต่พระ-
เจ้าจะทรงน าคนที่ซื่อสัตย์ “เข้าใน
แผน่ดินอิสราเอลอนัเป็นประเทศ 
ซึง่เราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่
บรรพบุรุษของเจ้า” พระเจ้าจะ
ทรงท าเช่นนี้เพื่อ “เจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเจ้า” 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12,13   
พระเจ้าทรงตั้งวันสะบาโตขึ้นตอน
ที่พระองค์ทรงสร้างโลก และทรง
มอบให้อิสราเอลเพื่อเป็นเครื่อง -
หมายว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างและไถ่
พวกเขา (อพย.20:8-11; ฉธบ.5: 
12-15)  
 วันแห่งการพักผ่อนนี้เป็นของ-
ขวัญจากพระเจ้าผู้ทรงรัก และ
ไม่ใช่ข้อผูกมัดที่ยากล าบากเลย  
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 แต่ประชาชนท าให้วันสะบาโต
เป็นมลทินอยู่ เสมอและไม่สนใจ 
พระเจ้าของพวกเขา (ดู 20:20, 21)  
 วันสะบาโตมีไว้เพื่อเตือนความ
ทรงจ าแต่ประชาชนกลับเพิกเฉย  
 ปัจจุบันคริสเตียนจ านวนมาก
ฉลองวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า คือ
วันอาทิตย์เป็นวันสะบาโต  
ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตาม เราก็ควร 
ท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

 
 ส าหรับวันสะบาโต พระ เจ้ า
ต้องการให้เราพักผ่อนเพื่อจะจดจ่อ
และระลึกถึงพระองค์ 
 ความหมายของการพักผ่อน
ไม่ได้หมายความว่า อยู่เฉยๆ ไม่
ต้องท าอะไรเลย แต่การพักผ่อนที่
แท้จริงคือการพักผ่อนในพระเจ้า 
คือการที่เราจะมาชื่นชมในความรัก
ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา มานมัสการ
พระองค์ มาสรรเสริญพระองค์ที่
พระองค์ทรงมีพระคุณต่อเรา และ
สิ่งเหล่านี้ล้นออกมาเป็นการรับใช้
พระเจ้า แต่ จุดท่ีเริ่มต้นคือการรัก 

พระเจ้า ไม่ใช่การรับใช้พระเจ้า คือ
เมื่อเรารัก เราจึงรับใช้ 
 ในวันอาทิตย์  เราเริ่มต้นด้ วย
ความรักและความยินดีแล้วเราจึง
จะรับใช้หรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรัก
และความยินดี เราต้องกลับตัวของ
เราไปยังจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องก่อน 
แล้วการรับใช้ก็จะตามมา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 34 ที่บอก
ว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป 
และชีวิตของเราจะเป็นชีวิตแห่ง
การสรรเสริญพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________ 
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วันที่ 23 เมษายน   
เอเสเคียล 20:21-29 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
20:21-29 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 25 
ท าไมพระเจ้าจึงประทานบทบัญญัติ 
ที่ไม่ดีให้ประชาชน  
 นี่ไม่ได้หมายถึงบทบัญญัติของ
โมเสส เพราะเอเสเคียลให้ความ-
ส าคัญกับบทบัญญัตินั้น (20:11, 
13, 21)  
 แต่ชาวยิวใช้พระธรรมอพยพ 
13:12 และ 22:29 ซึ่งกล่าวถึงการ
ถวายสัตว์และบุตรหัวปี มาเป็นข้อ- 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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อ้างในการน าเด็กมาบูชายัญต่อ
พระโมเลคของชาวคานาอัน  
 พระเจ้าทรงปล่อยให้พวกเขา
หลงไปกับความเชื่อผิดๆ เพื่อให้
พวกเขาระลึกถึงพระเจ้า เพื่อขัด
เกลาจิตส านึก และเพื่อฟื้นฟูความ
เชื่อของพวกเขา (20:26) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ใน ข้อ 23,24 
ตั้งแต่เปิดฉากประวัติศาสตร์อิสรา-
เอล พระเจ้าทรงเตือนประชาชน
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลของการ 
ไม่เชื่อฟัง (ฉธบ.28:15 เป็นต้นไป)  
 เมื่อประชาชนไม่เชื่อฟัง พระเจ้า
ทรงปล่อยให้พวกเขาเผชิญผลร้ายที่
ตามมา เพื่อเตือนพวกเขาถึงความ
ร้ายแรงของบาปที่พวกเขาท า  
 ถ้าเราเลือกที่จะอยู่ เพื่อตัวเอง
และออกห่างจากพระเจ้า เราเอง
อาจจะได้รับผลร้ายเช่นกัน แต่พระ
เจ้าก็อาจจะใช้ผลร้ายนั้นน าเรา
กลับมาหาพระองค์  

