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จากใจศิษยาภิบาล 
เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้น พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็น

อย่างไร เป็นแค่เชื่อพระเจ้าได้รับความรอด แล้วไปสวรรค์แค่นั้นเองหรือ?  
ไม่ใช่อย่างแน่นอน 
เพราะในมัทธิว 28:19 ได้กล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนัน้เจ้าทัง้หลาย     

จงออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา” 
พระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังให้เราเป็นสาวก ไม่ใช่เป็นแค่ผู้เชื่อ

ธรรมดาเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น  และเพราะ
พวกเราไม่เข้าใจการเป็นคริสเตียนหมายถึงการเป็นสาวกพระคริสต์ จึง 
ท าให้เราล้มเหลว ไม่ประสบความส าเร็จ ไม่เกิดผลในชีวิตและการด าเนิน
ชีวิตในด้านต่าง ๆ    

แต่อะไรคือค านิยามของสาวก? 
ยากที่จะให้ค านิยาม แต่เราก็ต้องให้ค านิยามอยู่ดี เพราะค านิยามนี้

จ าเป็นเพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองว่าควรจะเป็นอย่างไรและอะไร 
ผมอยากขอยกค านิยามที่ Edmund Chan ศิษยาภิบาลคริสตจักร 

Covenant Evangelical Free Church of Singapore ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิก
เรื่องการสร้างสาวกในประเทศสิงคโปร์  ท่านได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 

“A disciple of Christ is therefore a fully committed follower of 
Jesus, who adheres completely to His teachings and is committed to 
make them his steady compass for life and his supreme code of 
conduct. He has counted the cost of discipleship and is fully willing to 
pay the price, whatever it may be. He is totally committed to Jesus as 
Lord over all arenas of his life.” 
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“สาวกของพระครสิต์คอืผูท้ีอุ่ทศิตวัอย่างเตม็ทีต่ดิตามพระเยซู  
ผู้ซึง่ยึดมัน่ค าสอนของพระองค์อย่างเต็มทีแ่ละให้ค าสอนนัน้เป็น    

เขม็ทศิน าชวีติและการประพฤตขิองเขา  
เขาไดค้ านวณราคาของการเป็นสาวกและยนิดทีีจ่ะจ่ายราคาไม่ว่าจะ

เท่าไรกต็าม  
เขามอบชวีติทัง้หมดของเขาใหพ้ระเยซูทรงเป็นจอมเจา้นายของเขา” 
  
ผมอยากให้พี่น้องที่ใช้ QT ในการเฝ้าเดี่ยวนี้ ค่อย ๆ พิจารณาถึง  

ค านิยามนี้อย่างพินิจพิเคราะห์ อย่ารีบเร่ง และเมื่อเข้าใจแล้ว ให้เรา
กลับมาถามตัวเราเองว่า เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จริง ๆ หรือไม่? 

ให้หนังสือ QT นี้ช่วยพี่น้องทุกท่านในการเฝ้าเดี่ยว เพื่อเราจะได้
เป็นสาวกของพระคริสต์อย่างถูกต้อง  

พระเจ้าทรงอวยพระพร 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 

ศิษยาภิบาลคริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
(สดุด ี34:1 ) 

 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤษภาคม   
เอเสคียล 24:15-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 24:15-27  ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 20-24       เอเสเคียลไม่ได้ 
รับอนุญาตให้ร้องไห้เพื่อภรรยาที่
ตายไป เพื่อแสดงให้พวกเชลยเห็น
ว่า พวกเขาจะต้องไม่ร้องไห้เพื่อ
เยรูซาเล็มที่ถูกท าลาย 
 ความโศกเศร้าส่วนตัวจะถูกบด
บังด้วยความโศกเศร้าของชนทั้ง
ชาติที่หวาดกลัวว่าเยรูซาเล็มจะ
พินาศย่อยยับ  
 

 คนแต่ละคนจะถูกท าลายเพราะ
ความบาปของตนเองซึ่งน าไปสู่
ความพินาศของเยรูซาเล็ม 
 

ข้อ 27     นานแล้วที่เอเสเคียล   
ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรเว้นแต่
ถ้อยค าที่พระเจ้าให้เขาประกาศแก่
ประชาชน (3:25-27)  
 แต่เอเสเคียลจะพูดได้อีกครั้ง
เมื่อเยรูซาเล็มถูกท าลายและทุกสิ่ง
ที่เอเสเคียลพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับ   
ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลายเป็นจริง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15-18         พระเจ้าทรงบอก
เอเสเคียลว่าภรรยาของเขาจะตาย
และบอกว่าเขาไม่ควรคร่ าครวญ
เพื่อนาง เอเสเคียลก็เชื่อฟังพระเจ้า 
 เช่นเดียวกับที่โฮเชยาเชื่อฟัง
เมื่อพระเจ้าบอกให้เขาแต่งงานกับ
หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์ (ฮชย.1:2,3)  
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 ทั้งสองกรณีเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  
พระเจ้ากับประชากรของพระองค์  
 การเชื่อฟังพระเจ้ามีราคาสูง 
การสูญเสียคู่ครองและไม่ได้รับ 
อนุญาตให้ไว้อาลัยยังไม่น่าโศก -
เศร้าเท่ากับการสูญเสียชีวิตนิรันดร์
เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า  
 เอเสเคียลเชื่อฟังพระเจ้าอย่าง
สุดใจเสมอ เราเองก็เช่นกัน  

ให้เราเริ่มต้นท าทุกส่ิง 
ที่พระเจ้าทรงส่ังให้เราท า  
แม้เราจะไม่อยากท าก็ตาม  

เราพร้อมจะทุ่มเทรับใช้พระเจ้า 
อย่างเอเสเคียลหรือไม่? 

 เราได้บทเรียนความเชื่อฟังอะไร
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 
 เรายินดีที่จะเชื่อฟังถึงขนาดของ
เอเสเคียลหรือไม่?  
 ที่เราไม่กล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้า 
เพราะเราไม่มั่นใจว่า ถ้าเราเชื่อฟัง
พระองค์แล้ ว  พระเจ้ าจะเป็นที่
ไว้วางใจได้หรือไม่? 

 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเรายังไม่
รู้จักพระองค์พอ เราไม่มีประสบ -
การณ์กับพระองค์มากพอที่จะเชื่อ
และไว้วางใจในพระองค์ ดังนั้น    
สิ่งส าคัญของเราก็คือ การที่เราจะมี
ประสบการณ์ในการรู้จักพระองค์
มากขึ้น  
 ขณะนี้  เรารู้จักพระองค์มาก
ขนาดไหนแล้ว และเราได้ใช้เวลา
แต่ละวันในการสามัคคีธรรมกับ
พระองค์ ในการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน 
ศึกษาพระวจนะ ฟังสิ่งที่พระเจ้า
ตรัสกับเราอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราอาจจะใช้
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 8 เป็น   
ค าอธิษฐานของเราก็ได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ประ-
สบการณ์กับเราในแต่ละวัน ในการ
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อ 
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เราจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์
และรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น 
 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 พฤษภาคม   
เอเสคียล 25 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 25  ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1   
เป็นต้นไป 
บทที่ 25-32        เป็นพระวจนะ
ของพระเจ้าเกี่ยวกับเจ็ดชนชาติที่
อยู่รอบยูดาห์  
 การพิพากษาในพระธรรมตอนนี้
ไม่ใช่ค าพูดของชาวยิวที่ต้องการจะ
แก้แค้นศัตรูของพวกเขา แต่พระ-
เจ้าทรงพิพากษาชนชาติเหล่านี้ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



พฤษภาคม – 9 

เพราะพวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้า
องค์เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว  และ
ไม่ได้ท าตามพระประสงค์ที่ดีที่ 
พระเจ้าทรงวางไว้ให้พวกเขา  
 ชาวอัมโมนถูกพิพากษาเพราะ
พวกเขาสมน้ าหน้าพระวิหารที่เป็น
มลทิน (25:1-7)  
 ชาวอัมโมนถูกพิพากษาเพราะ
พวกเขาพึงพอใจในความชั่วร้าย
ของยูดาห์ (25:8-11)  
 ชาวเอโดมถูกพิพากษาเพราะ
พวกเขาเกลียดชังคนเชื้อสายยิว 
(25:12-14)  
 และชาวฟีลิสเตียถูกพิพากษา
เพราะพวกเขาต้องการแก้แค้น      
ยูดาห์ที่ เอาชนะพวกเขาได้ ใน
สงคราม (25:15-17) 
 แม้พระเจ้าจะลงโทษคนยิว โดย
ที่พระเจ้าทรงใช้ชนชาติเหล่านี้  
เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการ
จัดการคนยิว แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของ
ชนชาติเหล่านี้ที่จะซ้ าเติม หรือท า
การเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้  
 

 เช่นเดียวกันกับเราด้วย เมื่อพระ-
เจ้าทรงให้คนชั่วรับโทษ ก็ไม่ใช่
หน้าที่ของเราที่จะไปกระท าต่อเขา 
ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราท า 

ส าหรับเรา ในบางฐานะ 
ที่พระเจ้าให้เรามีสิทธิอ านาจที่จะ
จัดการคนอยู่ใต้สิทธิอ านาจของเรา 

เราก็ต้องท าให้เหมาะสม 
ตามขอบเขตของเราที่พระเจ้า

อนุญาต  
 เช่น เราเป็นพ่อแม่ เมื่อลูกท า
ผิดและต้องถูกลงโทษ เราต้อง
ลงโทษเขาให้เหมาะสมตามการ
ทรงน าของพระเจ้า คือท าด้วย
ความรัก ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธ 
และตีลูกโดยไม่ยั้ง เป็นต้น 
 เราได้บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องการเตือนสอนผู้ที่อยู่ใต้การ
ดูแลของเราจากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าครอบ-
ครองเราด้วยความรักของพระองค์ 
เพื่อจะสามารถรับใช้พระองค์ใน
การดูแลคนที่อยู่ภายใต้เราด้วย
ความรัก ความเอื้ออาทร 
 อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ใต้การดูแล
ของเราที่จะเดินไปกับพระเจ้า เชื่อ
ฟังพระองค์ รักพระองค์ และฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ และเมื่อ
เขาได้รับการเตือนจากพระเจ้า เขา
จะมีก าลัง ในการตอบสนองต่อ
พระองค์ได้ด้วยใจแห่งการเชื่อฟัง 
 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 

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



พฤษภาคม – 11 

วันที่ 3 พฤษภาคม   
เอเสคียล 26 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 26 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1  
เป็นต้นไป 
ถ้อยค าตอนนี้มาถึงเอเสเคียลในปี 
586 ก่อน ค.ศ.  
 บทที่ 26 และ 27 พยากรณ์ถึง
เมืองไทระ เมืองหลวงของฟีนิเซีย
ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล 
ส่วนหนึ่งของเมืองนี้อยู่ติดชายฝั่ง
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเกาะที่สวย -
งาม  

 ไทระชื่นชมยินดีที่เยรูซาเล็มแตก
เพราะไทระและยูดาห์เป็นคู่แข่งกัน
ในการหาก าไรจากพ่อค้าที่เดินทาง
จากอียิปต์ผ่านดินแดนของพวก
เขาขึ้นไปยังเมโสโปเตเมียทางตอน
เหนือ  
 ไทระควบคุมการค้าทางทะเล
ขณะที่ยูดาห์ควบคุมเส้นทางขบวน
คาราวาน  
 หลังจากที่ยูดาห์พ่ายแพ้ ไทระก็
คิดว่าตนจะได้คุมเส้นทางการค้า
ทั้งหมด แต่พวกเขาก็ย่ามใจอยู่ได้
ไม่นาน  
 ในปี 586 ก่อน ค.ศ. เนบูคัดเนส
ซาร์ก็โจมตีไทระเขาใช้เวลาถึงสิบ
ห้าปีเพื่อยึดเมือง (586-571)  
 เนื่องจากด้านหลังเมืองติดทะเล
จึงสามารถส่งเสบียงอาหารที่สด
ใหม่เข้าไปได้ทุกวัน 
 เราจะได้บทเรียนจากพระธรรม
ตอนนี้ว่า เราไม่ควรที่จะหยิ่งใน
ความสามารถหรือความมีโอกาส
ของตัวเอง  และเราก็ไม่ควรจะ
อิจฉาผู้อื่นด้วย  
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 แต่ในมุมกลับ เมื่อเรามีความ -
สามารถ มีโอกาสในแต่ละเรื่องนั้น 
เราควรจะสรรเสริญและขอบพระ-
คุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาเราและให้
เรามีทุกสิ่งเสมอ  
เราไม่ควรจะไว้วางใจในความสามารถ

หรือโอกาสที่เรามี  
แต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้า 

ผู้ประทาน โอกาส ความสามารถ 
และทุกอย่าง ให้กับเรา  

 เพราะสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งอาจจะ
หายไป แต่พระเจ้าของเรายังทรงอยู่
กับเรา และพระองค์ก็จะประทาน
สิ่งจ าเป็นอื่นมาทดแทนในชีวิตของ
เราได้ 
 ชีวิตของเราไว้วางใจในสิ่งใด ใน
สิ่งภายนอกต่างๆ หรือพระเจ้าผู้
ประทานทุกสิ่ง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราใช้เวลานี้สรรเสริญและยก-
ย่องพระเจ้าส าหรับการจัดเตรียมที่ 

