
  ธันวาคม – 1 

จากใจศิษยาภิบาล 
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันมาถึง 5 

ปีเต็ม ต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับทีมงานของคริสตจักรพันธกิจ
เชียงใหม่ ที่เราได้ร่วมมือด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมาตลอด 5 ปี 

คิดถึงตอนเริ่มแรกที่พระเจ้าทรงนําผมให้เขียนบทเฝ้าเดี่ยว QT นั้น 
ผมได้ไปร่วมสัมมนาเรื่องการสร้างสาวกที่คริสตจักรซาราง ประเทศเกาหลี 
ที่เป็นคริสตจักรที่บุกเบิกเรื่องการสร้างสาวกนั้น ที่นั้นเขามีการโปรแกรม
การสร้างสาวกที่เข้มข้น เมื่อผมกลับมา ผมก็อธิษฐานพระเจ้าว่า ผมจะทํา
อย่างไรดีเกี่ยวกับการสร้างสาวก สําหรับผม ผมคิดว่า ใช่ เราต้องมีการ
สร้างสาวกเป็นกลุ่มเล็กระดับผู้นํา แล้วสมาชิกที่เขาไม่มีเวลาหละ เราจะทํา
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ที่เป็นคริสตจักรที่
อยู่ในเมืองใหญ่ สมาชิกส่วนใหญ่เวลาก็ยุ่งมาก ขอบพระคุณพระเจ้า ที่     
พี่น้องทั้งหลายได้มามนัสการพระเจ้าในตอนเช้า และอยู่เรียนพระคัมภีร์
ตอนบ่าย และในระหว่างสัปดาห์ก็ยังมีกลุ่มเซลล์ และยังมีพลับพลา
อธิษฐานเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละสัปดาห์ดูเหมือนมาก แต่เมื่อเทียบกับ
เวลาที่เหลือนั้นมีช่างน้อยนิดเสียจริง ๆ เพราะเวลาที่เหลือนั้น เราใช้เวลา
กับโลกนี้ เราได้รับอิทธิพลความคิดของโลกนี้ ดังนั้น ถ้าเราจะรอให้
คริสตจักรมาช่วยคงไม่ทันการอย่างแน่นอน แล้วจะทําอย่างไร 

พระเจ้าจึงให้ผมเขียนหนังสือเฝ้าเดี่ยว QT นี้ขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องได้ 
ใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุก ๆ วัน ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
ทุกๆวัน พูดกับพระเจ้า โดยการอธิษฐานทุกวัน และฟังสิ่งทีพระเจ้าตรัส
ทุก ๆ วัน เพื่อเราจะได้ความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนชีวิตของเราให้     
เป็นสาวกของพระคริสต์ โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าที่เรารับทุก ๆ วัน
จากหนังสือ QT นี้ 
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พี่น้องครับ เราอยู่ในโลกนี้ เรารับอิทธิพลของโลกซึ่งหลาย ๆ เรื่องเป็น
สิ่งที่ผิดและเราก็รับมาโดยไม่รู้ตัว เช่น  

คนสมัยก่อนถือว่าการแต่งงานนั้นสําคัญ การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ใน
เรื่องเพศเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เราจะเก็บความบริสุทธิ์นี้ไว้ให้กับ
คู่ครองของเราเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การทดลองอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปรกติ 
ความบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ล้าสมัย ซึ่งไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า 
และการที่ได้เสียกันก่อนแต่งงานนั้นจะส่งผลร้ายอย่างมากต่อครอบครัวใน
อนาคต 

หรือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่สังคมไทยพูดกันมากและยอมรับกันคือ 
“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” แต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้บอกเช่นนั้น 
คุณค่าของเราอยู่ที่การที่เราเป็นลูกของพระเจ้า แม้ว่า เราจะมีผลงาน
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ยังรักเราและให้โอกาส และช่วยเหลือเราให้เกิดผล
และสําเร็จผลเสมอ 

5 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่า ป้อมปราการที่ เป็นความคิดที่มีเหตุผล
จอมปลอมนั้นได้ถูกทําลายไปอย่างมาก และ พระวจนะของพระเจ้าก็ได้
น้อมนําความคิดของเราให้อยู่ภายใต้พระครสิต ์ซึ่งนี่คือองค์ประกอบสําคัญ
ของการเป็นสาวกพระคริสต์ 

ผมหนุนใจให้พี่น้องเปิดหัวใจออกให้พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของ  
พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราทุก ๆ วันต่อไปนะครับ อย่าหยุดเฝ้าเดี่ยว  
ให้อ่านพระวจนะมากขึ้นต่อๆไป เพราะการขบวนการเติบโตของเราต้อง
ก้าวหน้าต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุด และพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเรา
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่จบสิ้นด้วยครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล  
ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  
 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบนิ่งกับพระเจ้าได้ และ       

มีการเตรียมตัว ถ้าเราจัดเวลาเป็นตอนเช้าทุกวัน เวลา 6:00 น.   
เราต้องเตรียมตวัโดยไมน่อนดึก เพราะจะทําให้เราง่วงนอน        
เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้านั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดุด ี34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 12:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม   
เศคาริยาห์ 12:1-9 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3,4 
พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงสงคราม
ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเยรูซาเล็มใน
อนาคต บางคนบอกว่ ามันคื อ
สงครามอาร์มาเกดอนหรือสงคราม
ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายบนโลก  
 คนทั้งหลายที่ต่อต้านประชากร
ของพระเจ้าจะไม่ผงาดอยู่ตลอดไป 
ในที่สุดความชั่ว ความเจ็บปวดและ 
การกดขี่ข่มเหงจะสูญสิ้นไปอย่าง
ไม่มีวันกลับมา 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 7 และการตอบสนอง 
น้ําไหลลงจากเนินเขาฉันใด อิทธิพล 
เมืองก็มักจะไหลสู่ชนบทรอบด้าน
ฉันนั้น แต่ครั้งนี้ชนบทของยูดาห์ 
(“กองทัพ”) จะได้รับความช่วยเหลือ 
ก่อนเยรูซาเล็ม เพื่อชาวเยรูซาเล็ม
จะไม่เย่อหยิ่ง  
 อย่าคิดว่าเราต้องเป็นพยานกับ
คน “สําคัญ” ก่อน เช่น นักกีฬา-
อาชีพ ดาราภาพยนตร์ และนัก
ธุรกิจใหญ่ พระคริสต์เสด็จมาเพื่อ
แสวงหาและช่วยเหลือคนหลงหาย 
(ลก.19:10) แม้กระทั่งคนหลงหาย
ที่ “ตกต่ําย่ําแย่”  
 เราต้องหลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่ง
ฝ่ายวิญญาณ ไม่เช่นนั้นเราจะเป็น
เหมือนเยรูซาเล็มที่อาจกลายเป็น
พวกสุดท้ายที่รู้ว่าพระเจ้ากําลังทํา
สิ่งใดอยู่ 
 ท่าทีของเราที่เป็นลูกของพระเจ้า
นั้นสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการถ่อมใจ  
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เราต้องมองทุกอย่าง 
ด้วยสายพระเนตรของพระเจ้า  
ไม่ใช่ด้วยสายตาของโลกนี้  