จงให้เหตุร้ายเตือนสติเราและน าเรา
กลับมาสู่พระเมตตาของพระเจ้า 

ก่อนจะสายเกินไป 
 เราลองคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับเราว่ามีอะไรบ้างที่เป็น
ผลร้ายอันเกิดจากความบาปที่เรา
ตามใจตัวเอง หรือจากประเด็น
อื่นๆ ก็ตาม และผลร้ายนั้นท าให้
เรากลับใจและกลับมาหาพระเจ้า
อีกครั้ง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงรักเรา และทรงเลี้ยงดู
เราดุจเลี้ยงแกะ เราจึงไม่ขัดสนสิ่ง
ใดเลย ให้เราอธิษฐานออกเสียง
จากพระธรรมสดุดี 23  อธิษฐาน
หลายๆ รอบ จนกระทั่งพระธรรม
ตอนนี้เป็นค าอธิษฐานส่วนตัวของ
เราที่มีกับพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 



64 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธษิฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 เมษายน   
เอเสเคียล 20:30-49 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
20:30-49 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 35,36 
เมื่อชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้า
โดยการไม่ยอมเข้าดินแดนพันธ-
สัญญาในครั้งแรกนั้น พระเจ้าทรง
ตัดสินใจช าระประชากรของพระ-
องค์ โดยให้พวกเขาเดินเร่ร่อนอยู่
ในถิ่นทุรกันดารจนกว่าคนชั่วอายุ
นั้นจะตายไป (กดว.14:26-35)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 พระเจ้าทรงปฏิญาณในที่นี้ว่า  
จะช าระประชาชนที่กบฏอีกครั้ง 
โดยให้พวกเขาข้ามถิ่นกันดารอัน
กว้างใหญ่หลังจากตกเป็นเชลยใน
บาบิโลน  
 มีแต่คนที่ติดตามพระเจ้าอย่าง
ซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะกลับถึงดินแดน 
จุดประสงค์ของการพิพากษาในถิ่น
กันดารนี้คือเพื่อช าระทุกคนที่กราบ
ไหว้รูปเคารพและเพื่อให้ทุกคนที่
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าได้กลับคืนสู่
สภาพที่ดี 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 39 
ชาวอิสราเอลกราบไหว้รูปเคารพ
แล ะถว ายขอ งแด่ พ ร ะ เ จ้ า ไ ป
พร้อมๆ กัน  
 พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าของ
พวกเขาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่พระองค์ เดี ยว  พวกเขาจึ ง
นมัสการพระเจ้ารวมกับพระอื่นๆ 
ในดินแดนนั้น  
 

 พวกเขาอาจจะเพลิดเพลินกับสิ่ง
ที่ผิดศีลธรรมในการกราบไหว้รูป
เคารพ หรือมิฉะนั้นก็อยากได้ผล
ประโยชน์ที่รูปเคารพเสนอให้ 
 หลายคนเชื่ อพระเจ้าและมา
คริสตจักรหรือร่วมรับใช้ แต่พวก
เขาก็ยังคงนับถือเงินทอง อ านาจ 
หรือความสุขที่เป็นรูปเคารพ พวก
เขาไม่อยากปล่อยให้ผลประโยชน์
หลุดลอย  
 แต่พระเจ้าทรงต้องการทุกส่วน
ในชีวิตเรา และการอุทิศทุ่มเท
ทั้งหมด พระองค์จะไม่ยอมให้เรา
ปันใจให้สิ่งอื่นใดเพราะนั่นคือการ
กราบไหว้รูปเคารพ  

