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จากใจศิษยาภิบาล 
ช่วงนี้ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ พระเจ้าได้ทรงนําให้ผมพูดถึง

เรื่อง “สาวกพระคริสต์” ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตการเป็นคริสเตียน
ของเรา เพื่อนมิชชั่นนารีต่างประเทศหลาย ๆ คนของผมได้ถามผมว่า 
“เรื่องของพระเยซูคริสต์นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 180 ปี แต่
ทําไมจํานวนของคริสเตียนไทยจึงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์? ”  

พี่น้องครับ ท่านตอบได้หรือไม่ครับ? 
สําหรับผม คําตอบคือ “เพราะเรามีแต่ผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่

ไม่ได้พัฒนาไปเป็นสาวกของพระคริสต์” 
ผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนเด็ก ๆ และอีก 10 ปีเขาก็

ยังเป็นเด็กอยู่ และอีก 20 30 .....ปี เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่อีก 
พี่น้องคงจะจินตนาการออกว่า อะไรจะตามมา ถ้าครอบครัวหนึ่ง  

มีลูกที่เป็นเด็กตลอดไป ไม่มีผู้ใหญ่เลย 
เป้าหมายของการเป็นสาวกของพระคริสต์คือการที่เขาจะเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 
1 ทธ.1:5 แต่จุดประสงคแ์ห่งค าก าชบันัน้กคื็อ  ให้มีความรกั

ซึง่เกิดจากใจอนับริสุทธิ ์ และจากจิตส านึกว่าตนชอบ  และจาก
ความเชือ่อนัจริงใจ  

 
ในพระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้สรุปลักษณะสําคัญของการเป็น

ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณให้เราทราบ และได้ใช้คําศัพท์ว่า “จุดประสงค์แห่ง    



2 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 

คํากําชับ” มี 3 ประการด้วยกันซึ่งหมายถึงลักษณะของการเป็นผู้ใหญ่
ได้แก่ 

1. มคีวามรักจากใจอันบริสุทธิ์   
2. มจีิตสํานึกที่ถูกต้อง 
3. มคีวามเชื่ออันจริงใจ 
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์คือ รู้พระคัมภีร์

มาก ๆ ท่องพระคัมภีร์เก่ง รับใช้เก่ง ซึ่งไม่จริงเลย การรู้พระคัมภีร์ซึ่งเป็น
ความจริงของพระเจ้านั้นเป็นขั้นแรกของการเป็นผู้ใหญ่ แต่เขาต้อง
ประยุกต์ใช้ความจริงนั้นด้วย จนกระทั่ง  3 ประการของ “จุดประสงค์แห่ง     
คํากําชับ” นั้นกลายเป็นชีวิตของเขา 

พี่น้องครับให้เราใช้หนังสือ QT ในการเฝ้าเดี่ยวศึกษาความจริงของ
พระเจ้า รู้ความจริงของพระองค์ ภาวนาความจริงของพระองค์ และ
ประยุกต์ใช้ความจริงนี้จนกระทั่ง “จุดประสงค์แห่งคํากําชับ” ที่มีลักษณะ 3 
ประการนั้นเป็นจริงในชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นสาวกพระคริสต์ที่เป็น
ผู้ใหญ่ในพระคริสต์นะครับ  

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดุด ี34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 มิถุนายน   
เอเสเคียล 45-46 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 45-46 
ให้ได้เน้ือความ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
บทที่ 45:21   
เทศกาลปัสกานั้นใช้เวลาเจ็ดวัน
เป็นงานฉลองประจําปีที่พระเจ้า
ทรงกําหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนํา
พวกเขาออกจากการเป็นทาสใน
อียิปต์  

 ในคืนวันปัสกาครั้งแรกนั้นพระ-
เจ้าทรงผ่านบ้านที่มีเลือดแกะเป็น
เครื่องหมาย พระองค์ทรงประหาร
คนในบ้านที่ไม่มีเครื่องหมายเท่านั้น 
 

บทที่ 45:25   
 เทศกาลประจําปีที่ฉลองในเดือน
ตุลาคมนี้เรียกว่าเทศกาลอยู่เพิง 
เป็ นการร ะลึ กว่ าพร ะ เจ้ าทร ง
ปกป้องคุ้มครองประชากรของ
พระองค์เมื่อพวกเขาเดินทางผ่าน
ถิ่นทุ รกันดารจากอียิปต์ ไปยั ง
ดินแดนแห่งพันธสัญญา 
 

บทที่ 46:1-15   
 เอเสเคียลบรรยายต่อไปถึงการ
นมัสการประจําวันในมุมต่างๆ  
พระเจ้าทรงอนุญาตให้การนมัสการ 
มีความหลากหลาย แต่ก็ทร ง
กําหนดให้มีระบบระเบียบและ
ความสม่ําเสมอด้วย ความสม่ํา -
เสมอจะทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ของประชากรของพระเจ้ามีจังหวะ
ที่ถูกต้อง 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน บทที่ 48:8-12 
 การทารุณและการกดขี่ข่มเหง
เป็นบาปที่เห็นได้ชัดในสังคมสมัย
นั้น (อมส.5:10-13)  
 แต่ในระบบใหม่ “เจ้านาย” จะมี
ที่ดินมากมาย (45:7,8) และพวก
เขาจะไม่ละโมบโลภมากอีกต่อไป 
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสั่งให้พวก
เจ้ านายและประชาชนทําสิ่ งที่
ถูกต้องและยุติธรรมโดยเฉพาะ    
ในการทําธุรกิจ  
 จงสํารวจมาตรฐานการวัดสินค้า 
เงินทอง และการบริการของเรา ถ้า
เราได้รับค่าจ้างตามชั่วโมงทํางาน
ก็จงทํางานให้เต็มชั่วโมง ถ้าเรา
ขายของตามน้ําหนักก็จงชั่งน้ําหนัก 
ให้ครบถ้วน  
พระเจ้าทรงซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ 

 ผู้ที่ติดตามพระองค์ 
ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วย 

 
 

 แม้ในสังคมรอบๆ ตัวเรา อาจจะ
หาความสัตย์ซื่อได้ยาก แต่เราที่
เป็นลูกของพระเจ้า เราควรจะมี
จุดยืนที่เป็นแสงสว่าง เป็นเกลือ
ของแผ่นดินโลก  
 คนรอบๆ ข้างเราอาจจะไม่เห็น
ด้วยกับเรา แต่ถ้าการประพฤติของ
เรานั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็
ไม่ต้องหวั่นไหว  

ส่ิงท่ีส าคัญคือ  
ส าแดงความจริงด้วยใจรัก  
ไม่ใช่ด้วยใจที่หยิ่งผยอง 

 ปัจจุบันนี้ อะไรคือสิ่งที่ทําให้เรา
ยืนยากในสังคม และเราได้ทํา
อย่างไรที่จะสําแดงความถูกต้อง
ด้วยใจรักนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่เราจะดําเนินชีวิตที่เป็น
แสงสว่างและด้วยความรักและ
ความถ่อมใจ ไม่ใช่ทําให้คนอื่นดูเรา 
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แปลก แต่ทําให้คนอื่นได้เห็นพระ-
เยซูคริสต์ในตัวเรา และเพื่อเขาจะ
ได้พบกับความรอดในพระเยซู
คริสต์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 มิถุนายน   
เอเสเคียล 47 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เอเสเคียล 47  
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1-12     แม่น้ํานี้เหมือนแม่น้ํา 
ที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมวิวรณ์ 
22:1,2  
 แม่น้ํ าทั้ งสองนี้ เกี่ ยวข้อ งกับ
แม่น้ําในสวนเอเดน (ปฐก.2:10)  
 แม่น้ําเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต
ที่มาจากพระเจ้าและพระพรที่หลั่ง-
ไหลจากพระที่นั่งของพระองค์ เป็น
แม่น้ําที่สงบ ปลอดภัย ลึก และ
ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 22,23  คนต่างด้าว (ชาว 
ต่างชาติ) จะได้กลับคืนสู่สภาพดี  
 พระธรรมเลวีนิติ 24:22 และ
กันดารวิถี 15:29 บัญญัติถึงเรื่องนี้  
คําสอนของอิสยาห์ก็เช่นกัน (อสย. 
56:3-8)  
 ลูกหลานของคนต่างชาติจะได้รับ
ที่ดินเป็นมรดกเช่นเดียวกับชาว
อิสราเอลทุกคนที่ยอมรับมาตรฐาน
ของพระเจ้าและเต็มใจเชื่อฟังจะ
ได้รับพรภายใต้การปกครองของ
พระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8,9 
อาราบาห์เป็นที่ต่ําและที่ตั้งของ
ทะเลตาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่เค็ม
มากจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ 
แต่แม่น้ํานี้จะทําให้ทะเลตายกลาย 
เป็นน้ําจืดท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตได้ 
 นี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าน้ําที่ไหลมาจากพระวิหารของ
พระเจ้านั้นเป็นน้ําที่ให้ชีวิต  
 

 ไม่ว่าเราจะตายด้านหรือเสื่อม
ทรามเพียงใด พระเจ้าทรงมีฤทธิ์
อํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้ และ
ไม่ว่าเราจะสับสนและสิ้นหวังเพียง 
ใด พระเจ้าก็ทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะ
รักษาเราให้หายได้ 

นี่คือฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า 
ท่ีไม่ว่าเราจะแย่ขนาดไหน  
ถ้าเรามาหาพระองค์  

พระองค์ทรงฤทธ์ิก็สามารถท า 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้  

เพยีงแตเ่รายอมตอ่พระเจา้เทา่นัน้ 
 ขณะนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องการ
การช่วยเหลือจากพระเจ้า? ให้เรา
ทูลขอต่อพระองค์ เปิดหัวใจของ
เราต่อพระองค์ ยอมต่อพระองค์ 
แน่นอนที่พระองค์จะตอบเรา 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
91 ประกาศการครอบครองของ
พระเจ้าในชีวิตของเรา  
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ใช้พระธรรมตอนนี้หลายๆ รอบ 
จนกระทั่ งพระธรรมตอนนี้ เป็น   
คําอธิษฐานส่วนตัวของเราที่มีต่อ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 มิถุนายน   
เอเสเคียล 48 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เอเสเคียล 48 
ช้าๆ  1 รอบ 
อะไรคือของขวัญที่พระเจ้าประทาน
ให้กับปุโรหิตเชื้อสายศาโดกที่สัตย-์
ซื่อไม่หลงไปจากทางของพระองค์
เหมือนเลวีคนอื่น? (ข้อ 9-11) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
ดินแดนจะถูกแบ่งออกเป็น 13 ส่วน 
ขนานกัน (หนึ่งส่วนสําหรับแต่ละ
เผ่าบวกกับเขตศักดิ์สิทธิ์อีกส่วน
หนึ่ง) โดยเริ่มจากแม่น้ําจอร์แดน
หรือทะเลตายไปจนถึงทะเลเมดิ -
เตอร์เรเนียน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 การแบ่งดินแดนแสดงให้เห็นว่า 
ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
แต่ผู้เดียวและเชื่อฟังพระองค์จะมทีี่
ในอาณาจักรของพระเจ้า (ดู ยน.
14:1-6) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 35 
พระธรรมเอเสเคียลเริ่มต้นขึ้นโดย
บรรยายถึงความบริสุทธิ์ของพระ- 
เจ้าที่อิสราเอลดูหมิ่นและละเลย  
 ผลก็คือพระเจ้าทรงละจากพระ-
วิหาร จากเยรูซาเล็ม และจาก
ประชาชนไป  
 แล้วพระธรรมนี้ก็จบลงด้วยนิมิต
ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระวิหาร
ใหม่ เมืองใหม่ และประชาชนใหม่ 
โดยทั้งหมดนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์
ของพระเจ้า  
 ความกดดันในชีวิตประจําวัน
อาจจะชักนําเราให้หันไปจดจ่ออยู่
กับเหตุการณ์ปัจจุบันจนลืมพระเจ้า 
ด้วยเหตุนี้การนมัสการจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ  

 การนมัสการดึง เราออกจาก
ความกังวลในปัจจุบัน ทําให้เราได้
เห็ น เสี้ ยวส่ วนหนึ่ ง ขอ งความ
บริสุทธิ์ของพระเจ้า และทําให้เรา
มองไปที่อาณาจักรของพระองค์ใน
อนาคต  
 การสถิตอยู่ของพระเจ้าทําให้ทุก
สิ่งมีสง่าราศี และการนมัสการนํา
เราเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ 

ความบริสุทธ์ิ  
เป็นลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ส าคัญ

ในการด าเนินชีวิตกับพระเจ้า  
ที่จะท าให้เราได้รับก าลัง  
พระพร และพระสัญญา 
ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา  

 เราได้เห็นตัวอย่างของคนอิสรา-
เอลที่พ่ายแพ้เนื้อหนังและหลง    
ไปในเรื่องการไหว้รูปเคารพ และ
มลทินกับพระเจ้า ทําให้เขาขาด
พระพร และทําให้พระสัญญาก็
เลื่อนออกไป  
 ซึ่งเช่นเดียวกันกับเราในปัจจุบัน
นี้ ที่ซาตานมันก็ยังใช้แผนเดิมคือ 
ใช้เนื้อหนังของเราที่จะต่อสู้กับ 
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พระเจ้า ทําให้ เราตามใจตัวเอง 
พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังของตัวเอง ซึ่ง
จะทําให้เราขาดพระพรและพระ -
สัญญาของพระองค์ก็ถูก เลื่ อน
ออกไป 
 อะไรคือจุดอ่อนในเนื้อหนังของ
เราที่ซาตานมักใช้โจมตีเรา? เมื่อ
เรารู้ให้เราระมัดระวังและทูลขอ
พระเจ้าทรงช่วยเราในเรื่องที่ เรา
อ่อนแอนี้ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
ประทานกําลังให้กับเราที่จะให้เนื้อ
หนังเรา ความคิดเรานั้นอยู่ภายใต้
การครอบครองของพระองค์ 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 16 
อธิษฐานออกเสียงหลายๆ ครั้ง
จนกระทั่งพระธรรมสดุดีตอนนี้เป็น
คําอธิษฐานของเราเองจริงๆ 
 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อเล่าเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ของชาวยิวผู้ซื่อสัตย์
ซึ่งตกไปเป็นเชลยในต่างแดน และ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรง
ควบคุมทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลก พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุม
ธรรมชาติและทรงเป็นผู้กําหนด
ชะตากรรมของบรรดาประชาชาติ 
พระองค์ทรงห่วงใยประชากรของ
พระองค์ 
 

ผู้เขียน : ดาเนียล 
 

เบื้องหลัง : กษัตริย์เนบูคัด-   
เนสซาร์กวาดต้อนดาเนียลไปเป็น
เชลยที่บาบิโลนในปี 605 ก่อน 
ค.ศ. เขารับราชการอยู่ที่นั่นเป็น
เวลาประมาณ 60 ปี ในรัชสมัยของ
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์
เบลชัสซาร์ กษัตริย์ดาริอัส และ
กษัตริย์ไชรัส 

 
 
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (ดนล.2:22) 
“พระองคท์รงเผยสิง่ทีลึ่กซ้ึงและ
ล้ีลบั  พระองคท์รงทราบสิง่ทีอ่ยู่
ในความมืด  และความสว่างก็
อยู่กบัพระองค”์ 