พระเจ้าทรงมีต่อเราเสมอด้วย
ความรัก อธิษฐานจากพระธรรม
สดุดี 23 อธิษฐานออกเสียงหลายๆ 
ครั้งจนกระทั่งพระธรรมสดุดีตอนนี้
เป็นค าอธิษฐานของเราเองจริงๆ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 4 พฤษภาคม   
เอเสคียล 27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 27 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
เป็นบทคร่ าครวญถึงการล่มสลาย
ของไทระ โดยเปรียบเทียบเมืองนี้
กับเรือล าหนึ่ง (27:1-9) กล่าวถึงคู่
ค้ามากมาย (27:10-25) แล้ว
บรรยายว่าเรือจมลงอย่างไร (27: 
26-36)  
 พระเยซูตรัสถึงเมืองไทระใน 
พระธรรมมัทธิว 11:22 ว่าเป็น
เมืองที่สมควรถูกพระเจ้าพิพากษา 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้  4 

และการตอบสนอง ใน ข้อ 3 
ชาวไทระภาคภูมิใจอย่างยิ่งในเมือง
ที่งดงามของตน และความภาค - 
ภูมิใจนี้เองน ามาซึ่งการพิพากษา  
 ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของตนเองหรือการโอ้อวดที่ไร้
เหตุผลควรเป็นสัญญาณอันตราย
แก่เรา (ยก.4:13-17)  
พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุข

และพึงพอใจในส่ิงท่ีเราท า  
แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเย่อหยิ่ง
และยกย่องตนเองจนไปดูถูกคนอื่น  
 เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรง
เป็นรากฐานและเป็นแหล่งชีวิต 
ของเรา 
 เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในชีวิตของเรา เราควร
จะภาคภูมิใจในพระเจ้าที่ให้ความ-
ส าเร็จต่างๆ กับเราในชีวิต แต่ถ้า
ศูนย์กลางของเราไม่ได้อยู่ที่พระ-
เจ้า และกลับมาอยู่ที่ตัวเอง นั่นเรา
ก าลังน าตัวเราเข้าสู่อันตราย ซึ่ ง
นั่นคือความหยิ่งยโส 
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 ไม่ใช่เพราะความหยิ่งนี้หรือ ที่
ซาตานถูกขับออกมาจากสวรรค์
พร้อมกับพรรคพวกของมัน 
 ให้เราทบทวนท่าทีในชีวิตของ
เราที่มีต่อความส าเร็จต่างๆ ที่เรามี
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และให้เราปรับ
ท่าทีของเราให้ถูกต้อง 
 
อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับการจัดเตรียม การ
เลี้ยงดูของพระองค์ที่มีต่อชีวิต   
ของเราในทุกๆ ด้าน วันนี้ให้เรา
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 34 
ด้ ว ย ใ จ ที่ ส ร ร เ ส ริ ญ พ ร ะ เ จ้ า 
อธิษ ฐานจนกระทั่ งพร ะธรรม 
ตอนนี้ เป็นค าอธิษฐานส่วนตัว   
ของเราต่อพระองค์ 
 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 พฤษภาคม   
เอเสคียล 28:1-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 28:1-19 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
ก่อนหน้านี้ เอเสเคียลพยากรณ์
กล่าวโทษไทระ (บทที่ 26, 27) แต่
ตอนนี้ เขาพยากรณ์โดยเน้นที่
ผู้ปกครองเมืองไทระ  
 ความบาปมหันต์ของกษัตริย์   
ไทระคือความเย่อหยิ่ง เขาเชื่อว่า
ตนเองเป็นเทพเจ้า  

 แต่เอเสเคียลยังประยุกต์เรื่อง
ฝ่ายวิญญาณในมุมกว้างด้วยโดย
กล่าวว่า กษัตริย์ฝ่ายวิญญาณของ
ไทระที่ประชาชนติดตามจริงๆ นั้น
คือซาตาน 
 
ข้อ 12-19     ค าที่ใช้บรรยายถึง
กษัตริย์ไทระบางค าอาจจะหมาย-
ถึงซาตาน  
 เราต้องตีความพระธรรมตอนนี้
อย่างระมัดระวัง เห็นได้ชัดว่าบาง
ตอนเอเสเคียลก็บรรยายถึงกษัตริย์
องค์นี้ในแบบที่ไม่สามารถใช้กับ
มนุษย์ได้  
 กษัตริย์องค์นี้อยู่ในสวนเอเดน 
(28:13) ได้รับการ “เจิมตั้งให้เป็น 
เครูบผู้พิทักษ์” (28:14) และเข้าไป
ถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้ 
(28:14) แต่ถูกขับไล่ออกมา (28: 
16,17)  
 ดังนั้นเอเสเคียลอาจจะกล่าวโทษ
ทั้งกษัตริย์ไทระและซาตานซึ่งเป็น
ผู้ชักจูงกษัตริย์ให้ท าบาปด้วย 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,3   
ดาเนียลเป็นข้าราชการคนส าคัญ
ในอาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์ 
(14:14)  
 ดาเนียลมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่อง
สติปัญญา แต่เขาประกาศว่าสติ 
ปัญญาทั้ งหมดของเขามาจาก  
พระเจ้า (ดนล.2:20-23)  
 ในทางตรงกันข้ามกษัตริย์ไทระ
กลับคิดว่าตนเองเป็นเทพเจ้า  
เม่ือคนมีสติปัญญาอย่างแท้จริง

ใกล้ชิดพระเจ้า พวกเขาก็ยอมรับว่า
พวกเขาจ าเป็นต้องพึ่งพา 
การทรงน าของพระเจ้า 

 นี่เป็นข้อเปรียบเทียบที่ดี เพื่อ
เตือนสติ เราเกี่ยวกับสิ่ งที่ เรามี
โดยเฉพาะสติปัญญาของเรา เราจะ
เป็นดาเนียลหรือกษัตริย์ไทระ เรา
ต้องเลือกเอง และเราต้องรับผิดชอบ
ผลการเลือกของเราเองด้วย 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพิจารณาถึงความจ ากัด
ในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์นั้นว่า
จ ากัดขนาดไหน และพิจารณาถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่
ขนาดไหน ซึ่งเราอาจจะอธิษฐาน
จากพระธรรมสดุดี 139 อธิษฐาน
หลายๆ รอบจนกระทั่งพระธรรม
ตอนนี้เป็นค าอธิษฐานของเราเอง 
 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 6 พฤษภาคม   
เอเสคียล  28:20-26 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 28:20-26 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20,21   
ไซดอนเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียง
เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่เหนือไทระขึ้นไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร  
 พระเจ้าทรงกล่าวโทษเมืองนี้
เพราะพวกเขาดูถูกประชากรของ
พระองค์ เศรษฐกิจของไซดอนนั้น
ผูกอยู่กับไทระ ไซดอนก็จะตกอยู่
สภาพเดียวกัน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ข้อ 24-26   
พระสัญญาที่ ว่ าประชากรของ   
พระเจ้าจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
นั้นยังไม่ส าเร็จสมบูรณ์  
 แม้คนจ านวนมากจะได้กลับจาก
การเป็นเชลยภายใต้การน าของ   
เศรุบบาเบล เอสรา และเนหะมีย์ 
แต่ประชาชนก็ยังไม่ได้อยู่อย่าง
ปลอดภัยจริงๆ ในชนชาติที่ตั้ ง   
ขึ้นใหม่ (28:26)  
 ดังนั้นพระสัญญานี้จะส าเร็จก็
ต่อเมื่อพระคริสต์ทรงตั้งอาณาจักร 
นิรันดร์ของพระองค์ แล้วประชาชน
ทั้งหมดซึ่งซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะ
อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียว
และปลอดภัยอย่างแท้จริง 

พระสัญญาของพระเจ้านั้น 
แน่นอนและต้องส าเร็จเสมอ  
แต่บางครั้งอาจจะไม่ทันใจเรา  

หรือไม่เป็นไปตามเวลาที่เราต้องการ 
แต่จะเป็นไปตาม 

เวลาของพระองค์เสมอทุกประการ  
 

 ดังนั้น เมื่อเราเฝ้าเดี่ยว ศึกษา
พระวจนะของพระเจ้า ให้เราจดจ า
พระสัญญาของพระเจ้า และอย่าลืม
ที่ดูเง่ือนไขของพระสัญญานั้นด้วย 
เพราะเมื่อเราท าตามเง่ือนไขนั้น ก็
จะ เป็นไปตามพระสัญญาของ   
พระเจ้าอย่างแน่นอน 
 ชีวิตของเราขณะนี้ มีพระสัญญา
ของพระเจ้าอะไรบ้างที่เราสามารถ
ทูลต่อพระองค์ได้ และอะไรคือ
เง่ือนไขที่จะท าให้พระสัญญานั้น
ส าเร็จ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเป็น   
ที่ก าบังและที่ลี้ภัยของเรา ให้เรา
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 91 ถึง
การที่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของ
เรา อธิษฐานภาวนาจากสดุดีบทนี้ 
จนกระทั่งพระวจะของพระเจ้าบทนี้
เป็นค าอธิษฐานส่วนตัวของเรา
อย่างแท้จริง 
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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 7 พฤษภาคม   
เอเสคียล 29:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 29:1-12 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ค าพยากรณ์ในบทที่ 29-32 นั้นมี 7 
ตอนและเกี่ยวกับการพิพากษา
อียิปต์ทั้งหมด  
 เอเสเคียลคงกล่าวค าพยากรณ์
ตอนแรกนี้ในปี 587 ก่อน ค.ศ. เฮเซ- 
คียาห์ เยโฮยาคิม และเศเดคียาห์ 
(กษัตริย์ทั้งหลายของยูดาห์) ต่าง
หันไปขอความช่วยเหลือจากอียปิต์  
โดยไม่ฟังค าเตือนของพระเจ้า 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ค าพยากรณ์นี้มีเหตุผลส าคัญ 3 
ประการ  
[1] อียิปต์เป็นศัตรูกับชาวยิวมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ครั้งหนึ่งอียิปต์
ใช้ชาวยิวเป็นทาสถึง 400 ปี  
[2] อียิปต์นมัสการพระมากมาย  
[3] ดูเผินๆ อียิปต์น่าจะเป็นพันธมิตร 
ที่ดีเพราะพวกเขามั่งคั่งและมีอ านาจ 
แต่อียิปต์เสนอจะช่วยเหลือยูดาห์
เพราะหวังผลประโยชน์จากพันธมิตร 
เมื่ออียิปต์ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ พวก
เขาก็ละทิ้งข้อตกลงโดยไม่ใส่ใจ   
ค าสัญญาที่ให้ไว้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9,10   
แม่น้ าไนล์เป็นความภาคภูมิใจและ
เป็นความยินดีของอียิปต์  เป็น
แม่น้ าที่ให้ชีวิตซึ่งไหลผ่านกลาง
ทะเลทราย  
 แต่อียิปต์กลับประกาศว่า “แม่น้ า
ไนล์เป็นของข้า ข้าสร้างมันขึ้นมา” 
แทนที่พวกเขาจะขอบพระคุณ   
พระเจ้า  

 เราเองก็ท าแบบเดียวกันเมื่อเรา
กล่าวว่า “นี่ เป็นบ้านของฉัน ฉัน
สร้างมันขึ้นมา” หรือ “ฉันฝ่าฟัน
ด้วยตัวเองจนได้ต าแหน่งนี้” หรือ 
“ฉันสร้างคริสตจักร ธุรกิจ หรือ
ชื่อเสียงนี้มาตั้งแต่แรก” ค าพูด
เหล่านี้แสดงถึงความเย่อหยิ่ง  
 บางครั้งเราไม่ได้ขอบพระคุณ
พระ เ จ้ าส าหรั บสิ่ ง ที่ พ ร ะอ งค์
ประทานให้และคิดว่าเราได้ท า 
ด้วยตัวเราเอง แม้ว่าเราจะทุ่มเท
อย่างมาก แต่พระเจ้าเป็นผู้ประทาน 
ทรัพยากร ความสามารถ และโอกาส
ให้เราท าสิ่งเหล่านั้นได้ส าเร็จ  
แทนที่จะอ้างว่าตัวเราเองยิ่งใหญ่

เหมือนที่ชาวอียิปต์อ้าง 
 เราควรจะประกาศ 

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  
และถวายเกียรติแด่พระองค์ 

ส าหรับส่ิงเหล่านี้  
 มิกดลอยู่ทางตอนเหนือของ
อียิปต์ ส่วนอัสวานอยู่ทางใต้ ดังนั้น 
จึงหมายถึงอียิปต์ทั้งหมด 
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ปัญหาใหญ่ประการหลัก 
อันหนึ่งของมนุษย์คือความหยิ่ง  
ซึ่งจริงๆ แล้วมนุษย์ไม่มีอะไร 

ที่เขาจะหยิ่งได้เลย  
 ตัวอย่างแม่น้ าไนล์ของอียิปต์ซึ่ง
เป็นมาจากพระเจ้าแท้ๆ แต่อียิปต์
ยังตู่ว่ามาจากตนเอง 
 ให้เรากลับมาดูตัวเราเองส าหรับ
พระพรที่พระเจ้าประทานให้ คิดให้
ลึกๆ และเริ่มสรรเสริญและขอบ-
พระคุณพระเจ้าส าหรับพระพร
เหล่านี้ แล้วเราก็จะได้รับเพิ่มเติม 
เพราะเรามีท่าทีที่ถูกต้องกับสิ่งที่
พระเจ้าประทานกับเรา 
 มีพระพรในชีวิตของเราอะไรบ้าง
ที่ เราสามารถขอบพระคุณและ
สรรเสริญพระเจ้าได้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณสรรเสริญ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
121 ที่พระเจ้าทรงเป็นความอุปถัมภ์ 