อย่าพยายาม 
ท าให้พระเจ้าพอพระทัย 

ขณะที่เรา 
มุ่งหาความสุขกับความบาป  

เราต้องเลือกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 แล้วเราจะเลือกทางไหน? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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 ที่ผ่านมาเราเลือกทางไหน และ
ผลของการที่ เ รา เลือกนั้น เป็น
อย่างไรบ้าง ให้ประสบการณ์ที่ผ่าน
มาเป็นสิ่งเตือนใจเราว่า ต่อไปเรา
จะเลือกอย่างไร 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตทั้งหมดของ
เรากับพระเจ้า ให้ชีวิตของเรา
เป็นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
ทูลขอพระเจ้าทรงช าระความคิด
ของเรา เพื่อว่าทุกสิ่งที่เราคิดในแต่
ละวันนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์ เสมอ และเพื่ อว่าการ
ด าเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั้น
จะถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ
ด้วย 
 อธิษฐานส าหรับวันนี้ มีอะไรที่
เราต้องตัดสินใจบ้าง ทูลขอการ
ทรงน าจากพระเจ้า และอธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้ าว่า  อะไรคือน้ า -
พระทัยของพระองค์ เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิตไปตามที่พระองค์ทรง
พอพระทัย 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 25 เมษายน   
เอเสเคียล 21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 21 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 18-23     ชาวอัมโมนกบฏต่อ
บาบิโลนในช่วงเดียวกับที่กษัตริย์ 
เศเดคียาห์ของยูดาห์กบฏ ในปี 
589 ก่อน ค.ศ.  
 ทั้งยูดาห์และอัมโมนต่างอยู่ใน
กลุ่มชนชาติที่สมคบกันทรยศต่อ
บาบิโลน (ยรม.27:3)  
 เอเสเคียลกล่าวถ้อยค านี้แก่เชลย
ที่ได้ยินข่าวและก าลังมีความหวัง
ว่าจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน  
 

 เอเสเคียลกล่าวว่ากษัตริย์บาบิ-
โลนจะน ากองทัพเข้าไปในแถบนั้น
เพื่ อหยุ ดยั้ ง ก า รกบฏ โดยจ ะ
เดินทางจากทางเหนือไปหยุดที่
ทางแยกทางหนึ่งไปยังรับบาห์ซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของชาวอัมโมน 
และอีกทางไปยังเยรูซาเล็มซึ่งเป็น
เมืองหลวงของยูดาห์  
 เนบูคัดเนสซาร์จะตัดสินใจว่าจะ
ท าลายเมืองไหน แล้วเขาก็ไปยัง
เยรูซาเล็มและยึดเมืองตามที่เอเส-
เคียลท านายไว้ 
 
