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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องที่รักครับ  
เราได้เฝ้าเดี่ยวโดยใช้ QT เล่มนี้ร่วมกันมาแล้วถึง 2 ปีนะครับ เรา

ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่  ชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไรบ้าง โตขึ้นกับพระเจ้าขนาดไหน  

วิธีสังเกตว่าเราโตขึ้นหรือไม่ ประการหนึ่งก็ให้เราดูว่าชีวิตของเรา
นั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออิทธิพลของตัวเราเอง  

เช่นเมื่อมีคนมาตําหนิเราแบบไม่มีเหตุผล หรือมาเร้าอารมณ์ของ
เราให้เราโกรธ เราตอบสนองอย่างไร เราตอบโต้อย่างรุนแรงทันที หรือ
เรานิ่ง ๆ พิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบสนองอ ย่างมีสติปัญญา และ ด้วย
ความเข้าใจ 

เราดูว่า เรารักพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ สังเกตดูเมื่อเวลาเราเฝ้าเดี่ยว
นั้น เราใช้เวลามากขึ้นเรื่อย ๆ เราอยากจะอ่านพระวจนะของพระองค์
มากขึ้น เรากระหายที่จะค้นดูว่า พระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรใน
ปัญหาหรือสถานการณ์เช่นนี้  

และเมือ่ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรหรือส่วนตัว เราเริ่ม
แปลกใจว่า ทําไมน้ําตาเราไหลออกมาอย่างไม่มีสาเหตุ เรารู้สึกซาบซึ้ง
กับเนื้อเพลง หรือ ทํานองที่เราร้องนั้น 

ความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง เราคิดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
ทุกครั้งที่เราต้องตัดสินใจ เราจะคิดเสมอว่ า แล้วพระเจ้าคิดอย่างไรใน
เรื่องนี้ เรา แคร์พระเจ้ามากขึ้น เราสนใจถึงขนาดว่า พระเจ้าจะรู้สึก
อย่างไรกับเรื่องนี้ และถ้าเราตอบสนองโดยความรู้สึกของเรา พระองค์
จะได้รับเกียรติหรือไม่ 
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พฤติกรรมของเราเริ่มเปลี่ยนไป แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย 
เช่น เมื่อเวลาเราขั บรถ แม้เราจะรี บขนาดไหนก็ตาม เราก็รู้สึกไม่
ยุติธรรมเลยถ้าเราจะรีบตัดหน้า หรือ แทรกรถคันอื่นเพื่อเราจะสามารถ
ไปก่อน หรื อเรายอมที่จะเสียเปรียบรถคันอื่น ที่แทรกและแซงเราไป
อย่างน่าเกลียด ซึ่งถ้าเป็นปีก่อน เราก็จะโมโห และอาจจะระบายอารมณ์
ออกไปด้วยคําพูด แต่ตอนนี้ เรากลับไม่ทําเช่นนั้นแล้ว 

เราเริ่มสนใจความรอดของเพื่อนของเรา พี่น้องของเรา ที่ยังไม่รอด 
เราพยายามหาโอกาสประกาศเรื่องพระเจ้าให้กับเขา เราเริ่มอธิษฐาน
เผื่อเขา เริ่มมีภาระใจกับเขาอยากให้เขาพบพระเจ้า 

เมือ่เราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือคนที่มีปัญหา เราอยากอธิษฐาน
เผื่อเขา และคาดหวังว่าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเขา แม้เรา
อาจจะยังไม่เห็น แต่เราก็ไม่หมดหวังในการแก้ปัญหานั้น ๆ  

เราเริ่มมีภาระใจรับใช้ในคริสตจักร เราเป็นห่วงงานของพระเจ้าใน
คริสตจักร เราอยากจะให้นิมิตของพระเจ้าที่ให้กับคริสตจักรสําเร็จ เรา
สนใจงานของพระเจ้าในจังหวัดมากขึ้น  

นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินและได้เห็นพี่น้องหลาย ๆ คน ที่มีการเปลี่ยน -
แปลงแบบนี้ ในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่  ผมขอบพระคุณพระเจ้า 
เพราะนี่คือการเติบโตของพี่น้องคริสเตียน เป็น กระบวนการ การทรง
ชําระ (Sanctification) ที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเรา 

พี่น้องครับ ผมเชื่อว่า สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน  ถ้าพวก
เรายังยืนหยัดในการทํา QT เช่นนี้ต่อ ๆ ไป และผมหนุนใจให้พวกเรา
ทุกคนยืนหยัดต่อไปอีก เราก็จะเห็นผลของการที่เราลงทุนชีวิตเช่นนี้กับ
พระเจ้าอย่างแน่นอน 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน 
นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  
หมายถึง   การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน 
โดยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวันในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
เป็นการส่วนตัว ดังในมาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า  
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้น 
เสด็จออกไปยังที่เปล่ียว  และทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ    
มีการเตรียมตัว ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น. 
เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึก เพราะจะท าให้เราง่วงนอน     
เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้านั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  
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ท าการเฝ้าเดี่ยวตามท่ีแนะน าไว้ในคู่มือเฝ้าเดี่ยว  
1. เร่ิมต้นด้วยการนมสัการพระเจ้า 
2. อธิษฐานสัน้ ๆ ขอการทรงนําและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจําวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 

 ทําความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดด.34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  

 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 
กระทําให้เรา (1 ธส.5:18) 
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7.3 การทูลขอ [Petition]  
 เป็นการอธิษฐานสําหรับความต้องการส่วนตัวของเรา  
(ยน.16:24) 

7.4 วิงวอน [Intercession] 
 อธิษฐานสําหรับผู้อื่นและความต้องการของผู้อื่น  

 (1 ซมอ.12:23) 
7.5 สารภาพ [Confession]  

 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  
(1ยน.1:9) 
 

การอธิษฐานน้ัน  เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของ     
พระเยซูคริสต์จากพระธรรมมัทธิว 6.9-13 และอธิษฐานตาม
หัวข้อในหนังสือ “365 วันกับพระบิดา” ได้ และถ้าหัวข้อไหน   
ที่เรารู้สึกมีภาระหรือความต้องการ ก็อาจจะขยายความด้วย         
ตัวของเราเอง หรือแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
22 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ไดพู้ดอะไรบ้าง
เกี่ยวกับความบาปเรื่องเพศ? (ข้อ 
13-30)____________________ 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 5 พระคัมภีร์ข้อนี้สั่งไม่ให้ชาย
หญิงสับเปลี่ยนบทบาทของเพศ
ของตน พระธรรมข้อนี้ไม่เกี่ยวกับ
การแต่งตัว  
 ปัจจุบัน การปฏิเสธบทบาทของ

ตนเองกลายเป็นเรื่องธรรมดา มี
ผู้ชายที่ต้องการเป็นผู้หญิง และมี
ผู้หญิงที่ต้องการเป็นผู้ชาย  
 

 รูปแบบการแต่งกายไม่ใช่เรื่อง   
ที่ผิดต่อพระเจ้า แต่การใช้การ
แต่งตัวเพื่อแสดงบทบาทของอีก
เพศหนึ่งต่างหากที่ผิด  

พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค ์
ในการสร้างเราให้เป็นหญิงและ
ชายซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ในข้อ 13-30   
ทําไมพระเจ้าจึงรวมบทบัญญัติเกี่ยว-
กับความบาปทางเพศเข้ามาด้วย  
 คําสอนเรื่องความประพฤติ ทาง-

เพศจําเป็นสําหรับคนจํานวน 3 ล้าน 
คนที่รอนแรมตั้งค่ายมานานถึง 40 
ปี และยังคงจําเป็ นสําหรับพวกเขา
เมื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
และลงหลักปักฐานเป็นชนชาติ   
 ในพระธรรมโคโลสี 3:5-8 เปาโล

ก็ชี้ให้เห็นความสําคัญของกฎที่
เข้มงวดในเรื่องเพศสําหรับผู้เชื่อ 
เพราะบาปทางเพศมีอํานาจทําให้
คริสตจักรแตกแยกและถูกทําลาย  
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 บาปทางเพศไม่ใช่ความสุข  
ต้องห้ามอย่างที่คนเข้าใจกัน แตเ่ป็น
ตัวทําลายความสัมพันธ์ท่ีร้ายแรง 
บาปทางเพศสร้างความสับสนและ
ทําลายความเคารพ ความไว้วางใจ 
และความน่าเชื่อถือซึ่งจําเป็นสําหรับ
ชีวิตสมรสที่มั่นคงและสําหรับความ
ปลอดภัยของลูก ๆ 
 ซาตานได้ใช้บาปเรื่องเพศนั้น

ทําลายคริสตจักรและคริสเตียนมา
มากต่อมากแล้ว ดังนั้ นเราจึงต้อง
ระวังที่จะไม่ตกอยู่ในการล่อลวงของ
มัน และเราต้องป้องกันไม่ให้มัน
เข้ามาล่อลวงเราได้ หรือถ้าหากเรา
ถูกล่อลวง เราก็จะต้องรู้ถึงกลยุทธ  
การล่อลวงของมันด้วย  
 ในปัจจุบัน เราจะป้องกันบาป

เรื่องเพศได้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องเราให้

พ้นจากการทดลองเรื่องเพศที่มา
จากซาตาน 

 ทูลขอพระเจ้าทรงให้เรามีสติ - 
ปัญญาที่จะต่อสู้กับบาปเรื่องเพศ
ที่มาจากสังคม หรือเพื่อน หรือ 
อินเตอร์เนท ทูลขอความเข้มแข็ง
จากพระเจ้าที่เราจะสามารถชนะ
การทดลองเรื่องเพศได้ 
 ประกาศความบริ สุทธิ์ในชีวิต

ของเราสําหรับพี่น้องทุก ๆ คน    
ในคริสตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สําหรับคนหนุ่มสาวทุกคนที่จะ    
ไม่ผิดพลาดในเรื่องเพศได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ-ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ  
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________



8 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 

วันที่ 2 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
23 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรม ตอนนี้ ?____________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 17,18  
 พระเจ้าไม่ได้มองข้ามเรื่อง

โสเภณี พระองค์ทรงห้ามเรื่องนี้
อย่างเด็ดขาด เหตุผลในการห้าม
เรื่องนี้อาจชัดเจนสําหรับเรา แต่
อาจไม่ชัดเจนนักสําหรับ ชาว
อิสราเอล ศาสนาอื่นที่พวกเขารู้จัก
เกือบทุกศาสนานําโสเภณีเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการบูชาเทพเจ้า  
 

 โสเภณีเป็นสิ่งที่ทําลายแผนการ
เริ่มแรกของพระเจ้าในเรื่องเพศ
โดยทําให้เพศสัมพันธ์กลายเป็น
เรื่องทางกายเพียงอย่างเดียว แทน  
ที่จะเป็นการทุ่มเทชีวิตเพื่ออีกฝ่าย  
 การมีเพศ สัมพันธ์นอกสมรส    

จะทําลายความสัมพันธ์ แต่เพศ - 
สัมพันธ์ท่ีอยู่ภายใต้การสมรสและ  
มีท่าทีที่ถูกต้องจะช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ พระเจ้าต้องคอย
ตักเตือนประชาชนอยู่เสมอไม่ให้มี
เพศสัมพันธ์นอกสมรส  
 ปัจจุบันนี้คําเตือนของพระองค์ก็

ยังจําเป็นสําหรับเรา หนุ่มสาวต้อง
ได้รับการตักเตือนเรื่องการมีเพศ -
สัมพันธ์ก่อนแต่งงานและผู้ใหญ่
ต้องได้รับการเตือนเรื่องความสัตย์
ซื่อต่อสามีหรือภรรยาของตน 

ส่ิงทีต้องย้้าในที่นี้คือ  
การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส 

จะท้าลายความสัมพันธ์  
แต่เพศสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต ้

การสมรสและมีท่าทีที่ถูกต้อง 
จะช่วยเสริมความสัมพันธ ์
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 ดังนั้นเราที่เป็นลูกของพระเจ้า
ทุกคนต้องยึดหลักนี้ไว้ให้มั่นและ
ไม่ประนีประนอมเด็ดขาด ไม่เพียง  
แต่คนหนุ่มคนสาวที่ยังไม่แต่งงาน
เท่านั้น แต่ทั้งคนที่แต่งงานแล้วก็
ต้องยึดและดําเนินตามหลักการนี้
อย่างไม่ประนีประนอมด้วย 
 ในสังคมของเราในปัจจุบันนี้     

มีค่านิ ยมอะไรบ้างที่ขัดแย้งกับ
หลักการนี้ของพระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความบริสุทธิ์

เรื่องเพศในชีวิตของเรา ว่าเราจะ
เป็นคนที่ไม่เป็นมลทินในเรื่องเพศ
ตลอดชีวิตนี้ของเรา เพื่อการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า 
 อธิษฐานเผื่ อท่าทีความบริสุทธิ์

เรื่องเพศท่ามกลางพี่น้องของเรา
ทุกคนในคริสตจักรเพื่อเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเช่นกัน 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 3 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
24 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  จาก
ข้อ 1-4 บางคนคิดว่าพระธรรม
ตอนนี้สนับสนุนการหย่าร้าง แต่
แท้จริงแล้วไม่ใช่  
 บทบัญญัติเพียงแต่ยอมรับว่า

การปฏิบัติเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วใน
อิสราเอล และต้องอ่านรวมกันทั้ง    
สี่ข้อเพื่อจับประเด็น  
 แน่นอนว่าสามีไม่ได้หย่าภรรยา

ด้วยความคิดชั่ววูบ การหย่ามีผล
ถาวรและเด็ดขาดสําหรับคู่สมรส    

 ทันทีที่หย่าและแต่งงานใหม่   
กับคนอื่นทั้งสองฝ่ายจะกลับมา
แต่งงานกันอีกไม่ได้ (24 :4) กฎนี้
ป้องกันการแต่งงานใหม่แบบไม่จริงจัง 
หลังจากแยกทางกันอย่างไร้เหตุผล 
จุดประสงค์ของกฎนี้คือเพื่อให้คน
คิดให้รอบคอบก่อนจะหย่า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง จากข้อ 5  
 คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานต้องอยู่

ด้วยกันในปีแรก ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความสัมพันธ์ท่ียังใหม่และไม่
มั่นคงต้องแบกรับภาระหนักเกินไป 
และเปิดโอกาสให้พวกเ ขาพัฒนา
ชีวิตสมรสให้เข้มแข็งพอที่จะรับมือ
กับความรับผิดชอบอื่นๆ  
 คนสวนเพาะเมล็ดในกระถาง

เล็กๆ และปล่อยให้รากงอกก่อนที่
จะย้ายลงดิน ชีวิตสมรสของเราจะ
เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงก็ด้วยการ
ปกป้องความสัมพันธ์จากความ
กดดันและความวุ่นวายภายนอก
เสียก่อน โดยเฉพาะในระยะแรกๆ  
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 อย่าคาดหวังหรือเรียกร้องจาก   
คู่สมรสใหม่มากเกินไป จนพวกเขา
ไม่มีเวลาหรือกําลังพอที่จะสร้าง
ชีวิตคู่ของตัวเอง 

เรื่องความสัมพันธ์เป็น 
องค์ประกอบที่ส้าคัญ 

ในการด้าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
กับพี่น้องฝ่ายวิญญาณของเรา 
ในคริสตจักร ในครอบครัว  
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในครอบครัวของเรา 
 ดังนั้นเมื่อเราจะเริ่มต้นชีวิต

ครอบครัว คือการที่เราจะหา
คู่ครอง เราต้องรอบคอบ แสวงหา
น้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับคน ๆ 
นั้น เพราะเราจะต้องอยู่กับเขา
ตลอดชีวิต และเมื่อเราได้ ความ  
สัมพันธ์นั้น มาแล้ว เราต้องดูแล  
และรักษาไว้ให้ยืนยาวด้วย  
 พระวจนะพระเจ้าในวัน นี้ จึงให้

เราระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ใน
สภาพต่าง ๆ ซึ่งในตอนนี้ได้
ยกตัวอย่างเรื่องคนที่เพิ่งแต่งงาน 
ก็ต้องให้ความสําคัญกับครอบครัว
ใหม่อย่างจริงจัง 

 สําหรับเราเองนั้น เราได้ให้
ความสําคัญเรื่องความสัมพันธ์
อย่างไรบ้าง และเราได้ลงทุนอะไร  
บ้างสําหรับความสัมพันธ์นั้น ๆ ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 สําหรับคนโสด ให้เราอธิษฐาน

ขอพระเจ้าทรงนําเราให้มีคู่ครองที่
เป็นน้ําพระทัยของพระองค์ 
 สําหรับคนที่แต่งงานแล้วอธิษฐาน

ขอพระเจ้าทรงสอนเราและนําเราที่จะ
รู้วิธีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ คู่ครอง
และในครอบครัวของเรา 
 สําหรับอนุชนและเด็ก ทูลขอ    

พระเจ้าทรงสอนเราเรื่องความ -
สัมพันธ์ กับพี่น้อง เพื่อนของเรา 
เพื่อเราจะเป็นคนที่สําแดงพระคริสต์
ให้คนทั้งหลายได้สัมผัสได้ในชีวิต
ของเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเ จาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 4 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 25 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
25 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1-3   ดูเผินๆ พระธรรมตอนนี้ดู
ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน แต่เมื่อมอง
ให้ดีจะเห็นหลักการสําคัญเกี่ยวกับ
การลงวินัย  
 เรามีหน้าที่ต้องลงวินัยเด็ก 

นักเรียน หรือลูกจ้างหรือไม่?   
 มีหลัก 3 ประการที่ช่วยเรา ใน

การทําหน้าที่นี้คือ [1] ลงโทษทันที
หลังจากทําผิด  
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[2] ให้ความรุนแรงของการลงโทษ
เหมาะสมกับความร้ ายแรงของ
ความผิด [3] อย่าลงโทษเกินเหตุ 
การลงโทษที่รวดเร็ว ยุติธรรม และ
อยู่ในขอบเขตจะช่วยอบรมผู้ถูก
ลงโทษ และยังรักษาเกียรติของเขา
ไว้ด้วย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองในข้อ 4  
 จุดประสงค์ของกฎข้อนี้คืออะไร 

คนมักใช้วัวนวดข้าวโดยให้เหยียบ
เมล็ดข้าวบนพื้น วัวจ ะถูกผูกไว้กับ
เสาที่ยึดติดกับหินโม่ เมื่อวัวเดิน
รอบหินโม่ กีบเท้าวัวจะย่ําเมล็ดข้าว 
แยกเมล็ดออกจากแกลบ ในขณะ  
เดียวกันหินโม่ก็บดเมล็ดข้าวเป็น
แป้ง  
 การเอาตระกร้อครอบปากวัว

ป้องกันไม่ให้วัวกินอะไรขณะทํางาน 
เปาโลใช้ภาพนี้ในพันธสัญญาใหม่
เพื่อโต้แย้งว่าคนที่ทํางานของ คริส-
เตียนควรได้รับค่าตอบแทนและ
ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน (2 
คร.9:10; 1ทธ.5:17,18)  

การที่คนท้าพันธกิจคริสเตียน
ไม่ได้หมายความว่าเขาควรได้รับ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม 
หลักการนี้ยังน้าไปใช้ได ้

อีกแง่หน่ึงคืออย่าขี้เหนียว 
กับคนที่ท้างานให้เรา 

 ความยุติธรรมเป็นสิ่ งที่เป็นน้ํา -
พระทัยของพระเจ้า ในกรณีเช่นนี้  
ให้เราคิดถึงคนที่รับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักร หรือ ในงานพันธกิจต่าง ๆ 
ซึ่งโดยปรกติคนเหล่านี้เขาไม่ได้
เรียกร้องค่าตอบแทนอยู่แล้ว แต่เรา
ที่เป็นพี่น้องกัน เราควรจะสนใจความ
เป็นอยู่ของพี่น้องที่เสียสละเวลา
ไม่ได้ทํางานหาเงินอย่างเต็มที่ เช่น 
คนที่ทํางานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 
หรืออาสาสมัครที่เขาลงเวลากับงาน
พระเจ้ามาก ๆ  
 เราที่มีเวลาทํางานประกอบอาชีพ

เต็มที่ เราก็ควรจะเหยียดออกไป
สนับสนุนคนเหล่านี้ ซึ่งการที่เราทํา
เช่นนี้ก็จะทําให้ผู้รับใช้เหล่านี้มี
กําลังใจในการรับใช้ตามของ
ประทาน และ ทําให้งานของพระเจ้า
เกิดผลด้วย  
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 มีใครในคริสตจักรเราบ้างที่เรา
ควรจะสนับสนุนเรื่องการเงิน? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ขอบคุณพระเจ้าสําหรับศิษยา - 

ภิบาล ทีมศิษยาภิบาล ผู้รับใช้เต็ม
เวลา และ อาสาสมัครในคริสตจักร 
ขอพระเจ้าทรงเสริม กําลังของเขา
ในการรับใช้ที่ท่านเหล่านี้จะรับใช้
ตามของประทานที่พระเจ้า ได้
ประทานให้เขา 
 ฟังเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้า

ตรัสและนําเราว่า เราจะมีส่วนร่วม
สนับสนุนทีมงานที่รับใช้ในคริสตจักร
อย่างไรบ้าง และตอบสนองตามการ
ทรงนําของพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทู ลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 



ธันวาคม – 15 

วันที่ 5 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
26 ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัส อะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 5-10  
การท่องจําพระราชกิจของพระเจ้า
ช่วยให้ประชาชนจําได้ว่าพระเจ้ า
ทรงทําอะไรเพื่อพวกเขาบ้าง  
 ความสัมพันธ์ในอดีตของเรากับ

พระเจ้าเป็นอย่าไร เราเล่าว่าพระเจ้า
ทรงทําอะไรเพื่อเราด้วยถ้อยคําที่
กระชับและชัดเจนได้หรือไม่  
 ลองแบ่งปันการเดินทางฝ่ายจิต

วิญญาณของเรากับเพื่อนบางคนดู  

การเล่าเรื่องราวสู่กันฟัง 
จะช่วยให้เราเข้าใจอดีตด้าน 

จิตวิญญาณของเรากระจ่างขึ้น  
และในขณะ เดียวกันก็จะเป็น
การให้ก้าลังใจกันและกันด้วย 
 คําว่า “ระเหเร่ร่อน ” หมายความ

ว่าหลงทางหรือกําลังจะตาย ชาว
อารัมเป็นกลุ่มคนที่อยู่ทางตอน
เหนือของซีเรีย และเป็นบรรพบุรุษ
ของอับราฮัม คํานี้ยังใช้อ้างอิงถึง
ยาโคบซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานหลาย
ปี (ปฐก.29-31) และได้ภรรยาสอง
คนในอารัม 
 ผมแนะนําให้พี่น้องรวบรวม

ความคิดและเขียนประสบการณ์ที่
พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเรา 
ไม่ว่าจะเป็นการหายโรค การที่พระ
เจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน การได้รับ
การปลดปล่อยจากพระเจ้า ประสบ- 
การณ์เหล่านี้อาจเป็นของเรา
โดยตรง หรืออาจจ ะเป็นที่เราเห็น
ในคริสตจักรก็ได้ เพื่อว่า เราจะ
สามารถเป็นพยานได้อย่างชัดเจน 
และเป็นการตอกย้ําถึงการช่วยกู้
ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วย 
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อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ

ประสบการณ์ที่เรามีในพระเจ้า    
ทุก ๆ อย่าง ให้เรา นับทีละเรื่อง 
ขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องนั้น ๆ 
ช้า ๆ และสรรเสริญพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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วันที่ 6 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
27 ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเจ้าตรัส
อะไรเกี่ยวกับเรื่องรูปเคารพบ้าง?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 5,6 
พระเจ้าทรงกําหนดให้สร้างแท่น
บูชาด้วยหินที่ยังไม่ได้ตกแต่ง (หิน
ที่พบในท้องทุ่ง ) เพื่อประชาชนจะ
ได้ไม่กราบไหว้แท่นบูชาเป็นรูป
เคารพ  
 การใช้สิ่วแกะสลักหินเป็นแท่น

บูชาเท่ากับทําให้เป็นมลทิน (อพย.
20 :24 -25) นอกจากนี้ในสมัยนั้ น
ชาวอิสราเอลก็ยังใช้เหล็กไม่เป็น  

 การใช้เครื่องมือเหล็กจึงอาจ
หมายถึงการอาศัยความร่วมมือ
และความชํานาญของคนต่างชาติ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 15-26  
 คําสาปแช่งเหล่านี้เป็นคําสาบาน

ซึ่งปุโรหิตเป็นผู้กล่าวและประชาชน 
รับรอง  โดยสัญญาว่าจะไม่ทําผิด 
ประชาชนต้องรับผิดชอบการกระทํา
ของตนโดยพูดว่า “อาเมน ” ซึ่ง
หมายความว่า “ขอให้เป็นเช่นนั้น”  
 บางครั้งคําสาปแช่งเหล่านี้ทําให้

เราคิดว่าพระเจ้าทรงอารมณ์ร้าย
และพร้อมจะทําลายทุกคนที่ทําผิด
แต่เราต้องเข้าใจว่าข้อห้ามเหล่านี้
ไม่ใช่การข่มขู่ แต่เป็นการตักเตือน
ด้วยความรักถึงความ จริงที่เรียบ
ง่ายของชีวิต  
 เช่นเดียวกับที่เราเตือนลูกให้อยู่

ห่างจากเตาร้อนๆ และถนนที่
พลุกพล่าน พระเจ้าก็ทรงเตือนให้
เราอยู่ห่างจากการกระทําที่
อันตราย  
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 กฎธรรมชาติในจักรวาลของ
พระองค์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าถ้าเราทําผิดต่อผู้อื่น พระเจ้าจะ
ทรงทําให้เกิดผลร้ายตามมา  พระ -
เจ้าทรงเมตตาเรามากพอจะบอก
ความจริงนี้ให้เรารู้  
 ถ้อยคําที่รุนแรงของพระองค์

ออกมาจากความรักและไม่ใช่ความ
โกรธ เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงผล
อันร้ายแรงที่เกิดจากการละเลย
พระเจ้าหรือทําผิดต่อผู้อื่น  
 แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยให้เรา

รับแต่คําสาปแช่งหรือผลที่ตามมา
เพีย งอย่างเดียว เพราะทันทีที่คํา
สาปแช่งจบลง พระองค์ก็ประทาน
พรอันยิ่งใหญ่ (ผลในทางบวก ) ซึ่ง
มาจากการดําเนินชีวิต เพื่อพระเจ้า 
(28 :1-14 ) พรเหล่านี้ทําให้เรามี
แรงจูงใจที่จะเชื่อฟังบทบัญญัติของ
พระเจ้า  
 
 
 
 

แม้เราอาจจะไม่ได้รับพร 
อย่างเต็มขนาดในชีวิตนี้  

แต่ผู้ที่เช่ือฟังพระเจ้าจะพบ 
พระพรที่สมบูรณ์ของพระเจา้ 

เมื่อพระองค์ทรงสร้าง 
ฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม ่

 จากพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องคํา
สาปแช่งนั้น ให้เรากลับมาดูชีวิต
ของเราในปัจจุบันนี้ว่า มีอะไรบ้าง
ที่เราต้องหลีกเลี่ยงและต้องไม่
กระทําเพื่อเราจะไม่ต้องรับผลที่
ตามมานั้น ? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรา

รักษาหัวใจแห่งการรักพระวจนะ  
ในชีวิตตลอดเวลา  เพื่อเราจะ
เข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าใน  
การดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
และชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่   
พระเจ้าและมีชีวิตที่รับพร ะพร
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 7 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะ ของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
28 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 64 
 คําเตือนที่ร้ายแรงนี้กลายเป็น

จริงเมื่ออิสราเอลพ่าย แพ้และถูก
กวาดต้อนไปเป็นเชลยในอัสซีเรีย 
(722 ก่อน ค.ศ.) และยูดาห์ตกเป็น
ของบาบิโลน (586 ก่อน ค .ศ .) 
ต่อมาในปี ค .ศ. 70 ชาวโรมันกดขี่
ชาวยิวจนคนจํานวนมากหนีออก
จากบ้านเกิดเมืองนอน ดังนั้น
ประชาชนจึงกระจัดกระจาย ไปใน
ประเทศต่าง ๆ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 34  
คําสาปแช่งอย่างหนึ่งสําหรับบรรดา
คนที่ปฏิเสธพระเจ้าคือ  พวกเขาจะ
คลุ้มคลั่งเมื่อเห็นโศกนาฏกรรมทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นรอบตัว  
 เราเคยรู้สึกหรือไม่ว่าเราแทบจะ

เป็นบ้าเมื่อได้ยินเรื่องการข่มขืน 
การลักพาตัว การฆาตกรรม หรือ
สงคราม  
 ความชั่วร้ายในโลกส่วนใหญ่

เกิดขึ้นเพร าะมนุษย์ไม่ยอมรับรู้
เรื่องพระเจ้าและรับใช้พระองค์  
 

เมื่อเราได้ยินข่าวร้าย  
อย่าคร่้าครวญอย่างหมดหวัง 

เหมือนบรรดาผู้ไม่เชื่อ 
ที่ไม่มีความหวังในอนาคต  
จงเตือนตัวเองว่าพระเจ้า 
ทรงควบคุมทุกสิ่งได้ไม่ว่า
สถานการณ์จะเป็นอย่างไร  

และวันหน่ึงพระองค์จะเสด็จมา
จัดการใหทุ้กสิ่งอยู่ในสภาพด ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงให้ กําลังเรา

เพื่อสามารถเชื่อฟังพระองค์ ได้   
ทุกเรื่อง และรักคําแนะนําของ
พระองค์ในการดําเนินชีวิต 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ ความ

รอบรู้ความรักของพระ เจ้า   และ
เพราะความรักของพระองค์จึงทรง
แนะนําสิ่งที่ดีให้กับเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่ประสบความสําเร็จ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 8 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
29 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
40 ปีก่อนที่ภูเขาซีนาย พระเจ้า
ทรงทําพันธสัญญากับอิสราเอล 
(อพย.19,20)   
 แม้ว่าพันธสัญญานั้นจะมีหลาย

ส่วน (อ่านพระธรรมอพยพ เลวีนิติ 
และกันดารวิถี ) แต่จุดประสงค์ของ
พันธสัญญานั้นก็สรุปได้เป็น 2 
ประโยคคือ  
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พระเจ้าทรงสัญญาจะอวยพร
อิสราเอลให้เป็นชนชาติที่ทําให้
ชาวโลกที่เหลือมารู้จักพระเจ้า ใน
ขณะเดียวกันอิสราเอลก็สัญญาจะ
รักและเชื่อฟังพระ เจ้าเพื่อจะได้รับ
พรทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ  
 ในที่นี้โมเสสทบทวนพันธสัญญา

นี้ พระเจ้ายังทรงรักษาพระสัญญา
ในส่วนของพระองค์ (และพระองค์
จะทรงทําเช่นนั้นตลอดไป ) แต่ชาว
อิสราเอลละเลยส่วนของพวกเขา
ไปแล้ว  
 โมเสสย้ําถึงพันธสัญญาอีกครั้ง

เพื่อเตือนประชาชนว่าถ้าพวกเขา
ไม่รัก ษาสัญญาส่วนของพวกเขา 
พวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 29   
 พระเจ้าทรงเลือกที่จะไม่เปิดเผย

ความลับบางอย่างให้เรารู้ โดยอาจ
มีเหตุผลดังนี้  
[1] สติปัญญาอันจํากัดของเราไม่
สามารถเข้าใจพระลักษณะและ
จักรวาลอันไม่จํากัดของพระเจ้าได้
อย่างสมบูรณ์ (ปญจ. 3:11)  

[2]  ความรู้บางอย่างไม่จําเป็น
สําหรับเราจนกว่าเราจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่พอ [3] พระเจ้าไม่มีขีดจํากัด
และทรงสัพพัญญู เราไม่อาจรู้ทุก
สิ่งได้เหมือนพระองค์  

พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า 
แม้พระเจ้าจะไม่ทรงบอก 
ให้เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ 

การเชือ่ฟังพระองค์  
แต่พระองค์ก็ทรงบอกเรา 
มากพอที่เราจะเช่ือฟัง  
ดังน้ันการไม่เชื่อฟัง 

จึงมาจากความตั้งใจกบฏ  
ไม่ใช่เพราะขาดความรู ้

 เรารู้เรื่องพระเจ้าผ่านทางพระ -
วจนะของพระองค์มากพอจะได้รับ
ความรอดโดยความเชื่อ  และจะรับ
ใช้พระองค์ได้ เราไม่ควรใช้ความรู้
อันจํากัดของเรา เป็นข้อแก้ตัวที่จะ
ปฏิเสธพระเจ้าองค์เจ้าชีวิตของเรา 
 คงมีอะไรหลายอย่างและ หลาย

คําถามที่เราสงสัย แต่เราต้องเชื่อ  
 



ธันวาคม – 23 

 และจากความเข้าใจในข้อ 29 นี้ 
ให้เราลองทบทวนดูว่า เมื่อก่อนที่
ความเข้าใจเราน้อย และ พระเจ้า
บอกให้เราเชื่อฟัง เราก็เชื่อฟัง
อย่างจริงใจ และตอนนี้ยิ่งเราโตขึ้น
และเข้าใจมากขึ้น เราจึงเข้าใจและ
สามารถเชื่อฟังอย่างสนิทใจ เรามี
ประสบการณ์อย่างนี้หรือไม่ ?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อีกครั้งหนึ่ง ที่เราต้องสรรเสริญ

พระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ที่พระองค์ทรงนําในชีวิต
ของเราเสมอ แม้บางครั้งเราอาจจะ
ขัดขืน ไม่ยอมเชื่อฟัง แต่พระเจ้าก็
ยังทรงอดทนต่อเราเสมอ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์

ประทานสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อเราเสมอไม่ได้ขาด และทูลขอ
พระเจ้าทรงเมตตาเพื่อเราไม่ขาด
สิ่งดีและทรงนําเราที่จะรับใช้
พระองค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ด้วย 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 9 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
30 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
 ข้อ 1-6 โมเสสบ อกชาวฮีบรูว่า

เมื่อพวกเขาพร้อมจะกลับมาหา
พระเจ้า พระองค์ก็ทรงพร้อมจะรับ
พวกเขา พระเมตตาของพระเจ้า
ช่างอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะ
คาดคิดได้จริงๆ  แม้ชาวยิวจะจงใจ
ทิ้งพระองค์ไปและทําลายชีวิตของ
พวกเขาเอง พระเจ้าก็ยังทรงรับ
พวกเขากลับมา  

 พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณ
ของพวกเขา (ให้จิตใจของพวกเขา
เข้าสุหนัต ) พระเจ้าทรงต้องการให้
อภัยเราและนําเรากลับมาหา
พระองค์เช่นกัน  
 บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จนกระทั่ง

โลกของพวกเขาพังทลายลง แล้ว
ความโศกเศร้าและความเจ็บปวดก็
เปิดตาให้พวกเขาเห็นสิ่งที่พระเจ้า
ตรัสกับพวกเขามาตลอด  

เราถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะ
ความบาปใช่หรือไม่ ไม่ว่าเราจะ
หลงทางไปไกลเพียงใดก็ตาม 

เพียงแต่เราหันกลับมาหาพระเจ้า
เท่าน้ัน พระองค์ทรงสัญญา 

จะให้เราได้เริ่มต้นใหม ่
 
ข้อ 19,20      โมเสสท้าทายให้
อิสราเอลตัดสินใจเลือกชีวิต เลือก  
ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า และได้รับพร
จากพระองค์ต่อไป  
 พระเจ้าไม่ทรง บังคับใครให้ทํา

ตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่
ทรงให้เราตัดสินใจเองว่าจะติดตาม
พระองค์หรือปฏิเสธพระองค์  
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 อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้เป็น
เรื่องความเป็นความตาย พระเจ้า
ทรงต้องการให้เราตระหนักในเรื่อง
นี้ เพราะทรงต้องการให้เราเลือก
ชีวิต ดังนั้นเมื่อเราพบสถานการณ์
ใหม่ๆ ในแต่ละวันเราต้องหนักแน่น 
มั่นคงกับคําสัญญานี้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสําหรับตัวของเรา ใจ

ของเราที่จะยืนหยัดม่ันคงในทาง
ของพระเจ้าอยู่เสมอ ไม่รวนเร   
หันเห ไม่เป็นคนสองใจ แต่จะ   
แน่วแน่กับพระเจ้าตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเ ฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 10 ธันวาคม   
เฉลยธรรมบัญญัติ 31 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เฉลยธรรมบญัญติั 
31 ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 23 
 โยชูวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ผู้นําคนต่อไปของอิสราเอลและนํา
ประชาชนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธ -
สัญญา (โมเสสเข้าดินแดนนั้นไม่ได้
เพราะเขาไม่เชื่อฟัง ดู กดว.20:12)   
 โยชูวาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก

ในพระธรรมอพยพ 17:9 เขาเป็น
ผู้ช่วยของโมเสสมานานหลายปี 
(ยชว .1 :1) คุณสมบัติที่ โดดเด่น
อย่างหนึ่งของโยชูวา คือความเชื่อ  

 เขาเป็นคนหนึ่งในบรรดาสายสืบ
สิบสองคนที่เข้าไปในคานาอันเป็น
ครั้งแรก มีแต่เขาและคาเลบที่เชื่อ
ว่าพระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้
พิชิตดินแดนนั้นได้ (กดว .13 :1-
14:30)  
 โมเสส บอกให้โยชูวาเข้มแข็ง

และกล้าหาญถึง 2 ครั้ง ในบทนี้ 
(31:7,23)  
 การดูแลคนถึง 3 ล้านคน การ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และนํา
พวกเขาในการทําสงครามเป็นงาน
ที่สาหัสไม่น้อย ความกล้าหาญ    
คงเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับ   
โยชูวา เขาเข้มแข็งและกล้าหาญได้
เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขา 
และเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรง
ทําทุกสิ่งตามที่ทร งสัญญาไว้กับ
อิสราเอล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10-13 ทุกคนที่มาชุมนุมจะต้อง
ได้ฟังบทบัญญัติ รวมทั้งเด็ก  ๆด้วย  
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 ทุกเจ็ดปีชนทั้งชาติจะมาชุมนุม
กันและฟังปุโรหิตอ่านบทบัญญัติ 
ในสมัยนั้นไม่มีหนังสือ ไม่มีพระ -
คัมภีร์ และไม่มีร้านหนังสือที่จะ
เผยแพร่พระวจ นะของพระเจ้า 
ดังนั้นประชาชนจึงอาศัยการพูด
ปากต่อปากและการจดจําที่แม่นยํา 
การท่องจําเป็น ส่วนสําคัญในการ
นมัสการ เพราะถ้าทุกคนรู้บทบัญญัติ 
เมื่อทําผิดก็ไม่มีใครแก้ตัวได้ว่าไม่รู้  
 

เพื่อให้เป้าหมายและพระประสงค์
ของพระเจ้าส้าเร็จในชีวิตของเรา 

เราต้องมีเน้ือหาสาระของ 
พระวจนะของพระองค ์
ในใจและในความคิด 

 สําหรับชาวฮีบรูขั้นตอนนี้เริ่มขึ้น
ตั้งแต่เด็ก การสอนบุตรหลานของ
เราและผู้เชื่อใหม่เป็นสิ่งสําคัญ
อันดับต้นๆ   
 ครูที่ดีที่สุด แหล่งความรู้ที่ยอด

เยี่ยม และความคิดที่ละเอียดถี่ถ้วน
ควรมุ่งแสดงออกให้ผู้เชื่อใหม่เห็น
ว่าจะติดตามพร ะเจ้าได้อย่างไรใน
ทุกๆ สถานการณ์ชีวิต 
 

 ในปัจจุบันนี้ แม้เราจะมีพระ
คัมภีร์อ่านอย่างง่ายดายก็ตาม การ
เก็บสะสมพระวจนะของพระเจ้าก็
สําคัญอย่างมากสําหรับชีวิตของ
เราด้วย  
 เรามีเนื้อหาสาระของพระวจนะ

พระเจ้าในชีวิตของเรามากขนาด
ไหน และเราได้วางแผนการสะสม
พระวจนะของพระเจ้าใ นชีวิตของ
ตนเองอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 27-29 โมเสสรู้ว่าชาวอิสราเอล
มีใจกบฏ  ทั้งๆ  ที่พวกเขาได้เห็น  
พระราชกิจของพระเจ้าแล้ว  
 อิสราเอลควรจะถูกพระเจ้า

ลงโทษ แต่บ่อยครั้งพวกเขากลับ
ได้รับพระเมตตา  
 เราเองก็ดื้อดึงและต่ อต้านจน

เป็นนิสัยเช่นกัน เราต่อสู้กับความ
บาปตลอดชีวิต  
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 การกลับใจเดือนละครั้งหรือ
สัปดาห์ละครั้งจึงไม่เพียงพอ เรา
ต้องหันหลังให้ความบาปและหัน  
ไปหาพระเจ้าอยู่เสมอ และยอม   
ให้พระองค์ทรงช่วยเราด้วยพระ -
เมตตาของพระองค์ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วย    

ให้เราเชื่อ ฟังพระองค์อยู่เสมอ    
ยืนหยัดกับพระองค์แม้ว่าจะต้อง
เผชิญปัญหาก็ตาม อย่าให้ เป็น
เหมือนคนอิสราเอลที่มักจะขบ ถ
และไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 11 ธันวาคม   
สดุดี 119:17-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119:17-24 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 12-24 เราส่วนใหญ่หงุดหงิดที่
ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพราะเรา
คิดว่ากฎเหล่านั้นจํากัดเราไม่ให้ทํา
สิ่งที่อยากทํา  
 ดูเผินๆ จึงเป็นเรื่องแปลกที่

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าความปิติยินดี
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
พระเจ้านั้นเหมือนการชื่นชมใน
ทรัพย์สมบัติมหาศาล  

 พระเจ้าประทานบทบัญญัติ   
เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอย่างที่
พระองค์ต้องการให้เราเป็น 
 กฎเกณฑ์เหล่านั้นยับยั้งเรา

ไม่ให้ทําสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อเราเอง 
เพื่อจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางเราจาก
ชีวิตที่ดีที่สุด กฎเกณฑ์ของพระเจ้า
ช่วยให้เราเดินในทางของพระองค์
และหลีกเลี่ยงทางที่จะนําเราไปสู่
ความพินาศ 
 
ข้อ 19      ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า เขา
เป็น “คนแปลกหน้าในโลกนี้ ” เขา
จึงต้องการการนําทาง  
 เกือบทุกครั้งการเดินทางไกล

ต้องอาศัยแผนที่หรือคนนําทาง  
 

เมื่อเราเดินบนเส้นทางของชีวิต
พระคัมภีร์เป็น 

แผนที่ชี้ทางที่ปลอดภัย  
ชี้อุปสรรคที่ต้องหลีกเลี่ยง 

 และชี้จุดหมาย 
ปลายทางสุดท้ายของเรา 
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  เราต้องมองว่าเราเป็นนัก -
เดินทางท่องเที่ยว ไปในโลกนี้ เรา
จําเป็นต้องศึกษาแผนที่ของพระ -
เจ้าเพื่อเรียนรู้เส้นทาง ถ้าเราไม่
สนใจแผนที่ เราจะเตร็ดเตร่อย่างไร้
จุดหมายและอาจไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางที่แท้จริง 
 เราสนใจแผนที่ชีวิตเล่มเดียว

เล่มนี้มากน้อยเพียงไร? อย่าพลาด
โอกาสที่จะรับคําแนะนําจากพระ -
เจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ   

พระวจนะของพระองค์ที่ทรงให้  
เป็นแผนที่สําหรับดําเนินชีวิต    
ของเรา  
 ทูลขอพระเจ้าทรงเปิดตาของเรา 

เพื่อเราจะเห็นความมหัศจรรย์และ
คําตอบชีวิตของเราจากพระวจนะ
ของพระอง ค์ในทุกวันที่เราเฝ้า -
เดี่ยวนี้ 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 12 ธันวาคม   
สดุดี 119:25-32 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119:25-32 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ในข้อ 

27,28 และการตอบสนอง 
 ชีวิตของเราเต็มไปด้วยหนังสือ

กฎเกณฑ์ต่างๆ แต่ผู้เขียนหนังสือ
เหล่านั้นไม่เคยมาอยู่กับเราเพื่อ
ช่วยเราให้ทําตามกฎเกณฑ์ แต่
พระเจ้าทรงสถิตกับเรา นี่เป็น
เอกลักษณ์ของพระคัมภีร์ 

พระเจ้าไม่เพียงประทานแนวทาง
แก่เรา แต่ยังทรงสถิตกับเรา 
เป็นการส่วนตัวในแต่ละวัน 
เพื่อท้าให้เราแข็งแกร่งพอ 

จะด้าเนินชีวิตตามกฎเหล่าน้ันได ้
 สิ่งที่เราต้องทําคือเชื้อเชิญพระ -

เจ้าเข้ามาและทําตามการทรงนํา
ของพระองค์ 
 ให้เราทบทวนดูว่า มีประสบ -

การณ์กี่ครั้ งแล้วที่เราเจอความ
ยากลําบาก เราแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
แต่เมื่อเราอ่านพระวจนะของ
พระองค์ และพระเจ้าไม่เพียงแต่
ประทานกําลังให้กับเรากระทําการ
ตามคําแนะนําในพระวจนะเท่านั้น 
แต่ยังปรับและเปลี่ยนสถานการณ์
ให้เราได้รับความตอบด้วย 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณและสรรเสริญพระ

เจ้า ที่พระเจ้าทรงรักเรา ตอบคํา
อธิษฐานของเรา และให้คําแนะนํา
ที่ดีกับเราผ่านทางพระวจนะของ
พระองค์ 



32 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 

 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ประทานกําลังและหัวใจให้กับเรา   
ที่ทําให้เราสามารถตอบสนอง     
ต่อปัญหาที่ยากตามวิธีการของ
พระองค์ได้ 
 ใช้เวลา นี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 ธันวาคม   
สดุดี 119:33-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119:33-40 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าได้ตรัสอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
_________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองข้อ 36  
ในโลกปัจจุบันผู้คนมักโลภอยากได้
ผลประโยชน์ทางการเงิน  
 เงินแสดงถึงอํานาจ อิทธิพล 

และความสําเร็จ เงินจึงเป็นพระ -
เจ้าของคนมากมายและพวกเขา
แทบไม่คิดถึงอย่างอื่นนอกจากเงิน 
จริงอยู่ที่เงินซื้อความสะดวกสบาย
และให้ความม่ันคงปลอดภัยได้ใน
ระดับหนึ่ง   

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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 แต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าความ
มั่งคั่งก็คือก ารเชื่อฟังพระเจ้า 
เพราะนี่คือทรัพย์สมบัติในสวรรค์
ไม่ใช่ในโลก (ลก.12:33)  
 เราควรทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการ

โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์
ทางการเงิน  

จงอธิษฐานตามผู้เขียนสดุด ี
โดยทูลขอให้พระเจ้าทรง 

หันใจของเรามายังกฎเกณฑ ์
ของพระองค์แทนที่จะเป็น 

การหาเงิน เพราะการท้าเชน่น้ี 
จะส่งผลดีที่สุดต่อตัวเราเอง 

ในระยะยาว 
 ในวันนี้ มีอะไรบ้างที่เราต้อง  

เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับเรา
เรื่องอะไรที่เป็นการเฉพาะเจาะจง  
ที่เราต้องเชื่อฟังหรือไม่ และเรา
ตอบสนองอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนําให้เรา