ของเรา อธิษฐานจนกระทั่งพระ- 
วจนะ ตอนนี้เป็นค าอธิษฐานของ 
เราเอง 
 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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…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 8 พฤษภาคม   
เอเสคียล 29:13-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 29:13-21 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13-16 
ช่วงสี่สิบปีนี้ยากที่จะระบุอย่าง
เฉพาะเจาะจง  
 เนบูคัด เนสซาร์ โ จมตี อียิ ปต์
ประมาณปี 572 ก่อน ค.ศ. กวาด
ต้อนคนจ านวนมากไปบาบิโลน 
ในขณะที่หลายคนหนีเอาตัวรอด
ไปยังประเทศใกล้เคียง  

 ประมาณ 33 ปีต่อมา กษัตริย์
ไซรัสแห่งอาณาจักรเปอร์เซียก็
ปราบบาบิโลนและปล่อยให้ชนชาติ
ต่างๆ ที่ตกเป็นเชลยของบาบิโลน
นั้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้  
 หากนับเวลารวมตัวกันใหม่และ
เวลาเดินทางก็อาจจะเป็นช่วงเวลา
สี่สิบปีที่กล่าวถึงในที่นี้ ตั้งแต่นั้นมา
อียิปต์ก็ไม่สามารถกลับไปเป็น
มหาอ านาจของโลกได้อีกเลย  
 อียิปต์ตอนเหนือคือตอนใต้ของ
ลุ่มแม่น้ าไนล์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอน และ
การตอบสนอง น้ี ข้อ 17,18   
เอเสเคียลกล่าวค าพยากรณ์นี้ในปี 
571 ก่อน ค.ศ. และจริงๆ แล้วเป็น
ค าพยากรณ์ครั้งสุดท้ายของเอเส-
เคียล  
 ในที่สุดเนบูคัดเนสซาร์ก็พิชิต  
ไทระได้หลังจากสูญเสียทรัพยากร
ไปมากมายและล้อมเมืองอยู่นาน
ถึงสิบห้าปี (586-571 ก่อน ค.ศ.)  
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 ด้วยเหตุนี้เนบูคัดเนสซาร์จึงน า
กองทัพลงใต้และปราบอียิปต์ เพื่อ
ชดเชยกับสิ่งที่สูญเสียไปในการยึด
ไทระ  
 เอเสเคียลใส่ค าพยากรณ์ตอนนี้
ไว้ในที่นี้เพื่อบรรยายว่าใครจะเป็น
ผู้น าการพิพากษามาสู่อียิปต์  
 พระเจ้าทรงใช้เนบูคัดเนสซาร์ 
ซึ่งเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นเครื่องมือ 
ในการพิพากษาไทระ ยูดาห์ และ
อียิปต์ซึ่ งล้วนแต่ เป็นชนชาติที่    
ชั่วร้าย  
 เมื่อบาบิโลนไม่ยอมรับว่าพระ -
เจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขา พระเจ้า
ก็ทรงส าเร็จโทษบาบิโลนด้วย 

เราจะเห็น 
หลักการส าคัญประการหนึ่งคือ 

ความชั่วจะต้องถูกจัดการ  
อาจจะดูเหมือนช้า  

แต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
 เหมือนในพระธรรมกาลาเทีย    
ที่บอกกับเราว่า หว่านสิ่งใด เก็บ-
เกี่ยวสิ่งนั้น  เราจึงต้องตระหนัก
เรื่องนี้ไว้เสมอ  
 

 และถึงแม้ว่า เราจะเห็นคนชั่ว
เจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ตาม เราก็ไม่ควร
ชะล่าใจ เพราะความชั่วมีผลของ
มันอย่างแน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 อธษิฐานตามแบบอย่างของพระ-
เยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 13 ที่กล่าว
ว่า “และขออย่าน าข้าพระองค์
เข้าไปในการทดลอง  แต่ขอให้
พ้นจากซึง่ชัว่ร้าย”  
ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้ 
พ้นจากซึ่งชั่วร้าย และการทดลอง
ทั้งสิ้น เพื่อชีวิตเราจะอยู่เพื่อถวาย
เกียรติยศแด่พระองค์ตลอดไป และ
อย่างไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนี้ 
และในชีวิตนี้  
 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 9 พฤษภาคม   
เอเสคียล 30 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 30 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-19 นี่เป็นบทคร่ าครวญถึง
อียิปต์และพันธมิตรถึงอียิปต์  
 ชาวอียิ ปต์ถู กท าลาย เพราะ 
ความเย่อหยิ่งและการกราบไหว้ 
รูปเคารพ 
 
ข้อ 20,21          เอเสเคียลกล่าว
ถ้อยค าในปี 587 ก่อน ค.ศ. ขณะที่ 
บาบิโลนก าลังโจมตีเยรูซาเล็ม  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ยูดาห์ได้กบฏต่อบาบิโลนและ  
หันไปเป็นพันธมิตรกับอียิปต์โดย
ไม่ฟังค าเตือนของพระเจ้า (ยรม.2: 
36, 37)  
 ฟาโรห์โฮฟราช่วยเยรูซาเล็ม
อย่างไม่เต็มใจนัก และเมื่อกองทัพ
ของเนบูคัดเนสซาร์เบนเข็มไปทาง
อียิปต์ พวกเขาก็หนีกลับประเทศ 
(ยรม.37:5-7) 
 เมื่อเอเสเคียลกล่าวว่าพระเจ้า
ทรงหักแขนของฟาโรห์จึงหมายถึง
การพ่ายแพ้ครั้งนี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21-26 
เอเสเคียลกล่าวค าพยากรณ์ในปี 
587 ก่อน ค.ศ. พระเจ้าทรงท าลาย
กองทัพอันเกรียงไกรของอียิปต์
และประทานชัยชนะให้บาบิโลน  
 พระเจ้าทรงอนุญาตให้ประเทศ
ต่างๆ ขึ้นมามีอ านาจเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของพระองค์ซึ่งมักจะ 
เกินความเข้าใจของเราในเวลานั้น  
 

 อย่าสิ้นหวังเมื่อเราอ่านเรื่อง
กองทัพและสงคราม จงจ าไว้ว่า 
พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุก
สิ่งรวมทั้งกองทัพด้วย  
 นอกจากจะอธิษฐานเผื่อผู้น าทาง
การเมืองและการทหารของเราแล้ว  
จงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงบรรลุ
เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
และขอให้พระประสงค์ของพระเจ้า
ส าเร็จ “ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็
ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดิน
โลก” (มธ.6:10) 
 เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า พระ
เจ้าทรงยิ่งใหญ่ เมื่อพระองค์ทรง
ประกอบพระราชกิจของพระองค์
นั้น ยากที่จะเข้าใจได้  
 พระองค์ทรงสามารถใช้แม้แต่ผู้ที่
ไม่เชื่อในพระองค์ท าให้น้ าพระทัย
ของพระองค์ส าเร็จอย่างอัศจรรย์ 
และเมื่อเรากลับมามองชีวิตของเรา 
เราจึงไม่ต้องท้อแท้ใจและกลัว  
 
 
 



26 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 

ไม่ว่าเราเผชิญปัญหาอะไร  
เม่ือเราพึ่งพระองค์  

พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา 
อย่างที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ 

 วันนี้ เรามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไร
หรือไม่ที่เราต้องการความช่วย -
เหลือ จงไว้ใจพระเจ้า และทูลต่อ
พระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเรา
อย่างแน่นอน 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบภาระ ปัญหาของ
เราทุกเรื่องกับพระองค์ ไว้วางใจ
พระองค์อย่างสุดใจ และอธิษฐาน
จากพระธรรมสดุดี  บทที่  125  
ที่บอกถึงว่า คนที่ไว้วางใจในพระ-
เจ้าเปรียบเสมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่
หวั่นไหว แต่ด ารงอยู่ เป็นนิตย์ 
อธิษฐานหลายๆ รอบ จนกระทั่ง 
พระวจนะตอนนี้ออกมาจากส่วนลกึ
ในหัวใจของเราจริงๆ  
 

 ทูลขอพระเจ้าประทานความ
เข้าใจในพระวจนะให้กับเรา และให้
เรามีประสบการณ์ในพระวจนะ
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_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 10 พฤษภาคม   
เอเสคยีล 31 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 31 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9 “ต้นไม้ทัง้ส้ินในสวนเอ
เดน”  อาจหมายถึงประเทศอื่นๆ 
ในโลก ที่อิจฉาริษยาอ านาจและ
ความโอ่อ่าของอัสซีเรีย 
 

ข้อ 11 “ผู้หนึง่ทีท่รงอานุภาพใน
บรรดาประชาชาติ” อาจหมายถึง 
เนบูคัดเนสซาร์ (ดนล.2:37,38) 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1  เป็นต้นไป 
เอเสเคียลกล่าวถ้อยค านี้ในปี 587 
ก่อน ค.ศ. เขาเปรียบเทียบอียิปต์
กับอัสซีเรียโดยเรียกอัสซีเรียว่า 
สนซีดาร์  
 ชาวอียิปต์จะเห็นการล่มสลาย
ของประเทศอัสซี เรียที่ยิ่ ง ใหญ่ 
(พ วก เขาจ ะ ไ ด้ เ ห็ นห ายน ะที่
เกิดขึ้น) เป็นตัวอย่างว่าจะเกิด
อะไรขึ้นกับอียิปต์  
 อียิปต์ก็ไม่ต่างจากอัสซีเรีย คือ
เย่อหยิ่งในพละก าลังและความ   
โอ่อ่างดงามของตน ความเย่อหยิ่ง
นี้เองจะน ามาซึ่งความพินาศ  
 อียิปต์จะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่  
ล้มลงและถูกส่งลงไปในแดนผู้ตาย  

แม้จะเป็นสังคมใหญ่ 
ที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง 

และมีกองทัพที่เข้มแข็ง  
แต่ถ้าปราศจากพระเจ้า 
ก็ไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้ 
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 นี่คือความจริงที่เราต้องตระหนัก
ไว้ เสมอว่า พระเจ้ายิ่ งใหญ่ แต่
มนุษย์นั้นเล็กน้อย ถ้าพูดไปแล้ว
มนุษย์แทบจะไม่มีอะไรเลย นอก- 
จากที่พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น 
มนุษย์จึงจะยืนขึ้นมาได้ ดังนั้น เรา
จึงต้องไม่หยิ่ง  
 ให้ ดู ตั วอย่ างของอียิ ปต์ และ    
อัสซีเรียที่พระเจ้าทรงให้พวกเขา
ยืนขึ้นมาอย่างเข้มแข็งได้ แต่พวก
เขากลับหยิ่ง ก็จะพบกับภัยพิบัติ
ในที่สุด  

กลับมาที่ตัวเราเอง  
ในทุกขณะจิตของเรา ให้เรา 

โมนทนาพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ 
ถึงพระคุณที่พระเจ้าทรงเมตตาเรา 

และให้ตระหนักเสมอว่า  
เรามีชีวิตอยู่ได้ขณะนี้ 
เพราะพระองค์เท่านั้น 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าที่พระ-
เจ้าทรงให้เรากลับสู่สภาพดี โดย
อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 126 

อธิษฐานด้วยท่าทีที่สรรเสริญและ
ขอบพระคุณพระองค์ 
 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 11 พฤษภาคม   
เอเสคียล 32:1-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 32:1-16 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
เอเสเคียลกล่าวค าพยากรณ์ในปี 
585 ก่อน ค.ศ. หรือสองเดือน
หลังจากที่เชลยในบาบิโลนได้ข่าว
ว่าเยรูซาเล็มแตกแล้ว  
 เอเสเคียลพยากรณ์ว่าชนชาติ    
ที่ชั่วร้ายมากมายจะถูกพิพากษา 
การพิพากษาเหล่านี้มีจุดประสงค์ 
ที่ดี คือ เพื่อให้เห็นว่าความชั่วจะ
พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง  

 และวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงก าจัด
ความชั่วทั้งสิ้นและท าให้โลกเป็น
สถานที่ ที่ สมบู ร ณ์แบบอย่ างที่
พระองค์ทรงตั้งใจไว้  
 ค าพยากรณ์เหล่านี้ยังย้ าเตือนว่า
พระเจ้าเท่านั้นทรงปกครองทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แม้แต่ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดอย่างฟาโรห์ก็ยังล้มลงต่อหน้า
พระเจ้า ทุกคนต้องรายงานตัวต่อ
พระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
แม้ฟาโรห์จะคิดว่าตนแข็งแกร่ง
เหมือนสิงโต แต่ในสายพระเนตร
พระเจ้าฟาโรห์เป็นเพียงสัตว์ร้ายที่
กวนน้ าให้ขุ่นเท่านั้น  
 การพิพากษาของพระเจ้าจะลด
ฟาโรห์ลงมาเหลือตัวตนที่แท้จริง 
ใครก็ตามที่ท้าทายพระเจ้าจะพบ
กับการพิพากษาของพระองค์ 
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พระเจ้าทรงเป็น 
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง  

และพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรัก 
เมตตา กรุณาต่อมนุษย์เสมอ  
แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ 