 เช่นการที่เรามองคน เราควรมอง
ว่า ทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตร
ของพระเจ้าไม่ว่าจะยาก ดี มี จน 
ไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร ไม่ว่าจะมี
ทักษะความสามารถอย่างไร เรา
ต้องให้เกียรติเขา ในฐานะที่เขา
เป็นลูกของพระเจ้าด้วยกัน หรือใน
ฐานะที่พระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมา 
และพระเจ้าทรงรักเขาด้วย 
 ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้กับคนทั่วๆ 
ไปและกับพี่น้องในคริสตจักรแล้ว 
เราจะสร้างพี่น้องในคริสตจักรให้
เติบโตกับพระเจ้า และเราจะมีชีวิต
ที่เป็นพระพรที่นําคนมารับความ
รอด เพราะเขาได้พบพระเจ้าใน
ชีวิตของเรานั่นเอง 
 ชีวิต ท่าทีของเราได้สําแดงพระ-
คริสต์อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้ า  ทู ล เชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสวมทับเรา ครอบครอง
ชีวิตของเรา โดยเฉพาะความคิด
ของเรา เพื่อเราจะคิดแบบพระองค์ 
และทูลขอกําลังจากพระองค์ที่เรา
จะดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของ
พระองค์ เพื่อชีวิตของเราจะได้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ และจะได้
สําแดงพระคริสต์เพื่อนําคนมารู้จัก
พระเจ้ า  และเสริมสร้ างคนให้
เติบโตขึ้นกับพระองค์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 2 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 12:10-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  เศคาริยาห์  
12:10-14  ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10-14 
ในที่สุดประชาชนทั้งสิ้นจะรู้ว่าพระ-
เยซูผู้ที่ถูกแทงและถูกประหารนั้น
แท้ที่จริงแล้วเป็นพระเมสสิยาห์  
 คนจะตื่นตัวด้ายการสํานึกใน
บาปของตนและจะเกิดการฟื้นฟู
อย่างแท้จริง  พระเมสสิยาห์ผู้ทรง
ถูกตรึงไว้บนกางเขนจะเปิดเผย
พระองค์อย่างชัดเจน 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 10 และการตอบสนอง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาใน
วันเพ็ญเทคอสต์ หรือ 50 วันหลัง 
จากการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ 
(ดู กจ.2)  
 เศคาริยาห์เรียกพระวิญญาณว่า 
“วิญญาณแห่งพระคุณและการ
อธิษฐาน” เพราะพระวิญญาณทรง
เป็นผู้ที่ทําให้ เราสํานึกถึงความ
บาปของเรา ทรงสําแดงความชอบ
ธรรมและการพิพากษาของพระเจ้า
แก่เรา และทรงช่วยเราขณะที่เรา
อธิษฐาน  
 “ในท านองเดียวกันพระวิญญาณ
ทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอ เรา
ไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด แต่
พระวิญญาณเองทรงอธิษฐาน
วิงวอนแทนเราด้วยการคร่ าครวญ
ที่ไม่อาจหาถ้อยค าใดมาบรรยาย” 
(รม.8:26)  
 จงทูลขอพระเจ้าที่จะทรงเติมเรา
ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระเจ้า
ที่จะประทานก าลังให้เราละทิ้งบาป  
ดลจิตดลใจเราที่จะด าเนินชีวิต

ติดตามพระองค์  
ติดสนิทกับพระองค์  

 เราจะเกิดผลและประสบความ-
สําเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อ งฝ่ ายวิญญาณ การ รั บ ใช้ 
ครอบครัว การงาน และอื่นๆ ไม่ได้ 
ถ้าพระองค์ไม่ทรงช่วย 
 ดังนั้น เราต้องยอมต่อพระองค์  
สารภาพความบาปผิด อย่าให้บาป
เป็ น อุ ปส ร ร คขั ด ข วา ง เ ร ากั บ
พระองค์ และทูลกับพระองค์ทุกๆ 
วัน มอบชีวิตของเราให้กับพระองค์
ไม่ได้ขาด เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตเราก็
จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกๆ 
ด้าน 
 ให้เราระวังระไวที่จะติดสนิทอยู่
กับพระองค์เสมอ เราเป็นเช่นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สํ าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ประทานให้มาสถิตอยู่กับเรา และ
ทูลขอพระองค์ทรงครอบครองชีวิต
ของเราตลอดวันนี้ และตลอดไป 
 วันนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องทํา หรือ
ตัดสิน ใจ  ทู ลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงนําเราในการกระทํา
และการตัดสินใจนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 13:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  เศคาริยาห์  
13:1-6 ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 2-6 
บทนี้ให้ภาพช่วงเวลาสุดท้ายของ
โลก ก่อนที่ยุคใหม่ของพระเจ้าจะ
เริ่มต้นขึ้นนั้น จะต้องมีการชําระ
ก่ อนและความชั่ ว ร้ ายทั้ งมวล
จะต้องถูกกําจัดออกไป  
 ด้วยเหตุนี้รูปเคารพจะถูกทําลาย
และผู้เผยพระวจนะจอมปลอมจะ
ละอายใจและจะไม่โกหกหลอกลวง
ประชากรของพระเจ้าอีก 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป  
พระเมตตา การให้อภัย และฤทธิ์
อํานาจแห่งการชําระของพระเจ้าจะ
ไม่มีวันเหือดหายไป  
 ภาพของน้ําพุนั้นเหมือนกับสาย 
น้ําที่ไม่มีวันหยุดซึ่งไหลออกมา
จากพระวิหาร (อสค.47:1) พระ
คัมภีร์ใช้ “น้ําพุ” เป็นสัญลักษณ์
แทนการให้อภัยจากพระเจ้า  
 ในพระธรรมยอห์น 4 พระเยซู
ตรัสถึง “น้ําซึ่งให้ชีวิต” ของพระ-
องค์ซึ่งจะทําให้ไม่กระหายอีกเลย 
 เรากระหายฝ่ายวิญญาณหรือไม่ 
เราอยากได้รับประสบการณ์ 