มีท่าทีแห่งการเชื่อฟังต่อพระวจนะ
ของพระเจ้า ต่อพระสุรเสียงของ
พระเจ้า และยินดีกระทําตามที่เรารู้
ว่าพระเจ้าทรงนําเรานั้น 
 อธิษฐานที่ใจของเราจะไม่ปักอยู่

ที่สิ่งภายนอก เช่น เงินทอง แต่ปัก
อยู่ที่น้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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วันที่ 14 ธันวาคม   
สดุดี 119:41-48 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพ ระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สดดีุ 119:41-48 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจาก    
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี ข้อ 
44-46 และการตอบสนอง 
ผู้เขียนสดุดีพูดถึงการรักษาบท -
บัญญัติแต่ก็ยังคงมีเสรีภาพ  
 การเชื่อฟังบทบัญญัติของ    

พระเจ้าไม่ได้ยับยั้งเราหรือจํากัด
เราอย่างที่เราคิด แต่บทบัญญัติ
ปลดปล่อยเราให้เป็นอย่างที่พระ -
เจ้าทรงสร้างเรามา เมื่อเราแสวงหา
ความรอดและการอภัยโทษจาก
พระเจ้า เราจะมีเสรีภาพจากบาป 
และความรู้สึกผิดซึ่งเป็นผลของ
บาป เมื่อใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า  

เราก็มีเสรีภาพที่จะทําให้แผนการ
ของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรา
นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง  

พระบัญญัติของพระเจ้าคือ
เสรีภาพ ไม่ใช่พันธนาการ และ
เมื่อเราท้าในส่ิงที่เป็นน้้าพระทัย
ของพระเจ้าแล้วก็จะน้าพระพร

และความส้าเร็จมายังชีวิตของเรา 
 แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่า เป็นกฏเกณฑ์

และพันธนาการก็เพราะว่า เรา
ไม่ได้ทําตามใจของเรานั่นเอง และ
เมื่อไม่ได้ตามใจเรา เราก็รู้สึกว่า
เป็นพันธนาการ 
 ลองคิดถึงประสบการณ์ที่เราไม่

ยอมทําตามใจตัวเอง แต่ทําตามน้ํา
พระทัยของพระองค์และเราก็รับ
พระพร ประสบความสําเร็จ? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการ

ทรงนําของพระองค์ที่ นําเราจนได้ 
รับพระพรและประสบความสําเร็จ 
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 ขอพระเจ้าทรงทําลายความคิดที่
มีเหตุผลจอมปลอมคือป้อมปราการ
ที่ขัดขวางความคิดของพระเจ้าที่
ผ่านเขามาในชีวิตของเรา ทูลขอ
พระ เจ้าทรงขับไล่ออกไปในพระ -
นามของพระเยซูคริสต์และเติม   
ชีวิตของเราด้วยความกระหาย  
พระวจนะของเจ้าแทน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 ธันวาคม   
สดุดี 119:49-56 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สดดีุ 119:49-56 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านจาก    
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 50,52  
เมื่อยามทุกข์ยาก เราทําอย่างไร 
เมื่อเรามีปัญหา หาทางออกไม่ได้ 
เราทําอย่างไร ? 
 คนในโลกนี้มีทางออกหลาย ๆ 

รูปแบบ บ้างก็สร้างสรรค์ บ้างก็แง่
ลบ เช่น เมื่อมีความเครียด ความ
หดหู่ บางคนไปออกกําลัง ไปเที่ยว 
เล่นดนตรี การแก้โดยวิธีเหล่านี้
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่เมื่อเราหยุด  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ปัญหาก็จะกลับมาเหมือนเดิม เรา
อาจจะอารมณ์ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น แต่
ปัญหาก็เหมือนเดิม 
 บางคนออกมาในแง่ลบ เช่น หัน

ไปหาสุรา ยาเสพติด  ซึ่งนี่ก็
อันตรายอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
หนีปัญหา แม้มันจะช่วยก็ช่วยได้
เพียงชั่วขณะ แต่หลังจากนั้นก็
เหมือนเดิม 
 แต่ในพระวจนะตอนนี้บอกว่า 

พระสัญญาของพระเจ้ารักษาชีวิต
ของเรา ปลอบประโลมใจเรา  
 เราเคยมีประสบการณ์การปลอบ

ประโลมใจจากพระวจนะของพระ
เจ้าอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

พระเจ้าไม่เพียงแต ่
ปลอบประโลมใจและ 
รักษาชีวิตเราเท่าน้ัน  

แต่พระองค์จะเข้ามาแทรกแซง
ปัญหาน้ัน และ ประทานก้าลัง 

สติปัญญากับเรา 
ในการแก้ไขปัญหาน้ันด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 มอบปัญหา ความหนักอก -

หนักใจของเรากับพระเจ้า ภาวนา
พระวจนะของพระเจ้าที่เราท่อง   
ไปแล้วนั้น เช่น สดุดี 16  หรือ 91 
ภาวนาให้เป็นคําอธิษฐานของเรา 
ปรับความคิดของเราให้ตรงตาม
พระวจนะทั้ง 2 บทนี้ แล้วเราจะ
เห็นการช่วยกู้ของพระองค์สําหรับ
ปัญหาที่เราเผชิญนั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

วันที่ 16 ธันวาคม   
1 ทิโมธี 6:11-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 1 ทิโมธี 6:11-20 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 17-19 เอเฟซัสเป็นเมืองที่มั่ง
คั่งและคริสตจักรเอเฟซัสอาจจะมี
สมาชิกหลายคนที่ร่ํารวย  
 เปาโลแนะนําทิโมธีให้จัดการกับ

สิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา 
โดยสอนว่าการร่ํารวยมากก็ต้อง
รับผิดชอบมาก คนที่มีเงินต้องใจ
กว้าง อ ย่าเย่อหยิ่งเพียงเพราะมี
เงินถวายมากมาย เขาต้องไม่
วางใจหรือหวังในเงินทองมากกว่า 
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พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และหาก  
ว่าเราไม่ได้ร่ํารวยทรัพย์สินเงินทอง 
แต่เราสามารถร่ํารวยในการดี ไม่
ว่าเราจะยากจนปานใด เรายังมี
บางสิ่งที่จะแบ่งปันกับบางคนได้ 
 
ข้อ 21 พระธรรม 1 ทิโมธี  ได้ให้
หลักการที่เป็นแนวทางสําหรับ
คริสตจักรท้องถิ่น รวมทั้งกฎเกณฑ์
ในการประชุมนมัสการ และคุณ -
สมบัติของผู้ปกครอง (หรือศิษยา -
ภิบาล ) มัคนายก และคนงานของ
คริสตจักร (แม่ม่าย) 
  เปาโลบอกผู้นําคริสตจักรให้

แก้ไขหลักข้อเชื่อที่ไม่ถูกต้อง และ
ให้ปฏิบัติต่อคนในคริสตจักรด้ วย
ความยุติธรรมและความรัก  
 คริสตจักรไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ

ประโยชน์ของคริสตจักรเอง แต่
เพื่อให้พระคริสต์ได้รับเกียรติยศ
และสง่าราศี 
 
 
 

ขณะที่ศึกษาค้าแนะน้าเหล่านี้ 
อย่าลืมส่ิงที่ส้าคัญที่สุด 

ในชีวิตของคริสตจักร คือการ
รู้จักพระเจ้า การท้างานร่วมกัน
ด้วยความรักความกลมเกลียว 

และการน้าข่าวประเสริฐ 
ของพระเจ้าออกไปสู่โลก 

 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ข้อ 11,12  
 เปาโลใช้คํากริยาที่มีชีวิตชีวา

และมีพลังในการอธิบายชีวิตคริส -
เตียนได้แก่ หลีกหนี  มุ่งมั่น ต่อสู้ 
ยึดไว้  
 บางคนเข้าใจผิดคิดว่าคริสเตียน

มีความเชื่อที่สอนให้อยู่ เฉยๆ และ
รอให้พระเจ้าทรงทํางาน แท้จริง
แล้วเราต้องกระตือรือร้นในด้าน
ความเชื่อ เชื่อฟังพระเจ้าด้วยความ
กล้าหาญ และทําในสิ่งที่เรารู้ว่า
ถูกต้อง  
 นี่เป็นเวลาที่เราต้องทําในส่วน

ของเราใช่ไหม ? อย่ามัวรีรออยู่ จง
ลงมือทําเดี๋ยวนี้ 
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 ขณะนี้อะไรคือส่วนของเราที่เรา
จะต้องทํา เราจะเริ่มต้นทําเมื่อไร? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
 อะไรคืออุปสรรคที่เราจะเริ่มต้น

กระทํา หรือ อะไรคือเหตุผลที่เรา
รีรอที่จะกระทํา? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงนําจาก

พระเจ้าที่เราจะไม่อยู่เฉย ๆ แต่เรา
จะเริ่มรุกไปข้างหน้า  ไม่ว่าจะเป็น
ใน เรื่องการประกาศ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่าง ๆ 
เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับ    
พระเจ้า หรือเรื่องการรับใช้ 
 อธิษฐานขับไล่วิญญาณแห่ง

ความเฉยเมย ค วามขี้เกียจ การ
ผลัดวันประกันพรุ่งออกไปจากชีวิต
ของเรา และขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเจิมเราให้มีความ
กระตือรือร้นในพระองค์อยู่เสมอ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์ : เพื่อสั่งสอนและให้
กําลังใจทิโมธีซึ่งเป็นผู้นําคริสตจักร
เอเฟซัสเป็นครั้งสุดท้าย  
 

ผู้เขียน : เปาโล 
 

เขียนถึงใคร  : ทิโมธี และคริส-
เตียนทุกคนในทุกแห่ง 
 

ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณค .ศ. 
66 หรือ 67 เขียนที่คุกในกรุงโรม 
หลังจากที่เปาโลเป็นอิสระอยู่หนึ่ง
หรือสองปี เขาก็ถูกจับกุมอีกครั้ง
หนึ่งและถูกประหารชีวิตในสมัย
จักรพรรดิเนโร 
 
เบื้องหลัง : 

เปาโลติดคุกอยู่คนเดียว มี
แต่ลูกาที่อยู่กับเขา เปาโลเขียน
จดหมายฉบับนี้เพื่อมอบพันธกิจให้
ผู้นําคริสตจักรรุ่นใหม่  

 

 
 
 
นอกจากนี้เขายังขอให้มิตร

สหายมาเยี่ยมและขอหนังสือม้วน
โดยเฉพาะหนังสือ ม้วนที่ทําด้วย
หนังสัตว์ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธสัญญาเดิม พระกิตติคุณ
และต้นฉบับอื่นๆของพระคัมภีร์  
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (2 ทธ.2:15) 
จงอตุส่าหส์ าแดงตนว่าได้ทรง
พิสจูน์แล้วเป็นคนงานทีไ่ม่ต้อง
อาย  ใช้พระวจนะแห่งความจริง
อย่างถกูต้อง 
 

เปาโลเป็น บุคคล คนหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ที่มีความรู้ มีอิทธิพล 
และเป็นที่รัก และพระธรรมเล่มนี้
คือคําสั่งเสียของท่าน 

เปาโลกําลังเผชิญหน้ากับ
ความตาย ท่านไม่ไ ด้กําลังจะตาย
เพราะโรคภัยไข้เจ็บ หรือกําลังนอน
อยู่ในห้องปลอดเชื้อและห้อมล้อม
ด้วยคนที่รัก   

เข้าใจพระธรรม 2 ทิโมธี 
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แท้จริงท่านยังแข็งแรงดีอยู่ 
แต่ชีวิตของท่านมาถึงจุดจบแล้ว 
เปาโลต้องโทษในข้อหาเป็นสาวก
ของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เขาอยู่
ในคุกโรมันที่หนาวเหน็บ ถูกตัด
ขาดจากโลกภายนอก มีแค่หนึ่ ง
หรือสองคนที่มาเยี่ยมพร้อมกับ
อุปกรณ์ในการเขียนเท่านั้น เปาโล
รู้ว่าอีกไม่นานก็จะถูกประหารชีวิต 
(4 :6) ท่านจึงถ่ายทอดความคิด
สุดท้ายของท่านให้แก่ทิโมธี ผู้ซึ่ง
เป็นเหมือน “บุตรชาย”  

เปาโลส่งคบเพลิงแห่งการ
เป็นผู้นําให้แก่ทิโมธี เตือนเขาว่า
อะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆ  และให้
กําลังใจเขาในการเป็นพี่เลี้ยงที่รัก
อย่างเปาโล จดหมายฉบับนี้เป็น
จดหมายที่แสดงความสนิทชิดเชื้อ
และสะเทือนใจมากที่สุดในบรรดา
จดหมายของเปาโล ทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ความผูกพัน
ที่มี และเป็นครั้งสุดท้าย 

บทนําของเปาโลแสดงถึง
ความนุ่มนวล และทุกวลีแส ดงถึง

ความรักที่เขามีให้ทิโมธี (1:1-5) 
จากนั้นท่านเตือนให้ทิโมธีระลึกถึง
คุณสมบัติที่ผู้รับใช้พระเจ้า
จําเป็นต้องมี (1:6-2:13 )  ทิโมธี
ควรระลึกถึงการทรงเรียกของเขา
และการใช้ของประทานอย่างกล้า
หาญ (1:6-12) การยึดมั่นในความ
จริง (1:13-18) การเตรียมคนอื่นให้
ติดตามเขาใ นงานรับใช้ (2:1,2)  
การมีวินัยและพร้อมที่จะทนความ
ทุกข์ยากลําบาก (2:3-7)  การจด
จ่ออยู่ที่พระคริสต์ (2:8-13)  เปาโล
ท้าทายทิโมธีให้ยึดม่ันในหลัก     
ข้อเชื่อที่ถูกต้อง ปฎิเสธสิ่งที่ผิด
และหลีกเลี่ยงการพูดเหลวไหล  ใช้
พระวจนะแห่งความจริงอย่าง
ถูกต้อง (2:14-19)  และรักษาชีวิต
ของเขาให้บริสุทธิ์ (2:20-26) 

จากนั้นเปาโลเตือนทิโมธีเรื่อง
การต่อต้านที่ท่านและผู้เชื่อต้อง
เผชิญในยุคสุดท้าย เป็นการ
ต่อต้านที่เกิดจากกลุ่มคนที่ยึด
ตัวเองเป็นใหญ่ พวกเขาใช้คริสต -
จักรเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวและ



42 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 

สอนหลักข้อเชื่อผิดๆ ( 3 :1 -9)  
เปาโลบอกให้ทิ โมธีเตรียมพร้อม
สําหรับคนที่ไม่สัตย์ตรงเหล่านี้ 
ด้วยการคิดถึงแบบอย่างของเปาโล 
(3 :10 ,11 )  เข้าใจแหล่งที่มาที่
แท้จริงของการต่อต้าน (3:12,13)  
รวมทั้งแสวงหากําลังและฤทธิ์เดช
จากพระวจนะพระเจ้า (3:14 -17 ) 
จากนั้นเปาโลก็ได้มอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่น่าตื่นเต้นให้กับทิ โมธี 
นั่นก็คือการเทศนาพระวจนะพระ
เจ้า (4:1-4)  และการทํางานรับใช้
ให้สําเร็จเสร็จสิ้นจนถึงที่สุด(4:5-8) 

เปาโลลงท้ายด้วยคําขอร้อง
ส่วนตัวและข้อมูลบางอย่าง ในช่วง
สุดท้ายนี้เปาโลได้เปิดเผยให้เห็น
ความว้าเหว่ที่ท่านกําลังเผชิญและ
ความรักอันมั่นคงที่มีต่อพี่น้องใน
พระคริสต์ (4:9-22) 

 
 
 
 
 

ไม่เคยมีใครเหมือนอัครทูต
เปาโลผู้เป็นมิชชันนารี ท่านเป็นคน
ที่มีความเชื่ออันลึกซึ้ง ความรักที่
ไม่รู้จืดจาง ความหวังที่มั่นคง 
ความม่ันใจอย่างเหนียวแน่น และ
ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เปาโลได้รับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่จะประกาศถ้อยคําจากพระเจ้ า 
แก่เรา  