ข้อ 21 เนบูคัดเนซาร์มีวิธีเสี่ยงทาย
ขอค าแนะน าสามวิธี  
 วิธีแรกคือเขย่าลูกธนู คล้ายกับ
การจับไม้สั้นไม้ยาว เพื่อดูว่าควร
จะท าอย่างไร วิธีที่สองคือปรึกษา
รูปเคารพ เพื่อขอค าแนะน าจาก
ดวงวิญญาณ วิ ธี ที่ ส ามคื อ ให้
นักบวชตรวจดูตับของสัตว์ที่ถวาย
เป็นเครื่องบูชา ดูรูปร่างและขนาด
ของตับเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ในข้อ 1 เป็นต้นไป 
ข้อความใน 20:45-48 น าไปสู่การ
พิพากษา 3 ด้าน ที่จะมาถึงเยรูซา-
เล็ม  
[1] ดาบขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
(21:1-7)  
[2] ดาบที่ลับไว้คมกริบ (21:8-17) 
[3] ดาบของเนบูคัดเนสซาร์ 
(21:18-22)  
 เมืองนี้จะถูกท าลายเพราะเป็น
มลทิน ตามบทบัญญัติของชาวยิว
นั้นสิ่งที่เป็นมลทินจะถูกช าระด้วย
การเผาไฟ (กดว.31:22, 23; สดุดี 
66:10-12; สภษ.17:3)  
 การพิพากษาของพระเจ้ามีไว้
เพื่อช าระและความพินาศก็มักจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ 
 เพราะยูดาห์เป็นมลทิน พระเจ้า
จึงทรงต้องจัดการ ถึงแม้ว่ายูดาห์
จ ะ เป็ นชนชาติ ที่ พ ร ะ เจ้ าทร ง
เลือกสรรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความ
ว่า เขาจะท าตามใจตัวเองได้ 
 

 ดังนั้น ส าหรับเราที่ เป็นคริส -
เตียน เป็นลูกของพระเจ้านั้น เรา
ต้องไม่หยิ่งและถือดี คิดว่าเราเป็น
ลูกของพระเจ้าแล้ว เราจะท าอะไร
ตามใจตัวเองก็ได้ เพราะพระเจ้า
ทรงเต็มไปด้วยความรัก พระองค์
ทรงอภัยเราเสมอ ถ้าเราคิดเช่นนี้ก็
จะเป็นเหมือนยูดาห์ ที่เราก็จะเจอ
การพิพากษาจากพระเจ้าอย่างไม่มี
ทางเลี่ยง 

เราได้ด าเนินชีวิต 
ด้วยความถ่อมใจหรือไม่  

เพราะความถ่อมใจเป็นอาวุธ 
ที่จะท าลายความหยิ่งยโส 

ที่จะน าเราไปสู่บาปอย่างอื่นได้ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
ชีวิตที่ถ่อมใจอยู่เสมอ ทูลขอพระ-
เจ้าทรงสอนเราเรื่องการถ่อมใจ ให้
เรามีประสบการณ์แห่งการถ่อมใจ 
เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องก้าวเข้าสู่
ชีวิตแห่งการทดลอง การล่อลวงที่
จะน าเราออกจากทางของพระเจ้า
ได้ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 เมษายน   
เอเสเคียล 22:1-22 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 22:1-22 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า เยรูซา-
เล็มได้น าความหายนะมาสู่ตัวเอง
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 17-22 
โลหะมีค่าจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อถลุง
สิ่งเจือปนออกไปด้วยความร้อนสูง  
 เมื่อโลหะร้อน ขี้แร่ (สิ่งเจือปน) 
จะลอยขึ้นมาบนผิวโลหะที่หลอม-
เหลวและถูกก าจัดออกไป  
 เยรูซาเล็มถูกรุกรานก็เพื่อช าระ
ประชาชนให้บริสุทธิ์ยิ่ งขึ้น  แต่
กระบวนการช าระนี้แสดงให้เห็นว่า 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



70 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

ประชาชนเป็นขี้แร่ที่ไร้ค่าและไม่มี
อะไรดีเลย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-13 
ผู้น ามีความรับผิดชอบมากเป็น
พิเศษต่อสภาพจิตวิญญาณของ
ประเทศ เพราะพระเจ้าทรงเลือก
พวกเขาเป็นผู้น าและเรื่องนี้ยังคง
เป็นจริงในปัจจุบัน (ดู ยก.3:1)  
 น่าเศร้าที่ผู้น าคริสเตียนหลายคน
ยังคงท าบาปหลายอย่างที่ระบุไว้
ในที่นี้ 
 เราอยู่ในสมัยที่ซาตานโจมตีเรา
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เราต้องส่ง-
เสริมผู้น าของเราด้วยการอธิษฐาน 
และผู้น าก็ต้องหาคนช่วยดูแลชีวิต
ด้านศีลธรรมและความซื่อสัตย์ฝ่าย
จิตวิญญาณ 