ก็ทรงชอบธรรมและยุติธรรมด้วย  
 ดังนั้น เราจะควรมีท่าทีที่ถ่อมต่อ 
พระองค์เสมอ ตระหนักว่าพระองค์
ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  
 สิ่งที่เราควรจะตอบสนองต่อพระ-
องค์คือ สรรเสริญ ยกย่องพระองค์ 
และมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์
เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 
 ในขณะนี้ท่าทีที่เรามีต่อพระเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง ในชีวิต
ของเรานั้น พระเจ้าทรงเป็นเจ้า
ชีวิตของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
พระราชกิจของพระองค์ในชวีิตของ
เรา โดยอธิษฐานจากพระธรรม 

สดุดีบทที่ 27  อธิษฐานออกเสียง
จากพระธรรมตอนนี้จนพระธรรม
ตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของเราที่มตีอ่
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 12 พฤษภาคม   
เอเสคียล 32:17-32 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 32:17-32 ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 21-32  
ในพระธรรมตอนนี้เอเสเคียลเปิด-
เผยให้เห็นว่าหลุมฝังศพหรือแดน
ผู้ตายนั้นเป็นอย่างไร  
 ในหลุมฝังศพนั้นศัตรูทั้งหมด
ของพระเจ้าจะถูกลงโทษในการ
พิพากษา หลายคนได้รับสิ่งที่พวก
เขาเคยท าไว้กับคนอื่น  

 แม้เอเสเคียลจะไม่ได้กล่าวถึง 
บาบิโลน แต่ผู้อ่านก็พอจะสรุปได้
ว่า ถ้าชนชาติอื่นๆ ถูกพิพากษา
เพราะกบฏต่อพระเจ้า บาบิโลนก็
จะถูกพิพากษาด้วยอย่างแน่นอน 
ถ้อยค านี้จึงปลอบใจพวกเชลย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18 
 ชาวฮีบรูเชื่อว่า คนทั้งดีและชั่ว
จะมีชีวิตหลังความตาย  
 เอเสเคียลกล่าวว่าชนชาติที่ชั่ว
ร้ายถูกส่งไปที่นั่นแล้ว (แดนผู้ตาย) 
และอียิปต์ก็จะเผชิญชะตากรรม
เดียวกัน  
 ถ้อยค าตอนนี้เหมือนบทกวีมาก-
กว่าจะเป็นหลักข้อเชื่อ (โยบ 24:19; 
สดด.16:10; อสย.38:10; มธ.25:46)  
 ชาวอียิปต์เองก็เชื่อเรื่องชีวิตหลัง
ความตายเช่นกัน (จุดประสงค์ใน
การสร้างพีระมิดนั้นมีเพียงอย่าง
เดียว คือเพื่อให้ฟาโรห์มีชีวิตหลัง
ความตายที่สะดวกสบาย)  
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 ถ้อยค านี้เตือนเราว่า การพยายาม
ควบคุมชีวิตหลังความตายโดยไม่
สนใจพระเจ้านั้นเป็น สิ่งที่โง่เขลา 
พระเจ้าเท่านั้นทรงควบคุมอนาคต
และชีวิตหลังความตาย 

จงให้พระเจ้าทรงเป็น 
ศูนย์กลางในชีวิตของเราเสมอ  
ไม่ว่าเราจะวางแผนอะไร  

ให้เราคิดถึงพระเจ้าเป็นหลัก  
 พยายามหาหลักการจากพระ -
คัมภีร์มาเป็นเหตุผลในการวาง 
แผนของเรา และพิจารณาว่า ทุก
แผนงานของเรานั้นพระเจ้าทรงพอ
พระทัยหรือไม่ และถูกต้องตาม
หลักการพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่  
 ถ้าถูกต้องเราจึงค่อยด าเนินต่อไป 
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามพระวจนะแล้ว 
ให้เราชะลอไว้จนกว่าเราจะมั่นใจว่า 
พระเจ้าทรงไฟเขียวให้กับแผนงาน
นั้นจริงๆ อย่างชัดเจน 
 อะไรคือแผนงานของเราขณะนี้ 
และแผนงานนี้ถวายเกียรติแด่ 
พระเจ้าหรือไม่? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจาก
พระธรรมสดุดี 34  อธิษฐานพร้อม
กับพิจารณาข้อความในพระธรรม
สดุดีตอนนี้  และออกเสียงจาก 
พระธรรมตอนนี้ด้วยหัวใจของเราที่
มีต่อพระองค์ 
 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 พฤษภาคม   
เอเสคียล 33:1-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 33:1-20 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป บทนี้ค าพยากรณ์
ของเอเสเคียลมาถึงจุดเปลี่ยน  
 จนถึงตอนนี้เอเสเคียลประกาศ
ค าพิพากษาบาปของยูดาห์ (บทที่ 
1-24) และบาปของชนชาติชั่วร้าย
ที่อยู่รอบด้าน (บทที่ 25-32)  
 หลังจากเยรูซาเล็มแตก เอเส -
เคียลก็เปลี่ยนถ้อยค าแห่งความ
พินาศและการพิพากษามาเป็น  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ถ้อยค าแห่งการปลอบประโลม 
ความหวัง และการกลับสู่สภาพดี
ในอนาคตของประชากรของพระ
เจ้า (บทที่ 33-48)  
 ก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงแต่งตั้ง   
เอ เส เคี ยล เป็นยามคอยเตื อน
ประชาชนถึงการพิพากษาที่จะ
มาถึง (4:17-21) ตอนนี้พระเจ้า
ทรงแต่ งตั้ ง เอเสเคียลเป็นยาม    
อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เพื่อเทศนาถ้อยค า
แห่งความหวัง แม้จะมีค าเตือน 
ด้วย (33:23-34:10; 36:1-7) แต่
โดยภาพรวมก็ยังให้ความหวัง  
 พระเจ้าไม่ทรงลืมที่จะอวยพร  
คนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์  
 เราต้องพิจารณาถ้อยค าของ     
เอเสเคียลทั้งสองด้าน คือทั้งค า-
เตือนและพระสัญญา  
คนที่ยังคงดื้อดึงและกบฏต่อพระเจ้า

ควรฟังค าเตือน  
ส่วนคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 

ก็ควรได้รับก าลังใจและความหวัง 
 
 

ข้อ 15    การท าดีไม่อาจช่วยเรา   
ให้รอดได้ แต่ความรอดต้องน าเรา
ไปสู่การกระท าที่ชอบธรรม (อฟ.2: 
10; ยก.2:14-17) รวมทั้งการชดใช้
ความบาปในอดีตด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10-12 
พวกเชลยท้อใจเพราะความบาปที่
พวกเขาท าในอดีต นี่เป็นจุดหักเห
ส าคัญในพระธรรมเอเสเคียล  
 เพราะในตอนอื่นๆ ประชาชน
ปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ากับความ
บาปของพวกเขา แต่ในตอนนี้พวก
เขารู้สึกผิดอย่างยิ่งที่กบฏต่อพระ
เจ้ามานานหลายปี ดังนั้นพระเจ้า
จึงยืนยันว่าพระองค์จะทรงยกโทษ
ให้ถ้าพวกเขากลับใจ  
 พระเจ้าต้องการให้ทุกคนมาหา
พระองค์ พระองค์ทรงเห็นสภาพ
เราในปัจจุบันและอนาคต ไม่ใช่
สภาพในอดีต  พระเจ้ าทรงให้
โอกาสเรามาหาพระองค์ได้ถ้าเรา
ต้องการ  
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 จงติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจ
และขอพระองค์ทรงยกโทษให้เมื่อ
เราท าผิด  

อย่าท้อใจเม่ือท าผิด  
แต่จงเข้าหาพระองค์ น าชีวิตของเรา

แม้จะบอบช้ ามาหาพระองค์ 
พระองค์จะทรงรับทุกหัวใจ  
ถ้าหัวใจนั้นมีความตั้งใจ 
ที่จะกลับใจอย่างแท้จริง  

 เรามีท่าทีเช่นนี้หรือไม่?  
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานถึงความสัพพัญญูของ
พระเจ้า แต่ความไม่มีอะไรเลยของ
เราที่เป็นมนุษย์ในพระธรรมสดุดี 
139 อธิษฐานด้วยหัวใจที่สยบต่อ
พระเจ้า และด้วยท่าทีที่ยอมให้
พระองค์ทรงเข้ามาท างานในใจของ
เรา 
 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 พฤษภาคม   
เอเสคียล 33:21-33 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 33:21-33 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21, 22 
ในช่วงที่เอเสเคียลเริ่มรับใช้ เขาไม่
สามารถพูดอะไรได้ยกเว้นถ้อยค า
เฉพาะเจาะจงที่มาจากพระเจ้า 
(3:26, 27)  
 เมื่อค าพยากรณ์ของเอเสเคียล
เป็นจริง พวกผู้เผยพระวจนะเท็จก็
ถูกเปิดโปง เอเสเคียลจึงมีอิสระที่
จะพูดได้อีกครั้งและประกาศพระ- 

วจนะของพระเจ้าเรื่องการกลับสู่
สภาพดีและความหวังได้โดยไม่
ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 32 
ประชาชนมาฟังเอเสเคียลเพื่อ
ความบันเทิง พวกเขาไม่สนใจจะ
ปฏิบัติตามถ้อยค าของพระเจ้า  
 หลายคนก็มาคริสตจักร เพื่ อ
ความบันเทิง พวกเขาชอบดนตรี 
ผู้คน และกิจกรรมต่างๆ แต่พวก
เขาไม่ใส่ใจในพระวจนะ พวกเขา
ไม่ ยอมรั บการท้ าทายและ ไม่
ยอมรับใช้  
 เรามานมัสการที่คริสตจักรเพียง
เพื่อความบันเทิงหรือไม่ หรือว่า
การนมัสการนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิต
ของเราจริงๆ ? 

จงฟังพระวจนะของพระเจ้า 
และเชื่อฟัง  

จงน าพระวจนะของพระองค์ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา 
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 ให้เราทบทวนตัวเองถึงท่าทีที่เรา
มานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรว่า 
คืออะไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเรา ให้เราเป็นสาวกของ
พระองค์ เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์เสมอ อธิษฐาน
ตามแบบอย่ างพระ เยซูคริ สต์
ในมัทธิว 6:10 ที่กล่าวว่า “ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่  
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค ์ ในสวรรคเ์ป็นอย่างไร
กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดิน
โลก”  คือให้พระเจ้าทรงเมตตาใช้
ชีวิตของเราเพื่อน้ าพระทัยของ
พระองค์จะส าเร็จตามวิธีการของ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
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วันที่ 15 พฤษภาคม   
เอเสคียล 34:1-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 34:1-16 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
เอเสเคียลเรียกบรรดาเชลยว่า 
“อิสราเอล” หมายถึงชาวยิวทั้งหมด
ที่ตกเป็นเชลยทั้งจากอาณาจักร
เหนือและอาณาจักรใต้  
 เอเสเคียลต าหนิผู้น าอิสราเอล   
ที่ห่ ว งแต่ตั ว เองแทนที่ จะดู แล
ประชาชน  

 เขาสรุปความผิดบาปของบรรดา
ผู้น า (34:1-6) และประกาศค า-
พิพากษาพวกเขา (34:7-10) และ
เอเสเคียลก็สัญญาว่า พระผู้เลี้ยงที่
แท้จริง (พระเมสสิยาห์) จะแสดง
มาดู แลประชาชนอย่ างที่ ผู้ น า    
คนอื่นๆ ควรท า (34:11-31)  
 ถ้อยค าอันงดงามนี้แสดงให้เห็น
ว่าคนเลี้ยงแกะปัจจุบันจะเผชิญ
ชะตากรรมอย่างไร พระผู้เลี้ยงจะ
ท างานอย่างไร และอนาคตของ
แกะจะเป็นอย่างไร 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 9,10      คนเลี้ยงแกะที่ไม่ได้
ดูแลฝูงแกะของตนจะถูกปลดออก
จากต าแหน่งและต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ติดตาม
พวกเขา  
 ผู้น าคริสเตียนต้องฟังค าเตือนนี้
แ ล ะดู แลฝู งแกะของพวก เข า 
มิฉะนั้นสิ่ งที่จะตามมาคือความ
ล้มเหลวและการพิพากษา (1คร.9: 
24-27)  
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ผู้น าที่แท้จริงจดจ่อที่ 
การช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่มุ่งหวัง 
แต่ความก้าวหน้าอย่างเดียว 

 
ข้อ 11-16 พระเจ้าทรงสัญญาว่า
พระองค์เองจะมาเลี้ยงดูฝูงแกะของ
พระองค์ที่กระจัดกระจายไป  
 เมื่อผู้น าของเราท าให้เราผิดหวัง 
จงจ าไว้ว่ าพระเจ้าทรงควบคุม   
ทุกสิ่งได้ และพระองค์ทรงสัญญา
ว่าจะกลับมาดูแลฝูงแกะของพระ-
องค์ ดังนั้นเราจึงหันไปขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าได้  
 พระองค์ยังทรงครอบครองอยู่
เหนือทุกสิ่ งและสามารถเปลี่ยน
เหตุการณ์ที่น่าเศร้าให้เกิดผลดี 
เพื่ออาณาจักรของพระองค์ 
 ดังนั้น ให้เรายึดพระเยซูที่เป็น
แบบอย่างของผู้เลี้ยงที่ดี  
ให้เราติดตามผู้น าที่เป็นผู้เล้ียงที่ดี
แบบพระเยซูคริสต์ และอธิษฐาน
เผื่อผู้น าในคริสตจักรของเราที่จะเป็น