กับการให้อภัยของพระเจ้าหรือไม่  
จงดื่มจากน้ าพุนี้  

ทูลขอให้พระเยซูอภัยบาปให้เรา 
และประทานความรอดแก่เรา 

 ความบาปเป็นตัวการที่ทําลาย
เราทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิต -
วิญญาณ ครอบครัว จิตใจ สังคม 
ถ้าเราอยากเกิดผล ประสบความ 

สําเร็จในชีวิต และไปถึงจุดเป้า - 
หมายในชีวิตของเรานั้น เราต้อง
จัดการความบาปเสีย วิธีเดียวที่ทํา
ได้คือ โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์
เท่านั้น  
 ครั้งแรกเมื่อเรารับเชื่อ เราได้รับ
ความรอดจากบาปแล้ว และหลัง 
จากนั้น เราอาจจะมีบาปบางอย่าง
ที่ยังพยายามดึงเราอยู่ ดังนั้น 
ทุกวันที่เราเฝ้าเดี่ยวให้เราทูลขอ

โลหิตของพระเยซูทรงช าระเรา เพื่อ
ความบาปนั้นจะไม่เป็นตัวขวางก้ัน
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 
และเพื่อพระเจ้าจะทรงกระท าการ 

ในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เราทบทวน  วิตของเรา มี
ความบาปอะไรยังมีอยู่ในชีวิตของ
เรา ให้เราใช้เวลานี้สารภาพ กลับใจ 
ใหม่ ตั้งใจทิ้งบาปนั้น และทูลพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองชีวิต
ของเรา เพื่อเราจะมีพระลักษณะ 
ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในเราตลอดไป 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 13:7-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม  เศคาริยาห์  
13:7-9 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 7 
ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับ พระองค์
ทรงยกพระคัมภีร์ข้อนี้ขึ้นมา เพื่อ
อ้างถึงพระองค์เองและสาวกของ
พระองค์ (มธ.26:31, 32)  
 พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วว่า 
ส าว กขอ งพร ะอ งค์ จ ะกร ะจั ด
กระจายไปเมื่อพระองค์ถูกจับ  
 “ดาบ” ของชาวโรมัน หมายถึง
กองกําลังที่นําพระคริสต์ไปประหาร 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 9  และการตอบสนอง 
“หนึ่งในสาม” คือส่วนที่เหลืออยู่ 
เป็นส่วนเล็กน้อยของทั้งหมด  
 ตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอล 
เมื่อใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าชนชาตินี้
จะหันไปจากพระเจ้า พระองค์ก็จะ
ตรัสว่าจะยังมีคนชอบธรรมเหลือ 
อยู่  เป็นคนที่ยังไว้วางใจและติด 
ตามพระองค์  
 ผู้เชื่อเหล่านี้จะถูกชําระด้วยไฟ
แห่งความยากลําบากเหมือนเงิน
และทองคําที่ถูกถลุงด้วยไฟ  

จงตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของคนที่เหลืออยู่ของพระเจ้า  

คือเป็นคนส่วนน้อย 
ที่ยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่  

จงเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าคนส่วนใหญ่
ในโลกนี้จะเป็นอย่างไร  

 นี่อาจจะหมายถึงการทดสอบและ
ความทุกข์ยากในบางครั้ง ไฟถลุง
ทองคําและเงินให้บริสุทธิ์ได้ฉันใด 
เราจะได้รับการชําระให้บริสุทธิ์และ
เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นฉันนั้น 

คนส่วนน้อยคือคนที่ไม่ตามใจตัวเอง 
แต่มีชีวิตตามน้ าพระทัยพระเจ้า  
ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก และ 

ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิต  
และเขาตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตของเขา
ให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวัน 
 เราเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยนี้
หรือไม่ อะไรทําให้เราคิดว่าเราเป็น
คนส่วนน้อยนี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงรักษา
เราไว้ให้เป็นคนส่วนน้อยของพระ-
องค์ ทูลขอพระเจ้าประทานกําลัง
ให้กับเราที่จะต้องสู้กับสิ่งที่จะดึงเรา
ออกไปจากพระองค์ จากน้ําพระทัย
ของพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรง
สถิตอยู่กับเราเสมอตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 5 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 14:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ สดุดี 
111:2 “บรรดาพระราชกิจของ
พระเจ้าใหญ่ยิ่ง  เป็นที่ค้นคว้า
ของทุกคนที่พอใจ" 
อ่านพระธรรม  เศคาริยาห์  
14:1-9 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4 พระเยซูตรัสเรื่องยุคสุดท้าย
กับเหล่าสาวกบนภูเขามะกอกเทศ 
(มธ.24)  
 ใกล้กับภู เขานี้  ทูลสวรรค์ ให้
สัญญาว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา
ในลักษณะเดียวกันกับที่พระองค์
ทรงถูกรับขึ้นไป 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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ข้อ 5 ประชากรของพระเจ้าเท่านั้น
จะรอดพ้นการพิพากษาลงโทษของ
พระเจ้าได้ (มธ.24:16-20)  
 ในช่วงเวลาที่สับสนอลหม่าน  
พระ เจ้ าจะทรงรู้ ชั ดว่ าผู้ ใดคื อ
ประชากรของพระองค์  
 