เม่ือเรากลับใจเชื่อพระเจ้านั้น  
เราก าลังก้าวเข้าสู่ 

สงครามฝ่ายวิญญาณ 
ที่ซาตานนั้นไม่ยอมปล่อยเรา  
และพยายามจะต่อสู้เรา  

 ในกรณีการเฝ้าเดี่ยววันนี้ มี 2 
มุมที่เราต้องพิจารณาคือ [1] เมื่อ
เราเป็นผู้น า และ [2]เมื่อเราเป็นคน
ที่อยู่ใต้สิทธิอ านาจ 
 เมื่อเราเป็นผู้น า เราต้องตระหนัก
ถึงสงครามฝ่ายวิญญาณที่ซาตาน
จะทดลองเรา 3 G ด้วยกัน คือ  
     [1] Girl เรื่องเพศ  
     [2] Gold เรื่องเงินทอง  
     [3] Glory เรื่องอ านาจ เกียรติยศ  
 เราต้องทูลขอก าลังจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยและปกป้อง
เรา และในขณะเดียวกันส่วนตัวเรา 
เราต้องตั้งใจต่อสู้มันด้วย และเรา
ต้องให้ถ้อยค าของพระเจ้า ฝังอยู่
ในชีวิตของเราโดยการภาวนาพระ-
วจนะ อยู่กับพระวจนะของพระองค์ 
และด าเนินชีวิตตามพระวจนะนั้น  
 และถ้าเราอยู่ใต้สิทธิอ านาจ เรา
ต้องอธิษฐานเผื่อผู้น าของเรา และ
อย่าตกเข้าไปในการทดลองในการ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้น า ถ้ามีสิ่งใดที่เรา
รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับผู้น า ให้ไป
หาเขา และบอกเขาด้วยความรัก
และเคารพ 
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 ในวันนี้ มีอะไรที่เป็นเรื่องปฏิบัติ
ของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับบทบาทของเราในอาณา-
จักรของพระเจ้า ถ้าเราเป็นผู้น า 
อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณครอบ-
ครองชีวิตของเราให้เราด าเนินชีวิต
ตามการทรงน าของพระองค์ และ
ทูลขอการดลจิตดลใจในการที่เรา
จะชื่นชมกับการเข้าเฝ้าพระองค์
และศึกษาพระวจนะของพระองค์ 
และถ้าเราเป็นผู้อยู่ใต้สิทธิอ านาจ
ของผู้น า ให้เราทูลขอพระเจ้าให้เรา
เข้าใจถึงการสนับสนุนผู้น าในการ
รับใช้พระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 27 เมษายน   
เอเสเคียล 22:23-31 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
22:23-31 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 26 

ปุโรหิตต้องรักษาการนมัสการพระ-
เจ้าให้บริสุทธิ์ และสอนประชาชน
ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  

 แต่การนมัสการพระเจ้ากลาย 
เป็นสิ่งที่ซ้ าซากส าหรับพวกเขา 
พวกเขาไม่สนใจวันสะบาโตและไม่
ยอมสอนประชาชน พวกเขาไม่ได้
ท าหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมาย
ให้ (ลนต.10:10,11; อสค. 44:23)  
 เมื่อเราไม่ได้เห็นว่าการท างาน
ของพระเจ้าส าคัญกว่าการท างาน
ทั่วๆ ไป เราก็ไม่ได้ย าเกรงพระเจ้า
อย่างที่พระองค์ทรงควรได้รับ  