ผู้เล้ียงแบบพระเยซูคริสต์ด้วย 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อผู้น าในคริสตจักร
ของเราที่จะมีชีวิตของการเป็นผู้
เลี้ยงแบบพระเยซูคริสต์ที่ เป็นผู้
เลี้ยงที่ดี ที่รักลูกแกะ ยอมเสียสละ
ชีวิตเพื่อลูกแกะ ยอมท างานหนัก
เพื่อลูกแกะนั้น 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาและการทรงเจิมของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เหนือชีวิต
ของศิษยาภิบาลและทีมศิษยาภิ
บาล หัวหน้ากลุ่มเซลล์ และทีม
อภิบาลในคริสตจักรในการที่จะ
ดูแลลูกแกะของพระเจ้าให้เจริญ-
เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า 
 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 พฤษภาคม   
ปัญญาจารย์ 9:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
ปัญญาจารย ์9:1-10 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2 “เคราะห์อนัเดียวกนัตก
แก่คนทัง้ปวงเหมือนกนัหมด” 
หมายความว่าทุกคนต้องตาย 
 

ข้อ 5,10  เมื่อกษัตริย์โซโลมอน
กล่าวว่าคนตายไม่รับรู้อะไรเลย ไม่
มีการงาน การวางแผน ความรู้หรือ
สติปัญญา  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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 โซโลมอนไม่ได้เปรียบเทียบชีวิต
กับชีวิตหลังความตาย แต่เปรียบ-
เทียบชีวิตกับความตาย หลังจากที่
เราตาย เราไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ไว้
แล้วได้  
 การเป็นขึ้นสู่ชีวิตใหม่หลังความ
ตายเป็นแนวความคิดที่คลุมเครือ 
ส าหรับผู้ เชื่อในพันธสัญญาเดิม 
เรื่องนี้กระจ่างชัดหลังจากพระเยซู
เป็นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น 
 

ข้อ 8  การสวมเสื้อผ้าสีขาวและ
ช โ ล ม ศี ร ษ ะ ด้ ว ย น้ า มั น เ ป็ น
สัญลักษณ์ของความสุขและการ
เฉลิมฉลอง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,4 
ข้อ 7-10  เมื่อกษัตริย์โซโลมอน
ตระหนักถึงอนาคตอันไม่แน่นอน
และความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โซโลมอนแนะน าให้ชื่นบานกับ
ชีวิตในฐานะที่ เป็นของขวัญจาก
พระเจ้า 

 โซโลมอนอาจก าลังวิจารณ์คนที่
เหวี่ยงความชื่นชมยินดีในปัจจุบัน
ทิ้ง เพื่อหันไปสั่ งสมความมั่งคั่ ง 
โซโลมอนถามว่า “ความมั่งคั่งมี
ความหมายอะไรต่อเรา”  
เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน  

เราจึงควรชื่นชมยินดีกับ 
ของประทานจากพระเจ้า 

เม่ือเรามีโอกาส 
 ของประทานอะไรที่พระ เจ้ า
ประทานให้กับเราในชีวิตซึ่งแต่   
ละคนไม่เหมือนกัน 
 ของประทานนี้ไม่ได้หมายถึง
เพียงของประทานพระวิญญาณ 
เช่นการประกาศ การเผยพระวจนะ 
การสอน แต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่
พระเจ้าประทานให้กับเราในชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว การท างาน 
อ าชีพ  คว ามสามารถ  ทั กษะ 
โอกาสต่างๆ โรงเรียน ที่ท างาน 
คริสตจักร เพื่อน  
 ให้เราชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ และ
เราจะพบว่า ชีวิตเรามีความสุข    
ที่ เรามีและได้ชื่นชมกับทุกสิ่ งที่  
พระเจ้าประทานกับเรา 



42 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 

 ส าหรับผมเอง ทุกเช้าเมื่อผมตื่น
ขึ้นมา ผมจะอธิษฐานว่า “พระเจ้า 
ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์
มีก าลัง มีแรงที่นมัสการสรรเสริญ
พระองค์ และรับใช้พระองค์อีกวัน
หนึ่ง ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ
ครอบครัว ภรรยา ลูก  
 ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ
คริสตจักรที่ท าให้ข้าพระองค์มีที่    
ที่จะรับใช้พระองค์ได้ ขอบพระคุณ
พระองค์ส าหรับพี่น้องในคริสตจักร
ที่ได้สนับสนุนข้าพระองค์ในการ 
รับใช้พระองค์ และเป็นบุคคลที่ข้า-
พระองค์ได้รับใช้เขา  
 ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับ
อาชีพ ส าหรับคลินิกที่ท าให้ข้ า
พระองค์สามารถมีรายได้เพื่อจะ
สามารถดูแลครอบครัวได้   
 ขอบพระคุณพระเจ้ าส าหรับ
โอกาสต่างๆ ในการท างาน ในการ
รับใช้ ในการมีความสัมพันธ์กับ
หลายๆ คน ..... อาเมน 
 พี่น้องได้ชื่นบานในชีวิตที่พระ -
เจ้าประทานให้อย่างไรบ้าง? 

__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เราพิจารณาถึงสิ่ งต่ างๆ ที่
พระเจ้าประทานให้กับเราในชีวิต 
และให้เราใช้เวลานี้ขอบพระคุณ
ส าหรับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ให้ เรากลั่นความรู้สึก
ขอบพระคุณออกมาเป็นค าพูดและ
กล่าวออกมาเป็นค าอธิษฐานของ
เราต่อพระเจ้า 
 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 17 พฤษภาคม   
ปัญญาจารย์ 9:11-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
ปัญญาจารย ์9:11-12 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง 
ในข้อ 10-11 
บ่อยครั้งที่เราได้เห็นตัวอย่างของ
คนว่องไวหรือคนเข้มแข็งที่สุดแต่
ไม่ชนะ คนฉลาดแต่ยังหิวโหย และ
คนฉลาดปราดเปรื่องแต่ไม่ได้รับ
รางวัลหรือการยกย่อง  
 บางคนได้เห็นอย่างนี้แล้วบอก 
ว่าชีวิตไม่ยุติธรรมและพวกเขาก็  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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พูดถูก ด้วยโลกนี้มีความจ ากัด 
และความบาปท าให้ชีวิตบิดเบี้ยว 
ท าให้ เป็นไปอย่างที่พระเจ้าไม่  
ทรงประสงค์  
 กษัตริย์โซโลมอนพยายามลด
ความคาดหวังของเรา  
 พระธรรมสุภาษิตเน้นว่าชีวิตจะ
ด าเนินไปอย่างไรถ้าทุกคนท าสิ่งที่
เหมาะที่ควร ในขณะที่พระธรรม
ปัญญาจารย์อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นปกติในโลกที่ไม่สมบูรณ์และ
เต็มไปด้วยความบาป  
 เราต้องรักษามุมมองของเรา 
อย่าปล่อยให้ความยุติธรรมของ
ชีวิตลดความกระตือรือร้นและ
ความทุ่มเทในการท างานของเรา 
เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่รับใช้มนุษย์ 
(คส.3:23) 
 ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดคือ
ความบาป และที่เราเข้าไปเกี่ยว-
ข้องและรับผลของความบาป ก็
เพราะเรายอมต่อความบาปนั้นเอง 
 เหมือนที่โซโลมอนบอกเราไว้ 
ความหมายก็คือคนเก่งไม่จ าเป็น 

ต้องประสบความส าเร็จเสมอไป 
หรือคนชั่วอาจจะไม่ล้มเหลวเสมอ
ไป 
 แล้วเราจะท าอย่างไร? 
ส่ิงท่ีพระวจนะของพระเจ้าแนะน าคือ 
ให้เราอยู่ในพระเจ้า เพื่อความบาป
จะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตเราได้ 
ให้เรามอบชีวิตของเรากับพระเจ้า 

ยอมจ านนต่อพระองค์  
เพื่อพระเจ้าจะสามารถท าการ 
อย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราได้ 

 อะไรคืออุปสรรคที่ท าให้เราไม่
สามารถยอมพระเจ้าได้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราให้เราเห็นความรุนแรง
ของความบาปเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่
อย่างระมัดระวังที่จะไม่ตกเข้าไปใน
การทดลองที่ซาตานมันล่อลวงเรา 
 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู
ที่สอนเราว่า “ขออย่าน าขา้พระองค์ 
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เขา้ไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้น
ซึง่ชัว่ร้าย”  เราอาจจะใช้เวลานี้
ทบทวนว่า เราอ่อนแอในเนื้อหนัง
เรื่องอะไรบ้าง และขอพระเจ้าทรง
ช่วยเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม   
ปัญญาจารย์ 9:13-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  
ปัญญาจารย ์9:13-18 ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือสิ่งที่
โซโลมอนประทับใจ? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 13-18 
สั งคมเรายกย่ องความร่ า รวย 
ชื่อเสียง และความส าเร็จมากกว่า
สติปัญญา  
 แต่สติปัญญาเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
กว่าเรี่ยวแรงก าลัง แม้บ่อยครั้งคน
ส่วนใหญ่ไม่ค านึงถึงก็ตาม  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 แม้สติปัญญาจะมีอานุภาพมาก-
กว่า แต่ก็ไม่ได้เป็นที่กล่าวถึงกัน
มากนัก และคนที่มีสติปัญญาบ่อย-
ครั้งถูกมองข้าม  
จากค าอุปมานี้เราต้องเรียนรู้จัก 
รับฟังสติปัญญา ไม่ส าคัญว่า 

จะมาจากผู้ใดก็ตาม 
 ส าหรับเราเอง เราได้เรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ จากสติปัญญาของใครบ้าง 
จากที่ไหนบ้าง ? 
__________________________
__________________________ 
 มีหรือไม่ ที่เราได้เรียนรู้จากสติ 
ปัญญาของคนที่ต่ ากว่าเราอาจจะ
ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และเราตอบสนอง 
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
หัวใจแห่งการถ่อม ในการยินดี
ยอมรับผู้อื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร
เพราะการถ่อมใจนั้ นเป็นพระ - 
ลักษณะอันหนึ่งขององค์พระเยซู 

คริสต์ และทูลขอพระเจ้าให้การ 
ถ่ อม ใจนี้ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต ขอ ง เ ร า
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_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 19 พฤษภาคม   
ปัญญาจารย์ 10:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  
ปัญญาจารย ์10:1-4 ช้าๆ 3 รอบ 
ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกเราถึงว่า 
อะไรคืออันตรายของความโง่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 4   
สุภาษิตนี้ ให้ข้ อคิดเรื่อ งความ -
สัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกจ้าง  
 ลูกจ้างควรอดทนอดกลั้นต่อ
อารมณ์โกรธเกรี้ยวของเจ้านาย ถ้า
เราท างานอย่างสงบเสง่ียมและไม่
เสียขวัญก าลังใจ เจ้านายก็อาจจะ
โกรธน้อยลงและสงบลงได้ 

 จากพระธรรมตอนนี้ เราอาจจะ
รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่เป็น
เช่นนี้ 
 ใช่ มันไม่ยุติธรรม  แต่นี่คือโลก
แห่งความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่ใน
โลกใบนี้ เช่น การที่เราต้องท างาน
ในอัตราเงินเดือนที่ต่ ากว่าวุฒิของ
เรา หรือการที่ เราต้องถูกรุ่นพี่ที่
โรงเรียนหรือที่ท างานเอารัดเอา
เปรียบเรา หรือการที่เจ้านายงาน
ของเราไม่เข้าใจและไม่ยุติธรรมกับ
เราเลย 

เม่ือเราเผชิญ 
ความไม่ยุติธรรมในที่ท างาน  

เราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่า 
เราจะเผชิญอย่างไรให้ถูกต้อง 
ตามพระวจนะของพระองค์  

 พระองค์อาจจะให้เราอยู่ที่ท างาน
ที่นี่ต่อไป เพราะพระเจ้าก าลังจะ
สอนอะไรเราในที่นี่ หรือ เป็นน้ า
พระทัยพระเจ้าที่จะให้เราออกไป
หางานใหม่  ซึ่งเราต้องอธิษฐานให้
ดีๆ เพราะการลาออกอาจจะไม่ได้
เป็นค าตอบเสมอไป 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและการ
ทรงน าจากพระเจ้าในสถานการณ์  
ที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ เพื่อให้เรารู้ว่า 
อะไรคือน้ าพระทัยของพระเจ้า และ
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไร 
ในการตอบสนองต่อปัญหานี้ 
 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 พฤษภาคม   
ปัญญาจารย์ 10:5-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
ปัญญาจารย ์10:5-9  ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5-7 
เมื่อกษัตริย์โซโลมอนอธิบายถึง
สถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและไม่
สมเหตุสมผลนั้น โซโลมอนกล่าว
ว่าเพียงแค่สติปัญญาไม่สามารถ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมได้  

 โซโลมอนน าสู่บทสรุปว่า ทุกสิ่ง
ที่เรามี ตั้งแต่สติปัญญาถึงความร่ า-
รวย ไม่มีค่าอะไรเลยหากปราศจาก 
พระเจ้า แต่เมื่อพระเจ้าใช้สิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ ที่เรามีอยู่ มันจะกลายเป็น
ทุกสิ่งที่เราต้องการ 