ข้อ 10 เยรูซาเล็มถูกยกให้เป็น
เมืองของพระเจ้า และเป็นศูนย์กลาง 
การนมัสการทั่วโลก  
 ความสูงเด่นของเยรูซาเล็มเป็น
ภาพเปรียบให้เห็นถึงความสูงส่ง
ของพระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 1  และการตอบสนอง 
หลายครั้งที่พระคัมภีร์บอกให้เรา
รอคอยวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า  
 จะเป็นอย่างไรหากเรารู้ วันที่
แน่นอนที่วันนั้นจะมาถึง เราจะ
ดําเนินชีวิตต่างไปจากนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

พระคริสต์เสด็จกลับมาได้ทุกวินาที 
จงเตรียมตัวให้พร้อมโดยการ 
ศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียด  

และแน่ใจว่าเรามีชีวิต 
อย่างที่พระองค์ทรงต้องการให้เป็น 

คือเชื่อฟังพระองค์ 
และมีความพร้อมฝ่ายจิตวิญญาณ 

 ขณะนี้  เรามีความพร้อมที่จะ
ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระ
เยซูคริสต์หรือไม่ เรามั่นใจหรือไม่
ว่า ถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
วันนี้ เราจะได้ไปกับพระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดตาใจ
ของเราว่า ให้เราเป็นคนที่ระวัง
ระไวในการใช้ชีวิตในโลกนี้ที่จะ
ถูกต้องเป็นไปตามน้ําพระทัยของ
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนที่รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าใน
แต่ละวัน เพื่อชีวิตของเราจะเป็น
การถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ร ะ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 ธันวาคม   
เศคาริยาห์ 14:10-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 122 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  เศคาริยาห์  
14:10-21 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 16 เทศกาลอยู่เพิงเป็นเทศกาล
เดียวที่ยังคงเฉลิมฉลองกันในช่วง
ที่พระเมสสิยาห์ทรงครอบครอง  
 เทศกาลปัสกาเป็นจริงผ่านการ
สิ้นพระชนม์ของพระคริสต์  
 วันลบบาปเป็นจริงผ่านการยอม-
รับความรอดของพระคริสต์  
 เทศกาลถวายผลแรกเป็นจริง
ผ่านการคืนพระชนม์ของพระองค์  
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 และเทศกาลเพ็ญเทคอสเป็นจริง
ผ่านการเสด็จมาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  
 แต่เทศกาลอยู่เพิงซึ่งเป็นเทศกาล
แห่งการขอบพระคุณนั้นเป็นงาน
เฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวจิตวิญ- 
ญาณมนุษย์เพื่อถวายแด่พระเจ้า 
พระเยซูอาจจะอ้างอิงถึงเทศกาลนี้
ในพระธรรมยอห์น 4:35 
 
ข้อ 20,21  ในอนาคต แม้วัตถุ
สิ่งของธรรมดาๆ อย่างลูกพรวนที่
ตัวม้าหรือหม้อหุงต้มจะกลายเป็น
ของบริสุทธิ์  
 นิมิตเกี่ยวกับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่
และความบริสุทธิ์ของเยรูซาเล็ม
เป็นภาพที่ขัดกับกําแพงที่ปรักหัก-
พังและสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่น่า
อภิรมย์ของเมืองนี้  
 สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงทําให้
ความฝันของประชาชนเกี่ยวกับ
กรุงเยรูซาเล็มเป็นจริงเกินกว่าที่
พวกเขาคาดคิดไว้  
 

พระเจ้าทรงปรารถนาจะท าเพื่อเรา
มากยิ่งกว่าที่เราคาดคิดไว้ 

(อฟ.3:20)  
เม่ือเราเดินไปกับพระองค์  

เราจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
21  และการตอบสนอง 
เศคาริยาห์กําลังพูดกับประชาชนที่
ทนความทุกข์ยากลําบาก  
 พวกเขาถูกเพื่อนบ้านข่มขู่ พวก
เขาท้อแท้กับจํานวนคนที่เหลืออยู่
เพียงน้อยนิดกับพระวิหารที่ไม่สง่า
งามนัก และการนมัสการของพวก
เขาก็จืดชืด  
 แต่พระเจ้าตรัสว่า “เราหวงแหน
เยรูซาเล็ม” (1:14) พระองค์ทรง
สัญญาที่จะฟื้นฟูดินแดน เมือง 
และพระวิหารของพวกเขา  
 เศคาริยาห์นําคําพยากรณ์ต่างๆ 
ทั้งในปัจจุบัน อนาคตอันใกล้ และ
ที่จะเกิดขึ้นยุคสุดท้ายมารวมกัน
เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวเหมือนกับ
ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ  
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 เราเรียนรู้จากข้อความของเศคา-
ริยาห์ว่าเราหวังใจในพระเจ้าและใน
พระเมสสิยาห์ได้ พระองค์ทรงมี
สิทธิ์ขาดในการควบคุมแผ่นดินโลก 
 เมื่อเรามองดูสภาพของโลกใน
ปัจจุบัน เราจะเห็นความไม่ยุติธรรม 
ความอธรรม ความบาปเกิดขึ้น
อย่างมากมายในโลกนี้ แต่จากพระ
ธรรมเล่มนี้ เราได้เห็นว่า  

พระเจ้ายังทรงครอบครอง  
ยังทรงเป็นค าตอบ ยังทรงเป็น

ความหวังของโลกนี้ และของเราได้ 
ดังนั้นเราจึงไม่ต้องท้อใจ เพียงแต่ให้
เราพักพิงและไว้วางใจในพระเจ้า

เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว  
 เราได้ให้พระเจ้าเป็นความหวังใจ
ของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าสร้างใจ
แห่งความเชื่อ ความไว้วางใจใน
พระองค์มากขึ้น ทูลขอให้เรามี
ประสบการณ์กับพระองค์วันต่อวัน 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