เราควรจะใช้ชีวิต 
ตามมาตรฐานของพระเจ้า  
ไม่ใช่ดึงพระองค์ลงมา 
อยู่ระดับเดียวกับเรา 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 30 
ก าแพงในที่นี้ไม่ได้ท าด้วยหิน แต่
ท าด้วยคนซื่อสัตย์ที่มารวมตัวกัน
ต่อต้านความชั่ว  
 ก าแพงนี้ทรุดโทรมเพราะไม่มี
ใครน าประชาชนกลับมาหาพระเจ้า  
 การซ่อมแซมช่องโหว่ด้วยพิธี-
กรรมทางศาสนาหรือค าสอนที่คน 
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คิดขึ้นเองแทนที่จะเป็นพระประ -
สงค์ของพระเจ้านั้นไร้ประโยชน์
และเป็นเพียงการปกปิดปัญหาที่
แท้จริง  
 สิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆ คือ
การบูรณะฝ่ายวิญญาณ  
 เมื่อเราท าเหมือนรักพระเจ้าโดย
ไม่ได้ด าเนินชีวิตในทางของพระองค์ 
เราก็ปกปิดความบาปซึ่งในที่สุดแล้ว 
อาจท าลายเราจนซ่อมแซมไม่ได้  
อย่าใช้ศาสนาเป็นเครื่องอ าพราง  
จงแก้ไขชีวิตของเราและน าหลักการ

ของพระวจนะพระเจ้ามาใช้  
แล้วเราจะยืนอยู่ใน “ช่องโหว่” 

ร่วมกับคนอื่นๆ  
และเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพระเจ้าได้ 
 เราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้า
สามารถอุดช่องโหว่นี้ได้ โดยการ
สร้างชีวิตของเราด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้า ด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ 
โดยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า  
 เมื่อเราฟังพระสุรเสียงแล้ว สิ่งที่
ผมขอย้ าคือ เราต้องเชื่อฟังและท า
ตามที่พระเจ้าตรัสกับเราด้วย เพราะ 

 ถ้าเราไม่ท าตาม ก็แสดงว่า เราไม่
เชื่อฟัง และก็ไม่มีประโยชน์อะไร
เลยที่พระเจ้าจะตรัสกับเรา 
 เรายินดีที่จะตั้งใจอุดช่องโหว่นี้
ด้วยการสร้างชีวิตของเราหรือไม่ 
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน  
 อธิษฐานทูลขอความบริสุทธิ์   
ในชีวิตทุกๆ ด้านของเรา  ไม่ว่า  
จะเป็นเรื่องความคิด หัวใจ การ -
ด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ทั้งกับ
คู่ครอง กับพี่น้อง กับเพื่อนๆ เพื่อ
ชีวิ ตของเราจะ เกิดผลอย่ างที่   
พระเจ้าทรงมีประสงค์ส าหรับชีวิต
ของเรา 
 ถ้าหากเรารู้สึกว่า เราอ่อนแอ
เรื่องความบริสุทธิ์ด้านไหน ให้เรา
ทูลขอการช าระโดยโลหิตของพระ-
เยซูคริสต์กับพระเจ้า และทูลขอ
ก าลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
เราจะชนะเนื้อหนัง และธรรมชาติ
บาปทุกอย่างได้ 



74 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

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

วันที่ 28 เมษายน   
เอเสเคียล 23:1-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล  
23:1-21 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เอเสเคียลกล่าวต่อไปถึงสาเหตุที่
ท าให้พระเจ้าทรงพิพากษา  
 เขาเปรียบเทียบอาณาจักรเหนือ
และอาณาจักรใต้กับพี่น้องสองสาว
ที่กลายเป็นโสเภณี  
 ประชาชนที่เย่อหยิ่งในเยรูซาเล็ม
ถือว่าตนเองเหนือกว่าและดูถูก
สะมาเรียพี่สาวของพวกเขามาเป็น
เวลานาน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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 แต่พระเจ้าทรงเรียกทั้งสองว่า
โสเภณี ซึ่งท าให้ชาวเยรูซาเล็มที่
คิดว่าตนเองชอบธรรมนั้นตกตะลึง  
 พระเจ้าทรงสะอิดสะเอียนใน
ความบาปของเราเช่นเดียวกับที่
ประชาชนตกใจและรังเกียจภาพ
เปรียบเทียบนี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21 
“ราคะ” คือความส าส่อน หรือการ 
มีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ซื่อ-
สัตย์ต่อคู่ครองหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อ
พระเจ้า  
 เราไม่คิดว่าเราจะส าส่อนฝ่าย
วิญญาณ แต่ เรามักจะแสวงหา
ค าแนะน าจากนิตยสาร โทรทัศน์ 
โฆษณา และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เป็น 
คริสเตียนมากกว่าจากพระเจ้า และ
จากพระวจนะของพระองค์ 
 พระเจ้าทรงรักและหวงเรา และ
พระองค์ทรงเปรียบเทียบความ 
สัมพันธ์ของพระองค์กับเรานั้นเป็น
เหมือนสามีและภรรยา  