ดาเนียลน่าจะอยู่ในสภาพสิ้น
หวัง เมื่อประมาณ 2500 ปีที่แล้ว 
หลังจากที่อาณาจักรยูดาห์ถูกยึด 
ดาเนียลและเพื่อนร่ วมชาติอีก
หลายพันคนถูกกวาดต้อนไปเป็น
เชลยอยู่ในต่างแดน ดาเนียลพบว่า
ตนกําลังอยู่ท่ามกลางคนที่กดขี่   
ข่มเหงและยึดตัวเองเป็นใหญ่ และ
ถูกห้อมล้อมด้วยคนที่กราบไหว้รูป
เคารพ แต่แทนที่เขาจะยอมแพ้
หรือท้อแท้ ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ 
คนนี้กลับยึดความเชื่อในพระเจ้า 
ของเขาไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าสถาน-
การณ์จะเป็นอย่างไรดาเนียลรู้ว่า
พระเจ้าทรงครอบครองสูงสุด และ
พระองค์กําลังทําตามแผนการที่

เข้าใจพระธรรมดาเนียล 
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พระองค์ทรงมีต่อบรรดาประชา-
ชาติและแต่ละบุคคล พระธรรม 
ดาเนียลกล่าวถึงความจริงอันยิ่ง 
ใหญ่คือ พระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบ- 
ครองสูงสุด 

ตอนต้นของพระธรรมดาเนียล 
ได้กล่าวถึงเรื่องการล้อมและยึด
กรุงเยรูซาเล็มของเนบูคัดเนสซาร์
ไว้สั้นๆ จากนั้นก็ตัดเรื่องไปถึง
ดาเนียลและเพื่อนทั้งสามคนของ
เขา ซึ่งได้แก่ ฮานันยาห์ มิชาเอล 
และอาซาริยาห์ (หรือมีอีกชื่อหนึ่ง
ว่า ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก 
ตามลําดับ) ชายเหล่านี้มีตําแหน่ง
สําคัญในรัฐบาลบาบิโลน โดยเฉพาะ 
ดาเนียล เขาได้ดํารงตําแหน่ง
เพราะเขาสามารถทํานายฝันให้
พระราชาได้ ซึ่งเป็นการเปิดเผย
แผนการของพระเจ้า (บทที่ 2 และ
บทที่ 4)  

เรื่องของเพื่อนทั้งสามคนของ
ดาเนียลที่ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟ
ถูกบันทึกไว้ระหว่างความฝันทั้ง
สองครั้ง (บทที่ 3) พวกเขาถูกโยน

ลงไปในเตาไฟก็เพราะพวกเขาไม่
ยอมกราบไหว้รูปเคารพ แต่พระ
เจ้าทรงยื่นมือเข้าไปช่วยและทรง
รักษาชีวิตของพวกเขาไว้ 

เบลชัสซาร์ปกครองบาบิโลน
ต่อจากกษัตริย์ เนบูคัดเนสซาร์  
และบทที่ 5 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่
พระองค์ทรงเห็นข้อความของพระ-
เจ้าซึ่งเขียนไว้บนฝาผนัง ดาเนียล
ถูกเรียกตัวมาเพื่อตีความหมาย
ของข้อความดังกล่าว ข้อความนั้น
มีความหมายว่าบาบิโลนจะล่ม
สลายและตกเป็นของมีเดียและ
เปอร์เซีย คําพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริง
ในค่ําคืนวันนั้นเอง เมื่อกษัตริย์  
ดาริอัสแห่งมีเดียเข้ายึดครองบา-  
บิโลนไว้ได้ 

ดาเนียลกลายเป็นที่ปรึกษาซึ่ง
กษัตริย์ดาริอัสไว้วางพระทัยที่สุด
คนหนึ่ง ตําแหน่งพิเศษที่ดาเนียล
ได้ รับนั้น เป็น เหตุ ให้บรรดาผู้ - 
บริหารการปกครองและเหล่าเสนา-
บดีไม่พอใจอย่างมาก พวกเขาจึง
วางแผนฆ่าดาเนียลโดยโน้มน้าวให้
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กษัตริย์ออกกฎหมายห้ามการ
อธิษฐาน แม้กฎหมายนี้จะถูกตรา
ขึ้น แต่ดาเนียลก็ยังคงอธิษฐานต่อ
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองสูงสุด ผล
ก็คือเขาถูกตัดสินโทษประหาร 
โดยให้โยนเขาเข้าไปในถ้ําสิงโต   
ที่กําลังหิวโหย พระเจ้าทรงยื่นมือ
เข้ามาช่วยอีกครั้งและทรงช่วยชีวิต
ดาเนียลโดยทรงปิดปากสิงโตไว้ 
(บทที่ 6) 

พระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยนิมิต
ต่างๆ ที่ดาเนียลได้รับในสมัยของ
กษัตริย์เบลชัสซาร์ (บทที่ 7 และ
บทที่ 8) กษัตริย์ดาริอัส และ
กษัตริย์ไซรัส (บทที่ 10-12) นิมิต
เหล่านี้ เป็นโครงร่างแผนการใน
อนาคตของพระเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่ 
บาบิโลนและดําเนินต่อไปจนสิ้นยุค
นั้น นิมิตทั้งหมดนี้พยากรณ์ถึงการ
ทรงไถ่ของพระเจ้า และเป็นกุญแจ
ไขความหมายของการเผยพระ -
วจนะในพระคัมภีร์ทั้งหมด 

พระเจ้าทรงครอบครองสูงสุด 
พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือ

บาบิโลน และทรงทํากิจของพระ-
องค์ตลอดประวัติศาสตร์ พระองค์
ทรงควบคุมชะตาชีวิตของประชา-
ชนเรื่อยมา และพระองค์ก็ทรงสถิต
อยู่ที่นี่ในตอนนี้ แม้เราจะได้รับข่าว
ที่ทําให้ เกิดความเครียด แต่เรา
มั่นใจได้ว่า พระเจ้าทรงควบคุมทุก
สิ่งอยู่  

ขณะที่เราอ่านพระธรรมดา -
เนียล จงดูพระราชกิจของพระเจ้า 
และจงมั่นใจกับการครอบครอง
สูงสุดของพระองค์ 
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วันที่ 4 มิถุนายน   
ดาเนียล 1:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 1:1-10 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1,2  เนบูคัดเนสซาร์เป็นผู้นํา
สูงสุดของบาบิโลนและเป็นผู้ที่   
คนทั่วโลกเกรงกลัว เมื่อพระองค์
บุกรุกดินแดนใด ดินแดนนั้นก็ต้อง
พ่ายแพ้  
 โดยปกติหลังจากที่ชาวบาบิโลน
ได้รับชัยชนะ พวกเขามักจะนําตัว
คนที่ฉลาดและมีความสามารถมาก
ที่สุดกลับไปยังบาบิโลน และปล่อย
คนยากจนไว้ให้อยู่ในดินแดนนั้น 

ตามใจชอบและให้อาศัยอยู่อย่าง
สันติ (2 พกษ.24:14)  
 ระบบนี้ทําให้ดินแดนที่เป็นเมือง- 
ขึ้นจงรักภักดีต่อบาบิโลนอย่าง
เหนียวแน่น และยังทําให้บาบิโลน
ได้คนฉลาดและมีความสามารถ 
เข้ามารับราชการด้วย 
 
ข้อ 7    เนบูคัดเนสซาร์เปลี่ยนชื่อ
ดาเนียลและเพื่อนของเขา เพราะ
ต้องการทําให้พวกเขาเป็นชาวบา-
บิโลนทั้งในสายตาของตัวพวกเขา
เองและในสายตาของชาวบาบิโลน 
ชื่อใหม่จะช่วยให้พวกเขาแทรกซึม
เข้ากับวัฒนธรรมบาบิโลนได้ดี  
 ในภาษาฮีบรูชื่อ “ดาเนียล” มี
ความหมายว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้
พิพากษาของข้าพระองค์” ชื่อของ
เขาถูกเปลี่ยนเป็น “เบลเทชัสซาร์” 
มีความหมายว่า “พระเบลทรง
ปกป้องชีวิตของเขา!” (เบล หรือ
เรียกอีกชื่อว่า มาร์ดุค คือพระ
สูงสุดของชาวบาบิโลน)  
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 ชื่อ “ฮานันยาห์” หมายความว่า 
“พระเจ้าทรงสําแดงพระคุณ” ชื่อ
ใหม่ของเขาคือ “ชัดรัค” อาจจะมี
ความหมายว่า “ภายใต้คําบัญชาของ
พระอากู” (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์)  
 ชื่อ “มิชาเอล” หมายความว่า 
“ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระเจ้าได้” ชื่อ
ใหม่ของเขาคือ “เมชาค” อาจจะมี
คว ามหมายว่ า  “ผู้ ใดจะ เสมอ
เหมือนพระอากูได้”  
 ชื่อ “อาซาริยาห์” หมายความว่า 
“พระเจ้าทรงช่วย” ชื่อใหม่ของเขา
คือ “อาเบดเนโก” ซึ่งมีความหมาย
ว่า “ผู้รับใช้ของเนโกหรือของเนโบ” 
(หรือ นาบู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการ
เรียนรู้และการเขียน)  
 นี่ เ ป็ น วิ ธี ที่ กษั ต ริ ย์ บ าบิ โ ลน
พยายามจะผันความจงรักภักดี     
ที่ชายหนุ่มเหล่านี้มีต่อพระเจ้าของ  
ยูดาห์มาให้พระของบาบิโลน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8 
 

ดาเนียลตั้ งปณิธานไว้ว่าจะไม่
รับประทานอาหารเหล่านี้  
 เพราะเนื้อสัตว์บางชนิดที่อยู่ใน
อาหารนั้น เป็นสิ่ งที่ต้องห้ามใน
บทบัญญัติของยิว เช่น หมู เป็นต้น 
(ลนต.11)  
 และการรับอาหารและเครื่องดื่ม
จากกษัตริย์ก็เป็นก้าวแรกของการ
ยอมรับบําเหน็จและความโปรด
ปรานจากกษัตริย์  
 แม้ว่าดาเนียลจะอยู่ในวัฒนธรรม
ที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่
เขาก็ยังคงเชื่อฟังบทบัญญัติของ
พระองค์ 
 การที่ดาเนียลได้รับคําตอบจาก
พระเจ้าเพราะดาเนียลได้ตั้งใจที่จะ
ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้า  
ค าว่า “ตั้งใจ” นี้ส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะนี่เป็นส่วนของเราที่จะท า  
แต่เม่ือเราเริ่มต้น “ตั้งใจ”  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ก็จะประทานก าลังให้กับเรา 
ที่จะด าเนินต่อไปจนถึงความส าเร็จ 
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 เมื่อเราเจอการทดลองไม่ว่าด้าน
ใดก็ตาม เราได้ “ตั้งใจ” ที่จะต่อสู้
หรือไม่?  ลองทบทวนดูประสบ-
การณ์ของเราดูซิว่า มีครั้งไหนบ้าง
ที่เรา “ตั้งใจ” และผลออกมาเป็น
อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้ า
สํ าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ประทานกําลังให้กับเราในการต่อสู้
กับการทดลองและความบาปต่างๆ  
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่
ประทานให้กับเราในการรู้ว่าอะไร
ถูกและอะไรผิด เพื่อเราจะสามารถ
ที่จะ “ตั้งใจ” ทําตามที่พระวจนะ
ของพระองค์ได้บอกกับเราไว้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 5 มิถุนายน   
ดาเนียล 1:11-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 1:11-21 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรที่ทําให้
ดาเนียลและเพื่อนเข้าใจวรรณกรรม 
วิทยาการทุกอย่างของบาบิโลน? 
(ข้อ 17) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี ข้อ 20 
เนบูคัดเนสซาร์แต่งตั้งให้ดาเนียล
และเพื่อนเป็นที่ปรึกษาของพระองค์  
 กลุ่มที่ปรึกษาของกษัตริย์ประกอบ 
ด้วยบรรดา “นักเล่นอาคมและนัก
เวทมนตร์” คนเหล่านี้เป็นโหราจารย์ 
ที่อ้างว่า สามารถทํานายอนาคตได้
โดยอาศัยเวทมนตร์  
 

 พวกเขากล่าวข้อความต่างๆ 
อย่ างแนบเนียน เพื่ อ ให้ฟั งดูมี
อํานาจและเหมือนกับว่าข้อความ
นั้นมาจากเทพเจ้าทั้งหลายโดยตรง  
 นอกจากความรู้แล้ว พระเจ้าทรง
ประทานสติปัญญาและความเข้าใจ
แก่ดาเนียลกับเพื่อนทั้งสาม ดังนั้น
กษัตริย์จึง โปรดปรานพวกเขา
มากกว่าพวกนักคาถาอาคมและ
นักเวทมนตร์อื่นๆ  
เม่ือเรารับใช้ผู้อื่น เราต้องไม่แกล้ง 
ท าเป็นมีพระปัญญาของพระเจ้า 
ปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นเม่ือเรา 

มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17   
ดาเนียลและเพื่อนๆ เรียนรู้ว่าอะไร
ที่พวกเขาทําได้และอะไรที่ทําไม่ได้
ในวัฒนธรรมใหม่ เพื่อพวกเขาจะ
ทํางานได้อย่างดีที่สุด  
 แต่ในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ พวก
เขาก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับ 
พระเจ้าไว้อย่างเหนียวแน่น และ 
พระองค์ก็ประทานทักษะและ
สติปัญญาแก่พวกเขา  
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 วัฒนธรรมไม่ ได้ เป็นศัตรูกับ  
พระเจ้าเสมอไป ถ้าวัฒนธรรมนั้น
ไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า 
มันก็จะช่วยให้เราทําตามพระประ-
สงค์ของพระเจ้าได้จนสําเร็จ  
 คนที่ติดตามพระเจ้ ามีสิทธิ์ที่   
จะเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพใน
วัฒนธรรมของตนเอง แต่เราต้อง
จงรักภักดีต่อพระเจ้าก่อน 
 เหมือนที่พระคัมภีร์ได้บอกกับ
เราว่า ความยําเกรงพระเจ้าเป็น  
บ่อเกิดของปัญญา ดาเนียลและ
เพื่อนของเขาได้ เป็นตัวอย่างใน
เรื่องนี้ให้กับเรา  
 ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ 
พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง
ในชีวิตของเรา ที่จะทําให้เราไปจน
สุดศักยภาพของเราได้ ดังนั้น  
ถ้าเราต้องการประสบความส าเร็จ
และไปจนถึงสุดศักยภาพของเรา  

เราต้องตัดสินใจที่จะ 
สัมพันธ์กับพระองค์อย่างสม่ าเสมอ  
และอย่าให้มีความบาปขวางก้ัน
ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ 

 
 

 เราได้วางแผนเวลาในชีวิตของ
เราที่จะสัมพันธ์กับพระองค์อย่างไร
บ้าง เพื่อเราจะสามารถไปจนถึงสุด
ศักยภาพของเราที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้น? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าปกป้อง
เราให้พ้นจากการทดลองในเรื่องที่
เราจะสามารถจัดสรรเวลาของเรา
ในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
อย่างสม่ําเสมอทุกวัน ทูลขอพระ
เจ้าให้การดลจิตดลใจกับเราใน
ความรักที่เรามีต่อการทรงสถิตของ
พระองค์ เพื่อเราจะชื่นชมยินดีใน
ทุกเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 6 มิถุนายน   
ดาเนียล 2:1-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 2:1-23 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10,11   
โหราจารย์บอกกษัตริย์ว่า “ไม่มีใคร
ในโลกนี้” ล่วงรู้เนื้อหาความฝันของ
คนอื่น สิ่งที่กษัตริย์ขอจึงเป็นไป
ไม่ได้สําหรับมนุษย์  
 แต่ดาเนียลสามารถบอกได้ว่า
กษัตริย์ฝันอะไร และยังทํานายฝัน
ได้ด้วย ทั้งนี้ เพราะพระเจ้าทรง
กระทํากิจผ่านเขา  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
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……………………….……………… 
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 เราต้องเผชิญกับสถานการณ์     
ที่ เกิ นความคาดหมายในชี วิ ต 
ประจําวันของเราซึ่งอาจจะทําให้
เราท้อแท้ได้ ง่ายๆ หากเราต้อง
รับมือกับมันด้วยกําลั งของเรา    
เอง แต่พระเจ้าทรงสามารถทํากิจ    
ผ่านเรา เพื่อทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
กลับเป็นไปได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ 
การตอบสนอง ข้อ 16-18 
ดาเนียลตกอยู่ในวิกฤต ลองจินตนา-
การดูว่าเราจะทําอย่างไรหากเรา
ต้องไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ผู้ทรงอํานาจ
และเจ้าอารมณ์ นอกจากนี้ยังเป็น
คนที่เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตเราด้วย
ความพิโรธ!  
 แต่ดาเนียลก็ไม่ได้ตกใจกลัว เขา
ยังคงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงบอกเขา
ในทุกเรื่องที่กษัตริย์อยากรู้ เมื่ อ
กษัตริย์ให้เวลาดาเนียลหาคําตอบ 
เขาจึงไปหาเพื่อนทั้งสามคนของ
เขาและอธิษฐานด้วยกัน  
 