จุดประสงค์ : เพื่อจัดการกับบาป
ของประชาชนและรื้อฟื้นความ-
สัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า 
ผู้เขียน : มาลาคี 
เบื้องหลัง : มาลาคี ฮักกัย และ 
เศคาริยาห์ เป็นผู้เผยพระวจนะยุค
หลังการเป็นเชลยที่กลับมายังยูดาห์ 
(อาณาจักรใต้) ฮักกัยและ เศคาริ-
ยาห์ตําหนิประชาชนเรื่องสร้างพระ
วิหารขึ้นใหม่ไม่สําเร็จ มาลาคีต่อ
ว่าพวกเขาเรื่องความเฉยเมยต่อ
พระวิหารและการนมัสการในทางที่
ผิด ๆ และเสื่อมเสีย 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (4:1,2) 
1 "พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า  "ดู
เถิด  วันนั้นจะมาถึง  คือวันที่จะ
เผาไหม้เหมือนเตาอบ เม่ือคนที่
อวดดีทั้งสิ้น  และคนที่ประกอบ 
การอธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือน 
ตอข้าว  วันที่จะมานั้นจะไหม้

เขาหมด  จนไม่มีรากหรือก่ิง
เหลืออยู่เลย 
2 แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบ
ธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้  
จะขึ้นมาส าหรับคนเหล่านั้นที่  
ย าเกรงนามของเรา  เจ้าจะ
กระโดดโลดเต้นออกไปเหมือน
ลูกวัวออกไปจากคอก 

ความรักของพระเจ้านั้นสมบูรณ์
แบบ และความรักของพระองค์ก็
แสดงออกเป็นการกระทําด้วย 
ได้แก่  การให้  การนํา และการ
ปกป้องรักษา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
และทรงรักษาสัญญาที่ทรงให้กับ
ประชากรของพระองค์ แต่พวกเขา
กลับปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงรักพวก
เขาครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาล้ม
พันธสัญญารวมทั้งหันไปติดตาม
พระอื่นและมีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง 
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพวก
เขากับพระเจ้าจึงขาดสะบั้นลง 

แต่รอยร้าวนั้นไม่ยากเกินที่จะ
ประสานและความหวังยังไม่หมด
ไป พระเจ้าทรงเยียวยาซ่อมแซม 

เข้าใจพระธรรมมาลาคี 
 



20 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 

แล ะ ถั กท อ ส า ย ใ ย ขึ้ น ใ ห ม่ ไ ด้ 
พระองค์ทรงให้อภัยเสมอ และนี่คือ
พระคุณของพระเจ้า 

ต่อไปนี้คื อข้อความที่มาลาคี
สื่อสาร เขาเปน็ผู้เผยพระวจนะของ
พระเจ้าในเยรูซาเล็ม ถ้อยคําของ
เขาเตือนชาวยิวซึ่งเป็นชนชาติที่
พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ระลึกว่า 
พวกเขาตั้ ง ใจกบฏต่อพระเจ้ า
อย่างไร เริ่มตั้ งแต่พวกปุโรหิต 
(1:1-2.9) และรวมไปถึงทุกคนด้วย 
(2:10-3.15) พวกเขาดูหมิ่นพระ
นามพระเจ้า (1:6) นมัสการอย่าง
ผิด ๆ (1 :7-14) นําคนอื่นให้ทํา
บาป (2:7-9) ละเมิดบทบัญญัติของ
พระเจ้า (2:11-16) เรียกความชั่ว
เป็นความดี (2:17) เก็บสิบลดและ
เครื่องบูชาของพระเจ้ าไว้ เพื่ อ
ตัวเอง (3:8-12)และเริ่มหยิ่งยะโส 
(3:13-15) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เขากับพระเจ้าแตกสลาย พวกเขา
จึงถูกพิพากษาและลงโทษ แต่ถึง
อย่างนั้นก็ยังมีคนที่ซื่อสัตย์เหลือ 
อยู่ท่ามกลางความชั่วร่ายนี้  

พวกเขารักและยกย่องพระเจ้า 
พระเจ้าจะทรงเทพรของพระองค์
ลงมาเหนือชายและหญิงเหล่านี้ 
(3:16-18) 

มาลาคีวาดภาพความไม่สัตย์ซื่อ
ของอิสราเอลไว้อย่างน่าตกใจ เป็น
ภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
พวกเขาสมควรได้รับการลงโทษ 
แต่ข้อความทั้งหมดนี้ถูกถักทอไว้
ด้วยความหวังนั่นคือความหวังที่
ได้รับการอภัย ซึ่งบรรยายออกมา
อย่างงดงามใน 4:2 ว่า “แต่ดวง
อาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่ง
มีปีกรักษาโรคภัยได้  จะขึ้นมา
ส าหรับคนเหล่านั้นที่ย าเกรง
นามของเรา  เจ้าจะกระโดดโลด
เต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไป
จากคอก” 

มาลาคีจบด้วยพระสัญญาเกี่ยว-
กับการมาของ “ผู้ เผยพระวจนะ    
เอลียาห์” ผู้ที่จะนําการอภัยของ
พระเจ้ามายังประชากรทั้งหมดผ่าน
ทางการกลับใจและความเชื่ อ 
(4:5,6) 
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วันที่ 7 ธันวาคม   
มาลาคี 1:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี  1:1 -5 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 “พระวจนะ” คือข้อความ
จากพระเจ้า  
 มาลาคีเป็นผู้เผยพระวจนะคน
สุดท้ายของพันธสัญญาเดิม เขา
เทศนาหลั งฮักกัย  เศคาริยาห์ 
และเนหะมีย์ คือประมาณปี 430 
ก่อน ค.ศ.  
 พระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่มา
เกือบร้อยปีแล้ว และความกระตือ-
รือร้นของประชาชนในการนมัสการ
พระเจ้าก็หดหายไปเรื่อยๆ  

 เนื่ องจากคํ าพยากรณ์อันน่ า
ตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ของ
อิสยาห์ เยเรมีย์ และมีคาห์ยังไม่
เป็นจริง ประชาชนจึงเฉยเมยและ
คิดว่าตนเองรู้ความจริง  
 พวกเขายังคงทําบาปในยูดาห์ 
เป็นบาปที่เคยทําให้กรุงเยรูซาเล็ม
ล่มสลายในปี 586 ก่อน ค.ศ.  
 มาลาคีตักเตือนคนหน้าซื่อใจคด
เรื่องบาปของพวกเขา โดยใช้บท
สนทนาระหว่างพระเจ้าผู้ทรงชอบ
ธรรมและประชาชนของพระองค์ที่
ใจแข็งกระด้าง 
 