และพระเจ้าทรงถือ 
ว่าการที่เราปันใจเราให้กับส่ิงอื่น 

หรือให้ส่ิงอื่นส าคัญกว่าพระองค์นั้น
เป็นการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ 
แม้ว่าเราเองอาจจะไม่ได้ไหว้รูปเคารพ 

หรือ ท าบาปเรื่องเพศก็ตาม 
 ในชีวิตของเรานั้น เราได้ให้อะไร
ใหญ่กว่าพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้  เรา
อาจจะไม่รู้ว่า เราได้ปันใจเราให้กับ
สิ่งอื่นมากกว่ากับพระเจ้าหรือไม่ 
ดังนั้น ให้เราอธิษฐานทูลขอพระ-
เจ้าทรงเปิดเผยและตรัสกับเราว่า 
มีสิ่งใดบ้างที่เราปันใจของเราให้กับ
สิ่งอื่น เมื่อเราทราบแล้ว ให้ เรา
สารภาพบาปของเรา และอธิษฐาน
มอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 



76 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 29 เมษายน   
เอเสเคียล 23:22-48 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 23:22-
48 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 22-26 
พระธรรมตอนนี้ท านายถึงการ
โจมตีเยรูซาเล็มครั้งสุดท้าย ซึ่งจะ
ท าลายเมืองนี้และน าเชลยกลุ่มที่
สามไปยังบาบิโลนในปี 586 ก่อน 
ค.ศ. (2พกษ.25; ยรม.52)  
 การโจมตีแรกเกิดขึ้นในปี 605 
ก่อน ค.ศ. ครั้งที่สองในปี 597 
ก่อน ค.ศ.  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 เปโขด โซอา และโคอาล้วนเป็น
พันธมิตรกับบาบิโลน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี ้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 39 
ชาวอิสราเอลถึงขั้นเซ่นสังเวยลูกๆ 
ของตนแก่รูปเคารพ แล้วถวาย
เครื่องบูชาแด่พระเจ้าในวันเดียว 
กัน นี่เป็นการลบหลู่การนมัสการ  
 เราไม่อาจสรรเสริญพระเจ้าและ
จงใจท าบาปในเวลาเดียวกันได้ 
การท าเช่นนี้เหมือนกับการไปนอน
กับเพื่อนบ้าน แล้วมาฉลองวัน
ครบรอบแต่งงาน 
 ความบริสุทธิ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
มากส าหรับชีวิตคริสเตียนของเรา  
จริงอยู่ที่เราท าบาปและเราสารภาพ

พระเจ้าจะทรงยกโทษเรา  
นั้นเป็นส่ิงที่แน่นอนอยู่แล้ว  
แต่ถ้าเราวนเวียนอยู่กับ 
การท าบาป แล้วสารภาพ  

ท าบาปแล้วสารภาพไปเรื่อยๆ  
ชีวิตของเราก็จะไม่ไปถึงไหน  

 

 วนเวี ยนอยู่ แต่ เ รื่ อ งพื้ นฐาน 
ความรอดเช่นนี้ ซึ่งนี่เป็นแผนของ
ซาตานที่ต้องการกดเราลงไม่ให้เรา
เติบโตขึ้นได้ 