เม่ือเราอยู่ในสภาพจนปัญญา  
จงบอกความต้องการของเรา 

กับเพื่อนที่ไว้ใจได้ 
และเชื่อในฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า  

 การอธิษฐานมีผลมากกว่าการ
วิตกกังวล การวิตกกังวลแสดงถึง
ความสิ้นหวังในพระเจ้า  
 ความไว้วางใจพระเจ้าที่ดาเนียล
มีเป็นสิ่งที่ช่วยเขา เพื่อนของเขา 
และนักปราชญ์ทั้งหมดของบาบิ-
โลนให้พ้นจากวิกฤต 
 เรามีเพื่อนที่เราสามารถแบ่งปัน
ปัญหาได้หรือไม่? และควรจะเป็น
เพื่อนคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้า  
 ดังนั้น การที่เราเป็นคริสเตียน
เราจึงต้องไปคริสตจักรซึ่ ง เป็น
ชุมชนของพระเจ้า และคริสตจักร
นั้นต้องเป็นคริสตจักรที่ให้พระ -
คริสต์เป็นศูนย์กลาง ให้พระวจนะ
ของพระเจ้ า เป็นหลักการของ
คริสตจักร และส่วนตัวเราเอง  
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เราต้องผูกพันตัวกับคริสตจักร  
ซึ่งหมายความว่า  

เราจะมีความสัมพันธ์กับ 
พี่น้องของเราอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่ง
เราสามารถเปิดเผยชีวิตของเราได้  

 เราได้ผูกพันตัวกับคริสตจักร
ท้องถิ่นหรือไม่ เรามีเพื่อนคริส
เตียนที่เราจะสามารถเปิดชีวิตของ
เราให้กับเขาหรือไม่?  
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
คริสตจักรที่ เราเป็นสมาชิกนั้น
เจริญเติบโตขึ้น เป็นคริสตจักรที่   
มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ให้พระ-
วจนะเป็นหลักการของคริสตจักร 
และสมาชิกต่างผูกพันตัวต่อคริสต-
จักร และสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
อย่างดี อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรง
ให้สมาชิกทุกคนเจริญเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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วันที่ 7 มิถุนายน   
ดาเนียล 2:24-48 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 2:24-48 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 31 เป็นต้นไป 
ศีรษะทองคําของรูปปั้นในฝันของ
กษัตริย์ หมายถึงกษัตริย์เนบูคัด-
เนสซาร์แห่งบาบิโลน  
 หน้าอกและแขนที่ทําจากเงิน
หมายถึงอาณาจักรเปอร์เซีย ซึ่งยึด
บาบิโลนได้ในปี 539 ก่อน ค.ศ.  
 ท้องและต้นขาที่ทํ าจากทอง
สัมฤทธิ์หมายถึงอาณาจักรกรีซ
และมาชิโดเนีย ซึ่งอยู่ภายใต้การ- 

ปกครองของอเล็กซานเดอร์มหา-
ราช ผู้ทรงยึดครองอาณาจักรเปอร์- 
เซียไว้ได้ในปี 334-330 ก่อน ค.ศ.  
 ขาที่ทําจากเหล็กหมายถึงอาณา-
จักรโรมัน ซึ่งยึดอาณาจักรกรีซได้
ในปี 63 ก่อน ค.ศ.  
 เท้าที่ทําจากเหล็กปนดินเหนียว
หมายถึงการแตกสลายของอาณา-
จักรโรมัน เมื่อเขตแดนที่อาณาจักร
โรมันเคยปกครองถูกแบ่งออกเป็น
ชาติต่างๆ ท้ังที่แข็งแกร่งและอ่อน-
แอผสมปนเปกันไป  
 วัสดุที่ใช้ในแต่ละส่วนของรูปปั้น
บ่งบอกถึงความเข้มแข็งหรืออํานาจ 
ทางการเมืองของอาณาจักรนั้น  
 ก้อนหินที่ถูกสกัดออกมาจาก
ภู เข าหมายถึ งอ าณาจักรของ   
พระเจ้า ซึ่งพระมาซีฮาผู้ทรงเป็น
จอมกษัตริย์จะทรงครอบครอง
ตลอดไป  
 ความฝันชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าของ
ดาเนียลทรงมีอํานาจเหนืออาณา-
จักรทั้งหลายในโลก 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 27-39   
ก่อนที่ดาเนียลจะกราบทูลสิ่งใดต่อ
กษัตริย์ เขาให้เกียรติพระเจ้าก่อน 
 เขาอธิบายว่าเขาไม่ได้รู้เนื้อหา
ของความฝันจากสติปัญญาของ
เขาเองแต่พระเจ้าต่างหากที่ทรง
เปิดเผยให้เขารู้ เขาจึงทํานายฝัน
ได้  
 เป็นเรื่องง่ายแค่ไหนที่ เราจะ  
สวมรอยเพื่อรับเกียรติจากสิ่งที่ 
พระเจ้าทรงทําผ่านเรา! การกระทํา
เช่นนี้คือการขโมยพระเกียรติของ
พระเจ้าซึ่งพระองค์สมควรได้รับแต่
เพียงผู้เดียว  
 เราควรจะเป็นเหมือนดาเนียลที่ 
ชี้ให้ผู้อื่นเห็นพระเจ้า เพื่อเราจะ
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
ทุกส่ิงที่เรากระท านั้น เราควรจะท า

เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
เราอาจจะไม่ต้อง 

ประกาศแบบดาเนียลก็ได้  
แต่เราต้องตั้งใจในชีวิตของเรา  
ในทุกการตัดสินใจของเรา  

 

 ไม่ว่าการทํางาน การเรียนต่อ 
การมีแฟน การมีครอบครัว การ
เลือกคริสตจักรที่เราจะเป็นสมาชิก 
การคบเพื่อน การเลือกอาชีพ ทุก
อย่างของเราเมื่อเราจะตัดสินใจ 
เราต้องถามตัวเราเองว่า ถวาย
เกียรติแด่พระองค์หรือไม่ ทําให้เรา
รับใช้พระองค์ได้หรือไม่ ทําให้เรา
เติบโตฝ่ายวิญญาณได้หรือไม่  
 ถ้าคําตอบคือ “ไม่ ”  เราก็ต้อง
ปฏิเสธเลย แต่ถ้าคําตอบคือ “ใช่” 
เราค่อยดําเนินขั้นต่อไปในราย-
ละเอียดที่เราจะเดินไปนั้น 
 ขณะนี้  เ ร ามี อ ะ ไรที่ เ ร าต้ อ ง
ตัดสินใจหรือไม่  และ เราจะใช้
หลักการจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้
อย่างไรบ้างในการตัดสิน? 
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบอนาคตของเรา
ให้ กั บพ ระ เ จ้ า  อ ธิ ษ ฐ านต าม
แบบอย่างพระเยซูที่กล่าวไว้ 
ในมัทธิว 6:10 ที่กล่าวว่า “ขอให้
แผ่นดินของพระองค์มาตัง้อยู่  
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค ์ ในสวรรคเ์ป็นอย่างไร
กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้ในแผ่นดิน
โลก”  คือขอทุกส่วนในชีวิตของ
เราเป็นไปตามน้ํ าพระทัยของ
พระองค์ ตอบสนองน้ําพระทัยของ
พระองค์ไม่ ใช่ตอบสนองความ
ต้องการของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 8 มิถุนายน   
ดาเนียล 3:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 3:1-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
วัฒนธรรมทางด้านศาสนาของ   
บาบิโลน มักจะมีการกราบไหว้รูป-
ปั้นอยู่เสมอ  
 กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์หวังจะใช้
รูปปั้นขนาดมหึมานี้ (สูงประมาณ 
27 เมตร กว้างประมาณ 2.7 เมตร) 
เป็นยุทธวิธี ในการรวมชาติ ให้    
เป็นปึกแผ่น และสร้างอํานาจของ
พระองค์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการ  
ตั้งศูนย์กลางนมัสการ  

 รูปปั้นทองคํานี้อาจจะสร้างขึ้น
จากแรงบันดาลใจที่ได้จากความ
ฝันของพระองค์ แต่แทนที่รูปปั้น
นั้นจะมีเพียงศีษะเท่านั้นที่ทําจาก
ทอง มันกลับทําด้วยทองคําตั้งแต่
ศีรษะจรดหัวแม่เท้า 
  กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ต้องการ
ให้อาณาจักรของพระองค์ทรงอยู่
ตลอดกาล  
 เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรง
สร้างรูปปั้นนี้ขึ้น ย่อมแสดงให้เห็น
ว่าพระองค์ทรงเชื่อพระเจ้าของ
ดาเนียลในช่วงสั้นๆ เท่านั้น พระ-
องค์ไม่กลัว เกรงและไม่ เชื่อฟัง   
พระเจ้าผู้ทรงอยู่เบ้ืองหลังความฝัน
ของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองข้อ 12   
เราไม่รู้ว่ามีชาวยิวคนอื่นๆ ที่ไม่
ยอมกราบไหว้รูปปั้นนี้หรือไม่ แต่
เพื่อนของดาเนียลทั้งสามคนถูก
ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของคนที่    
ไม่ยอมกราบไหว้  
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 ทําไมพวกเขาจึงไม่ก้มลงกราบ
รูปปั้นนั้นก่อน แล้วค่อยบอกพระ-
เจ้าว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจทําอย่าง
นั้นจริงๆ  
 พวกเขาตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะ
ไม่นมัสการพระอื่น และพวกเขาก็
กล้ายืนหยัดอยู่บนจุดยืนของตน  
 ผลก็คือพวกเขาต้องโทษประหาร 
พวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดจาก
เตาไฟหรือไม่ แต่ที่พวกเขารู้ก็คือ 
พวกเขาจะไม่ยอมก้มลงกราบและ
นมัสการรูปเคารพเด็ดขาด  
 เรากล้ายืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือไม่?  
__________________________
__________________________
__________________________ 
 เมื่อเรายืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้า 
เราอาจจะเป็นแกะดําในสังคม สิ่งนี้
อาจจะทําให้เราเจ็บปวดและมันก็
ไม่ได้จบลงด้วยความสุขเสมอไป
“ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ข้าพเจ้า
หรือไม่ ข้าพเจ้าก็จะรับใช้พระองค์
เท่านั้น” 

พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่  
ทรงครอบครองทุกส่ิง  

น้ าพระทัยของพระองค์เลิศประเสริฐ 
ลึกซึ้ง และเราไม่สามารถเข้าใจได้เลย  
 เราเชื่อเช่นนี้หรือไม่? เพราะถ้า
เราเชื่อเช่นนี้ เราก็กล้าที่จะมอบ
ถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์ 
และแม้ผลที่ออกมานั้นอาจจะไม่ได้
ดีดังที่เราคาดคิด แต่เราก็รู้ว่า พระ-
เจ้าทรงมีน้ําพระทัยบางอย่างที่เรา
ไม่เข้าใจสําหรับเหตุการณ์นั้น ๆ  
 เรากล้าที่จะมอบถวายชีวิตของ
เราให้กับพระองค์ทั้งหมดหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระธรรม
สดุดี 145  สรรเสริญพระเจ้าจาก
พระธรรมตอนนี้จนกระทั่งพระ -
ธรรมสดุดีตอนนี้เป็นคําอธิษฐาน
ส่วนตัวของเราที่มีต่อพระองค์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 มิถุนายน   
ดาเนียล 3:13-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 3:13-18 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16-18 
ชัดรัค เมชาค และอาเบดนาโกถูก
กดดันให้ปฏิเสธพระเจ้า แต่พวก
เข า ตั ด สิ น ใ จ ที่ จ ะ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
พระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น!  
 พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรง
ปลดปล่อย และพวกเขาก็ตัดสินใจ
อย่ างแน่ วแน่ ว่ าจะซื่ อสัตย์ ต่ อ
พระองค์ไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็น
อย่างไร  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 หากพระเจ้าทรงช่วยผู้ที่ซื่อสัตย์
ต่อพระองค์เสมอ คริสเตียนคงไม่
ต้องมีความเชื่อ ศาสนาของพวก
เขาคงเป็นเหมือนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตสุดวิเศษ และก็คงจะมีคนเห็น
แก่ตัวที่ต่อแถวยาวเป็นหางว่าว
เพื่อทํากรมธรรม์นี้  
เราต้องซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า 

ไม่ว่าพระองค์ 
จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราหรือไม่  

การทนทุกข์คุ้มค่ากับ 
รางวัลที่ไม่มีวันเส่ือมสลาย  
แตเ่ราต้องอดทนกอ่น 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
ชายทั้งสามมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง
หนึ่ง พวกเขาอาจจะอ้างข้อแก้ตัว
ทั้งแปดข้อนี้เพื่อเอาตัวรอดก็ได้  
[1 ]  เร าก็ แค่ ก้มตัวลงแต่ ไม่ ได้
นมัสการรูปป้ันนั้นจริงๆ  
[2] เราไม่ได้เป็นคนที่นับถือรูป -
เคารพ เพราะเราจะนมัสการมัน
ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเราค่อย
สารภาพบาปและขอการยกโทษ
จากพระเจ้า  

[3] กษัตริย์ทรงมีอํานาจสูงสุดและ
เราต้องเชื่อฟัง พระเจ้าต้องเข้าใจ
เราแน่ๆ  
[4] กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งพวกเรา 
เราเป็นหนี้บุญคุณพระองค์  
[5] เรามาอยู่ต่างถิ่น ดังนั้นพระเจ้า
คงจะไม่โกรธที่ เราทําตามธรรม
เนียมของดินแดนนี้ 
 [6] บรรพบุรุษของเราเคยตั้งรูป
เคารพไว้ในพระวิหารของพระเจ้า! 
การกราบไหว้รูปเคารพยังเลวไม่
ถึงครึ่งของสิ่งที่บรรพบุรุษทําไว้!  
[7] ถึงเราจะกราบไหว้รูปเคารพ 
แต่เราก็ไม่ได้ทําร้ายใคร  
[8] ถ้าเราถูกฆ่าตาย แล้วคนที่ไม่
เชื่อพระเจ้าขึ้นมารับตําแหน่งแทน
เรา ประชากรของพระเจ้าที่ตกเป็น
เชลยก็จะไม่มีใครช่วย 
 แม้ว่าข้ออ้างทั้ งหมดนี้ฟังดูมี
เหตุผลในตอนแรก แต่เป็นการหา
เหตุผลที่อันตราย การก้มลงกราบ
และนมัสการรูปเคารพเป็นการ
ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าตาม
พระธรรมอพยพ 20:3 “อย่ามพีระ-
เจา้อืน่ใดต่อหน้าเรา”  
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 นอกจากนั้นการกระทําเช่นนี้จะ
ลบล้างคําพยานเรื่องพระเจ้าของ
พวกเขาตลอดไป มันอุดปากพวก
เขาไม่ให้พูดถึงฤทธิ์เดชของพระ-
เจ้าที่มีเหนือพระอื่นๆ ได้  
 เราใช้ข้ออ้างอะไรที่จะหลีกเลี่ยง
การยืนหยัดเพื่อพระองค์? 
 เราต้องถามตัวเราเองว่า ถ้าเรา
ตัดสินใจทําเช่นนั้น เราจะสามารถ
มีคําพยานที่หนักแน่นในชีวิตของ
เราได้หรือไม่? 
ขณะนี้เราต้องตัดสินใจอะไรหรือไม่? 