ข้อ 2-5  วลี ที่ ว่ า  “แต่ เ ราได้
เกลียดเอซาว” ไม่ได้หมายความ
ว่านี่ เป็นชะตากรรมของเอซาว
ต่อไป  
 เพียงแต่หมายความว่าพระเจ้า
ทรงเลือกยาโคบให้เป็นบรรพบุรุษ
ของชนชาติอิสราเอลและเป็นเชื้อ
สายของพระเมสสิยาห์ (ดู รม .9: 
10-13)  
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 พระองค์ไม่ได้เลือกเอซาวซึ่งเป็น
พี่ชายของเขา พระเจ้าทรงให้เอซาว
เป็นบิดาของชนชาติหนึ่ง คือชน
ชาติเอโดมซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่ง
ในศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล  
 เรื่องของยาโคบและเอซาวปรากฏ
ในพระธรรมปฐมกาล 25:19-26  
 เนื่องจากพระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
และพงศ์พันธุ์ของเขาให้เป็นที่มา
ของชนชาติที่จะนําพระพรมาสู่โลก 
พระองค์จึงทรงดูแลพวกเขาเป็น
พิเศษ แต่พวกเขาก็ปฏิเสธพระเจ้า
หลังจากที่พระองค์ทรงเลือกพวก
เขา 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 2  และการตอบสนอง 
ข้อความแรกที่พระเจ้าตรัสผ่าน
มาลาคีคือ “เราได้รักเจ้า” แม้ว่า
ข้ อ คว ามนี้ จ ะม าถึ งอิ ส ร า เ อ ล
โดยเฉพาะ แต่มันเป็นข้อความที่ 
ให้ความหวังแก่ทุกคนในทุกยุค  
ทุกสมัย  
 

 น่าเสียดายที่ประชาชนมากมาย
ดูถูกความรักของพระเจ้า พวกเขา
ให้การเมืองและเศรษฐกิจเป็น
เครื่องวัดความสําเร็จ เนื่องจาก
รัฐบาลฉ้อฉลและเศรษฐกิจตกต่ํา  
 ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงคิดไปเอง
ว่าพระเจ้าไม่รักพวกเขา พวกเขา
เข้าใจผิด พระเจ้าทรงรักทุกคน
เพราะพระองค์ทรงสร้างพวกเขา
ขึ้น ถึงอย่างนั้นบ าเหน็จนิรันดร์
ของพระองค์ก็มีไว้เพื่อคนที่ซื่อสัตย์
ต่อพระองค์เท่านั้น 
 ในแต่ละวันนั้น เราได้สัมผัสหรือ
มีประสบการณ์กับความรักของ
พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

แม้เราจะไม่ได้สัมผัส 
ด้วยความรู้สึกของเรา  
แต่แท้จริงพระเจ้าทรงรัก 

และห่วงใยเราอยู่เสมอตลอดเวลา 
อธิษฐาน 
 ให้ เ ร าขอบพระคุณพระ เจ้ า
สําหรับความรักและความห่วงใย 
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ขอ งพ ระ อ งค์ ที่ มี ต่ อ เ ร า เส มอ
ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความ
รักของพระเจ้าที่มีต่อเราคือ การที่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที  ดีให้กับ
เราและที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอยู่
เสมอ ให้เราอธิษฐานประกาศการ
เลี้ยงดูของพระเจ้าจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 23 ให้พระธรรมตอนนี้
เป็นคําอธิษฐานส่วนตัวของเราที่มี
ต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 ธันวาคม   
มาลาคี 1:6-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 1:6-10 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 6-8 
บทบัญญัติของพระเจ้ากําหนดว่า 
สัตว์ที่จะนํามาถวายพระเจ้านั้น
ต้องเป็นสัตว์ปราศจากตําหนิเท่านั้น  
(ลนต.1:3) แต่ปุโร  ตเหล่านี้ยอม
ให้ประชาชนถวายสัตว์ที่ตาบอด 
พิการ และเป็นโรคแด่พระเจ้า  
 พระเจ้าทรงประณามพวกเขาที่
หยามเกียรติพระองค์โดยการถวาย
เครื่องบูชาที่มีตําหนิ และพระองค์
ไม่พอพระทัยอย่างมาก  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
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 พันธสัญญาใหม่บอก ให้ เ ร า
ดํ าเนินชี วิ ตเป็ นเครื่ องบูชาแด่    
พระเจ้า (รม12:1)  
 ถ้าเราเพียงแต่ถวายเศษของ
เวลา เงิน และกําลังให้พระเจ้า เราก็ 
ทําบาปอย่างเดียวกับชาวอิสราเอล 
พวกเขาไม่อยากถวายสิ่ ง ใดก็
ตามที่มีค่าแด่พระเจ้า  

ส่ิงท่ีเราถวายพระเจ้า 
สะท้อนถึงท่าทีที่แท้จริง 
ที่เรามีต่อพระองค์ 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน   
ข้อ 7,8 
ประชาชนถวายเครื่องบูชาแด่พระ
เจ้าแบบผิด ๆ ดังนี้  
[1] ทําตามใจชอบ คือถวายสิ่งที่ถูก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ [2] ทําอย่างขอ
ไปทีคือไม่สนใจว่า พวกเขาถวาย
เครื่องบูชาอย่างไรและ [3] จงใจไม่
เชื่อฟัง คือถวายเครื่องบูชาตามวิธี
ของตนเอง ไม่ได้กระทําตามที่  
พระเจ้าทรงบัญชาไว้  