เราพอได้ข้อสรุป 
เหมือนโซโลมอนหรือไม่ว่า  

ทุกส่ิงล้วนอนิจจัง  
แต่มีส่ิงเดียวที่เราสามารถยึดม่ันได้ 

คือ พระเจ้า  
เพราะพระองค์ทรงคือทุกส่ิงและ
พระองค์ทรงเป็นค าตอบของทุกส่ิง 
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ส่วนตัวเรา 
เรารู้ จักและมีประสบการณ์กับ 
พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์นี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระ-
ธรรมสดุดี 145 อธิษฐานจากหัวใจ 
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ของเราจนกระทั่งพระธรรมตอนนี้
เป็นค าอธิษฐานสรรเสริญส่วนตัว
ของเราที่มีต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม   
เอเสคียล 34:17-31 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 
เอเสคียล 34:17-31 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 
23-35 เป็นต้นไป 
แม้ปัจจุบันคนเลี้ยงแกะ (ผู้น า) ของ
ประชากรของพระเจ้าจะเป็นคนที่
ชั่วร้าย (34:1-6)  
 แต่พระเจ้าจะทรงส่งพระผู้เลี้ยงที่
ดีพร้อมคือ พระมาซีฮา (“ดาวิด
ผู้รับใช้ของเรา”) มาดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนและสถาปนาอาณา-
จักรแห่งสันติภาพและความยุติ -
ธรรมที่สมบูรณ์ (สดด.23; ยรม. 23: 
5,6; ยน.10:11;ฮบ.13:20,21; วว.21)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 ในที่นี้ “สันติภาพ” ไม่ได้หมาย-
ถึงสภาพที่ปราศจากความขัดแย้ง
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความพึง
พอใจ การเติมเต็ม และความม่ันคง
ปลอดภัยด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18-20   
คนเลี้ยงแกะที่ชั่วร้ายนั้นไม่เพียง
เห็นแก่ตัวเท่านั้นแต่ยังท าลายล้าง
ด้วย  
 ผู้รับใช้กวนน้ าให้ขุ่นได้โดยการ
สร้างความระแวงสงสัยโดยไม่
จ าเป็น สอนแนวคิดผิดๆ และท า
บาป คนเลี้ยงแกะเช่นนี้ท าลายชีวิต
ฝ่ายวิญญาณของฝูงแกะของเขา 
 เราต้องยอมรับความจริงว่า เรื่อง
ผู้น าที่ไม่ดีนั้นมีอยู่จริงในคริสตจักร 
และก็มีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว ซึ่ง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตราย
อย่างยิ่ง  
 ดังนั้น เราที่เป็นคริสเตียนที่เป็น
สาวกของพระคริสต์ เราจึงต้องรู้จัก
แยกแยะเลือกติดตามผู้น าที่ดีคือ 

ผู้น าที่ติดตามพระเจ้า และต้อง
หลีกหนีจากผู้น าที่เลวที่อันตราย 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องรู้ความจริง  

รู้พระวจนะของพระเจ้าว่าสอนอย่างไร 
อย่าให้ผู้น าที่เลวหลอกเราได้  

เพราะเม่ือเรารู้จักและเข้าใจพระวจนะ
ว่าสอนอย่างไรแล้ว  

เราก็จะไม่ต้องเชื่อผู้น าที่เลวและ
สามารถที่จะปฏิเสธผู้น าที่เลวนั้นได้ 
 ไม่เพียงที่เราจะปฏิเสธผู้น าที่เลว
เท่านั้น แต่คนที่บอกว่า ตัวเองเป็น 
คริสเตียน แต่ชีวิตของเขาไม่ด าเนิน
ตามพระวจนะของพระเจ้า เราก็ต้อง
หลีกเลี่ยงด้วย อย่ายอมให้เขามามี
อิทธิพลในชีวิตของเราได้ แต่เราต้อง
รักเขา และน าเขาเหล่านั้นกลับมาสู่
ทางที่ถูกต้องนั้นได้ 
 ส่วนตัวเรา เราได้รู้และเข้าใจพระ
วจนะของพระเจ้าจนกระทั่งเรา
สามารถแยกแยะสิ่งถูกออกจากสิ่ง
ผิดหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเรา 
ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องให้พ้น
จากผู้น าที่ เลว อธิษฐานปกป้อง
ผู้น าที่ดีที่เดินไปกับพระเจ้าให้เขามี
ก าลังที่จะสั่งสอนและน าสมาชิกใน
คริสตจักรที่จะเดินไปกับพระเจ้า 
และอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเขา
ด้วยเช่นกันที่จะได้รับการปกป้อง
และพระพรของพระเจ้าด้วย  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาใจและความเข้าใจของเราที่จะ
แยกแยะสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี 
เพราะเราจะเป็นผู้ที่สนับสนุนคน
ของพระเจ้าให้เขาสามารถรับใช้
พระเจ้าได้อย่างเกิดผล 
 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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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 22 พฤษภาคม   
เอเสคียล 35 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 35 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เอเสเคียลพยากรณ์กล่าวโทษเอโดม 
อีกครั้ง (อีกชื่อหนึ่งคือ เสอีร์)  
 ค าพยากรณ์กล่าวโทษเอโดมครั้ง
แรกปรากฏใน 25:12-14  
 ในพระธรรมตอนนี้ เอเสเคียล    
คงใช้เอโดมเป็นสัญลักษณ์แทน  
ชนทุกชาติที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อคน
ของพระเจ้า  
 

 บทที่ 36 กล่าวว่าอิสราเอลจะ
กลับคืนสู่สภาพดี แต่ในบทนี้กล่าว
ว่าเอโดม (ศัตรูของพระเจ้า) จะ
กลายเป็นแดนรกร้างว่างเปล่า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-8 
เอเสเคียลไม่เพียงพยากรณ์กล่าว 
โทษชาวเอโดมเท่านั้น แต่ยังกล่าว 
โทษภูเขาและดินแดนของพวกเขา
ด้วย  
 ดินแดนของชาวเอโดมคือภูเขา
เสอีร์  ภู เขาเป็นสัญลักษณ์ของ
พละก าลังและอ านาจ แสดงถึง
ความเย่อหยิ่งของคนเหล่านี้ที่คิด
ว่าพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษเพราะ
ความบาป  
 เอโดมปรารถนาจะแก้แค้น แต่
สิ่งนั้นย้อนกลับมาหาพวกเขา ไม่
ช้าเอโดมก็ถูกลงโทษเพราะสิ่งที่
พวกเขาท าต่อคนอื่น  
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พระเจ้าทรงท าให้ 
ส่ิงท่ีเราปฏิบัติต่อคนอื่นนั้น 

ย้อนกลับมาหาเราได้  
ฉะนั้นจงคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใคร 

(มธ.7:1-2) 
 ท่าทีของเราที่มีต่อคนอื่นนั้น
ส าคัญอย่างยิ่ง เรามีชีวิตไม่ใช่เพื่อ
ตั ว เ อ ง  ไ ม่ ใ ช่ เ อ าตั ว เ อ ง เป็ น
ศูนย์กลาง แต่เราที่เป็นสาวกของ 
พระคริสต์นั้น เราจะเอาพระคริสต์
เป็นศูนย์กลาง  
 ดังนั้น เราไม่ ได้ท าให้ตัว เอง
พ อ ใ จ  แ ล ะ เ ร า ด า เ นิ น ชี วิ ต
เพื่ อที่ จ ะ ให้พระคริ สต์ทรงพ อ
พระทัย ถ้าในใจและจิตใจของเรา
ตระหนักเช่นนี้แล้ว เราจะอยู่ใน
ชุมชนที่มีความสุข เราจะเป็นลูก
แห่ งสั นติ สุขที่ ส ร้ า งสันติทั้ ง ใน
ครอบครัว ที่ท างาน คริสตจักรและ
ชุมชน 
 บัดนี้ อะไรคือศูนย์กลางในชีวิต
ของเรา ตัวเราเอง หรือ พระคริสต์? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามแบบอย่างของพระ-
เยซูในพระธรรมมัทธิว 6 :9-13 ที่
กล่าวว่า   “ข้าแต่พระบิดาแห่ง
ข้าพระองคท์ัง้หลาย  ผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์  ขอให้พระนามของ
พระองค์เป็นทีเ่คารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มา
ตัง้อยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทยั
ของพระองค์  ในสวรรค์เป็น
อย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนัน้ใน
แผน่ดินโลก  
ขอทรงโปรดประทานอาหาร

ประจ าวนั แก่ข้าพระองคท์ัง้หลาย 
ในกาลวันน้ีและขอทรงโปรด  
ยกบาป ผิดของ ข้ าพระองค ์ 
เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที ่
ท าผิดต่อข้าพระองคนั์น้  
และขออย่าน าข้าพระองคเ์ข้า

ไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้น
จากซึง่ชัว่ร้าย เหตุว่าราชอ านาจ  
และฤทธิ์เดช  และพระสิริเป็น
ของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย ์ 
อาเมน”   
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อธิษฐานออกเสียงหลาย ๆ ครั้ง
จน ก ร ะ ทั่ ง ค า อ ธิ ษ ฐ านนี้ เ ป็ น       
ค าอธิษฐานจากหัวใจของเราจริงๆ  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจ งที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม   
เอเสคียล 36:1-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 36:1-23 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในพระธรรมตอนนี้ เอเสเคียลได้ 
พยากรณ์ว่าอิสราเอลจะได้กลับมา
เป็นชนชาติอีกครั้งและจะได้กลับ
ดินแดนของตน  
 ภูเขาเป็นสัญลักษณ์หมายถึง
พละก าลังของอิสราเอล (ดูค า - 
อธิบายใน 35:6-8)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 เชลยในบาบิโลนคงคิดว่าค า -
พยากรณ์นี้ไม่มีทางเป็นไปได้  
 ถ้อยค าตอนนี้เน้นย้ าว่าพระเจ้า 
ทรงฤทธิ์อ านาจและไว้วางใจได้  
พระเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติ
ต่างๆ ที่เคยลงโทษอิสราเอลก่อน  
(36:1-7)จากนั้นจะทรงให้ประชากร
ของพระองค์ได้กลับคืนสู่สภาพดี 
(36:8-15) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 21-23 
ท าไมพระเจ้าจึงต้องการปกป้อง
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์และชื่อเสียง
ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติ
ต่างๆ  
 พระเจ้าไม่เพียงต้องการให้ความ
รอดแก่ประชากรของพระองค์
เท่านั้น แต่พระองค์ต้องการให้
ความรอดแก่คนทั้งโลก  
 หากพระเจ้าปล่อยให้ประชากร
ของพระองค์จมอยู่กับความบาป
และถูกศัตรูท าลายล้างชนชาติอื่นๆ 

ก็จะสรุปว่าเทพเจ้าของตนมีอ านาจ
มากกว่าพระเจ้ าของอิสราเอล 
(อสย.48:11)  
 ดังนั้นพระเจ้าจะทรงน าประชากร
ของพระองค์กลับสู่ดินแดนของ
พวกเขาเพื่อปกป้องพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  
 พระเจ้าจะไม่ปล่อยพระจอม -
ปลอมได้รับเกียรติ เพราะพระเจ้า
เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้
แต่องค์เดียว  
 ประชากรของพระเจ้าท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อหน้าคน
ทั้งโลก และปัจจุบันผู้เชื่อก็ได้รับ
หน้าที่นี้ เราเป็นตัวแทนของพระ-
เจ้าต่อหน้าคนอื่นอย่างไร? 

เราได้เป็นตัวแทนของพระองค์ 
ในการยกย่องถวายเกียรติ 

แด่พระองค์ในชีวิตของเราหรือไม่?  
ทุกขณะจิตในชีวิตของเรา 

ระลึกถึงการมีชีวิต 
เทิดพระเกียรติพระองค์หรือเปล่า?  