ให้เราถามตัวเองว่า  
ถ้าเราตัดสินใจเช่นนี้  

พระเจ้าจะได้รับเกียรติหรือไม่? 
อธิษฐาน 
 ขณะนี้ ถ้าเรามีเรื่องที่ เราต้อง
ตัดสินใจ ให้อธิษฐานทูลขอพระเจ้า
ประทานสติปัญญาให้กับเราในการ
ตัดสินใจเรื่องสถานการณ์ที่ยากจะ
ตัดสินใจนั้นเพื่อเป็นการถวาย -
เกียรติแด่พระองค์ และเป็นเหตุทํา
ให้คนทั้งหลายได้เห็นความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าได้ 

 อธิษฐานขอการปกป้องจากพระ
เจ้า โดยอธิษฐานจากสดุดีบทที่ 16 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 10 มิถุนายน   
ดาเนียล 3:19-30 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 3:19-30 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 25 คนที่เฝ้าดูอยู่ เห็นชัดว่า
บุคคลที่สี่นั้นไม่ใช่มนุษย์  
 เราไม่ รู้ แน่ว่ าคนที่ สี่ เป็นใคร 
อาจจะเป็นทูตสวรรค์หรือเป็นการ
ปรากฏของพระคริสต์ก็เป็นได้  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม พระ-
เจ้าทรงส่งฑูตจากสวรรค์มาเพื่ออยู่
เคียงข้างชายที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ใน
ยามทุกข์ยาก 

ข้อ 30 พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้
ว่าดาเนียลอยู่ที่ไหนในเหตุการณ์
ตอนนี้ แต่อาจจะเป็นไปได้ตามข้อ
สันนิษฐานต่อไปนี้  
[1] เขาอาจจะติดราชการในพื้นที่
อื่นของอาณาจักร  
[2] เขาอาจจะอยู่ที่นั่น แต่เพราะ
เขามีตําแหน่งสูง พวกข้าราชการ
จึงไม่กล้าฟ้องว่าเขาไม่ยอมก้มลง
กราบรูปเคารพ  
[3] เขาอาจจะบริหารบ้านเมืองอยู่
ในเมืองหลวง ในขณะที่เนบูคัดเนส
ซาร์ไม่อยู่  
[4] เขาอาจจะได้รับการยกเว้นจาก
การก้มไหว้รูปเคารพเพราะความดี
ความชอบจากการทํานายฝันของ
เขา  
 ไม่ว่าดาเนียลจะอยู่ที่นั่นด้วย
หรือไม่  เรารู้ ได้แน่ว่าเขาจะไม่
นมัสการรูปเคารพเด็ดขาด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25-30 
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การที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยชัดรัค 
เมชาค และอาเบดเนโกถือเป็นชัย
ชนะทางความเชื่อที่ยิ่งใหญ่สําหรับ
ชาวยิวที่ตกเป็นเชลย  
 พวกเขาได้รับการปกป้องจาก
อันตรายและได้รับการปลอบโยน
ในยามทุกข์ยาก พระเจ้าทรงได้   
รับเกียรติและพวกเขาเองก็ได้รับ
รางวัล  
 ขอให้เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ 
ที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ว่าแรง
กดดันหรือการลงโทษจะหนักหนา
แค่ไหนก็ตาม การปกป้องของพระ-
เจ้าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย
ของเรา 
 

ให้ความสัตย์ซื่อ 
เป็นลักษณะประจ าในชีวิตของเรา  

ไม่ว่าเราจะเผชิญเรื่อง 
ยากล าบากขนาดไหนก็ตาม  
ให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเสมอ  

ซึ่งแน่นอนที่พระเจ้า 
จะทรงมีทางออกให้เราเสมอ 

 
 

อธิษฐาน 
 ขณะนี้ เรามี เรื่องอะไรที่กําลัง
กดดันเราอยู่หรือไม่ ให้เราทูลขอ
การทรงนําจากพระเจ้า ทูลขอ
สติปัญญาจากพระเจ้า ขอคําตอบ
จากพระองค์เพื่อว่าเราจะสามารถ
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้จาก
การแก้ปัญหานี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 11 มิถุนายน   
ดาเนียล 4:1-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 4:1-18 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 17 
บทเรียนหนึ่งที่เรียนรู้ยากที่สุดคือ 
การยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้
ครอบครองสูงสุด  
 พระองค์ทรงอยู่ เหนือทุกคนที่ 
อยู่ เหนือเรา พระองค์ทรงเป็นผู้
กําหนดขอบเขตสิทธิอํานาจของ
รัฐบาลทุกสมัย ธุรกิจทุกประเภท 
และผู้นําศาสนาทุกคน  
 เรื่ อ งนี้ เป็น เรื่ องที่ เข้ า ใจยาก
สําหรับคนที่ใช้ชีวิตอิสระและยึด
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง  

 แม้ เราจะรู้สึกราวกับว่าเรามี
อิสระที่จะทําตามความต้องการ 
ของเราได้ แต่พระเจ้าทรงครอบ-
ครองอยู่เหนือแผนการและความ
ต้องการทั้งสิ้นของเรา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 2,3 
ถึงแม้ว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะ
สรรเสริญพระเจ้าของดาเนียล แต่
พระองค์ยั งไม่ เชื่อพระเจ้า เสีย
ทีเดียวหรือไม่ได้ยอมจํานนต่อ 
พระเจ้าองค์เดียว (4:8)  
 หลายคนไปคริสตจักรและพูด
ภาษาคริสเตียน เช่น ใช้คําศัพท์
ทางศาสนศาสตร์หรือทางฝ่าย
วิญญาณ แต่พวกเขาอาจจะไม่ได้
เชื่ อพ ระ เจ้ าหรื อ ไม่ ได้ เชื่ อฟั ง
พระองค์อย่างแท้จริง  

การได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน 
ไม่ได้หมายความว่า 

เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริง 
ความเชื่อของเรา ต้องสอดคล้อง  

กับการเชื่อฟังของเราด้วย 
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 ดังนั้นจะไม่เป็นการแปลกใจเลย
ที่เราเห็นหลายคนไปคริสตจักร รู้
พระคัมภีร์ เข้าใจพระคัมภีร์ ท่อง
พระคัมภีร์ได้ แต่ไม่ได้เป็นคริส - 
เตียนที่แท้จริง และเมื่อเราสังเกต
ชีวิตของเขาก็ไม่ได้สําแดงพระ -
คริสต์เลย ซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เราไม่ต้องการเป็นคริส -
เตียนเพียงแต่ชื่อเท่านั้น แต่เราจะ
ขอเป็นคริสเตียนด้วยชีวิต มีพระ-
เจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเรา และมี
ชี วิ ตที่ สํ าแดงพระคริ สต์ ให้ คน
ทั้ งหลายเห็น เพื่อ เขาจะได้มา   
เชื่อวางใจในพระองค์ อธิษฐาน   
ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ครอบครองชีวิตของเราและประ -
ทานกําลังให้กับเราในการดําเนิน
ชีวิตทุกประการ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 12 มิถุนายน   
ดาเนียล 4:19-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 4:19-27 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ดาเนียลได้
แนะนํากษัตริย์ ให้ทําอะไรที่จะ
แก้ปัญหาของความฝันนั้น? (ข้อ 
27) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ข้อ 23 
เป็นต้นไป  
แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลก
จะคิดว่าเนบูคัดเนสซาร์ทรงเป็น
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (เป็นถึงขนาด
เทพเจ้า) แต่พระเจ้าทรงสําแดงให้
เห็นว่าเนบูคัดเนสซาร์เป็นเพียง
มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง  
 

 กษัตริย์จะกลายเป็นบ้าและใช้
ชีวิตเหมือนสัตว์อยู่ระยะหนึ่ง (“เจ็ด
วาระ”) พระเจ้าทรงกดเนบูคัดเนส-
ซาร์ลงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ต่างหาก
ที่ทรง เป็นพระ เจ้ าของบรรดา
ประชาชาติ ไม่ใช่เนบูคัดเนสซาร์  
 ไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่มาจากไหนก็
ตาม แต่หากผู้นั้นยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางและหยิ่งผยองก็เท่ากับ
เขาผลักพระเจ้าออกไปจากชีวิต  

ความเย่อหยิ่งเป็น 
การทดลองที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่ง 

ที่เราต้องเผชิญ  
อย่าปล่อยให้ความส าเร็จของเรา 

ท าให้เราลืมพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 19 
เมื่อดาเนียลรู้ความหมายความฝัน
ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ เขาตก
ตะลึงและไม่รู้ว่าจะบอกกษัตริย์
อย่างไร  



มิถุนายน – 37 

 เขาทูลกษัตริย์ว่าเขาหวังว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นในความฝันจะเกิดขึ้นกับ
ศัตรูของพระองค์ ไม่ใช่ เกิดกับ
พระองค์เอง  
 ทําไมดาเนียลจึงรู้สึกเศร้าสลด
กับชะตากรรมของกษัตริยเ์นบูคัด -
เนสซาร์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทําลาย
ประเทศชาติบ้ านเมืองของตัว
ดาเนียลเอง?  
 คําตอบก็คือ เพราะดาเนียลให้
อภัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แล้ว 
พระเจ้าจึงทรงใช้ดาเนียลได้  
 บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถลืมเรื่อง
ที่ผู้อื่นทําผิดต่อเราหรือทําให้เรา
เจ็บปวดได้ เรารู้ว่าเราลืมเรื่องราว
ในอดีตยากมาก เราอาจจะดีใจด้วย
ซ้ําเมื่อคนนั้นตกระกําลําบาก  
 การให้อภัยหมายถึงการทิ้งอดีต
ไว้เบื้องหลัง  
 เรารักคนที่ทําร้ายจิตใจเราได้
หรือไม่ เรารับใช้คนที่ปฏิบัติต่อเรา
ไม่ดีได้หรือไม่? 
 
 

จงขอให้พระเจ้าช่วยเราอภัย ลืม 
และรักผู้อื่นได้  

พระเจ้าอาจจะทรงใช้เราในหนทางที่
พิเศษสุดส าหรับบุคคลนั้น 

 ถ้าเราลืมอดีตไม่ได้ เราต้องขอ
พระเจ้าให้เราให้อภัยคนที่ทําผิด 
ต่อเรา และไม่ถือโทษเขา โดย
ตระหนักว่า ขนาดเราที่เป็นคน -
บาป พระเยซูยังทรงสิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนแทนความบาปของ
เราได้  
 ดังนั้น หากเราให้อภัยคนที่ทํา
ผิดกับเราไม่ได้ เราก็จะเลียนแบบ 
พระเยซู คือโดยกําลังของพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้เรายกโทษกับ
เขา 
 มีใครบ้างที่เราต้องยกโทษให้แก่
เขา และเป็นการยกโทษที่ไม่มี
เง่ือนไข? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ถ้าเรายังมีอดีตแห่งความเจ็บ -
ปวดที่เรายังจําได้อยู่ในห้วงความ 
คิดของเรา ให้เราใช้เวลานี้อธิษฐาน 
ยกโทษคนที่ทําผิดต่อเรา อธิษฐาน
ขอพระเจ้าทรงยกโทษเราที่เรายัง
เก็บความผิดนั้นไว้ และอธิษฐาน
นําความผิดนั้นมอบให้พระเจ้าทรง
ทําลาย และทูลเชิญพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา
และประทานกําลังให้กับเราในการ
ดํ า เนินชี วิ ตที่ ถว าย เกี ยรติ แด่
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 13 มิถุนายน   
ดาเนียล 4:28-37 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-7 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 4:28-37 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 34   
กษัตริย์ยุคโบราณมักหลีกเลี่ยงที่
จะเอ่ยถึงจุดอ่อนหรือความพ่ายแพ้
ขอ งตน ใน อนุ ส ร ณ์ สถ าน แล ะ       
ในบันทึกอย่างเป็นทางการของ 
ชนชาติตน  
 แต่จากบันทึกของกษัตริย์เนบู-
คัดเนสซาร์ เราสรุปจากหลักฐานที่
พบได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เนบูคัดเนส
ซาร์ว่างเว้นจากการปกครองใน 
ช่วง 43 ปีของรัชสมัยของพระองค์  

 พระคัมภีร์บันทึกถึงความเย่อ - 
หยิ่งและการลงโทษที่เนบูคัดเนส-
ซาร์ได้รับ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 36 
การเรียนรู้จักพระเจ้าของเนบูคัด-
เนสซาร์นับว่าเป็นหัวข้อหนึ่งของ
พระธรรมเล่มนี้  
 เนบูคัดเนสซาร์เรียนรู้ว่าพระเจ้า
เป็นผู้ทรงสํ าแดงความเร้นลับ
ให้กับดาเนียลใน 2:47  
 เนบูคัดเนสซาร์สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงกอบกู้ชายฮีบรูทั้งสามไว้ใน 
3:28, 29  
 แม้ว่าเนบูคัดเนสซาร์จะตระหนัก
ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและพระองค์
ทรงกระทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ แต่
เราจะเห็นว่าเขายังคงไม่ยอมรับว่า
พระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองอยู่
เหนือชีวิตของเขาใน 4:30  
 เราเองก็อาจจะตระหนักว่ามีพระ
เจ้าอยู่จริง และทรงกระทําการ
อัศจรรย์อันใหญ่ยิ่ง แต่พระเจ้าจะ 
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ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเราจนกว่า   
เราจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าที่ครอบครองอยู่เหนือชีวิต
ของเรา 

แม้เราจะเรียนรู้จัก 
พระเจ้ามากขนาดไหน หรือเข้าใจ
พระเจ้ามากขนาดไหนก็ตาม  

ก็จะไม่มีประโยชน์เลย 
ถ้าเราไม่ได้ยอมรับพระองค์ 
มาเป็นเจ้าชีวิตของเรา  

 เช่นเดียวกับพระวจนะของพระ-
เจ้าแม้เราจะศึกษามาก รู้มาก แต่
ถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามพระวจนะ
นั้น ก็จะไม่มีประโยชน์เช่นกัน 
 เราได้ยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิต
เราหรือไม่ เราได้ดําเนินชีวิตตาม
พระวจนะของพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ดึงม่านบังตาเราออกไปเสีย
ที่จะมองเห็นพระเจ้าและพระวจนะ 

อย่างถูกต้องคือ นํามาเป็นชีวิตของ
เรา และมอบชีวิตของเราให้กับ 
พระเจ้าให้พระองค์ทรงเป็นเจ้า 
ชีวิต และเพื่อเราจะดําเนินชีวิตไป
ตามพระวจนะของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 14 มิถุนายน   
ดาเนียล 5:1-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-7 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 5:1-17 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เวลาผ่านไปได้ 66 ปีนับตั้งแต่ 
บทแรก ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการโจมตี
กรุงเยรูซาเล็มของกษัตริย์เนบู -
คัดเนสซาร์ในปี 605 ก่อน ค.ศ.  
 เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์ในปี 
562 ก่อน ค.ศ. หลังจากที่ทรง
ครองราชย์มาได้ 43 ปี จากนั้น
โอรสของพระองค์คือ เอวิลเมโรดัก
ขึ้นครองราชย์ตั้ งแต่ปี  562-560 
ก่อน ค.ศ.  