 วิธีที่พวกเขาถวายแด่พระเจ้า
แสดงถึงท่าทีอันแท้จริงที่พวกเขามี
ต่อพระองค์  
 แล้วท่าทีของเราเป็นอย่างไร เรา
ถวายตามใจชอบ ถวายอย่างขอไปที 
และถวายอย่างเชื่อฟังหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับทุกสิ่ งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทั้ง
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณที่เรามี
ชีวิตอยู่ขณะนี้ และสามารถรับใช้
พระองค์ได้     
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเงิน
สิบลด และสิ่ งที่ เราได้ถวายแด่
พระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรงอวย
พระพรเราเพื่อเราจะสามารถถวาย
มากขึ้น รับใช้พระเจ้ามากขึ้น เพื่อ
ชีวิตของเราจะได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์ตลอดไป 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 ธันวาคม   
มาลาคี 1:11-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 125 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มาลาคี 1:11-14 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 11 
ประเด็นหลักที่ เราได้ยินได้ฟั ง
ตลอดพันธสัญญาเดิมคือ “นาม 
ของเราจะยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวล
ประชาชาติ” และประเด็นนี้ก็ถูก
นํามาย้ําในพระธรรมนี้เช่นกัน  
 พระเจ้าทรงเลือกชาวยิวให้เป็น
ประชากรของพระองค์ ทรงวาง 
แผนในการที่จะช่วยทั้งโลกให้รอด
และอวยพรโลกนี้โดยผ่านพวกเขา 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ทุกวันนี้ พระเจ้ายังคงประสงค์จะ
อวยพรและช่วยโลกให้รอดผ่าน
ทางทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ทั้ง
ชาวยิวและชาวต่างชาติ  
 ปัจจุบันนี้คริสเตียนเป็นประชากร
ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ และชีวิต
ใหม่ในพระคริสต์ของเราก็ เป็น
เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่ถวายแด่
พระเจ้า  
 เราพร้อมให้พระเจ้าใช้เพื่อทําให้
พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ในหมู่
ประชาชาติหรือไม่? 
 พันธกิจนี้เริ่มต้นที่บ้านของเรา
และเพื่อนบ้านของเรา แต่มันไม่ได้
หยุดอยู่แค่นั้น เราต้องทํางานและ
อธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้า
ในโลกกว้าง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 13 และการตอบสนอง 
การนมัสการเป็นภาระ “น่าอ่อน
ระอาใจ”  สําหรับปุโรหิตเหล่านี้  
 คนมากมายคิดว่าการติดตาม
พระเจ้าจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นและ 

สะดวกสบายขึ้น พวกเขากําลังมอง
หาพระเจ้าแห่งความสะดวกสบาย 
แต่ความจริงก็คือ 
เราต้องจริงจังกับการด าเนินชีวิต

เพื่อที่เราจะมีชีวิต 
ตามมาตรฐานของพระเจ้า  

 พระองค์อาจจะทรงให้เราเผชิญ
กับความยากจนหรือความทุกข์
ทรมาน แต่ถ้าการรับใช้พระเจ้า
ส าคัญต่อเราเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เรา
สูญเสียไปก็เทียบไม่ได้กับชีวิต    
นิรันดร์ที่เราได้รับจากพระเจ้า  
 สิ่งนี้เป็นจริงกับชีวิตเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 ให้พระธรรมในตอนนี้เตือนใจเรา
ที่จะจริงจังกับชีวิตคริสเตียนของ
เรา ที่ เ ราจะไม่ กลั วความยาก 
ลําบาก แต่ยินดีที่จะเผชิญเพราะว่า 
การรับใช้พระ เจ้ านั้น เป็นสิ่ งที่
สําคัญอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของเรา 
และเป็นการถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
เมตตาใช้ชีวิตของเรา และทุกอย่าง
ในชี วิ ต ข อ ง เ ร า  ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น
ความสามารถ ทรัพย์สินเงินทอง 
ครอบครัว สติปัญญา เวลา การ
งาน ธุรกิจ (การเรียน) เพื่อเป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ และเป็น
ตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 ธันวาคม   
มาลาคี 2:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 2:1-9  
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า ทําไมพระเจ้าจึงสาปแช่งพรที่
พวกเขาจะได้รับ? (ข้อ1-2) 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 1-2 พระเจ้าทรงเตือนบรรดา
ปุโรหิตว่า ถ้าพวกเขาไม่ถวาย
เกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
พระองค์จะทรงลงโทษพวกเขา  
 ในทํานองเดียวกันเราก็ถูกเรียก
ให้ถวายเกียรติแด่พระนามของ
พระเจ้า โดยการนมัสการพระองค์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 หมายความว่า เราต้องรับรู้ว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์ทรง
เป็นผู้สร้างจักรวาล พระองค์เพียง
ผู้เดียวที่สมบูรณ์พร้อม  
 และพระองค์ เป็นผู้ที่ เสด็จมา 
แตะต้องคนบาปด้วยความรักอัน
สมบูรณ์ของพระองค์  
 เราสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ตามพระลักษณะเหล่านี้หรือไม่? 
 
ข้อ 4-6 เลวีได้ดําเนินชีวิตไปกับ
พระเจ้า และช่วยหลายคนให้พ้น
จากความบาป (2.6)  
 เลวีเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่า  
เลวี ซึ่งเป็นเผ่าที่ถูกแยกไว้ เพื่อ  
รับใช้พระเจ้า (กดว.1:47-54)  
 ชนเลวีกลายเป็นผู้รับใช้ของพระ
เจ้า ครั้งแรกรับใช้ในเต้นท์นัดพบ 
ต่อมาในพระวิหาร  
 ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ พระเจ้า
ตรัสกับพวกปุโรหิตที่มาจากเผ่า  
เลวีว่า พวกเขาควรฟังบทบัญญัติที่
พระองค์ประทานแก่เลวีบรรพบุรุษ
ของพวกเขาและทําตามอย่างเลวี 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 7,8 
มาลาคีโกรธพวกปุโรหิตเพราะ
พวกเขาไม่รู้พระประสงค์ของพระ
เจ้าทั้งๆ ท่ีพวกเขาเป็นตัวแทนของ
พระเจ้า และเพราะพวกเขาไม่รู้จึง
นําประชากรของพระเจ้าไปในทาง
ที่ผิด  
 พวกเขาเจตนาละเลยและนี่เป็น
การกระทําที่หาข้อแก้ตัวไม่ได้  
ศิษยาภิบาลและผู้น าประชากรของ
พระเจ้าต้องรู้พระวจนะของพระองค์  