__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่องสรรเสริญพระ-
เจ้าส าหรับความยิ่งใหญ่ พระคุณ 
ฤทธานุภาพของพระองค์  โดย
อธิษฐานจากสดุดี 145 อธิษฐาน
ด้ ว ย ใ จที่ โ มทน าพร ะคุณแล ะ      
ยกย่องพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 24 พฤษภาคม   
เอเสคียล 36:24-38 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 36:24-38 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 32 
พระเจ้าตรัสว่า  ประชากรของ
พระองค์ควรจะละอายใจในความ
บาปของพวกเขา  
 ประชาชนมีจิตใจหยาบกระด้าง
จนพวกเขาเฉยชาต่อความบาป 
ก่อนอื่ นพวกเขาต้อ ง “ส านึ ก ” 
(36:31) ในความบาปของตน 
เกลียดชังความบาป และกลับใจ  
ในที่สุด (ดู ยก.4:8, 9)  

 เมื่อเราพิจารณาชีวิตของเรา เรา
อาจจะพบว่าเราเองก็เฉยชาต่อ
บาปบางอย่าง  
 แต่ถ้ าเราประเมินตนเองด้ วย
มาตรฐานการใช้ชี วิตที่ ถูกต้ อ ง   
ของพระเจ้า เราจะละอายใจ  
 เราจะมีจิตส านึกในความบาป 
อีกครั้งเมื่อเรายอมรับความบาป
ของเรา เสียใจที่ท าให้พระเจ้าไม่
พอพระทัย และขอให้พระองค์ทรง
ยกโทษให้  
 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงน า
เรา ท าให้เราตอบสนอง และเข้า-
ใจความจริ งของพระเจ้า (ยน.
14:26,16:8,13) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25-27 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าชาวอิสราเอล
จะกลับคืนสู่สภาพดีทั้งทางกาย
และทางจิตวิญญาณ  
 พระเจ้าจะทรงท าเช่นนั้น โดยให้
จิตใจใหม่แก่พวกเขาเพื่อติดตาม
พระองค์และทรงใส่พระวิญญาณ 
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ของพระองค์ในพวกเขา (ดู 11:19, 
20; สดด.51:7-11) เพื่อเปลี่ยน-
แปลงชีวิตและให้พวกเขามีก าลังที่
จะท าตามพระประสงค์ของพระองค์  
 พระเจ้าทรงสัญญาจะประทาน 
พันธสัญญาใหม่ (16:61-63; 34: 23-
25) ซึ่งในที่สุดจะส าเร็จในพระคริสต์  

ไม่ว่าในเวลานี้ 
ชีวิตของเราจะสกปรกเพียงใด  

พระเจ้าทรงพร้อมจะให้เราได้เริ่มต้นใหม่  
พระเจ้าจะทรงช าระบาปของเรา  

ให้เรามีจิตใจใหม่เพื่อติดตามพระเจ้า 
และใส่พระวิญญาณของพระองค์ 

ในตัวเรา ขอเพียงเรา 
ยอมรับพระสัญญาของพระเจ้า  

 เราจะพยายามซ่อมแซมชีวิตเก่า
ไปท าไมในเมื่อเรามีชีวิตใหม่ได้ 
 เรายอมหรือไม่  ที่ จะให้พระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครอง 
เรา เพื่อพระองค์จะประทานก าลัง
ให้กับเราในการด าเนินชีวิตที่มีชัย
ชนะ?_____________________ 
__________________________
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 พิจารณาชีวิตของเราว่า เกิดผล 
ประสบความส าเร็จแบบที่พระเจ้า
ทรงสัญญาไว้หรือไม่?  
 ถ้ า ค า ต อ บคื อ  ใ ช่  ก็ ใ ห้ เ ร า
สรรเสริญพระเจ้า 
 ถ้าค าตอบคือ ไม่ใช่ ให้ เราใช้
เวลานี้ทบทวนตัวเรา หาต้นเหตุว่า 
ท าไม และอะไรที่ท า ให้ เราไม่
เป็นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราไม่ได้ยอม
ต่อพระองค์ที่จะให้พระองค์ทรง
ครอบครองและประทานก าลั ง
ให้กับเราในการด าเนินชีวิตไปตาม 
น้ าพระทัยของพระองค์ ถ้าเป็น
เช่นนี้ให้เราทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
ทรงขับ เคลื่ อนชีวิ ตของ เราให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________ 
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วันที่ 25 พฤษภาคม   
เอเสคียล 37:1-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 37:1-14 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
นิมิตนี้อธิบายพระสัญญาในบทที่ 
36 คือการมีชีวิตใหม่และการกลับสู่
สภาพดีของทั้ งชนชาติทั้ งทาง
ร่างกายและจิตวิญญาณ  
 กระดูกแห้งเป็นสภาพของชาวยิว 
ที่ตกเป็นเชลย คือกระจัดกระจาย
และไร้ชีวิต  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ไม้สองอัน (37:15-17) หมายถึง
การรวมตัวกันของชาวอิสราเอล
ทั้งหมดซึ่งแต่เดิมเคยแบ่งออกเป็น
อาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้
ตั้งแต่รัชสมัยของโซโลมอนสิ้นสุด
ลง เชลยจากอิสราเอลและยูดาห์   
ที่กระจัดกระจายไปนั้นจะถูกปลด-
ปล่อยจาก “หลุมฝังศพ” ของการ
เป็นเชลย และวันหนึ่งพวกเขาจะ
รวมตัวกันใหม่ในดินแดนของตน
โดยมีพระมาซีฮาเป็นผู้น า  
 นิมิตนี้ยังไม่ส าเร็จครบถ้วน เอเส-
เคียลรู้สึกว่าเขาพูดอยู่กับคนตาย
เมื่อเขาเทศนา เนื่องจากบรรดา
เชลยไม่ค่อยตอบสนองต่อถ้อยค า
ของเอเสเคียล แต่กระดูกเหล่านี้
ตอบสนอง  
 พระเจ้าทรงให้ชีวิตแก่กระดูกคน
ตายได้ พระองค์ก็ทรงให้ชีวิตแก่
ประชาชนของพระองค์ที่ตายฝ่าย 
จิตวิญญาณได้เช่นกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4,5 

กระดูกแห้งหมายถึงประชาชนที่
ตายฝ่ายวิญญาณ  
 คริสตจักรของเราอาจจะดูเหมือน
กองกระดูกแห้ง จิตวิญญาณตาย
ด้านและหมดหวังในชีวิต แต่พระ
เจ้าทรงสัญญาจะฟื้นฟูชนชาติของ
พระองค์  

พระเจ้าทรงฟื้นฟ ู
คริสตจักรทุกแห่งได้เช่นกัน 

ไม่ว่าคริสตจักรนั้น 
จะแห้งหรือตายด้านเพียงใด  
แทนที่จะยอมแพ้ จงอธิษฐาน 

ขอการฟื้นฟูเพื่อพระเจ้า 
จะทรงคืนชีวิตให้คริสตจักร  

 ทุกคริสตจักรควรมีความหวัง
และอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใส่
พระวิญญาณในคริสตจักร (37:14) 
พระ เจ้ าทรงท าง าน โ ดย เรี ยก
ประชากรของพระองค์กลับมาหา
พระองค์และประทานชีวิตใหม่ให้
คริสตจักรที่ตายด้าน 
 ไม่ว่าสภาพคริสตจักรของเราจะ
เป็นอย่างไร อย่าให้เราหมดหวัง 
จงมีความหวังใจในพระเจ้า เพราะ 
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พระเจ้าทรงเป็นห่วงเรา และทรงมี
พระประสงค์ที่จะฟื้นฟูคริสตจักร
เราให้กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้ง  
 ไม่ เพียงแต่คริสตจักรเท่านั้น 
ครอบครัว ที่ท างาน ชุมชน และ
ประเทศชาติของเรา พระองค์ก็ทรง
มีน้ าพระทัยที่จะฟื้นฟูด้วยเช่นกัน  
 และส าหรับเรา เราเองยินดีที่จะ
ร่วมมือกับพระองค์ที่กระบวนการ
ฟื้นฟูและพลิกฟื้นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอการฟื้นฟูและการ
พลิกฟื้นมาในคริสตจักร ครอบครัว 
ป ร ะ เ ท ศ ช าติ ข อ ง เ ร า  ใ ห้ จิ ต
วิญญาณได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนจาก
กร ะดู กแห้ ง ให้ เป็ นมนุษ ย์ ที่ มี
ชีวิตชีวา 
 อธิษฐานมอบถวายตัวของเราให้
พระเจ้าทรงใช้เพื่อกระบวนการ
ฟื้นฟูและพลิกฟื้นนี้ 
 

 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 26 พฤษภาคม   
เอเสคียล 37:15-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 37:15-28 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 16 ไม้อันแรกเป็นของยูดาห์ซึ่ง
เป็นเผ่าผู้น าในอาณาจักรใต้ ส่วน
อีกอันหนึ่งเป็นของโยเซฟและบุตร
ของเขาคือเอฟราอิมซึ่งเป็นเผ่า
ผู้น าในอาณาจักรเหนือ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 26,27 
ในที่นี้พระเจ้าไม่เพียงสัญญาที่จะ
ให้อิสราเอลกลับคืนสู่สภาพดีทั้งทาง 

กายภาพและทางภูมิศาสตร์เท่านั้น 
แต่พระองค์ยั งทรงสัญญาจะใส่
ลมปราณแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
เข้าไปในประชากรของพระองค์ 
เพื่อพวกเขาจะมีจิตใจและท่าทีที่
ถูกต้องกับพระเจ้าและพวกเขาจะ
เป็นหนึ่งเดียวกัน  
 การช าระและการสร้างขึ้นใหม่
ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็น
กระบวนการที่บรรยายไว้ตลอดทั้ง
พระคัมภีร์ 
 นี่คือพระทัยของพระบิดาที่มีต่อ
เราทั้งหลายและมนุษย์ทุกคน  

เม่ือเราท าผิด 
จะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
พระเจ้าก็ทรงรอคอยที่จะให้เรา

กลับมาหาพระองค์  
ด้วยท่าทีของการกลับใจอย่างแท้จริง  
และด้วยท่าทีเช่นนี้ พระเจ้าก็จะ 

น าเรากลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม  
และน าสิ่งที่ซาตาน 

ได้ปล้นไปจากเรานั้นกลับคืนมาด้วย 
 ให้เราพิจารณาตัวเราเองว่า มีอะไร
ที่เป็นผลของความบาปในชีวิตของ
เราหรือไม่ เช่นความล้มเหลว การ- 
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ติดอยู่กับเนื้อหนัง ให้เรากลับมาหา
พระเจ้า และทูลขอการอภัยจาก
พระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงเลี้ยงดูเรา และทรงน าเราแม้ใน
สภาพเลวร้ าย ในเงามัจจุ ราช 
พระองค์ก็ยังทรงช่วยเหลือเรา
เสมอ ให้เราอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 23 อธิษฐานหลาย ๆ 
รอบ จนกระทั่งพระวจนะในตอนนี้
เป็นค าอธิษฐานส่วนตัวของเราต่อ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 27 พฤษภาคม   
เอเสคียล 38 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 38 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ในบทที่ 37   เอเสเคียลเปิดเผยว่า 
อิสราเอล (ประชากรของพระเจ้า) 
ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ 
ทั่วโลกจะได้กลับสู่ดินแดนของตน  
 เมื่ออิสราเอลแข็งแกร่งขึ้นแล้ว 
ประเทศต่าง ๆ จากทางเหนือจะ
รวมตัวกันมาโจมตีอิสราเอลโดยมี
โกกเป็นผู้น า (ดู วว.20.8 ด้วย)  
 

 จุดประสงค์ ของพวก เขาคื อ 
ท าลายประชากรของพระเจ้า  
 พันธมิตรของโกกจะมาจากแถบ
ภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ทะเลด าและบริเวณตะวันตกเฉียง
ใต้ของทะเลแคสเปียน (ทางตอน 
กลางของตรูกี) และจากบริเวณที่
ปัจจุบันคือ อิหร่าน เอธิโอเปีย 
ลิเบีย และอาจจะรวมถึงสหภาพ 
โซเวียตด้วย  
 โกกอาจจะเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง 
(บางคนเชื่อว่าเป็นกษัตริย์ไกเกส
แห่งลิ เดียในปี 660 ก่อน ค.ศ.) 
หรือโกกอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของ
ความชั่วร้ายทั้งสิ้นของโลก แต่ไม่
ว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือไม่ โกกก็
ยังหมายถึงกองทัพที่มารวมกัน
เพื่อต่อต้านพระเจ้า 
 หลายคนเชื่อว่า สงครามที่เอ -
เสเคียลบรรยายไว้จะเกิดขึ้นในบั้น
ปลายประวัติศาสตร์มนุษย์  แต่
เหตุการณ์ที่บรรยายไว้ในที่นี้ก็
แตกต่างจากเหตุการณ์ในพระ -
ธรรมวิวรณ์ 20 หลายประการ  
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 ไม่ว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร 
ความหมายยังคงชัดเจนคือ พระ-
เจ้าจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ 
ไม่มีศัตรูหน้าไหนยืนหยัดต่อหน้า
ฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21 
พระเจ้าทรงเข้ามาปกป้องอิสราเอล 
พระองค์จะน าภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
มาท าลายผู้รุกรานจากทางเหนือ  
 ในที่สุด พวกเขาจะต่อสู้กันเอง
ด้วยความตกใจและสับสน ทุกคน
ที่ ตั้ งตั วต่ อต้ านพระ เจ้ า จะถู ก
ท าลาย 
 แม้ว่าอิสราเอลจะท าบาปต่อ     
พระเจ้ามากมายขนาดไหนก็ตาม 
และแม้ว่าพระองค์จะทรงตีสอน
อิสราเอลมากมาย พระองค์ก็ยัง
ทรงรักอิสราเอลอยู่ เมื่อทรงตีสอน
แล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวก
เขา 
 