 หลังจากนั้นน้องเขยของเนบู - 
คัดเนสซาร์คือ เนริกลิสซาร์ขึ้น
ครองราชย์เป็นเวลาสี่ปี ตั้งแต่ปี 
560-556 ก่อน ค.ศ.  
 และหลังจากที่ลาบาซีมาร์ดุคขึ้น
ครองราชย์ได้เพียงสองเดือนในปี 
556 ก่อน ค.ศ. เนโบนีดัสก็ขึ้น
ครองราชย์  
 จากนั้นอาณาจักรบาบิโลนก็ยัง
ตั้งอยู่ต่อไปได้จนถึงปี 539 ก่อน 
ค.ศ.  
 เบลชัสซาร์ซึ่ ง เป็นโอรสของ    
เนโบนีดัสได้ขึ้นครองราชย์ร่วม   
กับราชบิดาตั้งแต่ปี 553-539 ก่อน 
ค.ศ.  
 แม้ว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะ
ถูกเรียกว่าเป็น “ราชบิดา” ของ
เบลชัสซาร์ แต่คํานี้อาจจะมีความ- 
หมายว่า “บรรพบุรุษ” ได้เช่นกัน 
 

ข้อ 7 เบลชัสชาร์ครองราชย์
ร่วมกับราชบิดาของพระองค์คือ  
เนโบนีดัส ด้วยเหตุนี้เนโบนีดัสจึง
ครองอํานาจเป็นอันดับหนึ่งและ 
เบลชัสชาร์เป็นอันดับสอง  
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 ดังนั้นคนที่สามารถอ่านข้อความ
บนฝาผนังได้จึงได้ครองอํานาจเป็น
อันดับที่สามในราชอาณาจักร ซึ่ง
เป็นตําแหน่งสูงสุดและมีเกียรติ
ที่สุดเท่าที่เบลชัสชาร์จะมอบให้ได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17 
กษัตริย์ทรงเสนอรางวัลอย่างงาม
และอํานาจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ดาเนียล
หากเขาตีความหมายข้อความนั้น
ได้ แต่ดาเนียลไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้น  
 รางวัลที่ เป็นวัตถุสิ่ งของล่อใจ
ดาเนียลไม่ได้  ทั้ งชีวิตของเขา
แสดงถึงการทําสิ่งที่ถูกต้อง  
 การปฏิเสธที่จะรับรางวัลไม่ได้
หมายความว่าดาเนียลไม่เคารพ
กษัตริย์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ดาเนียลเติบโตขึ้นและรู้ว่ารางวัล
ไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นมากนัก  
 ดาเนียลต้องการแสดงให้เห็นว่า
เขาตีความหมายข้อความนั้นโดย
ไม่มีอคติใดๆ  
 

 การกระทําสิ่งที่ถูกต้องควรจะมา
เป็นอันดับแรก ไม่ใช่อํานาจหรือ
รางวัล  

เรารักพระเจ้าเพียงพอ 
ที่จะท าสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่  
แล้วถ้าเราต้องยอมสละ 
รางวัลที่ควรเป็นของเรา  
เราจะยังคงท าต่อไปไหม? 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการเลี้ยงดูของ
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 23 
ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราไม่ให้เรา 
ขั ดส น  ข อบพ ระคุณพร ะองค์
สําหรับการเลี้ยงดู การปกป้องที่
พระองค์ทรงมีในชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 15 มิถุนายน   
ดาเนียล 5:18-30 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-7 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 5:18-30 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 21-23 
เบลชัสชาร์รู้ประวัติศาสตร์บาบิโลน 
ดังนั้นพระองค์จึงทรงรู้ว่าพระเจ้า
ทรงทําให้เนบูคัดเนสซาร์ถ่อมใจลง
ได้อย่างไร  
 แต่งานเลี้ยงของเบลชัสซาร์ก็
เป็นเหมือนการท้าทายอํานาจของ
พระเจ้ า  เพราะ เบลชัสซาร์นํ า
ภาชนะจากพระวิหารของพระเจ้า
มาใช้  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 ไม่มีใครที่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็น
พระผู้สร้างจักรวาล แล้วยังคงโง่
เขลาเบาปัญญาถึงขนาดลุกขึ้นมา
ท้าทายพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 22 พวกกษัตริย์มักจะประหาร
คนที่นําข่าวร้ายมาให้อยู่เสมอ  
 แต่ดาเนียลไม่กลัวที่จะพูดความ
จริงต่อกษัตริย์ แม้ว่าสิ่งที่พูดจะ
ไม่ใช่สิ่งที่กษัตริย์อยากจะได้ยิน  
 เราควรจะกล้าหาญพอที่จะบอก
ความจริงแม้อยู่ภายใต้ความกดดัน 
 
ข้อ 27 ข้อความที่เขียนบนผนัง
เป็นข้อความที่มาถึงคนที่ลบหลู่ 
พระเจ้าทุกคน  
 แม้ว่าเบลชัสซาร์จะทรงมีอํานาจ
และทรัพย์สมบัติแต่อาณาจักรของ
พระองค์ก็เต็มไปด้วยการคดโกง 
และพระองค์ก็ไม่อาจจะทัดทาน
การพิพากษาของพระเจ้าได้  

 เวลาแห่ งการพิพากษาของ   
พระเจ้ามาถึงประชาชนทุกคน  
 ถ้าเราลืมพระเจ้าไปแล้ว และลื่น
ไถลลงในทางของความบาป จงหัน
หลังให้กับความบาปของเราก่อนที่
พระเจ้าจะตัดโอกาสที่เราจะกลับใจ 
จงทูลขอการอภัยจากพระเจ้าและ
เริ่มดําเนินชีวิตตามมาตรฐานแห่ง
ความยุติธรรมของพระองค์ 
เรามีความบาปซ่อนเร้นอยู่หรือไม่?  
ให้เราน ามาสารภาพกับพระองค์ 

แน่นอนที่พระองค์จะทรง 
ยกความบาปผิดทั้งส้ินของเรา 

 และจะประทานก าลังให้กับเราที่ 
จะด าเนินชีวิตที่บริสุทธ์ิ 
กับพระองค์ตลอดไป 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 139 
ข้อ 23,24 “ ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรง
ค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ
จิตใจของข้าพระองค ์ ขอทรงลอง
ข้าพระองค์และทรงทราบความ 
คิดของข้าพระองคแ์ละทอดพระ-
เนตรว่ามีทางชัว่ใด ใๆนข้าพระองค ์ 
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หรือไม่ และขอทรงน าข้าพระองค ์
ไปในมรรคานิรนัดร”์ ถ้ามีสิ่งใดที่
ไม่เรียบร้อย ให้เราสารภาพกับ
พระองค์ กลับใจ หันหลังกลับ ทูล
ขอกําลังจากพระเจ้าที่เราจะดําเนิน
ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 16 มิถุนายน   
ปัญญาจารย์ 10:10-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
10:10-15 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
การพยายามทําสิ่ ง ใดโดยขาด
ทักษะหรือเครื่องมือที่จําเป็นก็
เหมือนตัดไม้ด้วยขวานทื่อๆ  
 ถ้าเครื่องมือของเราทื่อ เราควร
ลับให้คมเพื่อจะทํางานได้ดีขึ้น 
เช่นเดียวกันถ้าเราขาดทักษะ เรา
ควรลับให้คมโดยการฝึกฝนและ
ฝึกหัด  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 ในแต่ละสถานการณ์การลับขวาน 
หมายถึงการรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ใด 
แล้วกลับมาพัฒนาหรือฝึกทักษะ
เพื่อจะทํางานได้ดีขึ้น แล้วออกไป
ลงมือทํา  

ลองส ารวจชีวิตดูว่า 
มีด้านใดที่ยังเป็นขวานที่ทื่ออยู่บ้าง 
แล้วลับทักษะของเราเพื่อจะได้เป็น

คนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส าหรับงานของพระเจ้า 

 ชีวิตของเรานั้นมีหลายมุมเช่น 
บทบาทเป็นพ่อ แม่ ลูก อาชีพเป็น 
พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ ครูอาจารย์ 
หมอ วิศวกร เป็นคริสเตียน สาวก
พระคริสต์ และอี่นๆ  ในแต่ละด้าน
นั้นมีทักษะที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าเรา
อยากมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระ-
เจ้านั้น เราต้องพัฒนาทักษะนั้น 
 ในวิชาชีพของเรา เ ราก็ต้อง
พัฒนาทักษะในวิชาชีพ เช่น อ่าน
หนังสือ หาประสบการณ์ ร่วม
สัมมนา  และในบทบาทต่างๆ ของ
เรา คือการเป็นพ่อ แม่ ลูก เพื่อน  
เราก็ต้องพัฒนาทักษะด้วย  

เราจะพัฒนาได้อย่างไร ?  
ก็โดยพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า  

และอีกประการที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ
การท าตามส่ิงท่ีพระวจนะได้กล่าวไว้  
 ถ้าเราทําเช่นนี้ เราก็จะประสบ
ความสําเร็จ และเกิดผลในทุกด้าน
อย่างแน่นอน 
 เราได้ศึกษาพระวจนะของพระ
เจ้าเพื่อพัฒนาทักษะเราอย่างไร
บ้าง และเราได้เห็นผลของการที่
เราพัฒนาทักษะนี้ขนาดไหนแล้ว? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดตาใจ
ของเราให้เราสามารถเห็นความ
จริงของพระเจ้าที่มีในพระคริสต -
ธรรมคัมภีร์ ในแต่ละเรื่องและทูล
ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและ
กําลังกับเราที่จะสามารถนําความ
จริง มาใช้ในชีวิตประจําวันของเรา
ให้ได้ เพื่อเราจะมีทักษะชีวิตอัน
เป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 มิถุนายน   
ปัญญาจารย์ 10:16-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
10:16-20 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16-18 
เมื่อชาวอิสราเอลมีผู้นําที่ขาดวุฒิ
ภาวะและขาดความรับผิดชอบ 
ประเทศชาติของเขาก็ล่มจม  
 พระธรรม 1 และ 2 พงศ์กษัตริย์
อธิ บ ายถึ งการ เสื่ อ มถอยของ
อาณาจักรเนื่องจากผู้นําคิดถึงแต่
ตัวเอง  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 พระธรรมตอนนี้มุ่งประเด็นไป   
ที่รากเหง้าของปัญหาในตัวผู้นํา
เหล่านี้คือความเห็นแก่ตัวและ
ความเกียจคร้าน 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 19 
ผู้นํารัฐบาล ธุรกิจ ครอบครัว หรือ
แม้แต่คริสตจักรต่างก็ตกหลุมพราง
กับความคิดที่ว่าเงินคือคําตอบของ
ทุกปัญหา  
 เราโยนเงินเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา
ขอ ง เ ร า  แต่ เ หมื อน กั บคว าม
ซาบซ่านที่ได้จากเหล้าองุ่นอยู่
เพียงชั่วครู่ชั่วยามนั้น เราสบายใจ
ได้สักระยะหนึ่ง ไม่นานเราก็ต้อง
จ่ายเพิ่ม  
 พระคัมภี ร์ ตระหนักว่ า เ งินมี
ความสําคัญต่อการอยู่รอด แต่ก็
เตื อน เรื่ อ งการรั ก เ งินทอง (ดู 
มธ.6:24; 1ทธ.6:10; ฮบ.13:5)  
 เงินเป็นสิ่ งอันตรายเพราะมัน
ล่อลวงเราให้คิดว่าความม่ังคั่งเป็น 

หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะได้ทุกสิ่งที่
เราต้องการ  

การรักเงินเป็นบาป 
เพราะในการแก้ปัญหาของเรา  

เราจะวางใจในเงินมากกว่าพระเจ้า 
วันหนึ่งคนที่ไล่ตาม 

ความหวานของเงินจะพบว่า 
เขาไม่เหลืออะไรเลย  

เพราะชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา 
ล้มไม่เป็นท่า 

 ในพระธรรมข้อนี้ ได้บอกถึ ง
ประโยชน์ของเงิน เงินมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย แต่เราก็ต้องรู้ความ
จําเป็นในการใช้เงินว่าคืออะไร?  
 ส่วนตัวของเรา เรามีท่าทีต่อเงิน
อย่างไรบ้าง?  
__________________________
_________________________ 
 เรารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์
หรือไม่ และเรามีประสบการณ์
เกี่ยวกับประโยชน์ -โทษของเงิน
อย่างไรบ้าง?  
__________________________
_________________________ 
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 และเรามีหลักการในการใช้เงินที่
พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นให้
เกิดผลสูงสุดอย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาใจของเราให้เห็นถึงประโยชน์
และโทษของเงิน และทรงช่วยเรา
ให้รู้จักใช้เงินอย่างถูกต้อง อย่าง
เกิดผลสูงสุดสําหรับอาณาจักร  
ของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



50 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 

วันที่ 18 มิถุนายน   
ปัญญาจารย์ 11:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
11:1-6 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-5 
ใ น พ ร ะ ธ ร ร ม ต อ น นี้  ก ษั ต ริ ย์
โซโลมอนสรุปว่าชีวิตมีทั้งโอกาส
และความเสี่ยง  
 เราต้องเตรียมพร้อมอยู่ เสมอ
เพราะชีวิตไม่มีอะไรรับประกัน “จง
โยนขนมปังของเจ้าลงบนน ้ า” 
หมายความว่า ชีวิตมีโอกาสและ
เราต้องฉวยมันไว้ ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ  

 โซโลมอนไม่ส่งเสริมมุมมองที่มี
แต่ความท้อแท้สิ้นหวัง ชีวิตไม่
แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเราไม่
ควรทําอะไรเลย  

เราต้องมีจิตวิญญาณของ 
การไว้วางใจและการผจญภัย  

คือเผชิญความเส่ียง  
และโอกาสของชีวิต 

ด้วยความกระตือรือร้นและความเชื่อ 
โดยมีพระเจ้าเป็นผู้น าทาง 

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน ข้อ 4 
การรอให้ทุกอย่างดีพร้อมก่อนอาจ
หมายถึงความเฉ่ือยแฉะ  
 เรื่องนี้ประยุกต์ใช้กับชีวิตฝ่าย
วิญญาณของเราได้ ถ้าเรามัวแต่รอ
เวลาที่ เหมาะสมและสถานที่ที่ดี
ก่อนจึงอ่านพระคัมภีร์ เราจะไม่มี
วันได้เริ่มอ่าน  
 ถ้าเรามัวแต่รอให้คริสตจักรที่    
ดีพร้อมก่อนเราจะไม่มีวันได้ไป
คริสตจักร ถ้าเรามัวแต่รอพันธกิจที่
ดีไร้ที่ติเราจะไม่มีวันได้รับใช้  
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 จงก้าวออกไปสู่การเติบโตฝ่าย
วิญญาณเดี๋ยวนี้ อย่ามัวแต่รอสถาน-
การณ์ที่อาจไม่มีวันเกิดขึ้นเลย 
 ขณะนี้เรารอคอยอะไรอยู่ ถ้าเรา
ยังไม่มั่นใจว่านั้นเป็นน้ําพระทัย 
พระเจ้าหรือไม่นั้น  