ดังนั้น ให้เราตัดสินใจ  
ยกระดับชีวิตเราขึ้นมา โดยทูลขอ
พลังจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ที่จะชนะธรรมชาติบาป  
และอ านาจของซาตานทั้งหมด  

 ต่อสู้กับการทดลอง การล่อลวง 
และการโกหกของซาตาน เพื่อเรา
จะก้าวไปจนสุดศักยภาพได้ ก้าว
ไปเพื่อประสบความส าเร็จ และก้าว
ไปเพื่อจะเกิดผล  
 เรากล้ าและยินดีจะท าเช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการช่วยกู้ของ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 91  
อธิษฐานจนกระทั่งเนื้อหาจากพระ-
ธรรมตอนนี้เป็นค าอธิษฐานส่วนตัว
ของเรา 



78 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

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

วันที่ 30 เมษายน   
เอเสเคียล 24:1-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 24:1-14 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-14 
เอเสเคียลยกตัวอย่างนี้ในปี 588 
ก่อน ค.ศ. คือ สามปีหลังจากข้อ-
ความตอนก่อน (ดู 20:1,2)  
 ประชาชนในยูดาห์คิดว่าตนเป็น
ชิ้นเนื้อที่ดี  เพราะไม่ได้ตกเป็น
เชลยเมื่อบาบิโลนมาโจมตีครั้ ง
ล่าสุดในปี 597 ก่อน ค.ศ.  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 เอเสเคียลเคยใช้ตัวอย่างนี้มาก่อน 
(บทที่ 11) เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้
ประชาชนจะคิดว่าตนปลอดภัยอยู่
ในหม้อ แต่แท้จริงแล้ว หม้อนี้เป็น
ที่หายนะของพวกเขา  
 เอเสเคียลกล่าวถ้อยค านี้กับ
บรรดาเชลยในบาบิโลนในวันที่ชาว
บาบิโลนโจมตีเยรูซาเล็ม (24:2)  
 เยรูซาเล็มถูกล้อมนานกว่าสองปี 
และในที่สุดก็ถูกท าลาย  
 เมื่อการลงโทษของพระเจ้ามาถึง
จะไม่มีการผ่อนปรนให้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-13 
เยรูซาเล็มเป็นเหมือนหม้อที่เต็มไป
ด้วยตะกรันของความบาปและไม่มี
ทางจะสะอาดได้  
 พระเจ้าทรงต้องการจะช าระชีวิต
ปร ะชาชนใน เยรู ซ า เล็ ม  และ
พระองค์ทรงต้องการจะช าระชีวิต
ของเราในเวลานี้  
 บางครั้งพระเจ้าพยายามช าระ
เราผ่านปัญหาและสถานการณ์ที่
ยากล าบาก  

เม่ือเราเผชิญกับความยากล าบาก  
จงปล่อยให้ความบาปถูกเผาไหม้ 
จนหลุดออกจากชีวิตของเรา  
จงมองว่าปัญหาเปิดโอกาส 
ให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น  

 ในเวลาเช่นนี้สิ่งที่ไร้สาระและสิ่ง
ที่ท าให้เราไขว้เขวจะถูกขจัดออก 
ไป เราควรตรวจสอบชีวิตเราใหม่
เพื่อเราจะได้ท าสิ่งที่ส าคัญจริงๆ  
 ให้เราทบทวนชีวิตของเราว่า มี
ครั้งไหนหรือไม่ที่พระเจ้าอนุญาต
ให้เราประสบปัญหาเพื่อพระเจ้าจะ
ได้ช าระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และ
ใช้การได้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
เราเป็นลูกของพระองค์ และทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นพระเจ้า
ทรงอนุญาตเพื่อผลดีต่อชีวิตของ
เรา 



80 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 

 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าโปรด 
สอนเราให้เรารู้วัตถุประสงค์ของ
พระองค์เมื่อเราเผชิญกับปัญหา  
เพื่อเราจะไม่ต้องให้ปัญหานั้นผ่าน
ไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 

จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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