 
ขณะที่อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี  

จงระลึกอยู่เสมอว่า 
เราก าลังอ่านค าสั่งเสียครั้งสุดท้าย 

ของผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่  
ข้อความเหล่านี้ถูกเขียนถึงทิโมธ ี
และทุกคนที่ติดตามพระคริสต์  

จงอุทิศตัวเราเองอีกครั้ง 
เพื่อที่จะยืนหยัดเพื่อความจริง 
อย่างกล้าหาญ รู้พระวจนะ  
และเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อ านาจ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
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วันที่ 17 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 1:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 ทิโมธี 1:1-7   
ช้า ๆ 3 รอบ 
เมื่อท่านอ่านพระ ธรรมตอนนี้ ท่าน
ได้สัมผัสอารมณ์ความรู้สึก  (ของ
เปาโล ) จาก พระธรรมตอนนี้
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 1 
นี่เป็นจดหมายที่มีน้ําเสียงโศกเศร้า 
เปาโลถูกจําคุกเป็นครั้งสุดท้ายและ
ท่านรู้ว่าจะต้องตายในไม่ช้า  
 การติดคุกครั้งนี้ต่างจากครั้งแรก

ในโรม ครั้งนั้นเปาโลอยู่ในบ้าน 
(กจ . 28 :16 ,23 ,30 ) และยังคง
เทศนาสั่งสอน   

 แต่ครั้งนี้เปาโลอาจจะถูกขังอยู่
ในคุกใต้ดินอันหนาวเย็น และรอ
คอยวันตาย (4:6-8)  จักรพรรดิ   
เนโรเริ่มกดขี่ข่มเหงครั้งใหญ่ใน     
ปี ค.ศ.64 ตามแผนการที่วางไว้   
 เนโรใส่ร้ายว่าคริสเตียนเป็น

ต้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ใหญ่
กลางกรุงโรม เพื่อหาแพะรับผิด  
การกดขี่ข่มเหงนี้แพร่ขยายไปทั่ว
จักรวรรดิ มีทั้งการคว่ําบาตรทาง
สังคม การทรมานในที่สาธารณะ
และการเข่นฆ่า  
 ขณะที่เปาโลคอยวันตาย ท่าน

เขียนจดหมายถึงทิโมธีซึ่งเป็น
เพื่อนที่รักแล ะเป็นคนหนุ่มผู้
เปรียบเสมือนบุตรชายของเขา (1:2)  
นี่เป็นวาทะสุดท้ายของเปาโลที่  ซึ่ง
เขียนขึ้นประมาณ ค.ศ.66-67 
 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองในข้อ 5  
ยูนีสผู้เป็นมารดาและโลอีสผู้เป็น
ยายของทิโมธีเป็นคนกลุ่มแรกๆ  ที่
กลับใจมาเป็นคริสเตียน  
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 พวกเขาอาจจะกลับใจเมื่อตอนที่
เปาโลไปประกาศในเมืองลิสตราที่
พวกเขาอยู่ (กจ .161 1) พวกเขา
ถ่ายทอดความเชื่อที่เข้มแข็งให้ทิ
โมธี ถึงแม้ว่าบิดาของทิโมธีอาจจะ
ไม่ใช่ผู้เชื่อก็ตาม   
 อย่าปิดบังแสงสว่างในตัวเรา

ขณะอยู่ที่บ้าน ครอบครัวเป็นดินที่
อุดมสมบูรณ์สําหรับการหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐ   

จงให้บิดามารดา ลูกๆ  คู่สมรส 
พี่น้องชายหญิงรู้ถึงความเชื่อ 

ในพระเยซูของเรา และจงมั่นใจ
ว่าพวกเขาเห็นความรัก  

ความเอื้อเฟื้อ และความช่ืนชม
ยินดีของพระคริสต์ในตัวเรา 

 ในครอบครัวของเรามีใครบ้าง   
ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และ เราได้มี
โอกาสประกาศ ให้กับเขาแล้วหรือ
ยัง?  
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 การประกาศอาจจะไม่ได้หมาย -
ความว่า เราต้องรีบพูดเรื่องของ  
พระเจ้า แต่อาจจะเป็นการประกาศ
ด้วยการสําแดงชีวิต สําแดงความรัก
ต่อเขา หรืออธษิฐานเผื่อเขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่ยัง

ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ ทูลขอพระ
เจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราว่า 
เราจะประกาศกับเขาอย่างไร จะ
เป็นโดยการสําแดงชีวิต หรือ โดย
การประกาศด้วยคําพูด 
 ถ้าพี่น้องของเราในครอบครัว

เป็นคริสเตียนหมดแล้ว ก็ ให้เรา
อธิษฐานเผื่อให้ทุกคนเติบโตใน
พระเจ้า มีประสบการณ์กับพระองค์ 
และเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 18 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 1:8-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี  1:8-12  
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8 
ทิโมธีอาจรู้สึกกลัวที่จะประกาศ  
ข่าวประเสริฐต่อไปในช่วงเวลาที่
เกิดการกดขี่ข่มเ หงอย่างหนัก
เช่นนี้  
 ความกลัวของเขาตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความจริง เพราะว่าผู้ -
เชื่อถูกจับกุมและถูกประหารชีวิต 
เปาโลได้เตือนเขาไว้แล้วว่าความ
ทุกข์ยากจะเกิดขึ้น  
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 ทิโมธีจะถูกจําคุกเหมือนเปาโล
เพราะประกาศข่าวประเสริฐ (ฮีบรู 
13:23)  แต่เปาโลสัญญากับทิโมธี
ว่าพระเจ้าจะ ประทานกําลังให้
และทิโมธีจะพร้อมเมื่อถึงเวลาที่
เขาต้องทุกข์ยากลําบาก  
 การแบ่งปันความเชื่อของเราใน

พระคริสต์อาจจะทําได้ยากแม้แต่
ในขณะที่ไม่มีการข่มเหง แต่ยังดีที่
เราสามารถทูลขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานความกล้าหาญแก่
เราเหมือนอย่างที่เปาโลและทิโมธี
ทูลขอ อย่าอายที่จะเป็นพยาน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนองข้อ 12  
วลีที่ว่า “ทรงสามารถรกัษาซึง่
ข้าพเจ้าได้มอบไว้กบัพระองค์ ” 
ตีความหมายได้สามอย่างหลักๆ  
คือ [1] เปาโลรู้ว่าพระเจ้าจะปกป้อง
รักษาจิตวิญญาณของคนที่กลับใจ
เพราะคําเทศนาของเขา [2] เปาโล
ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะปกป้องรั กษา
จิตวิญญาณของเขาเองไว้จนกว่า  

จะถึงการกลับมาครั้งที่สองของ  
พระคริสต์ [3] เปาโลมั่นใจว่าแม้
เขาจะอยู่ในคุกและกําลังเผชิญหน้า
กับความตาย พระเจ้าก็จะทรงทํา
พันธกิจแห่งพระกิตติคุณต่อไปผ่าน
ทางผู้อื่นเช่นทิโมธี  
 เปาโลอาจจะแสดงความม่ันใจ

ของตนเพื่อให้กําลังใจทิโมธี  ที่คง
จะ ท้อแท้เพราะปัญหาต่างๆ ใน   
เอเฟซัส และคงจะหวาดกลัวการกดขี่
ข่มเหง แม้เปาโลจะอยู่ในคุก ท่านรู้ว่า
พระเจ้ายังทรงควบคุมสิ่งสารพัดอยู่  
 

ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับ 
ความล้มเหลวหรือปัญหาใดๆ 
เราก็สามารถเช่ือและวางใจ 
ในพระเจ้าได้อย่างเต็มเปี่ยม 

 
 นี่คือความม่ันใจที่ เปาโลได้

ให้กับเรา และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ  
เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 
ทรงรอบรู้ทุกอย่าง ทรงฤทธานุภาพ  
เราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้  
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 ขณะนี้เรามีอะไรที่เป็นปัญหา
หรือไม่ ให้เรามอบไว้กับพระองค์ 
__________________________
_________________________ 

 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ ความ

รอบรู้ และฤทธานุภาพของพระเจ้า 
ที่พระเจ้าจะทรงสามารถช่วยกู้เรา
ได้ในทุกเรื่อง 
 อธิษฐานมอบปัญหา สิ่งที่เรา

กังวลไว้กับพระเจ้า และให้เรามี
ความเชื่อไว้วางใจถึงความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ที่จะทรงช่วยเหลือเรา 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุ ณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 19 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 1:13-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี  1:13-18 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 15,16 
เรารู้เรื่องของฟีเจลัสและเฮอร์โม -
เกเนสแค่ว่าพวกเขาเป็นผู้ต่อต้าน
พันธกิจของเปาโล  
 คนเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนสติ  

เราว่าแม้แต่ผู้นําก็สามารถล้มลงได้ 
โอเนสิโฟรัสถูกกล่าวว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีซึ่งตรงกันข้ามกับ   
คนเหล่านี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 13,14   
ทิโมธีอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยน เขาเคย
เป็นผู้ช่วยหนุ่มของเปาโล แต่ใน ไม่
ช้าเขาเองจะเป็นผู้นําคริสตจักร 
 ในสภาพการณ์ที่ยากลําบาก 

ถึงแม้หน้าที่ความรับผิดชอบของ   
ทิโมธีกําลังจะเปลี่ยนไป แต่ก็ใช่ว่า
เขาจะไร้ความช่วยเหลือ เขามีทุ ก
อย่างที่จําเป็นสําหรับอนาคต เขา
เพียงแต่ยึดสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้
ให้มั่น  

ถ้าเราก้าลังอยู่ในช่วง 
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ยากล้าบาก  

เป็นเรื่องดีที่เราจะมองย้อนกลับ
ไปยังประสบการณ์ที่เราเคยมี

เหมือนอย่างที่เปาโล 
แนะน้าทิโมธ ี

 ทบทวนดูว่าใครคือรากฐาน
ความเชื่อของเรา เราจะส ร้างเนื้อ
สร้างตัวบนรากฐานนั้นได้อย่างไร 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของ
ประทานอะไรแก่เรา จงใช้ของ
ประทานที่เราได้รับมาแล้ว 
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 ให้เราระลึกถึงผู้ที่ได้สอนคําสอน
ที่มีหลักให้กับเรา เช่น ศิษยาภิบาล 
หรือพี่เลี้ยงที่เคยดูแลเรา ประสบ -
การณ์ที่เราได้รับจากพระเจ้า และ
คําตอบที่เราได้รับเมื่อเราทูลขอต่อ
พระเจ้า และอธิษฐานให้พระเจ้า
ทรงนําเราในการที่จะเผชิญปัญหา
โดยพระคุณของพระเจ้าต่อไป 
 
อธิษฐาน 
 ระลึกถึงข่าวประเสริฐที่พระเจ้า

ประทานให้กับเราประกาศนั้น ทูล
ขอพระเจ้าให้มีประสบการณ์ลึกซึ้ง
กับข่าวประเสริฐนี้ ให้เราเห็น
คุณค่า และความสําคัญของข่ าว -
ประเสริฐ เพื่อว่า เราจะสามารถ
ประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกมาจาก
ชีวิตของเรา 
 ทูลขอพระเจ้าประทานกําลัง

ให้กับ เรา ที่เราจะยืนหยัดในข่าว -
ประเสริฐนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีคนที่ต่อต้านเรา 
 
 

 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 20 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 2:1-7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 ทิโม ธี 2:1 -7   
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 3-7  เมื่อทิโมธีเทศนาสั่งสอน 
เขาจะเผชิญกับความทุกข์ยากแต่
เขาควรจะอดทนได้  
 เปาโลใช้ภาพทหาร นักกีฬา 

และชาวนาเป็น ตัวเปรียบเทียบ 
ความสําเร็จของทั้งสามอาชีพนี้  
ต้องอาศัยวินัยและความเต็มใจที่  
จะอุทิศตัว  
 
 

 เราเป็นเหมือนทหารที่ต้องยอม
ละทิ้งความม่ันคงฝ่ายโลกและ
อดทนต่อวินัยที่เข้มงวด  
 เราเป็นเหมือนกับนักกีฬาที่ต้อง

ฝึกหนักและรักษาระเบียบกติกา  
 เราเป็นเหมือนชาวนาที่ต้อง

ทํางานอาบเหงื่อต่างน้ําและอดทน  
 แต่เราจะบากบั่นต่อไปแม้จะ

ทุกข์ยากลําบากเพราะคิดถึงเรื่อง
ชัยชนะ เรื่องความสําเร็จ และเรื่อง
การเก็บเกี่ยว  
 เราจะรู้สึกคุ้มค่าที่เรายากลําบาก

เมื่อตอนที่เราบากบั่นจนถึง
เป้าหมายและถวายเกียรติแด่พระ
เจ้า หรือเมื่อเรานําคนมาหาพระ
คริสต์และวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะได้
มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 2  
ถ้าคริสตจักรทําตามคําแนะนํานี้
อย่างสม่ําเสมอ คริสตจักรก็จะ
ขยายอย่างทวีคูณ  
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 เช่นเดียวกัน เมื่อผู้เชื่อที่ได้รับ
การสอนอย่างดีจะสอนคนอื่นและ
มอบหมายให้เขาสอนคนอื่นต่อไป  
 เหล่าสาวกต้องได้รับการเตรียม

ให้พร้อมที่จะสืบทอดความเชื่อ
ต่อไป งานของเรายังไม่สําเร็จ
จนกว่าผู้เชื่อใหม่จะสามารถสอน
ผู้อื่นต่อไปได้  

น้้าพระทัยของพระเจ้ากคื็อ 
ต้องการให้ทุกคนรอดและโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ และ
พระองค์ทรงมอบหมายงานน้ี 

ให้พวกเราทุกคนกระท้า 
 เราได้นํา ความรอดให้กับใคร

แล้วหรือยัง และเราได้มีส่วนทําให้
ใครโตขึ้นกับพระเจ้าแล้วหรือยัง ? 
ถ้ายังให้เราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เถิด
ครับ โดยการไปหาศิษยาภิบาล 
บอกกับท่านว่า “อาจารย์ครับ 
ขอให้ผมได้มีโอกาสเลี้ยงดูคนให้โต
ขึ้นสักคนได้ไหมครับ?” 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่จะมี

ส่วนในการรับใช้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ให้เขาเติบโตขึ้น
ในทางของพระเจ้าให้เป็นผู้ใหญ่ใน
พระคริสต์ 
 อธิษฐานเผื่อสายสัมพันธ์ของเรา

ที่อยากรู้จักพระเจ้า ให้เรามีโอกาส
ประกาศและนําเขารับเชื่อในพระ
เยซูคริสต์ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 21 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 2:8-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพร ะเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 2:8-13 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 13  พระเยซูทรงซื่อสัตย์ 
พระองค์จะทรงประทับอยู่ข้างๆ  
เราขณะที่ เราทนทุกข์ยากแสน
สาหัสจนดูเหมือนว่าไม่มีความเชื่อ
อีกแล้ว  
 บางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่มี

ความเชื่อ แต่พระเยซูยังทรง
ซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ว่าจะอยู่กับ
เรา “ตราบจนสิ้นยุค” (ดู มธ.28:20)   
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 การไม่ยอมรับความช่วยเหลือ
จากพระคริสต์เป็นการทําลายการ
สื่อสารระหว่างเรากับพร ะเจ้าลง 
แต่พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง      
เราเลย แม้เราอาจจะหันหลังให้
พระองค์ก็ตาม 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 9  
เปาโลถูกล่ามโซ่อยู่ในคุกเพราะ
ข่าวประเสริฐที่เขาได้เทศนาความ
จริง ในสมัยเปาโลเรื่องพระเยซูก็
ไม่ได้เป็นที่สนใจมากกว่าสมัยนี้ 
แต่ความจริงนี้ ก็ยังไปถึงหัวใจที่
เปิดรับ  
 เมื่อเปาโลบอกว่าพระเยซูทรง