การรอคอยก็เป็นส่ิงท่ีดี  
แต่เราต้องไม่เป็นคน

ผลัดวันประกันพรุ่งหรือขี้เกียจ  
แล้วเอาการรอคอยมาเป็นข้ออ้าง  

 อะไรที่ถูกต้องปรากฏในพระ -
วจนะของพระเจ้าแล้ว ให้เราทําเลย 
และทูลขอการทรงนําเป็นขั้นๆ    
ไปในรายละเอียด ซึ่งถ้าพระเจ้า
ต้องการให้เราเปลี่ยนทิศทาง และ
มั่นใจว่านั่นเป็นเสียงพระเจ้าจริงๆ 
ไม่ใช่เสียงของเราเอง เราจึงค่อย
เปลี่ยนแปลง 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่ง
เป็นโคมส่องเท้าเรา ให้เรารู้ว่า เรา
ควรจะดํา เนินชีวิ ตอย่ างไร ให้
ถูกต้อง 

 อธิษฐานขอการทรงนําจากพระ-
เจ้า ให้เรามีสติปัญญาที่จะประยุกต์
พระวจนะของพระเจ้าในแต่ละครั้ง
ที่เราเฝ้าเดี่ยว ในการที่เราฟังคํา
เทศนา เพื่อเราจะสามารถนํามาใช้
ในชีวิตของเราเพื่อเป็นการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



52 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 

วันที่ 19 มิถุนายน   
ปัญญาจารย์ 11:7-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
11:7-8 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7,8   
โซโลมอนไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย
จนเกินไป 
ใน 11:7-12:14 โซโลมอนหนุนใจ  
ให้เราชื่นชมยินดีทุกวัน แต่ต้องจํา
ไว้ว่านิรันดร์กาลนั้นยาวไกลกว่า
ช่วงชีวิตอันแสนสั้นของคน  

 พระธรรมสดุดี 90:12 กล่าวว่า 
“ขอทรงสอนขา้พระองคท์ัง้หลายให้
นบัวนัคนืของตนเพือ่จะไดม้จีติใจที ่
กอปรดว้ยสตปิญัญา”  
 คนฉลาดจะไม่คิดถึงแต่เหตุ -
การณ์ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่  
พวกเขาจะมีสายตาที่ยาวไกลไปถึง 
นิรันดร์กาล  
 จงตัดสินใจสิ่งต่างๆ จากมุมมอง
ของพระเจ้า ลองคิดถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจไปแล้ว   
สิบปีและจนถึงนิรันดร์กาล  

จงด าเนินชีวิตด้วยทัศนคติที่ว่า 
แม้ชีวิตเราส้ัน  

เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ 
 และสําหรับเรา อะไรคือหลักการ
ในการดําเนินชีวิตของเรา และเรา
วางแผนชีวิตของเราอย่างไร? 
 สําหรับผมเองนั้น ผมวางแผนที่
จะใช้ชีวิตและทุกส่วนในชีวิตเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้ทุกสิ่งที่
เรามีไม่ว่าจะเป็นความสามารถ 
ฐานะ ครอบครัว การรับใช้  
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 สิ่งหนึ่ งที่ผมพูดกับสมาชิกใน
คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ที่ผม
เป็นศิษยาภิบาลคือ สุดยอดของ
ครอบครัวของผมคือ การที่ลูกของ
เราทุกคนเดินไปกับพระเจ้าและรับ
ใช้พระองค์ 
 สําหรับพี่น้องทุกท่าน เราได้
วางแผนระยะยาวในชีวิตของเรา
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อ ธิ ษ ฐ าน ม อ บชี วิ ต ข อ ง เ ร า 
ครอบครัวของเราให้กับพระเจ้า 
บอกกับพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า 
ขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์และ 
ทุกอย่างในชีวิตของพระองค์ เพื่อ
พระองค์ ให้เป็นไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค์” 
 อธิษ ฐานขอพระ เจ้ าทร ง ให้
ความคิดและการทรงนํากับเรา   
ว่าพระองค์จะทรงนําชีวิตของเรา 
ในแต่ละขั้นอย่างไร  

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



54 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 

วันที่ 20 มิถุนายน   
ปัญญาจารย์ 11:9-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
11:9-10  ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9,10 
เรามักจะได้ยินคนพูดกันว่า “ไม่
เป็ น ไ รหรอก ”  แต่ เ ร าก็ มั ก จ ะ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไม่ได้  
มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต  
 

 สิ่งที่เราทําตอนหนุ่มสาวล้วนมี
ผ ล แ น่ น อ น  ส นุ ก กั บ ชี วิ ต ไ ด้
ในตอนนี้ แต่อย่าทําสิ่งใดที่ทําให้
เราหมดสนุกกับชีวิตเมื่อแก่ตัวลง
ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ศีลธรรม 
หรือจิตวิญญาณ 
 ให้เราจําพระธรรมสองข้อนี้ให้ดี 
เพราะทุกสิ่งที่เรากระทําจะส่งผล
อย่างแน่นอน ตอนนี้ที่โซโลมอน
บอกว่า ถ้าใจอยากจะทําอะไรก็ทํา
ไป แต่อย่าลืมว่าผลของมันจะตาม 
มาอย่างแน่นอน  
 เช่นถ้าเราขี้เกียจไม่อ่านหนังสือ 
เราก็ไม่มีความรู้  เราก็สอบเข้า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ และถ้าหาก
เราฟลุ๊คเข้าไปได้ เราก็ไม่จบ และ
แม้เราฟลุ๊คจบ เราก็ไม่มีความรู้ที่
จะทํางานนั้นๆ  
 หรือคนที่ไม่อยากมาคริสตจักร 
ไม่อยากศึกษาพระวจนะ ไม่อยาก
ฟังคําสอน คนนั้นก็จะไม่มีหลักการ
ในการดําเนินชีวิต แล้วชีวิตของ
เขาก็ไม่มีหลักการ และผลก็จะโผล่
อ อ กมาอ ย่ า ง แน่ น อ น ใน ชี วิ ต
ครอบครัว  
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ดังนั้น เราอย่าไว้วางใจ 
ความปรารถนาของเรา  

เพราะจิตใจเราเป็นตัวหลอกลวง 
 เราต้องน าจิตใจความคิดเรา 
มาอยู่ภายใต้พระคริสต์ 

 เรามีความปรารถนาอะไรบ้าง
ขณะนี้  และความปรารถนานั้น
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องความ-
คิดของเราให้พ้นจากการล่อลวง
ของซาตาน และทูลขอพระเจ้าทรง
นําความคิดของเราที่ทุกครั้งที่เรา
ฟังพระวจนะและศึกษาพระวจนะ 
เราจะมีความสามารถจากพระองค์
ที่จะจดจําและนํามาใช้ในชีวิตของ
เราได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าใส่ความ 
คิดที่ถูกต้องให้กับจิตใจของเรา 
และให้จิตใจ ความคิดของเราเป็น 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 21 มิถุนายน   
ดาเนียล 6:1-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 6:1-15 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8,9 
ในบาบิโลน พระดํารัสของกษัตริย์
คือกฎหมาย แต่ในเปอร์เซียเมื่อ
ตรากฎหมายออกมาแล้ว แม้แต่
กษัตริย์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
อะไรได้  
 กษัตริย์ดาริอัสเป็นนักปกครอง
บ้านเมืองที่มีความสามารถ แต่
จุดอ่อนมากๆ ของพระองค์คือ 
ความเย่อหยิ่ง  

 เพื่อใช้ความหยิ่งของพระองค์ให้
เป็นประโยชน์ พวกข้าราชการจึง
หว่านล้อมให้พระองค์ออกพระราช
กฤษฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรให้
พระองค์เองเป็นเทพเจ้าเป็นเวลา 
30 วัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้  แม้แต่
ข้าราชการที่มีความสําคัญอย่าง
ดาเนียลก็ไม่อาจเปลี่ยนได้  
 ตัวอย่างของพระราชกฤษฎีกา
อีกฉบับหนึ่งที่ไม่อาจยกเลิกได้ของ
ชาวมีเดียและเปอร์เซียอยู่ในพระ
ธรรมเอสเธอร์ 8:8 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 1-3  ถึงตอนนั้น ดาเนียลมีอายุ 
80 กว่าปีแล้ว และเขาเป็นหนึ่งใน
สามของผู้นําที่บริหารบ้านเมืองใน
สมัยกษัตริย์ดาริอัส  
 ดาเนียลต้องทํางานกับคนที่ไม่
เชื่อในพระเจ้า แต่เขาก็ทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ-
สามารถมากกว่าคนอื่นๆ  
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 ดังนั้นเขาจึงเป็นที่จับตาของ
กษัตริย์และได้ดํารงอยู่ในตําแหน่ง
ที่มีเกียรติ 

วิธีหนึ่งท่ีจะเป็นพยานที่ดี 
กับนายจ้างที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็คือ 
เราต้องท างานอย่างขยันขันแข็ง 

และมีความรับผิดชอบ  
 เราทําให้นายจ้างของเราเห็น 
พระเจ้าได้มากแค่ไหน? 
__________________________
__________________________ 
 ดังนั้น ในฐานะที่ เราเป็นคริส -
เตียน เราต้องสําแดงพระคริสต์
ด้วยการทํางานให้เกิดผล มีประ-
สิทธิภาพ  
 บางคนคิดว่า การประกาศคือ
การที่เราพูดเรื่องพระเจ้าให้กับคน
อื่นฟัง และเป็นพยานว่าพระเจ้า
ทรงช่วยเราอย่างไร นั้นก็ดี แต่ไม่
พอ เราต้องสําแดงเป็นการกระทํา
ด้วยว่า คนที่มีพระเจ้านั้นจะสัตย์
ซื่อ ยินดีทํางานหนัก มีคําพูดแห่ง
การหนุนน้ําใจ จนคนอื่นสัมผัสได้
ว่า เราไม่เหมือนคนอื่น  ซึ่งนี่จะ  

เป็นคําพยานที่หนักแน่นที่คนอื่น
ปฏิเสธไม่ได ้
 

ข้อ 4,5 ข้าราชการที่อิจฉาตาร้อน
ไม่สามารถหาข้อตําหนิในชีวิตของ
ดาเนียลได้ ดังนั้นพวกเขาจึงโจมตี
ด้านศาสนาแทน  
 ถ้าเราเจอคนที่วิพากษ์วิจารณ์
ความเชื่อของเราเพราะความอิจฉา
ริษยา จงยินดีที่เราถูกวิจารณ์เรื่อง
นี้ เพราะเรื่องศาสนาอาจจะเป็น
เรื่องสุดท้ายที่พวกเขาจะหาเรื่อง
วิจารณ์ได้  

จงตอบสนองสถานการณ์เช่นนี้ 
โดยยึดม่ันในความเชื่อ 

และใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นต่อไป 
แล้วจงจ าไว้ว่า 

พระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกส่ิง 
พระองค์ทรงสู้ศึกครั้งนี้แทนเรา 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเรา
และนําเราว่า เราจะสําแดงพระ- 
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คริสต์ให้คนในที่ทํางาน ในโรงเรียน 
ในครอบครัวเราอย่างไร เพื่อเขาจะ
สามารถเห็นพระคริสต์ในชีวิตของ
เรา และในที่สุดเขาก็จะมาหาพระ-
เจ้า และรับเชื่อในพระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มิถุนายน   
ดาเนียล 6:16-28 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 6:16-28 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 24 
ในสังคมเปอร์เซีย การลงโทษที่
โหดเหี้ยมเช่นนี้มีไว้สําหรับคนที่
วางแผนทําลายกษัตริย์โดยยั่วยุให้
พระองค์ทําสิ่งที่ไร้ความยุติธรรม 
(ดู อสธ.7:9,10 ด้วย)  
 พระพิ โรธอัน ใหญ่หลวงของ
กษัตริย์ทําให้บรรดาผู้ที่ปรักปรํา
ดาเนียลและครอบครัวของพวกเขา
ถูกประหารชีวิต  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
เสมอ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 21  ไม่มีใครแตะต้องชายหรือ
หญิงที่วางใจในพระเจ้า และเชื่อฟัง
พระประสงค์ของพระองค์ได้จนกว่า
พระเจ้าจะพาเขาไปจากโลก  
 การวางใจพระเจ้าเป็นสันติสุขที่
ไม่อาจหาอะไรมาเทียบได้ พระเจ้า
ผู้ทรงกอบกู้ดาเนียลจะทรงกอบกู้
เราด้วย  
 เราวางใจพระเจ้าด้วยสุดชีวิต
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

ขณะนี้เรามีอะไร 
ที่เราต้องวางใจพระเจ้าเป็นพิเศษ  
ให้เราให้ตัวอย่างของดาเนียลนี้ 
เป็นการดลจิตดลใจกับเรา 

ในความม่ันคง 
ที่เราจะยืนหยัดในพระองค์ 

 

ข้อ 25-27  กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 
เชื่อว่าพระเจ้าของอิสราเอลมีจริง 
เพราะทรงเห็นความซื่อสัตย์ของ
ดาเนียลและเพื่อนๆ ของเขา  
 และตอนนี้กษัตริย์ดาริอัสก็เชื่อ
ในฤทธิ์อํานาจของพระเจ้าเพราะ
ทรงเห็นว่าดาเนียลนั้นซื่อสัตย์ต่อ
พระเจ้าและพระเจ้าทรงช่วยกอบกู้
เขา  
 แม้ว่าดาเนียลจะเป็นเชลยในต่าง
แดน แต่เขาก็เป็นพยานกับกษัตริย์
ผู้ทรงอํานาจผ่านชีวิตที่อุทิศทุ่มเท
แด่พระเจ้าของเขาจนกษัตริย์ได้
เห็นพระเจ้า  
ถ้าเราก าลังอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 

จงฉวยโอกาสเป็นพยาน  
ถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า 

ในชีวิตของเรา 
จงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพื่อ 
พระองค์จะใช้ชีวิตเรา 
ให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น 
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อธิษฐาน 
 คิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้
เราในการผ่านปัญหาเรื่องการ
ต่อต้ าน ให้ เราใช้ เ วลานี้ ขอบ -
พระคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยกู้
นั้น ๆ  
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลขอสติปัญญา ไหวพริบ
กําลังที่เราจะเผชิญการต่อต้านได้ 
เพื่อว่าการตอบสนองของเรานั้นจะ
ไม่เป็นเหตุทําให้คนอื่นสะดุด จะไม่
ก้าวร้าว แต่คนจะสามารถเห็นการ
ช่วยกู้ของพระเจ้า และเห็นพระ -
คริสต์ได้ในสถานการณ์อันนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 23 มิถุนายน   
ดาเนียล 7:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 7:1-10 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
 ข้อ 1 ถ้าเรียงตามลําดับเวลาแล้ว 
เหตุการณ์ในบทนี้เกิดขึ้นก่อนบทที่ 
5 ในช่วงที่กษัตริย์เบลชัสซาร์เพิ่ง
ก้าวขึ้นสู่อํานาจ (ปี 553 ก่อน 
ค.ศ.) และดาเนียลอาจจะมีอายุหก
สิบปลายๆ แล้ว  
 หกบทแรกของพระธรรมดาเนียล
เป็นประวัติศาสตร์ หกบทสุดท้าย
เป็นนิมิตต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับอนาคต 
 

ข้อ 1 เป็นต้นไป ดาเนียลเห็นนิมิต
เป็นสั ตว์มหึ มาสี่ ตั ว  แต่ ละตั ว
หมายถึงอาณาจักรของโลก  
 นิมิตนี้ตรงกับความฝันของเนบู
คัดเนสซาร์ในบทที่ 2 ความฝันของ
พระองค์นั้นเป็นแง่มุมทางด้าน
การเมืองของอาณาจักรต่างๆ แต่
นิ มิ ต ข อ ง ด า เ นี ย ล เ ป็ น แ ง่ มุ ม
ทางด้านศีลธรรมของอาณาจักร
เหล่านั้น  
 ชนชาติเหล่านี้ที่จะเข้ามาปก -
ครองอิสราเอลเป็นชนชาติที่ชั่วร้าย
และโหดเหี้ยม แต่ดาเนียลก็ยังเห็น
ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอันยั่งยืน
ถาวรจะมาถึงและอาณาจักรของ
พระเจ้าจะมีชัยเหนืออาณาจักร
ทั้งหลายในโลก 
 