เช่นเดียวกันกับเรา 
ที่เป็นคริสเตียนที่เป็นลูกของพระองค์ 

แม้เราผิดพลาด  
เราท าบาปต่อพระองค์  

เม่ือเรากลับมา พระองค์ก็ยังรักเรา 
ปกป้องเรา และทรงช่วยกู้เราเสมอ 
 ดังนั้น อย่าลืมพระคุณของพระ-
เจ้า และกลับมาหาพระองค์เพื่อรับ
ความรักจากพระองค์เถิด 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า เรา
ไม่สามารถหนีพ้นความรักของ 
พระเจ้าได้ อธิษฐานจากพระธรรม
สดุดี 139 อธิษฐานจนกระทั่งค า
อธิษฐานนี้เป็นค าอธิษฐานส่วนตัว
ของเราที่มีต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 28 พฤษภาคม   
เอเสคียล 39 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 39 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
สงครามยังคงด าเนินต่อไป กองทัพ
ที่ชั่วร้ายจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบ  
 พวกเขาจะถูกท าลายโดยการ
แทรกแซงของพระเจ้า ชัยชนะครั้ง
นี้จะท าให้พระนามของพระเจ้าเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลก  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 พระเกียรติสิริของพระองค์จะ
ปรากฏชัด และประชาชาติจะ
ตระหนักว่า พระเจ้าเท่านั้นทรง
ควบคุมประวัติศาสตร์ของมนุษย์  
 พระเจ้าจะทรงส าแดงความรักต่อ
ประชากรของพระองค์อย่างชัดเจน
โดยน าพวกเขากลับมายังบ้านเกิด
เมืองนอน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12-16 
พระธรรมตอนนี้มีประเด็นหลักสอง
ประการคือ พระเจ้าทรงมีชัยชนะ
เหนือศัตรูของพระองค์อย่างสมบูรณ์ 
และดินแดนนั้นจะต้องได้รับการ
ช าระให้บริสุทธิ์  
 หลังการสู้ รบครั้ งสุดท้าย คน
หลายกลุ่มจะช่วยกันฝังศัตรูให้
ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช าระแผ่นดิน
ให้สะอาด เนื่องจากแผ่นดินจะเป็น
มลทินเพราะศพที่ยังไม่ได้ฝัง  
 ใครที่แตะต้องศพที่อยู่กลางแจ้ง
จะเป็นมลทินตามระเบียบพิธี  
 

 แต่กระนั้นศพก็จะมีมากมายจน
นกชนิดต่าง ๆ ถูกเรียกมาชุมนุม
กันเพื่อช่วยก าจัดศพเหล่านี้  
 เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา เราก็
มั่นใจได้ว่าสุดท้ายเราจะมีชัยชนะ
เหนือศัตรู เพราะพระเจ้าจะทรง
ต่อสู้แทนเรา 
 ในชีวิตของเรามีศัตรูมากมาย 
เช่น การทดลอง เนื้อหนัง การ
ยั่วยวนของซาตาน และเรามักจะ
คิดว่า เราจะพ่ายแพ้มันเสมอ แต่
พระวจนะตอนนี้บอกว่า  

พระเจ้าทรงสู้แทนเรา  
และเราสามารถชนะศัตรูของเราได้ 

จงม่ันใจว่า เราจะชนะ  
เพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศจากพระธรรม 
สดุดีบทที่ 91 ที่เราอยู่ใต้ร่มเงาของ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ที่เราจะพบกับชัย
ชนะเสมอ อธิษฐานจนเราสัมผัสถึง
ชัยชนะในชีวิตของเรา 
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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 29 พฤษภาคม   
เอเสคียล 40-42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสคียล 40-42 
ให้เหน็ถึงภาพรวม  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
40:1-43:27 
เอเสเคียลได้รับนิมิตนี้ในปี 573 
ก่อน ค.ศ  
 บทที่40-43 กล่าวถึงขนาดของ
พระวิหารและบรรยายว่า พระ -
เกียรติสิริของพระเจ้าจะปกคลุม
พระวิหาร  
 เอเสเคียลเป็นปุโรหิต เขาจึ ง
คุ้นเคยกับเครื่องใช้และพิธีกรรมใน
พระวิหารของโซโลมอน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ในที่นี้และในพระธรรมวิวรณ์ 
11:1,2 ค าสั่งให้ “วัด”บ่งบอกถึง
บริเวณที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้เป็น
พิเศษ  
 เมื่อเราอ่านรายละเอียดเหล่านี้ 
จงจ าไว้ว่า พระเจ้าทรงอยู่เหนือ 
ทุกสิ่ งที่ เ รานมัสการและเหนือ
ก าหนดเวลาที่จะน าคนที่ซื่อสัตย์
กลับมาหาพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน 40:1 เป็นต้นไป 
เอเสเคียลบรรยายถึงที่ประทับของ
พระเจ้าด้วยถ้อยค าและภาพที่
ประชาชนเข้าใจ  
 พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขา
เห็นความโอ่อ่าตระการที่พระองค์
ทรงเตรียมไว้ส าหรับผู้ที่ด าเนิน
ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ  
 ไม่มีใครสร้างพระวิหารนี้ แต่นี่
คือนิมิตที่แสดงให้เห็นว่า พระเจ้า
ทรงวางแผนการอันสมบูรณ์แบบไว้
เพื่อประชากรของพระองค์   

 คือพระวิหารเป็นศูนย์กลางการ
นมัสการ การสถิตของพระเจ้า พระ
พรที่หลั่งไหลจากการนมัสการ และ
ความเป็นระเบียบและหน้าที่ต่าง ๆ 
ในการนมัสการ  
 ประเด็นส าคัญของนิมิตนี้ก็คือ 
วันหนึ่งทุกคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
จะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ 
จงอ่านนิมิตที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อเราจะมี
ก าลังใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระ-
เจ้าที่เรานมัสการและปรนนิบัติ 
 วันหนึ่ง เราจะได้อยู่กับพระเจ้า 
และนมัสการพระเจ้าที่เรารัก นั่น
เป็นสิ่งที่จะได้พบอย่างแน่นอนใน
แผ่นดินสวรรค์ นั่นเป็นความชื่นชม
ยินดีที่เหลือจะบรรยายได้  
 แต่พระเจ้าไม่ได้ให้เราพบเพียง
ในแผ่นสวรรค์เท่านั้น พระองค์จะ
ให้เราชิมความชื่นชมยินดี ความ
ชื่นบานนี้ในแผ่นดินโลกนี้ด้วย คือ
ที่พระวิหาร คริสตจักรของพระองค์
นั้นเอง 
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เม่ือชีวิตเราไม่มีความบาปขวางกั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 
เราก็จะชื่นชมกับการนมัสการพระเจ้า

ได้อย่างสุดหัวใจ  
 ไม่ว่าเพลงจะเป็นอย่างไร ผู้น า
นมัสการจะเป็นอย่างไร เราก็จะได้
สัมผัสและมีประสบการณ์ความ  
ชื่นชมนี้ได้ 
 เราได้เตรียมชีวิตของเราในการ
รับประสบการณ์กับพระเจ้าในการ
นมัสการที่คริสตจักรแต่ละอาทิตย์
หรือไม่ เรารักพระนิเวศของพระ
เจ้ามากขนาดไหนแล้ว? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความชื่นชม
ยินดีในการนมัสการที่คริสตจักร
จากพระธรรมสดุดี 122 อธิษฐาน
หลาย ๆ รอบ จนกระทั่งพระวจนะ
ของพระเจ้าตอนนี้ออกมาจากส่วน
ลึกในหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้า 

 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 30 พฤษภาคม   
เอเสคียล 43 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 43 ช้า ๆ  1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ คนอิสราเอล
ได้ท าอะไรที่ท าให้พระนามของ  
พระเจ้าเป็นมลทิน?  
__________________________
__________________________ 
และอะไรคือผลของการที่เขาท า
เช่นนั้น? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9-11 
เมื่อพระเจ้าจากไป เยรูซาเล็มและ
พระวิหารก็ถึงคราวพินาศ  
 ตอนนี้เมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมา 
พระองค์ทรงมีเง่ือนไขนั่นคือรูป
เคารพต้องถูกขจัดออกไป  

 นักวิชาการบางคนอธิบายว่า   
เอเสเคียลสั่งให้ประชาชนในสมัย
นั้นสร้างพระวิหารตามรูปแบบและ
ข้อก าหนดที่ทูตสวรรค์ให้ไว้ แต่
ประชาชนไม่ได้กลับใจและไม่    
ท าตามเง่ือนไข ดังนั้นการเสด็จ
กลับมาของพระเจ้าจึงเลื่อนออกไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
กฎพื้นฐานของพระวิหารของ   
พระเจ้าคือ ความศักดิ์สิทธิ์   
 พระเจ้าทรงบริสุทธิ์   ดีพร้อม 
และไร้ต าหนิ ไม่มีร่องรอยความชั่ว
หรือความบาปในพระองค์เลย  
 เราเองก็ต้องบริสุทธิ์ เช่นเดียว 
กับที่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์  (ลนต.
19:1,1ปต.1:15,16)  
 ประชาชนบริสุทธิ์เมื่อพวกเขา
อุทิศตัวแด่พระเจ้าและแยกตัวจาก
ความบาป  
 ถ้าเราไม่เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน
เรื่องความบริสุทธิ์ ชีวิตคริสเตียน
ของเราก็จะไม่เติบโต 
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ความบริสุทธ์ิ 
เป็นพระลักษณะของพระเจ้า  
ความบาปอยู่ตรงกันข้ามกับ 

ความบริสุทธ์ิ  
และความบาปเป็นเหวที่ขวางก้ัน 

ระหว่างเรากับพระเจ้า  
 เราล้มเหลว เราไม่เกิดผล เพราะ
ความบาปขวางกั้นไม่ให้การช่วยกู้
และพระพรจากพระเจ้ามายังเราได้ 
และยังขวางกั้นก าลัง ฤทธิ์เดชของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาช่วย
เราในการต่อสู้กับเนื้อหนัง ความ
บาปได้ด้วย 
 ดังนั้นให้เราตั้งใจที่จะด าเนินชีวิต
ที่บริสุทธิ์กับพระเจ้า และเมื่อเรา
ผิดพลาดให้เรากลับมาหาพระองค์ 
สารภาพ ขอการยกโทษจากพระ
เจ้า แน่นอนที่พระเจ้าจะยกโทษเรา
และทรงน าเราต่อไป 
 
อธิษฐาน 
 มีอะไรในชีวิตเราที่เป็นบาปที่เรา
อ่อนแอ ให้เราสารภาพกับพระเจ้า 
ทูลขอโลหิตของพระเยซูทรงช าระ 

เรา เพื่อรับการยกโทษจากพระองค์ 
เพื่อชีวิตเราจะได้ไปดีมาดีบนแผ่น-
ดินโลกนี้ 
 มีความบาปอะไรที่เราท าต่อผู้อื่น 
ท าให้ผู้อื่นเสียหาย เช่น การแตก-
แยก การวิพากษ์วิจารณ์ ความไม่
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ถ้าเป็นเช่นนี้
ให้เราไปขอโทษคนที่เราท าผิดด้วย 
แล้วจึงสารภาพขอการยกโทษกับ
พระเจ้า 
 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 31 พฤษภาคม   
เอเสคียล 44 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  
เอเสคียล 44 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9 ผู้ไม่เชื่อจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าไปในพระวิหาร  
 เอ เส เคียล เห็นนิมิตของการ 
ฟื้นฟูและการช าระการนมัสการ   
ให้บริสุทธิ์ ซึ่งเตรียมพร้อมทั้งฝ่าย
ร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น
จึงจะเข้าร่วมได้  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



พฤษภาคม – 75 

 ใน 47:22,23 เราจะเห็นว่า ชน-
ชาติอื่นได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
นมัสการได้ โดยการยอมรับมาตร- 
ฐานความเชื่อและความประพฤติ 
ที่ปรากฏในบทบัญญัติ 
 

ข้อ 15     วงศ์วานของศาโดก 
ถูกกล่าวถึงเนื่องจากปุโรหิตหลาย
คนจากเชื้อสายของศาโดกยังคง
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ขณะที่ปุโรหิต
คนอื่น ๆ ท าตัวเสื่อมทราม  
 ศาโศกสนับสนุนโซโลมอนซึ่ง
เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้ครอง
บัลลังก์ต่อจากดาวิด ศาโดกจึง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิต
ในสมัยของโซโลมอน (1พกษ.
1:32-35,2:27,35)   
 วงศ์วานของศาโดกนั้นถือว่า 
เป็นเชื้อสายปุโรหิตที่แท้จริง ตลอด
ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม ่
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20-31 

 พระ เจ้ าประทานบทบัญญัติ
เหล่านี้ให้ประชากรของพระองค์
ตั้งแต่ในถิ่นทุรกันดาร สิ่งเหล่านี้
ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพ
และเลวีนิติ  
 บทบัญญัติ เปิดเผยให้ เห็นว่ า 
การเข้าหาพระเจ้าด้วยความย า-
เกรงนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งยังเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตส าหรับ
ปุโรหิต เพื่อพวกเขาจะปราศจาก
ต าหนิและสามารถท าหน้าที่สอน
ประชาชนให้ “สงัเกตได้ว่า  อะไร
เ ป็นมลทินและอะไรไ ม่ เ ป็น
มลทิน” (44:23) 
 การด าเนินชีวิตที่ย าเกรงพระเจ้า 
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ชีวิตเรา
เกิดผล รับพระพร และเป็นที่พอ-
พระทัยพระเจ้า  
การย าเกรงพระเจ้าคือการด าเนินชีวิต 

ตามพระบัญญัติของพระเจ้า  
แต่ที่ส าคัญคือด้วยท่าทีที่รักพระเจ้า 

และมีความสัมพันธ์ 
ติดสนิทกับพระองค์  
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 เรารู้หรือไม่ว่า พระวจนะของ
พระเจ้าบอกเราว่าจะด าเนินชีวิต   
ที่ย าเกรงพระเจ้าอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าโปรดสอน
เราให้รู้ว่า ทุกครั้งที่เราศึกษาพระ-
วจนะของพระเจ้านั้น อะไรคือสิ่งที่
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ส าหรับ
ชีวิตของเราในทางด าเนินชีวิตที่  
ย าเกรงพระองค์ เพื่อเราจะเชื่อฟัง
และกระท าตามได้ 
 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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…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………