เป็นพระเจ้า ชาวยิวบางคนที่หาว่า
พระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าก็
โกรธเกรี้ยว แต่ชาวยิวหลายคนก็
กลายมาเป็นสาวกของพระคริสต์ 
(1คร 1:24)   
 ชาวโรมันที่นับถือจักรพรรดิเป็น

พระเจ้าก็โกรธเคือง แต่ชาวโรมัน
บางคนในราชสํานักของซีซาร์ก็หัน
มาหาพระเยซู (ฟป.4:22)   

 เมื่อเปาโลกล่าวว่าพระเยซูเป็น
มนุษย์ชาวกรีกก็โกรธแค้นเพราะ
ชาวกรีกถือว่าพระเจ้าที่มาพัวพัน
กับมนุษย์ก็จะมีมลทิน แต่ชาวกรีก
บางคนก็รับเชื่อ (กจ.11:20,21)   
 

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความจริง
เรื่องความเป็นพระเจ้า 

และเป็นมนุษยข์องพระเยซู  
แต่ก็มีคนรับเชื่อทุกวัน 

จงประกาศพระคริสต์ต่อไป 
แม้จะถูกต่อต้าน แต่จะมีบางคน

ที่จะฟังและเช่ือ 
 
 เรามีชีวิตเพื่อประกาศพระกิตติ

คุณหรือไม่ เราอาจจะเผชิญกับคน
ที่ไม่เห็นด้วย ดูถูก เหยียดหยาม
เรา และเราก็ไม่กล้าที่จะประกาศ 
และบางครั้ง เราก็กลัวถึงขนาดไม่
กล้าสําแดงตัวเองว่าเราเป็นคริส -
เตียน นั่นเป็นแผนของซาตานที่
ต้องการทําลายอาณาจักรของ   
พระเจ้า ดังนั้นให้เรากล้าที่จะ     
ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเถิด 
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 ดังนั้น เราตั้งใจที่จะสําแดงพระ -
คริสต์อย่างไรบ้างในชุมชนของเรา 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสําหรับตัวเราเองที่ยอม

ทนทุกข์และยากลําบากเพื่อเรา    
จะสามารถนําคน ๆ หนึ่งมารู้จัก
พระเจ้าได้ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก

พระเจ้าสําหรับการสําแดงชีวิต
อย่างมีเป้าหมายในการนําความรอด 
ไปยังชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้น 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 22 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 2:14-19 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 2:14-19 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธ รรมตอนนี้  ใน
ข้อ 16   สิ่งสําคัญในการสอน
ของคริสเตียนคือเราต้องค่อยๆ  
คลี่คลายประเด็นที่มีความเห็น    
ไม่ตรงกันอย่างระมัดระวัง  
 ถ้าหากเรามัวแต่นั่งเถียงกันใน

เรื่องคําสอนหรือทฤษฎีที่ไม่ใช่
หัวใจของความเชื่อและชีวิตคริส - 
เตียน เราก็มีแต่จะเร้าความโกรธ
และทําร้ายความรู้ สึกกันก็เท่า
นั้นเอง  

 ถึงแม้ว่า “การพูดจาไร้สาระไม่
ยําเกรงพระเจ้า ” จะมีข้อสรุปแต่ก็
ยังเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักร   
พระเจ้าน้อยมาก   
 การเรียนรู้และการอภิปราย

ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายโดยตัวของมันเอง
ถ้ามันไม่ได้ทําให้ผู้เชื่อจดจ่ออยู่แต่
กับคําสอนเท็จหรือเรื่องหยุมหยิมที่
ไร้ประโยชน์ อย่าปล่อยให้สิ่งใดก็
ตามทําให้เราละเลยการปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 15  
เราควรสร้างชีวิตของเราบนพระ -
วจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะ
นั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา 
 เพราะพระเจ้าจะทรงตรวจสอบ

ว่าเราเป็นคนงานประเภทไหน และ
เพรา ะพระวจนะเท่านั้นที่จะบอก
เราได้ว่าเราจะดําเนินชีวิตในทาง
ของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์
ได้อย่างไร   
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 ผู้เชื่อที่ละเลยพระคัมภีร์จะอับ -
อายในวันพิพากษาอย่างแน่นอน  
 การพากเพียรศึกษาพระวจนะ

ของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่ง
ที่สําคัญมาก มิฉะนั้นเราจะถูก    
ชักนําให้ละเลยพร ะวจนะและ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการ
ดําเนินชีวิต 

ทุกครั้งที่เราพูดน้ัน  
เราต้องถามตัวเราเองว่า 

 เป็นการเสริมสร้างพี่น้องหรือไม่ 
ท้าให้พี่น้องที่ฟังน้ันได้รับ 

การหนุนน้้าใจและโตขึ้นหรือไม ่
 แม้สิ่งที่เราพูดนั้นจะเป็นการพูด-

เล่นก็ตาม ก็ต้องเป็นการพูดเล่น
แบบสร้างส รรค์ หนุนใจ ไม่ใช่เป็น
ตลกที่ทําลาย หรือล้อเลียนผู้อื่น ถ้า
คําพูดของเราไม่เสริมสร้าง ให้เรา
เงียบเสียก็จะดีกว่า 
 มีคําพูดอะไรและของใครบ้างที่

พูดสร้างสรรค์และหนุนใจเราทําให้
เรามีกําลังมากขึ้น 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าสอนเราถึงวิธีการ

พูดแบบสร้างสรรค์ มีสติปัญญาใน
การพูด เพื่อเสริมสร้างพี่น้องให้
เจริญเติบโตขึ้น 
 ทูลขอพระเจ้าประทานสติ -

ปัญญาให้กับเราในการปฏิเสธสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
รักษาน้ําใจของคนที่ขอเรานั้นด้วย 
ให้เขาเรียนรู้ถึงจุดยืนที่ถูกต้องตาม
หลักการพระวจนะพระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

วันที่ 23 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 2:20-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 2:20-26 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง จาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 20,21 ในข้อนี้เปาโลกําชับให้  
ทิโมธีเป็นคนประเภทที่พระคริสต์
ทรงใช้ในงานอันทรงเกียรติของ
พระองค์ได้  
 อย่าหยุดอ ยู่แค่ระดับสูงหรือดี 

แต่ไปให้ถึงระดับสูงสุดและดียอด -
เยี่ยม จงยอมให้พระเจ้าใช้เราเป็น
เครื่องมือตามพระประสงค์ของ
พระองค์ 
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เราต้องให้ส่ิงที่ดีที่สุดของเรา 
กับพระเจ้า ส่ิงที่เราต้องท้า 

ในชีวิตของเราน้ัน คือ 
เราต้องพัฒนาชีวิตของเรา 
ให้เต็มศักยภาพที่เรามีอยู ่

 แม้บางครั้งอาจจะยาก แต่โดย
ความช่วยเหลือของพระเจ้า
พระองค์จะท้าให้เราท้าส้าเร็จ 

 ไม่ว่าเป็นการเรียน เราต้องตั้งใจ
เรียนให้ดีทีสุดเพื่อถวายเกียรติแด่
พระเจ้า เมื่อเราทํางาน เราก็จะ
ทํางานให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่มีใครมา  
ดูถูกพระเจ้าของเราได้ 
 ขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ และ

เราจะทํา สุด ๆ  เพื่อพระเจ้าและ
โดยพระเจ้าได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
ข้อ 22 บางครั้งการวิ่งหนีก็ถือเป็น
เรื่องขี้ขลาดตาขาว แต่คนมีสติ -
ปัญญาจะตระหนักว่าการปลีกตัว
ออกจากการล่อลวงเป็นการกระทํา
ที่กล้าหาญที่สุด  
 

 ทิโมธีผู้เป็นคนหนุ่มที่ถูกเตือน
ให้หนีจากทุกสิ่งที่ให้คิดชั่วทําชั่ว  
 เรากําลังเผชิญกับการล่อลวง

เดิมๆ ที่ยากจะต่อต้านบ้างหรือไม่ 
จงปลีกตัวออกจากสถานการณ์ที่   
จะกระตุ้นให้อยากทําบาป  
 สิ่งสําคัญในสงครามฝ่ายวิญญาณ

คือ การรู้ว่าจะต้องวิ่งหนีเมื่อไร ซึ่ง
สําคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไรต้อง
ต่อสู้และต้องสู้อย่างไร 
 ถ้าท่านเป็นคนหนุ่มคนสาวแบบ  

ทิโมธี ขณะนี้ท่านต้องวิ่งหนีเรื่อง
อะไรบ้าง เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เรา
ต้องวิ่งหนีคือ การทดลองทางเพศ 
การต่อสู้ที่ถูกต้องคือการหนี  ไม่
การวิ่งเข้าไปเผชิญ 
 
อธิษฐาน 
 ทูลขอสติปัญญ าและกําลังจาก

พระเจ้าที่เราจะเป็นคนที่รักษาวัย
หนุ่มสาวของเราให้บริสุทธิ์  ถ้าเรา
เป็นผู้ใหญ่หรือแต่งงานแล้วให้เรา
อธิษฐานเผื่อคนหนุ่มสาวในคริสต -
จักรของเรา ให้พวกเขาได้รับการ 
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ปกป้องให้พ้นจากการทดลองเรื่อง
เพศ และเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์ เพื่อ
เขาจะเป็นผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ของพระ
เจ้าได้อย่างภาคภูมิใจ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 3:1-9 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี  84 ทั้งบท 

อ่าน พระธรรม 2 ทิโมธี 3:1 -9   
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 8,9  ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เชื่อกันมา ยันเนส
กับยัมเบรส์เป็นนักมายากลสองคน
ที่เลียนแบบการอัศจรรย์ของโมเสส
ต่อหน้าฟาโรห์ (อพย.7:11,12)   
 เปาโลอธิบายว่าพระเจ้าจะทรง

คว่ําผู้สอนเท็จที่ระบาดอยู่ใน
คริสตจักรเอเฟซัสลงเหมือนกับที่
โมเสสเปิดโปงและเอาชนะนักมายา
กลทั้งสองนี้ (อพย.8.18,19) 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง  
ข้อ 5 “เปลือกนอก ” หรือลักษณะ
ภายนอก ในเชิงปฏิบัติหมายถึง 
การไปโบสถ์ การรู้หลักข้อเชื่อคริส-
เตียน การพูดศัพท์คริสเตียน และ
การทําตามขนบประเพณีของชุมชน 
คริสเตียน  
 การกระทําดังกล่าวนี้คงทําให้

คนๆ นั้นดูดี แต่ถ้า ขาดทรรศนะ
เรื่องความเชื่อ ความรัก และการ
นมัสการ การแสดงออกภายนอกก็
ไร้ความหมาย  
 เปาโลเตือนให้เราอย่าหลงเชื่อ

คนที่เป็นคริสเตียนแต่เปลือก เรา
อาจจะแยกแยะพวกเขาออกจาก  
คริสเตียนแท้ได้ยากในแวบแรก แต่
ชีวิตประจําวันของเขาจะทําให้เห็น
ตัวตนจริงๆ บุคลิกลักษณะที่กล่าว
ไว้ใน 3:2-4 จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้
เห็นอย่างชัดเจน 
 เราเป็นคริสเตียนเปลือกนอก 

หรือ เป็นคริสเตียนแท้ เราสามารถ
บอกกับตัวเองได้หรือไม่ว่า เรา
เป็นคริสเตียนแท้?____________ 
__________________________ 
 

ข้อ 7 พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้ต่อต้าน
การศึกษาเรียนรู้ แต่เตือนเรื่อง การ
เรียนรู้ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
 เป็นไปได้ที่เราจะเป็นนักเรียน

ตลอดไป แต่ไม่เคยนําสิ่งที่เรียนไป
ใช้จริงเลย แต่ผู้แสวงหาที่ซื่อสัตย์
และนักเรียนที่แท้จริงจะค้นหา
คําตอบ  

จงจ้าไว้ว่าขณะที่เราศึกษา 
พระวจนะพระเจ้า จงแสวงหา

ความจริงของพระเจ้า  
และพระประสงค์ที่พระองค์ม ี

ในชีวิตของเรา 
 เราสามารถตอบได้หรือไม่ว่า 

อะไรคือวัตถุประสงค์ในชีวิตของ
เรา? ______________________ 
__________________________ 
 เราเป็นคริสเตียนมานานกี่ปีแล้ว 

เราเรียนพระคัมภีร์มานานกี่ปีแล้ว 
และเราได้นําพระวจนะของพระเจ้า
ที่เราเรียนมานั้นมาเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเราในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราอย่าให้

เราเป็นเพียงคนที่เรียนพระคัมภีร์ที่
สมองเท่านั้น แต่ทูลขอให้พระเจ้า
ใช้พระวจนะของพระองค์ที่เราเรียน
นั้น มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา 
และสําแดงชีวิตของเราให้ เป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 3:10-17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี 3:10-17 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 11 เปาโลถูกขว้างด้วยก้อนหิน
และถูกทิ้งไว้ในเมืองลิสตรา ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของทิโมธี (กจ.14:19)  นี่
เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆ
เหตุการณ์  
 เปาโลสรุปเรื่องการทนทุกข์เพื่อ

ข่าวประเสริฐตลอดชีวิตของเขาใน
พระธรรม 2 โครินธ์ 11:23-33   
 เปาโลกล่าวถึงการทนทุกข์ของ

เขาในที่นี้ก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็น 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ข้อแตกต่างระหว่างประสบการณ์
ของเขากับของผู้สอนเท็จที่แสวง  
หาแต่ความสนุกสนาน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 14 ทิโมธีตกอยู่ในสภาพที่ถูก
รุมล้อมด้วยผู้สอนเท็จและถูกรุมเร้า
ด้วยความกดดันของงานรับใช้ที่
เพิ่มมากขึ้น  
 เขาอาจจะทิ้งความเชื่อหรือเสริม

แต่งห ลักข้อเชื่อขึ้นใหม่ได้ง่ายๆ 
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปาโลแนะนําให้  
ทิโมธีมองย้อนกลับไปยังอดีต และ
ให้ยึดม่ันในคําสอนพื้นฐานเรื่อง
พระเยซูที่เป็นจริงอยู่ชั่วนิรันดร์  
 เราก็ถูกแวดล้อมด้วยคําสอน

เท็จเหมือนกับทิโมธี แต่เราต้องไม่
ยอมให้สังคมบิดเบือนหรือเบียดบัง
ความจริงชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า 

จงใช้เวลาใคร่ครวญถึง 
รากฐานความเชื่อคริสเตียน 
ซึ่งพบได้ในพระวจนะพระเจ้า  
อันเป็นความจริงที่ย่ิงใหญ่ซึ่ง 

สร้างเสริมชีวิตของเราทุก ๆ วัน 
 

ข้อ 17 ขณะที่เรากระตือรือร้น
ค้นหาความจริงในพระคัมภีร์ เรา
จะต้องไม่ละเลย “วัตถุประสงค์ ” 
ของมัน คือเพื่ อที่ให้เราจะพร้อมที่
จะทําดี  
 เราไม่ได้ศึกษาพระวจนะของ

พระเจ้าเพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หรือเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
ถกเถียง เราควรศึกษาพระคัมภีร์
เพื่อเราจะรู้ว่าจะทํางานของพระ
คริสต์ในโลกนี้ได้อย่างไร  

การรู้พระวจนะพระเจ้า 
มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ 
พระวจนะพระเจ้า 

ช่วยให้ความเชื่อของเรา 
เข้มแข็งขึ้นและน้าเราให้ท้าด ี

 เราสามารถตอบได้หรือไม่ว่า 
อะไรคือ “วัตถุประสงค์ ” ในชีวิต
ของเรา และการที่เรามีชีวิตอยู่ใน
ขณะนี้ เราอยู่เพื่ออะไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราชัดเจนในตัว

ของเราว่า พระเจ้าต้องการให้เรา
รับใช้พระองค์ในชีวิตนี้อะไรและ
อย่างไรบ้าง ถ้าเราชัดเจนแล้วทูล
ขอพระเจ้าประทานกําลังและ
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะไป     
ถึงสุดศักยภาพของเราสําหรับ
เป้าหมายนั้น แต่ถ้าเรายังไม่ชัดเจน 
ก็ทูลขอ พระเจ้าให้เราทราบและ
ชัดเจน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราไดรั้บจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 26 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 4:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี  4:1-8    
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ ? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 5-8  เมื่อเปาโลมาถึงวาระสุดท้าย 
ของชีวิต ท่านสามารถพูดได้อย่าง
มั่นใจว่าท่านได้ซื่ อสัตย์ต่อการทรง
เรียก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเผชิญหน้า
กับความตายอย่างสงบเพราะรู้ว่า
จะได้รับรางวัลจากพระคริสต์  
 เราพร้อมที่จะเผชิญกับความ

ตายหรือไม่ เรามั่นใจว่าจะได้พบ
พระคริสต์เหมือนที่เปาโลมั่นใจ
หรือไม่ ? 