ข้อ 4-8 สิงโตที่มีปีกเหมือนนก
อินทรีย์หมายถึงบาบิโลนที่ได้รับ
ชัยชนะอย่างรวดเร็ว (รูปป้ันสิงโตมี
ปีกถูกขุดค้นพบในซากปรักหักพัง
ของบาบิโลน)  
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 หมีที่ฉีกกินสิงโตหมายถึงอาณา-
จักรเปอร์เซีย กระดูกซี่โครงสามซี่
ที่อยู่ในปากหมีหมายถึงชัยชนะ
ของศัตรูสามกลุ่ม  
 เสือดาวหมายถึงอาณาจักรกรีซ 
ปีกของมันหมายถึงการรบที่ได้รับ
ชัยชนะอย่างรวดเร็วของอเล็กซาน
เดอร์มหาราช พระองค์ทรงยึด
ครองดินแดนส่วนใหญ่ที่เจริญแล้ว
ในช่วงเวลาเพียงสี่ ปี  (334-330 
ก่อน ค.ศ.)  
 เสือดาวสี่หัวหมายถึงอาณาจักร
กรี ซ ที่ ถู ก แบ่ ง ออก เป็ น สี่ ส่ ว น
หลังจากที่อเล็กซานเดอร์สิ้นพระ-
ชนม์ไปแล้ว 
 สัตว์ตัวที่สี่หมายถึงอาณาจักร
โรมันและยุคสุดท้าย นักศึกษา 
พระคัมภีร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาของ
สัตว์ร้ายนั้นหมายถึงกษัตริย์สิบ
องค์ที่ จะปกครองเป็นช่วงสั้นๆ 
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงตั้งอาณาจักร 
นิรันดร์ของพระองค์ขึ้น  
 
 

 กษัตริย์ทั้งสิบองค์นี้ยังไม่ได้ขึ้น
ครองราชย์ในสมัยที่ยอห์นเห็นนมิิต
และบันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 
(วว.17:12)  
 เขาเล็กๆ เขาหนึ่งหมายถึงเจ้า    
ผู้ครองในอนาคตหรือหมายถึง
ปฏิปักษ์พระคริสต์ (ดู 2ธส.2:3,4 
ด้วย)  
 พระเจ้าทรงสําแดงให้เห็นจุดจบ
ของอาณาจักรทั้งหมดในโลก ซึ่ง
เป็นภาพที่ขัดแย้งกับภาพอาณา-
จักรนิรันดร์ของพระเจ้า 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนองในข้อ 10 
ดาเนียลเห็นพระเจ้าทรงพิพากษา
ประชาชนเป็นล้านๆ คน ขณะที่
พวกเขายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์  
 เราทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระ-
เจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและ
รายงานสิ่งที่เราทําในชีวิตของเรา  
 ถ้าวันนี้พระเจ้าจะทรงพิพากษา
ชีวิตของเรา พระองค์จะพูดเกี่ยว-
กับชีวิตของเราอย่างไร?  
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 ผลการวัดชีวิตของเรากับพระ -
ประสงค์ของพระองค์จะออกมา
อย่างไร?  

เราควรด าเนินชีวิตแต่ละวัน 
โดยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า 
เราต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 

เพื่อรายงานว่า 
เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างไร 

 เราคิดว่า อะไรคือรายงานชีวิต
ของเราที่จะถูกเปิดออกในวันนี้ 
และเราจะยินดีหรืออับอายสําหรับ
รายงานนั้นที่ถูกเปิดเผยออกมา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลกับพระเจ้าว่า เรามี
ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์
กับพระองค์ มีชีวิตที่เดินในความ
เชื่อ มีกําลังในการเผชิญกับการ
ทดลอง การล่อลวง และชนะตัวเอง
ติดตามพระองค์ไป ทูลขอกําลังและ 
การดลจิตดลใจจากพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์ที่จะช่วยเราในการมีชีวิต
เช่นนี้ได้ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 24 มิถุนายน   
ดาเนียล 7:11-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 7:11-14 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 11,12 
สัตว์ที่ถูกฆ่าตัวนี้หมายถึงการล่ม
สลายของอาณาจักรโรมัน 
  ในขณะที่สัตว์ตัวนี้ถูกทําลาย 
สัตว์ตัวอื่นๆ ได้รับอนุญาตให้มี
ชีวิตอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
 ผู้คนจะจดจําอาณาจักรต่างๆ 
(หรือวัฒนธรรมต่างๆ ของพวก
เขา) ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็
ตาม  

 ประวัติศาสตร์ไม่ได้จบลงเมื่อ
พระเจ้าทรงยื่นมือเข้ามาพิพากษา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13,14 
“ผู้ ห นึ่ง เห มือนบุตรมนุษย์ ” 
หมายถึงพระมาซีฮา พระเยซูทรง
ใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ เพื่อกล่าวถึง
พระองค์เอง (มธ.26:64; ลก.21:27; 
ยน.1:51)  
 หมู่ เ มฆแห่ งฟ้ า ส ว ร ร ค์ เ ป็ น
เครื่องหมายบอกว่าบุตรมนุษย์คือ
พระเจ้า  
 ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม เมฆ
เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงถึงพระ-
บารมีของพระเจ้าและการทรงสถิต
อยู่ของพระองค์  
 เหตุการณ์ที่พระเกียรติสิริของ
พระเจ้าปรากฏในเมฆถูกบันทึกไว้
ในพระธรรมอพยพ 16:10 และ 
19:9 เมื่อพระองค์ประทานบท- 
บัญญัติบนภูเขาซีนาย 
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 เมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้แล้ว 
เรารู้สึกอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะใน
ฐานะที่เราเป็นธรรมิกชนที่ได้รับ
การชําระโดยโลหิตของพระองค์ 
และยังเป็นธรรมิกชนที่ละทิ้งตัวเอง 
แบกกางเขนของตน และตามพระ
เยซูคริสต์ไป  

ซึ่งในวันสุดท้ายของโลก  
เราจะอยู่ร่วมกับธรรมิกชน 
ผู้รับการไถ่ในโลกนี้ทั้งหมด 

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่  
 เพราะวันนั้นจะเป็นวันแห่งชัย
ชนะที่พระมาซีฮาได้ให้ซาตานอยู่
ใต้พระบาทของพระองค์  
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะมีความ-
รู้สึกอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้ยกย่องพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์จากพระธรรม
สดุดี 145 อธิษฐานสรรเสริญจาก
พระธรรมบทนี้ จนกระทั่งพระธรรม
สดุดีบทนี้เป็นคําสรรเสริญจากส่วน
ลึกหัวใจของเรา 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 25 มิถุนายน   
ดาเนียล 7:15-28 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 7:15-28 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 ทั้งเขาสิบเขาและกษัตริย์
สิบองค์ถูกกล่าวไว้ในพระธรรม
วิวรณ์ 17:12 และก็มีการกล่าวถึง
นิ้วเท้าทั้งสิบนิ้วของรูปปั้นในความ
ฝันของกษัตรย์ เนบูคัดเนสซาร์ 
(2:41,42)  
 แม้ว่านักวิชาการไม่ได้กล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่ากษัตริย์ทั้งสิบองค์
หมายถึงผู้ใด แต่พระธรรมวิวรณ์ 
17:12-14 เตือนเราว่ากษัตริย์เหล่านี้ 

จะทําสงครามกับพระคริสต์ และ
พระคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์จะ
ได้รับชัยชนะ  
 กษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่ถูกกล่าวถึง
ในข้อ 24 คือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ที่
จะมาในภายภาคหน้าตามที่กล่าว
ไว้ในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:3,4 
 

ข้อ 25 แม้วลี “หนึ่งวาระ  สอง
วาระ  กบัครึง่วาระ” นั้นยังหา
ข้อสรุปเรื่องความหมายไม่ได้  
 แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบอกดาเนียล
ว่าการข่มเหงจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปใน
ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น  
 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทาน
อาณาจักรของพระองค์ ให้ แก่
ประชากรของพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18 
“บรรดาวิสทุธิชนแห่งองคผ์ูส้งูสุด” 
หมายถึงอิสราเอลแท้ คือประชากร
ที่พระเมสสิยาห์ทรงปกครอง  
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 พระเยซูคริสต์ประทานอาณา -
จักรให้แก่อิสราเอลใหม่ นั่นก็คือ
คริสตจักรของพระองค์ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันของผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์  
 การสถาปนาอาณาจักรพระเจ้า
จะเกิดขึ้นหลังจากการเสด็จมาของ
พระคริสต์ และผู้เชื่อทุกคนจะเป็น
พลเมืองของอาณาจักรของพระเจ้า 
(ดู 7:22, 27)  
 แม้ว่าพระเจ้าอาจจะทรงยอมให้
การข่มเหงเกิดขึ้นต่อไปอีกขณะ 
หนึ่ง แต่จุดหมายปลายทางของผู้ที่
ติดตามพระองค์ก็คือพวกเขาจะ
เป็นเจ้าของอาณาจักรของพระเจ้า
และอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็น
นิตย์ 

นี่คือความม่ันใจส าหรับเรา 
ที่เป็นผู้เชื่อและ 

สาวกที่ติดตามพระคริสต์  
เพราะแม้ในโลกนี้เราอาจจะต้องเจอ
การข่มเหง อาจจะผิดพลาด และ

พ่ายแพ้บ้าง  
แต่พระเจ้าทรงเป็นชัยชนะของเรา  

 
 

 พระองค์ทรงให้พระเยซูตายบน
ไม้กางเขน และวันที่ 3 พระองค์
ทรงฟื้นขึ้นมาซึ่งหมายถึงชัยชนะ
อย่างเบ็ดเสร็จของพระองค์เหนือ
ซาตาน และพระองค์ทรงเป็นชัย
ชนะของเราด้วย 
 ดังนั้นให้เราเดินด้วยความเชื่อ 
และความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ 
พระมาซีฮาของเรา 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศถึงการติดสนิท
ขอ ง เ ร ากั บพ ร ะ เ ยซู ค ริ ส ต์ ใ น 
พระธรรมยอห์น 15.1-17 เพื่อชัย
ชนะที่เราจะได้รับนั้น เพราะเราติด
สนิทกับพระองค์  ไม่ ใช่ เพราะ
ความสามารถของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 26 มิถุนายน   
ดาเนียล 8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 8 ช้าๆ  
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 3 เขาทั้งสองหมายถึงกษัตริย์
สององค์ของมีเดียและเปอร์เซีย 
(8:20)  
 เขาที่ยาวกว่าหมายถึงอํานาจ
ปกครองของเปอร์เซียที่มีมากขึ้น
ในอาณาจักรมีเดียและเปอร์เซีย 
 

ข้อ 5-7  “แพะผู้ ”    หมายถึ ง
อาณาจักรกรีซ และ “เขาโดดเด่น” 
ของมันหมายถึงอเล็กซานเดอร์ 
มหาราช (8:21)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
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 นี่คือคําพยากรณ์ที่น่าแปลกใจ
มาก เพราะขณะที่พระเจ้าประทาน
คําพยากรณ์นี้แก่ดาเนียล กรีซยัง
ไม่ได้เป็นมหาอํานาจ  
 อเล็กซานเดอร์มหาราช ทรง
พิชิตโลกได้อย่างรวดเร็วและ ด้วย 
กลยุทธ์ทางการทหาร ซึ่งตีความ 
หมายได้จากการเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็วของแพะในคําพยากรณ์นี้  
 เข าสอง เขาที่ หั ก ไปนั้ น เป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกว่าอเล็กซาน -
เดอร์ทรงทําลายอาณาจักรเปอร์ -
เซียทั้งสองส่วน 
 
ข้อ 8  อเล็กซานเดอร์มหาราช
สิ้นพระชนม์ในวัยสามสิบพรรษา 
ซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์ทรงเรือง
อํานาจสูงสุด  
 อาณาจักรของพระองค์แตกเป็น
สี่ส่วนภายใต้การปกครองของนาย
พลสี่คน ได้แก่ ทอเลมี ที่ 1 แห่ง
อียิปต์และปาเลสไตน์ เซลูคัสแห่ง
บาบิโลนและซีเรีย ไลซิมาคัสแห่ง
เอเชียน้อย และอันติพาเทอร์แห่ง
มาเซดอนและกรีซ 

ข้อ 9  อิสราเอล “แผ่นดินอัน
รุ่งโรจน์” ถูกกษัตริย์อันทิโอคัสที่ 
4 เอปิเฟเนส (เขาเล็ก) โจมตี ใน
ศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาล  
 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่
แปดของอาณาจักรเซลูซิด (บาบิ
โลนและซีเรีย) พระองค์ปลดมหา
ปุโรหิต ปล้นพระวิหารและนําการ
นมัสการแบบกรีกเข้ามาแทนการ
นมัสการพระเจ้า  
 คําพยากรณ์เกี่ ยวกับเขาที่มี
อํานาจนี้จะเป็นจริงในอนาคตเมื่อ
ปฏิปักษ์พระคริสต์มา  
 

ข้อ17 ในกรณีคําว่า “กาลอวสาน” 
หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่สิ้นสุดการ
เป็นเชลยจนถึงพระคริสต์เสด็จ
กลับมาครั้งที่สอง  
 หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัย
ของอันทิโอคัสที่ 4 เอปิเฟเนสจะ
เกิดซ้ําอีกและหนักขึ้นก่อนที่พระ
คริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองไม่
นานนัก  
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 ในช่วงนั้นพระเจ้าจะทรงจัดการ
กับอิสราเอลด้วยวิธีที่แตกต่างไป
จากเดิมมาก พระองค์จะลงวินัย
พวกเขาผ่านมือของชนต่างชาติ 
บางครั้งช่วงนี้ถูกเรียกว่า “เวลา
ก าหนดของคนต่างชาติ” (ลก.
21:24) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ขอ้ 25 
องค์จอมเจ้านายองค์นี้ก็คือพระเจ้า
นั่นเอง ไม่มีใครที่มีอํานาจพอที่จะ
โค่นกษัตริย์ที่ดาเนียลเห็นในนิมิต
ได้ แต่พระเจ้าจะทรงคว่ํากษัตริย์
องค์นี้ลง  
 มีรายงานว่าอันทิโอคัสที่ 4 เอปิ-
เฟเนสคลุ้มคลั่งและสิ้นพระชนม์   
ในเปอร์เซียเม่ือปี 164 ก่อน ค.ศ.  