 ข่าวดีก็คือไม่ใช่มีแต่ยักษ์ใหญ่
ทางความเชื่ออย่างเปาโลเท่า นั้นที่
จะได้รับรางวัลแห่งสวรรค์ แต่ทุก
คนที่รอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ด้วยความกระตือรือร้นก็
จะได้รับด้วย  
 เปาโลกล่าวอย่างนี้เพื่อให้กําลัง - 

ใจทิโมธีและตัวเราเอง ไม่ว่า การ
ต่อสู้จะยากเย็นเพียงไร จงสู้ต่อไป 
เมื่อเราได้อยู่กับพระเยซูคริสต์ เราจะ
พบว่าทั้งหมดนัน้คุ้มค่า 
 สําหรับเรานั้น เราได้ทําอย่าง

เต็มที่แบบเปาโลหรือไม่ คือเราได้
รับผิดชอบกับของประทานที่พระ -
เจ้าได้ประทานกับเราหรือไม่ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องความสามารถ ของ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เงิน 
ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว โอกาส ? 
__________________________ 
ข้อ 8 ผู้ชนะก ารแข่งขันกีฬาของ
ชาวโรมันจะได้รับมงกุฎใบไม้ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและ
เกียรติยศ เป็นรางวัลที่คนอยากจะ
ได้ที่สุดในสมัยนั้น 



ธันวาคม – 65 

 เปาโลอาจจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อท่าน
พูดถึง “มงกุฎ ” แต่มงกุฎของท่าน
คือมงกุฎแห่งความชอบธรรม 
ถึงแม้ว่าเปาโลจะไม่ได้รับรางวัลใน
ฝ่ายโลก ท่านก็ยังจะได้รับรางวัลใน
ฝ่ายสวรรค์  

ไม่ว่าเราเผชิญกับอะไร จะเป็น
ความท้อแท้ การข่มเหง หรือ

ความตาย เราก็รู้ว่ารางวัลของเรา
อยู่กับพระคริสต์บนสวรรค ์

 

อธิษฐาน 
 ทบทวนว่าพระเจ้าให้ของ

ประทานอะไรกับเราบ้าง  และถาม
ตัวเราเองว่า เราได้รับผิดชอบอย่าง
สุดกําลังของเราแล้วหรือยัง 
อธิษฐานมอบทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้น
ให้กับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรง
ใช้เราตามที่ทรงต้องการ 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ    

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราที่ไม่
เหมือนใคร 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 

 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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วันที่ 27 ธันวาคม   
2 ทิโมธี 4:9-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมสดุดี 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม 2 ทิโมธี  4:9-22 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมในตอนนี้ ซึ่งเป็นตอน
สุดท้ายของชีวิตเปาโล? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ในข้อ 
11,12 เป็นต้นไป  เมื่อเปาโลกล่าว
ถึงเดมาส ท่านก็ระลึกถึงผู้ร่วมงาน
ที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆ  
 ขณะที่ เปาโลรู้สึกเหงามีแต่ลูกา

เท่านั้นที่อยู่กับท่าน ทีคิกัสซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ร่วมงานที่เปาโลไว้วางใจ
ที่สุดคนหนึ่ง (กจ.20:4; อฟ.6:21; 
คส.4:7; ทต.1:2) ได้เดินทางไปยัง
เอเฟซัสแล้ว  

 เปาโลคิดถึงผู้ช่วยหนุ่มของเขา
คือทิโมธีและมาระโก มาระโกได้ทิ้ง
เปาโลในการเดินทางรอบแรกซึ่งทํา
ให้เปาโลไม่พอใจมาก (กจ.13:13; 
15 :36 -41)  แต่ต่อมามาระโกได้
พิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้ช่วยที่ดี และ
เปาโลก็ยอมรับเขาในฐานะเพื่อนที่
ดีและผู้นําคริสเตียนที่ไว้วางใจได้ 
(คส.4:10; ฟม.24)  มาระโกเป็น
ผู้เขียนพระกิตติคุณมาระโก 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 10 เดมาสเคยเป็นหนึ่งในผู้  
ร่วมงานของเปาโล (คส.4:14; ฟม.
24) แต่เขาได้ทิ้งเปาโลเพราะ “ได้
รักโลกนี้” หรืออีกแง่หนึ่งคือเดมาส
รักค่านิยมของโลกและความสนุก
เพลิดเพลินทางโลก   
 การรักโลกเป็นได้สองทางคือ 

รักแบบพระเจ้าทรงรักโลกอย่างที่
ทรงสร้างขึ้นและอย่างที่โลกจะเป็น  
เมื่อได้รับการช่วยกู้จากความชั่ว
ร้าย คนอื่นๆ เช่นเดมาสรักโลก
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ความบาปในโลกด้วย  
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 เรารักโลกเพราะอยากให้เกิด
ความยุติธรรม คนหิวได้รับการ
เลี้ยงดู และผู้คนรักซึ่งกันและกัน
หรือไม่ หรือว่าเรารักสิ่งที่โลกนี้มีให้ 
ไม่ว่าจะเป็นความม่ังคั่ง อํานาจและ
ความสนุกสนาน แม้ว่าการที่จะได้
สิ่งเหล่านี้มาต้องทําร้ายผู้คนและ
ละเลยงานที่พระเจ้าทรงมอบหมาย
ให้เราทํา 
 
ข้อ 22 เมื่อเปาโลมาถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต ท่านสามารถมอง
ย้อนกลับไปและรู้ได้ว่าท่านได้สัตย์
ซื่อต่อการทรงเรียกของพระเจ้า  
 บัดนี้ถึงเวลาที่จะส่งมอบคบเพลิง 

แก่คนรุ่นต่อไป เตรียมผู้นําให้ขึ้น  
มาแทนตัวเองเพื่อว่าโลกจะยังคง
ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซู -
คริสต์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของคนได้   
 ทิโมธีเป็นมรดกที่มีชีวิตของ   

เปาโล เป็นผลจากการสอน การ
สร้างสาวก และการประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างของเปาโล  

 โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยผู้เชื่อซึ่ง
ยังคงสานงานต่อไปเพราะงานที่
เปาโลได้ทํากับผู้เชื่อหลายคน
รวมทั้งทิโมธีด้วย   

เราจะท้ิงมรดกอะไรไว้ข้างหลัง 
เราก้าลังฝึกใคร 

ให้สานต่องานของเราต่อไป  
เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะ
ท้าทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะท้าได้
เพื่อให้ข่าวประเสริฐมีชีวิตอยู่

ส้าหรับคนรุ่นต่อไป 
 สําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ เราได้  

ส่งไม้ต่อให้กับลูกเราที่เขาจะรับใช้
พระเจ้าหรือไม่ เราวางแผนและ
หนุนใจให้ลูกเรามีอาชีพที่เขา
สามารถรับใช้พระเจ้าได้ หรือเรา
เพียงแค่ให้เขามีงานทํา มีเงินดี เอา
ตัวรอดเท่านั้นหรือ 
 
อธิษฐาน 
 สําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ อธิษฐาน

เผื่อลูกของเราและฝากเขาไว้กับ
พระเจ้า ให้เขามีอาชีพที่สนับสนุน
การรับใช้พระเจ้า คือได้อยู่ใน
คริสตจักร มีเวลามากพอในการมี  
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ส่วนร่วมในคริสตจักรทั้งเรื่องการ
สร้างชีวิตส่วนตัวของเขา และ 
ครอบครัว และพี่น้องด้วย 
 อธิษฐานสําหรับชีวิตของเราเอง 

ที่เราจะส่งต่อคบเพลิ งของเราให้
ลูกหลานของเราขึ้นมารับใช้ 
ปรนนิบัติพระเจ้า อธิษฐานที่เราจะ
มีผู้นําคนถัดไปที่จะมารับคบเพลิง
ต่อจากเรา และถ้าเราเป็นอนุชน 
อธิษฐานเผื่อตัวของเราเองที่จะ
พัฒนาชีวิตและเติบโตขึ้นมาเป็น
ผู้นําในคริสตจักรต่อไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์  : เพื่อให้คําแนะนํา
ทิตัสที่กําลังดูแลคริสตจักรบน
เกาะครีต  
ผู้เขียน  : เปาโล 
เขียนถึงใคร  : ทิตัส ผู้เชื่อชาว
กรีกที่อาจกลับใจมาเป็นคริสเตียน
จากการประกาศของเปาโล (เขาเป็น
ตัวแทนพิเศษของเปาโลที่เกาะครีต) 
และคริสเตียนทุกแหง่หน 
ช่วงเวลาที่เขียน : ประมาณ ค .ศ.
64 ในเวลาไล่เลี่ยกับพระธรรม 1  
ทิโมธี อาจจะเขียนจากมาซิโดเนีย
เมื่อเปาโลเดินทางไปก่อนถูกจําคุก
ครั้งที่สองที่กรุงโรม  
เบื้องหลัง  

เปาโลส่งทิตัสไปจัดการและ
ดูแลคริสตจักรที่เกาะครีต ท่าน
เขียนจดหมายนี้ขึ้นเพื่อแนะนํา
ทิตัสว่าเขาควร จะทํางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างไร   

 
 
 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (ทต.1:5) 
เหตทีุข้่าพเจ้าละท่านไว้ทีเ่กาะ  
ครีต  กเ็พือ่ท่านจะได้แก้ไขสิง่ที ่
ยงับกพร่องให้เรียบร้อย  และตัง้
ผูป้กครองไว้ทุกเมืองทีข่้าพเจ้า
ก าชบัท่าน 

ผู้คนพากันมาฟังคําสอนของ
เปาโล ท่านเป็นคนโวหารดี เปี่ยม
ด้วยความมุ่งมั่น และประกอบด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโล
ประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทั้ง
จักรวรรดิโรมัน ชีวิตของผู้คน
มากมายได้รับการเปลี่ยนแปลง มี
คริสตจักรเกิดขึ้นหลายแห่ง แต่
เปาโลรู้ว่าการสร้างคริสตจักรนั้น
ต้องมีพระคริสต์เป็นรากฐาน ไม่ใช่
มนุษย์คนใดคนหนึ่ง และท่านรู้ ว่า
ตนเองก็ไม่อาจอยู่สร้างเสริม ให้
กําลังใจ ฝึกวินัยและสั่งสอนได้
ตลอดไป ดังนั้นท่านจึงฝึกฝน     
ศิษยาภิบาลหนุ่มๆ ขึ้นมารับหน้าที่

เข้าใจพระธรรม ทิตัส 
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ผู้นําในคริสตจักรต่อไป เปาโลเร่งเร้า
คนหนุ่มเหล่านี้ให้มุ่งเอาพระวจนะ
พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตและคํา
สอน (2ทธ .3:16 ,17) และให้พวก
เขาฝึ กฝนคนอื่นเพื่อรับช่วงงาน   
รับใช้ต่อไป (2 ทธ 2:2) 

ทิตัสเป็นผู้เชื่อชาวกรีกอาจจะ
กลับใจมาเชื่อพระคริสต์โดยผ่าน
ทางเปาโล ด้วยคําสอนและการ
เลี้ยงดูที่ได้รับจากเปาโล เขาเป็น
ตัวอย่างที่มีชีวิตต่อหน้าผู้นํา
คริสตจักรเยรูซาเล็มเพื่อแสดง     
ให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงทําสิ่งใ ด
ท่ามกลางคนต่างชาติ (กท.2:1-3)  
เขาเป็นเพื่อนร่วมทางที่เปาโล
ไว้วางใจและเป็นเพื่อนสนิทของ
เปาโลคนหนึ่ง ต่อมาเขาเป็นทูต
พิเศษของเปาโล (2 คร .7:5-16 ) 
และจากนั้นก็มาเป็นผู้ดูแล
คริสตจักรต่างๆ บนเกาะครีต (ทต.
1:5)  เปาโลค่อยๆพัฒนาทิตัสให้
เป็นผู้นําที่เติบโตมีวุฒิภาวะ  
จดหมายถึงทิตัสเป็นก้าวหนึ่งใน
กระบวนการสร้างสาวก เปาโลบอก

กับทิตัสว่าควรจะจัดองค์กรและนํา
คริสตจักรได้อย่างไรเช่นเดียวกับที่
เขาบอกทิโมธี 

เปาโลเริ่มจดหมายด้วยคํา
ทักทายและบทนําที่ยาวกว่า
ธรรมดา ท่านเขียนเค้าโครงของ
การพัฒนาภาวะผู้นํา โดยเริ่มต้นที่
การรับใช้ของเปาโล (1:1-3) ความ
รับผิดชอบของทิตัส (1:4,5)  และ
ผู้นําที่ทิตัสควรแต่งตั้งและฝึกอบรม 
(1:5)  จากนั้นเปาโลแจกแจงคุณ -
สมบัติของผู้ที่จะเป็นศิษยาภิบาล 
(1:6-9) และเปรียบเทียบให้เห็นข้อ
แตกต่างของศิษยาภิบาลเหล่านี้กับ
ผู้นําจอมปลอมและผู้สอนเท็จ 
(1:10-16) 

ต่อมาเปาโลเน้นถึงควา ม 
สําคัญของการกระทําดีในชีวิตคริส-
เตียน บอกทิตัสว่าจะสอนกลุ่มคน
วัยต่างๆ ในคริสตจักรอย่างไร 
(2:2-6) เร่งเร้าให้ทิตัสทําตัวเป็น
แบบอย่างของคริสเตียนที่เป็น
ผู้ใหญ่ (2:7,8) และให้สั่งสอนอย่าง
กล้าหาญด้วยความม่ันใจ (2:9-15)  
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แล้วเปาโลก็อภิปรายถึงความ
รับผิดชอบทั่วไปขอ งคริสเตียน    
ในสังคม  เพื่อให้ทิตัสเตือนสติ     
ผู้คนถึงสิ่งเหล่านี้ (3:1-8)  และให้
หลีกเลี่ยงจากการโต้แย้งที่ทําให้
แตกแยกกัน (3:9-11 )  แล้วสรุป
ด้วยเรื่องการเดินทางและทักทาย
เป็นส่วนตัว (3:12-15) 

จดหมายฉบับนี้ค่อนข้างสั้น
แต่มีเนื้อหาที่สําคัญต่อกระบวนการ
สร้างสาวก ช่วยค นหนุ่มให้เติบโต
ขึ้นในการเป็นผู้นําคริสตจักร  
   ขณะที่อ่านจดหมายศิษยาภิบาล
ฉบับนี้ เราจะรู้ถึงการจัดตั้งองค์กร
ชีวิตของคริสตจักรยุคแรก รวมทั้ง
หลักการจัดโครงสร้างคริสตจักร
สมัยปัจจุบัน นอกจากนั้นเรายังจะ
เข้าใจว่าจะเป็นผู้นําคริสเตียนที่
รับผิดชอบได้อย่างไร  

เมื่ออ่านจดหมายถึงทิตัสแล้ว 
จงท าเหมือนเปาโลคือฝึกสอนชายหญิง

ให้น าและสอนคนอื่นๆ ต่อไป 
 
 

วันที่ 28 ธันวาคม   
ทิตัส 1:1-9  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม ทิตสั 1:1-9 ช้าๆ 
2 รอบ 
จากพระ ธรรมตอนนี้ เปาโลได้ให้
หลักการอะไรสําหรับเลือกผู้นําใน
คริสตจักร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 5 เปาโลได้แต่งตั้งผู้ปกครองไว้
ในหลายคริสตจักรในระหว่างการ
เดินทางของท่าน (กจ.14:23)   
 เปาโลไม่อาจอยู่กับคริสตจักรทุก

แห่งได้ แต่ท่านรู้ว่าแต่ละคริสตจักร
จําเป็นต้องมีผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณที่
เข้มแข็ง ผู้นําเหล่านี้จะต้องนํา
คริสตจักรโดยการสอนคําสอนที่มี
หลัก ช่วยให้ผู้เชื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
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ฝ่ายจิตวิญญาณ และให้พร้อมที่จะ
ดําเนินชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์
ถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้าน 
 
ข้อ 5-9 เปาโ ลพูดถึงคุณสมบัติที่
ผู้ปกครองควรจะมีไว้สั้นๆ คําสอน
นี้คล้ายคลึงกับที่ให้แก่ทิโมธีสําหรับ
คริสตจักรในเมืองเอเฟซัสด้วย
เช่นกัน (ดู 1ทธ3:1-7; 5:22)  
 โปรดสังเกตว่าคุณสมบัติที่

กําหนดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
อุปนิสัยใจคอของผู้ปกครอง ไม่ใช่
เรื่องความรู้หรือทักษะ  
 วิถีชีวิตและลักษณะความสัมพันธ์

ที่แต่ละคนมีจะเป็นหน้าต่างเผยให้
เห็นอุปนิสัยใจคอของเขา จงคํานึง   
ถึงคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อพิจารณา
แต่งตั้งใครเป็นผู้นํา  

แม้การที่ผู้น้าสามารถเทศนา  
พระวจนะพระเจ้าอย่างได้ผล 
จะเป็นเรื่องส้าคัญ แต่เรื่อง 
ที่ส้าคัญกว่านั้นคือการที ่
ผู้น้าได้ด้าเนินชีวิตตาม 

พระวจนะพระเจ้า เป็นแบบอย่าง 
ให้คนอื่นปฏิบัติตาม 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ในข้อ 1  
เปาโลใช้วลีสั้น ๆ ทําให้เราเข้าใจ
เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของท่าน  
ท่านเรียกตนเองว่าผู้รับใช้ (หรือ
ทาส) ของพระเจ้า นั่นคือท่านอุทิศ
ตนเพื่อเชื่อฟังพระเจ้า  
 การเชื่อฟังพระเจ้านี้ทําให้เปาโล

ใช้ชีวิตเพื่อบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระ
คริสต์ เรามีจุดมุ่งหมายอะไรใน
ชีวิต เราอุทิศตัวเพื่อสิ่งใด?   
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 นี่คือคําถามที่เราต้องตอบตัวเอง

ให้ได้ว่า เรามีเป้าหมายอะไรใน
ชีวิตของเรา เรามีเป้าหมายเพื่อตัว
เราเอง หรือมีเป้าหมายเพื่อพระเจ้า 
ไม่ว่าเราจะตอบอย่างไรก็ตาม 
พฤติกรรมของเราก็จะบอกเราว่า 
เรามีเป้าหมายเพื่ออะไรในโลกนี้ 



ธันวาคม – 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสําหรับตัว ของเรา และ 

ครอบครัวของเรา ที่จะไม่ดําเนิน
ชีวิตในโลกนี้เพื่อให้ผ่านไปวัน ๆ 
หนึ่งเท่านั้น หรือ เพียงเพื่อมีเงิน
เลี้ยงชีพ เก็บสะสมสําหรับตัวเอง 
สําหรับอนาคตและสําหรับลูก  แต่
เพื่อพระเจ้าและอาณาจักรของ
พระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี

ช่องทางที่จะรับใช้พระองค์ใน
คริสตจักรของเราเอง เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
______ 
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วันที่ 29 ธันวาคม   
ทิตัส 1:10-16  
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 

อ่าน พระธรรม ทิตสั 1:10- 16    
ช้า ๆ 3 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 10     “บรรดาผูที้เ่ข้าสหุนัต”  
คือพวกนิยมยิว พวกเขาสร้าง
ปัญหาในหลายคริสตจักรที่เปาโล
ได้เทศนาข่าวประเสริฐ  
 พวกนี้เป็นชาวยิวที่สอนว่าคน

ต่างชาติต้องเชื่อฟังบทบัญญัติของ
ชาวยิวทั้งหมดก่อนจึงจะมาเป็น   
คริสเตียนได้ คําสอนนี้ทําให้คริส -
เตียนใหม่สับสน เปาโลต้องเขียน
จดหมายถึงคริสตจักรหลายแห่ง 

เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจว่าคนต่างชาติ
ไม่จําเป็นต้องเป็นยิวก่อนจึงจะมา
เป็นคริสเตียนได้เพราะพระเจ้าทรง
ยอมรับทุกคนที่มาหา พระองค์ด้วย
ความเชื่อ (ดู รม.1:17; กท.3:2-7)   
 แม้ว่าการประชุมสภาที่เยรูซา -

เล็ม (กจ .15 ) ได้ตกลงเรื่องนี้ไป
แล้วแต่พวกยิวที่เคร่งครัดที่คิดว่า
การรับเชื่อพระคริสต์เท่านั้นไม่
เพียงพอก็ก่อปัญหามากมายใน
คริสตจักร ผู้นําคริสตจักรจะต้อง
ตื่นตัวและแก้ปัญหานี้เพื่อจะได้ ไม่
ก่อนให้เกิดความแตกแยกในหมู่  
คริสเตียน 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 15 คนบางคนมองเห็นแต่สิ่งดี 
แต่บางคนมองไม่เห็นอะไรอื่น
นอกจากสิ่งชั่ว  
 ความแตกต่างนี้เกิดจากจิต -

วิญญาณ เพราะจิตวิญญาณเป็น
เครื่องกลั่นกรองให้เรารับรู้ถึงสิ่งที่ดี
หรือชั่ว  
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 คนที่จิตใจ บริสุทธิ์ (คนที่มีพระ
คริสต์ครอบครองชีวิตอยู่ ) เรียนรู้ที่
จะมองเห็นความดีท่ามกลางโลกที่
ชั่วร้าย แต่คนชั่วมองเห็นความชั่ว
ร้ายได้ในทุกสถานการณ์เพราะ
ความคิดและจิตใจชั่วร้ายของพวก
เขา สิ่งที่อยู่ในจิตใจจะส่งผลต่อ
ความคิดและการกระทํา  

จงหันความคิดของเรา 
มาหาพระเจ้าและพระวจนะ 

ของพระองค์ แล้วเราจะพบส่ิงดี
ท่ามกลางโลกที่ช่ัวร้ายนี้ 

ความคิดจิตใจที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดี
จะไม่มทีี่ว่างส้าหรับส่ิงเลว 

  

 นี่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เรา  
ที่เป็นลูกของพระเจ้า เราต้อง ฝึก
ความคิดของเราให้มองในแง่บวก
เสมอ มองทุกอย่างด้วยความหวังใจ 
และไว้วางใจพระเจ้าว่า พระเจ้าของ
เรานั้นสามารถเปลี่ยนสิ่งแง่ลบ   
สิ่งเลวร้ายให้กลับเป็นดีได้  
 และยิ่งกว่านั้น เมื่อเราฝึก

ความคิดของเราในแง่บวกแล้ว เรา
ต้องฝึกการพูดเราในแง่บวก 
สร้างสรรค์ สร้างกําลังใจให้กับพี่ -
น้องที่เราคุยด้วย  
 

 ลองคิดดูซิว่า ในประสบการณ์
ของเรานั้น  เราได้รับกําลังใจจาก
คําพูดอะไร และของใครบ้าง และ
ทําไมคําพูดนั้นจึงเป็นกําลังใจให้
เรา?______________________ 
__________________________
_________________________ 
 
ข้อ 16 หลายคนอ้างว่ารู้จักพระเจ้า
และบังเกิดใหม่แล้ว เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าเขาพูดความจริงหรือไม่  
 ในชี วิตนี้เราอาจไม่รู้ชัดว่าใคร

รู้จักพระเจ้า แต่วิถีชีวิตของเขาจะ
แสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่ากับ   
สิ่งใดและเขาจัดระเบียบชีวิต
ตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง
ของอาณาจักรพระเจ้าหรือไม่ 
แนวทางดําเนินชีวิตของเราแสดง
ถึงสิ่งที่เราเชื่อ (1 ยน.2:4-6)  เมื่อ
คนรอบข้างมองชีวิตของ เราพวก
เขาเห็น ความเชื่อของเราเป็น
อย่างไร? 
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้เราท่ี

จะมองสถานการณ์ด้วยความหวัง
ใจ ไม่ท้อแท้ มีกําลังใจอยู่เสมอ 
และขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็น
คนที่สร้างกําลังใจให้คนอื่นจนเขา
สามารถเห็นพระเยซูคริสต์ในตัว
ของเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 ธันวาคม   
ทิตัส 2:1-5 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม ทิตสั 2:1-5 ช้าๆ 
3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกั บท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 1 เปาโลเน้นคําว่า “คําสอน
อันมีหลัก ” ในคําแนะนําถึงทิตัส นี่
คือสาระของความเชื่อของเรา  
 ผู้เชื่อต้องยึดความจริงของพระ

วจนะเป็นฐานของความเชื่อเพื่อ
พวกเขาจะไม่ ไขว้เขวไปตามคํา
สอนของผู้สอนเท็จ สถานการณ์อัน
เลวร้าย หรือตามอารมณ์ชักนํา   
 จงเรียนรู้พระคัมภีร์ ศึกษาศาสน-

ศาสตร ์ประยุกต์หลักการจากพระ -
คัมภีร์ และที่สําคัญที่สุดคือนําสิ่งที่
เรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ในชีวิตของเรา 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 2,5      การควบคุมตนเอง      
เป็นคุณลักษณะชีวิตที่สําคัญใน
คริสตจักรยุคแรก  
 คริสตจักรที่ก่อตั้งจากผู้คนที่มี

ภูมิหลังและมุมมองที่หลากหลาย
ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่าย  

คริสเตียนด้าเนินชีวิตในโลก 
ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและต่อต้าน

พระองค์ คริสเตียนทั้งชายหญิง
ต่างต้องใช้สติปัญญาและความ
เข้าใจเพื่อจะมีความรอบคอบ 
สามารถควบคุมความตั้งใจ 
ค้าพูด และความปรารถนา 
ของตนเพื่อไม่ให้พระคริสต ์

ต้องเสื่อมเกียรต ิ
 เราควบคุมตัวเองได้หรือเปล่า? 

__________________________
__________________________ 
ข้อ 3-5 สตรีที่เป็นคริสเตียนใหม่
ควรจะเรียนรู้วิธีสร้างความกลม -
เกลียวกันในบ้าน โดยดูแบบอย่าง
จากสตรีอาวุโสที่เป็นคริสเตียนมา
นานกว่า สังคมเราก็ต้องการสิ่งนี้
ในปัจจุบัน  
 

 ผู้เป็นภรรยาและมารดาที่อายุ  
ยังน้อยควรเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิต
ตามแบบฉบับของคริสเตียนคือ  
การรักสามีและดูแลลูกๆ โดยการ  
ศึกษาจากสตรีที่ยําเกรงพระเจ้า    
ผู้เป็นแบบอย่าง  
 ถ้าเราเป็นผู้อาวุโสหรือมีฐานะที่

ผู้คนนับถือ เราแน่ใจไหมว่าชีวิต
ของเราจะเป็นแบบอย่างที่สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เชื่ออายุน้อยใช้ชีวิตใน
แนวทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงนํา

ชีวิตของเราให้มีชี วิตที่สําแดงพระ
คริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่
ควบคุมตัวเองได้ ไม่ใช่เป็นคนที่
ดําเนินชีวิตไปตามอารมณ์ของ
ตัวเอง หรือตามสถานการณ์รอบข้าง 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา ให้เราเต็ม
ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมี 



78 – ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 

ชีวิตที่สําแดงผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  9 ประการอย่างเต็มเปี่ยม 
(กท.5.22-23) 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-

ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 ธันวาคม   
ทิตัส 2:6-10 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
จากพระธรรมยอห์น 15:1-17 

อ่าน พระธรรม ทิตสั 2: 6- 10     
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้   ใน
ข้อ 6 คําแนะนําสําหรับชายหนุ่มใน
ที่นี้สําคัญมาก ในสังคมกรีกโบราณ
สามีหรือบิดาไม่ได้มีบทบาทในการ
ประคบประหงมเลี้ยงดูลูก ๆ แต่
เป็นบทบาทตามหน้าที่มากกว่า  
 ชายหนุ่มจํานวนมากในปัจจุบัน

เติบโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งบิดา
ละเลยความรับผิดชอบที่มีต่อ
ภรรยาและลูกๆ  บิดาและสามีผู้
เป็นตัวอย่างที่ดีของการดําเนินชีวิต-  

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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คริสเตียนในครอบครัวเป็นแบบ
ฉบับอันสําคัญยิ่งสําหรับคนหนุ่มที่
จะปฏิบัติตาม 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง 
ข้อ 7,8 เปาโลกระตุ้นเตือนให้ทิตัส
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรอบข้าง
เพื่อให้คนอื่นเห็นและทําตาม ชีวิต
ที่ดีของทิตัสจะทําให้ คําพูดของเขา
มีน้ําหนักมากขึ้น  
 ถ้าเราต้องการให้ใครบางคน

ดําเนินชีวิตในแนวทางใด เราเอง
ต้องแน่ใจว่าตนเองก็ดําเนินชีวิต
ตามแนวทางนั้น เราจึงจะมีสิทธิที่
จะสั่งสอนผู้อื่น 
 
ข้อ 8 เปาโลแนะนําให้ทิตัสระมัด -
ระวังคําพูดรวมทั้งให้ใช้เหตุผล  ใน
การพูดจาเพื่อหลีกเลี่ยงการ
วิพากษ์วิจารณ์  
 การจะทําเช่นนี้ได้ต้องเกิดจาก

การศึกษาพระคัมภีร์อย่างถ้วนถี่
และการฟังก่อนพูด  

 ถ้าเราพูดอะไรตามใจไม่มีเหตุผล
หรือพูดจาสับสน คําพูดของเราก็จะ
ก่อให้เกิดการโต้เถียงมากกว่าจะ
ช่วยให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นใน
ความจริง 

พระธรรมสุภาษิต 18:21 
ได้บอกเราว่า ความเปน็ความตาย
อยู่ที่อ้านาจของล้ิน ผู้ใหญ่หรือ

ผู้น้าที่ดีจะรู้จักการใช้ค้าพูด  
ไม่เพียงแต่พูดถูกต้องและ 

ดีเท่าน้ัน แต่ต้องกระท้าตามด้วย 
 ในประสบการณ์ของเรานั้น มี

คําพูดอะไรบ้างที่หนุนใจเราที่สุด? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงนํา

ชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การใช้คําพูดอย่างถูกต้อง และใน
การดําเนินชีวิตอย่างที่เราพูดนั้น
ด้วย  
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 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง-
ขอบพระคุณ -ทูลขอ- วิงวอน-
สารภาพ 
 วันนี้สิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา

อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอห์น 15 : 1-17 
1 เราเป็นเถาองุ่นแท้  และพระบิดา

ของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 
2 แขนงทุกแขนงในเรา ที่ไม่ออกผล

พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนง
ทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรง
ลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น 

3 ท่านทั้งหลายได้รับการช าระให้สะอาด 
แล้วด้วยถ้อยค าที่เราได้กล่าวแก่ท่าน 

4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิท
อยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ 
นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด    

  ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ 
นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น 

5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็น
แขนง  ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและ
เราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะ
เกิดผลมาก  เพราะถ้าแยกจากเรา
แล้วท่านจะท าสิ่งใดไม่ได้เลย 

6 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั้น
ก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง 
แล้วก็เห่ียวแห้งไป และถูกเก็บ  
เอาไปเผาไฟ 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ 
เฝ้าเดี่ยววันน้ีคือ__________ 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________