ดังนั้นไม่ว่าศัตรูของพระเจ้า 
จะมีอ านาจมากเพียงใด  

เราก็ไม่ควรทิ้งความเชื่อของเรา 
หรือส้ินหวัง  

เพราะฤทธ์ิเดชและความยุติธรรม 
ของพระเจ้าจะชนะเสมอ 

 

 เพราะเราอยู่ ในสงครามฝ่าย
วิญญาณ แม้ซาตานมันจะต่อสู้เรา 
และอาจจะชนะบางครั้ง แต่ในที่สุด
แล้วมันก็จะพ่ายแพ้ต่อองค์จอม
เจ้านายคือพระเจ้าของเราอย่าง
แน่นอน ดังนั้น จงให้เรายืนหยัดใน
ความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า
อย่างมั่นคง 
 เราได้พัฒนาความเชื่อในพระเจ้า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ในฮีบรู 11:1-3 ได้กล่าวไว้ว่า  
1 ความเชือ่คือความแน่ใจในสิง่
ที ่เราหวังไว้   เ ป็นความรู้ สึก
มัน่ใจว่า  สิง่ทีย่งัไม่ได้เหน็นัน้มี
จริง 2. โดยความเชือ่น้ีเองคนใน
สมยัก่อนกไ็ด้รบัการรบัรองจาก
พระเจ้า 3โดยความเชือ่น้ีเอง  เรา
จึงเข้าใจว่า  พระเจ้าได้ทรงสร้าง 
กลัปจกัรวาล  ด้วยพระด ารสัของ
พระองค์  ดงันัน้สิง่ทีม่องเห็นจึง
เป็นสิง่ทีเ่กิดจากสิง่ทีไ่ม่ปรากฏ
ให้เหน็ 
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 ให้เราพิจารณาพระวจนะของ
พระเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อในฮีบรูนี้ 
และให้เราประกาศพระธรรมตอนนี้
เป็นคําอธิษฐานในวันนี้ของเรา 
เพื่อความเข้าใจเรื่องความเชื่อจะ
ซึมเข้าไปในห้วงความคิดของเรา 
และทําลายป้อมปราการในความ-
คิดของเราเสีย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 27 มิถุนายน   
ดาเนียล 9:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 9:1-10 
ช้าๆ  1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้เมื่อดาเนียล   
รู้ว่า การเริดร้างของกรุงเยรูซาเล็ม
จะสิ้นสุดลงแล้ว เขาได้ตอบสนอง
อย่างไรบ้าง? (ข้อ 3) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี ใน 
ข้อ 2,3 ดาเนียลวิงวอนต่อพระเจ้า
ให้พระองค์ทรงนําประชากรของ
พระองค์กลับคืนสู่แผ่นดินของพวก
เขาตามพระสัญญาของพระองค์  
 ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้บันทึก
ไว้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้พวก
เชลยกลับไปยังดินแดนของพวก- 

เขาจนกว่าจะครบ 70 ปี (ยรม.25: 
11, 12; 29:10)  
 ดา เนี ย ล รู้ คํ า พ ย าก ร ณ์ข อ ง    
เยเรมีย์และตระหนักว่าช่วงเวลา 
70 ปีกําลังจะสิ้นสุดลง 
 
ข้อ 6 พระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะ
หลายคนมาพูดกับประชากรของ
พระองค์ตลอดระยะเวลาหลายปี 
แต่ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นกลับถูก
มองข้าม  
 ความจริงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกิน
กว่าจะฟัง พระเจ้ายังคงตรัสอย่าง
ชัดเจนและถูกต้องผ่านทางพระ
คั มภี ร์ ห รื อ ผ่ าน ทา งนั ก เทศน์ 
อาจารย์ และเพื่อนที่ห่วงใยเราด้วย  
 บางครั้ งความจริ งทํ า ให้ เ ร า
เจ็บปวด และเราอยากฟังถ้อยคําที่
สบายหูมากกว่าแม้จะไม่จริง  
 ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะรับข้อความ
ที่มาจากพระเจ้าเราอาจจะกําลัง
พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยน -
แปลงที่อาจสร้างความเจ็บปวดให้
เราก็เป็นได้  
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อย่าฟังส่ิงท่ีรื่นหูแต่ไม่จริง  
ซึ่งจะน าการพิพากษา 
อันหนักหนามาให้  

จงยอมรับความจริงแม้มันจะเจ็บปวด 
ความจริงเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 เป็น
ต้นไป 
ในคําอธิษฐานของดาเนียลที่วิงวอน
เพื่อชนชาติอิสราเอล เขาสารภาพ
บาปของตนโดยใช้คําสรรพนาม 
“ข้าพระองค์ทั้งหลาย” ตลอดคํา
อธิษฐานนั้น  
 ในยามทุกข์ยาก เราอาจจะโยน
คว าม ผิ ด ให้ กั บผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง
ง่ายดายและหาข้อแก้ตัวให้กับการ
กระทําของเราเอง  
 ถ้าจะมีคนอิสราเอลสักคนที่   
เป็นผู้ชอบธรรม คนนั้นคงจะเป็น
ดาเนียล แต่เขาก็ยังสารภาพบาป
ของตนเองและต้องการการอภัย
จากพระเจ้า  
 

แทนที่เราจะโยนความผิดให้กับผู้อื่น 
จงหันกลับมามองที่ตัวเราเองก่อน 
และจงสารภาพบาปของเราเอง 

ต่อพระเจ้า 
 นี่คือท่าทีของการอธิษฐานเผื่อ
ชุมชนหรือส่วนรวมที่ถูกต้อง หรือ
แม้แต่ในการอธิษฐานที่คริสตจักร 
ที่ เราต้องไม่อธิษฐานกล่าวโทษ
ผู้อื่น และอธิษฐานยกตัวเองขึ้น 
  ให้เราเอาดาเนียลเป็นตัวอย่างที่
เราจะเอาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
การอธิษฐานนั้น แม้เราไม่ได้ทํา
บาปนั้น แต่ดาเนียลก็แสดงท่าทีที่มี
ส่วนสารภาพบาปนั้นด้วย 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ
เรา แม้ว่า เราจะผิดพลาด ทําบาป 
กบฏต่อพระเจ้า พระองค์ก็ยังทรงมี
พระกรุณาต่อเรา ยกโทษเรา ให้
อภัยเรา และให้โอกาสกับเราที่จะ
กลับมาเสมอ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มิถุนายน   
ดาเนียล 9:11-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 9:11-19 
ช้าๆ  2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรเป็นเหตุ
ให้เยรูซาเล็มและประชากรของพระ
เจ้าเป็นที่เยาะเย้ยท่ามกลางคนทั้ง
ปวง? (ข้อ 16) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 18 
ดาเนียลทูลขอพระเมตตาจากพระ
เจ้า เขาไม่ได้ทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์ เพราะเขารู้ว่าประชา-
กรอิสราเอลสมควรได้รับพระพิโรธ
และการลงโทษจากพระเจ้า  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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พระเจ้าทรงส่งความช่วยเหลือมาให้
ไม่ใช่เพราะเราสมควรได้รับ 

ความช่วยเหลือนั้น  
แต่เพราะพระองค์ทรงต้องกา 
รส าแดงพระเมตตาคุณ 
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์  

 ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเราเพราะ
ความบาปของเรา เราจะต่อว่าพระ
เจ้าได้อย่างไร และเมื่อพระองค์
ทรงเมตตาเราทั้งๆ ที่เราสมควรจะ
ได้รับโทษ เราจะไม่สรรเสริญหรือ
ขอบพระคุณพระเจ้าเลยหรือ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11-13 
ดาเนียลเอ่ยถึงคําสาปแช่งที่บันทึก
ไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
28  
 พระเจ้าประทานทางเลือกให้แก่
ชนอิสราเอล นั่นคือพวกเขาจะเชื่อ
ฟังพระองค์และรับพระพร หรือจะ
ดื้อรั้นและพบกับการสาปแช่ง  
 ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพื่อนํา
ประชากรของพระเจ้าให้หันกลับมา
หาพระองค์  

เม่ือเราเผชิญ 
สถานการณ์ที่ยากล าบาก  
เราควรถามตัวเองว่า 

พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไรหรือไม่ 
ที่ส่งการพิพากษามา  

 ถ้าเราคิดว่าพระองค์ทรงมีเหตุผล 
เราต้องรีบขอการอภัยจากพระองค์
ทันที จากนั้นเราจึงจะสามารถทูล
ขอให้พระองค์ช่วยเราให้ผ่านพ้น
ความทุกข์ยากของเราได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
27 ที่พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง
และความรอดของเรา อธิษฐาน
ออกเสียงจากพระธรรมตอนนี้จน
พระธรรมตอนนี้เป็นคําอธิษฐาน
ส่วนตัวของเราต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 29 มิถุนายน   
ดาเนียล 9:20-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 9:20-27 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24,25 แต่ละวันของช่วง 70 
สัปดาห์ (“เจ็ดสิบของเจ็ด”) อาจจะ
หมายถึงหนึ่งปี พระคัมภีร์มักจะใช้
ตัวเลขกลมๆ เพื่อสื่อสารให้ตรง
เป้าหมาย  
 ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูตรัสว่า 
เราต้องอภัยให้ผู้อื่น “เจ็ดสิบเจ็ด
ครั้ง” (มธ.18:22)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
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…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 พระองค์ไม่ได้หมายความตาม
ตัวอักษรว่าเราต้องอภัยให้ผู้อื่น 77 
ครั้งเท่านั้น แต่หมายความว่าเรา
ควรจะอภัยให้แก่ผู้อื่นเสมอ  
 ในทํานองเดียวกันนักวิชาการ
บางคนเห็นว่าตัวเลข 70 สัปดาห์
เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย
ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่ง แต่บางคนก็
ตีความหมายตามอักษรว่าหมาย-
ถึง 70 สัปดาห์ หรือ 490 ปี  
 สังเกตว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระ-
ชนม์ในปลายสัปดาห์ที่ 69 (คือ 
483 ปีต่อมา)  
 บางคนตีความหมายว่าสัปดาห์ที่ 
70 หมายถึงช่วงที่เกิดภัยพิบัติใหญ่
เจ็ดปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ดังนั้นตัวเลขนี้จึงเป็นสัญลักษณ์
ที่อาจหมายถึงทั้งการเสด็จมาครั้ง
แรกและครั้งที่สองของพระเยซู
คริสต์  
 “คูเมือง” อาจจะหมายถึงคูคลอง
หรือร่องน้ํา ซึ่งแสดงว่าเยรูซาเล็ม
จะถูกสร้างขึ้นใหม่จนเป็นเมืองที่
สมบูรณ์พร้อม 

ข้อ 26,27 มีการอภิปรายกันมาก
เกี่ยวกับตัวเลข เวลา และเหตุ -
การณ์ในพระคัมภีร์ข้อนี้  
 อย่างน้อยมีสามทัศนะด้วยกันคือ  
[1] คําพยากรณ์นี้เป็นจริงแล้วเมื่อ
อันทิโอคัสที่  4 เอปิเฟเนสทําให้ 
พระวิหารเป็นมลทินในปี 168-167 
ก่อน ค.ศ. (ดู 11:31)  
[2] คําพยากรณ์นี้เป็นจริงแล้วเมื่อ
นายพลชาวโรมันที่ชื่อทิตัสทําลาย
พระวิหารในปี ค.ศ. 70 และชาวยิว
หนึ่งล้านคนถูกฆ่าในเหตุการณ์
ดังกล่าว หรือ  
[3] คําพยากรณ์นี้จะเป็นจริงในภาย
ภาคหน้าผ่านทางมือของปฏิปักษ์
พระคริสต์ (ดู มธ.24.15) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 23 
เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงสดับ
ฟังและตอบคําอธิษฐานของเรา
เหมือนที่ทรงตอบคําอธิษฐานของ
ดาเนียล 
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 เราได้อธิษฐานพระเจ้าในเรื่อง
อะไรบ้าง เรามั่นใจได้ว่า พระเจ้า
จะทรงตอบคําอธิษฐานเราอย่าง
แน่นอน อุปสรรคสําคัญที่เราไม่ได้
รับคําตอบ เพราะเราขอผิด  
 ก่อนที่เราจะอธิษฐานอะไร เรา
ต้องมั่น ใจก่อนว่ า  นั่น เป็นน้ํ า -
พระทัยของพระเจ้า  
ดังนั้น การฟังพระสุรเสียงพระเจ้า 

จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการที่เราจะได้รับค าตอบ 

ตามค าอธิษฐานนั้น 
 ขณะนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างที่กําลัง
อธิษฐานอยู่  และเราได้แสวงหา 
น้ํ าพระทัยของพระเจ้าสําหรับ
เรื่องๆ นี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานแสวงหาน้ําพระทัยของ
พระเจ้าสําหรับเรื่องที่ เป็นความ
ต้องการของเราขณะนี้ และถ้าเป็น
น้ํ าพระทัยพระเจ้ าแล้ว  ให้ เรา
อธิษฐานทูลต่อพระองค์ ซึ่งพระเจ้า
จะตอบเราอย่างแน่นอน 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 30 มิถุนายน   
ดาเนียล 10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ดาเนียล 10 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป นี่คือนิมิตสุดท้าย
ของดาเนียล (536 ก่อน ค.ศ.)  
 เขาเห็นนิมิตเป็นสงครามฝ่าย
วิญญาณครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประชากรของพระ เจ้ าและผู้ ที่
ต้องการทําลายพวกเขา 
 นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์
ทอเลมี (กษัตริย์ทางตอนใต้) และ 

ราชวงศ์เซลูซิด (กษัตริย์ทางตอน
เหนือ) 
 

ข้อ 20,21 สงครามฝ่ายสวรรค์จะ
เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้กับเปอร์เซียและ
กรีซ สองชนชาตินี้ จะมีอํานาจ
เหนือประชากรของพระเจ้า  
 “เทพ” ที่ชั่ วร้ายหรือมารเป็น
สัญลักษณ์หมายถึงทั้งเปอร์เซีย
และกรีซ แต่พระเจ้าทรงควบคุม
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ
พระองค์ทรงบันทึกทุกเหตุการณ์
ไว้ใน “หนังสือแห่งสัจธรรม” แล้ว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12,13 
แม้ว่าพระเจ้าจะทรงส่งทูตสวรรค์
มาช่วยดาเนียล แต่ผู้มีอํานาจฝ่าย
วิญญาณ (“ เทพแห่งอาณาจักร
เปอร์เซีย”) ขัดขวางทูตสวรรค์นั้น
เป็นเวลาสามสัปดาห์  
 ดาเนียลอธิษฐานและอดอาหาร
ต่อไปอย่างซื่อสัตย์ ในที่สุดทูต -
สวรรค์ของพระเจ้าก็มาถึงเพราะมี
คาเอลซึ่งเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์มา
ช่วยเหลือ  
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 คําตอบของคําอธิษฐานอาจมี 
อุปสรรค์ขัดขวางที่เรามองไม่เห็น 
อย่าคาดว่าคําตอบของพระเจ้าจะ
มาถึง เราได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว คําอธิษฐานอาจจะถูกต้าน
จากอํานาจชั่ว  
ดังนั้นเราต้องอธิษฐานด้วยใจร้อนรน
และกระตือรือร้น ให้เราคาดหวังว่า
พระเจ้าจะทรงตอบค าอธิษฐาน 
ของเราในเวลาที่เหมาะสม 

 ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้า
สําหรับบางเรื่อง เรารู้ว่าเรื่องที่เรา
อธิษฐานนั้นเป็นน้ําพระทัยของ  
พระเจ้า แต่ยังไม่ได้รับคําตอบ ให้
เรายืนหยัดอธิษฐานต่อไป เพราะ
อาจจะเป็นไปได้ที่คําตอบได้มา
แล้ว แต่มีอุปสรรคขัดขวางอัน
เนื่องจากสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ 
 ขณะนี้มีคําอธิษฐานเรื่องใดบ้างที่
เรากําลังรอคอยคําตอบอยู่ จงยืน
หยัดต่อสู้ในคําอธิษฐานนั้น 
  
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้าในความยิ่งใหญ่ ราชอํานาจ 

และราชอาณาจักรของพระองค์ที่
ซาตานไม่สามารถจะมีชัยได้เลย 
 อธิษฐานสรรเสริญโดยใช้พระ
ธรรมสดุดี 34 สรรเสริญยกย่อง 
พระ เจ้ า จ ากหั ว ใ จของ เ ร าต่ อ
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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