ต้องรู้ว่าพระวจนะตรัสอะไร  
มีความหมายอย่างไร  
และจะน าพระวจนะนั้น 

มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  
 เราใช้เวลาอ่านพระวจนะพระเจ้า
มากแค่ไหน? 
__________________________
__________________________ 
 เราต้องสร้างชีวิตของเรากับ  
พระวจนะของพระเจ้า และกับพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะมีหลัก- 
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การดําเนินชีวิตสําหรับทั้งตัวเรา
เอง และกับครอบครัวของเรา และ
กับพี่น้องของเราในคริสตจักรด้วย  
 เพื่อเราจะเติบโตเป็นสาวกของ
พระคริสต์ ที่จะสําแดงพระคริสต์ให้
คนทั้งหลายได้เห็น ซึ่งจะส่งผลทํา
ให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้น จะได้เชื่อ
พระองค์  
 และสําหรับคนที่เชื่อแล้วจะได้รับ
การดลจิตดลใจจากชีวิตของเราให้
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 
และเป็นสาวกของพระคริสต์ได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้
การดลจิตดลใจจากพระองค์ที่จะ
สร้างชีวิตด้วยพระวจนะของพระ-
เจ้าทุกๆ วันอย่างสม่ําเสมอ และ
ทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
มาประทับในชีวิตของเรา ครอบ 
ครองชีวิตของเราให้เรามีชีวิตที่
สําแดงพระคริสต์ให้คนรอบๆ ตัว
เราได้สัมผัสพระองค์ได้ 
 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 11 ธันวาคม   
มาลาคี 2:10-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 2:10-16 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11,12 หลังจากที่พระวิหารถูก
สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งและกําแพง
เมืองสร้างเสร็จแล้ว ประชาชนรู้สึก
ตื่นเต้นที่จะได้เห็นคําพยากรณ์ใน
อดีตกลายเป็นจริง  
 แต่เมื่อเวลาผ่านไป คําพยากรณ์
ว่าศัตรูของพระเจ้าจะถูกทําลาย
และพระเมสสิยาห์จะเสด็จมานั้นยัง
ไม่เป็นจริง ประชาชนจึงรู้สึกท้อใจ
และเพิกเฉยต่อการเชื่อฟังบท - 
บัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้า  

 ความเพิกเฉยค่อยๆ นําพวกเขา
เข้าสู่การทําบาปอย่างไม่สนใจ
สายตาใครเช่น แต่งงานกับคนที่
กราบไหว้รูปเคารพ  
 เอสราและเนหะมีย์ก็ได้จัดการ
กับปัญหานี้เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้
เช่นกัน (อสร.9:10,นหม.13:23-31) 
 

ข้อ 15,16 “จงระวังตัวให้ดี อย่า
ให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยา”  
หมายถึงจงรักษาสัญญาการแต่ง-
งานเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรง
รักษาสัญญาที่ทรงให้กับประชาชน  
 เราต้องอาศัยความรักและความ
ตั้งใจอย่างมากในชีวิตสมรสเพื่อ
รักษาคํามั่นสัญญาและความสัมพันธ์ 
อันแนบแน่นไว้ เราต้องรักแต่สามี
หรือภรรยาของเราเท่านั้น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 14 และการตอบสนอง 
ประชาชนบ่นเรื่องสถานการณ์แย่ๆ 
ทั้งๆ ที่พวกเขาน่าจะโทษตัวเอง
มากกว่า  
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 ประชาชนมักจะขจัดความรู้สึก
ผิดของตน โดยการโทษคนอื่นหรือ
สิ่งอื่น แต่นี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา  

เม่ือเราเจอปัญหา  
ให้เราส ารวจตัวเองเป็นอย่างแรก  

ดูว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าที 
หรือพฤติกรรมของเราแล้ว 
จะแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ 

 ให้เราตระหนักเสมอว่า พระเจ้า
ทรงรักเรา ทรงประสงค์ ให้ เรา
เกิดผล ประสบความสําเร็จ ให้เรา
มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ แต่ตรงกัน
ข้าม ซาตานมาเพื่อลัก ฆ่า และ
ทําลาย  
 ดังนั้น ถ้ามีอะไรร้ายๆ เกิดขึ้น 
กับเรา เราจึงต้องทบทวนตัวเองว่า 
เราเปิดช่องประตูอะไรให้กับซาตาน
หรือไม่ ถ้ามี เราต้องรีบจัดการ ปิด
ประตูนั้น ตัดสายสัมพันธ์กับซาตาน
เสีย และทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เสด็จมาครอบครองชีวิตของเรา 
เพื่อเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง 
 

อธิษฐาน 
 พิจารณาชีวิตของเราว่า เราเปิด
ประตูบาปอะไรในชีวิตของเรา
หรือไม่ เช่นเรื่อง เพศ การไหว้รูป-
เคารพ เนื้อหนัง เป็นต้น ถ้ามีให้
เราสารภาพกับพระเจ้า ทูลขอการ
ยกโทษจากพระองค์ และทูลเชิญ
พระองค์เสด็จมาครอบครองชีวิต
ของเรา เพื่อเราจะมีชีวิตที่สัมพันธ์
สนิทกับพระองค์เหมือนเดิมอีก 
ครั้งหนึ่ง 
 ส ร ร เ ส ริ ญ ย ก ย่ อ ง พ ร ะ เ จ้ า 
ประกาศการเลี้ยงดูของพระองค์  
ในพระธรรมสดุดี 23  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐาน ยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 12 ธันวาคม   
มาลาคี 2:17-3:6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 2:17-3:6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าทรงอ่อนระอาพระทัยเรื่อง
อะไรจากพระธรรมตอนนี้ (ข้อ 17) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
บทที่  2 :17-3 :6  พ ร ะ เจ้ าทร ง
เหนื่อยหน่ายกับวิธีที่ประชาชน
บิดเบือนความจริงของพระเจ้าด้วย
ท่าทีดูหมิ่นเหยียดหยาม  
 พระองค์ทรงลงโทษคนเหล่านั้น
ที่ยังทําเช่นนี้เพราะพวกเขาเข้าใจ
ว่าการที่พระ เจ้าทรงเงียบเฉย
แปลว่าพระองค์ทรงเห็นชอบกับ
การกระทําของพวกเขา หรืออย่าง
น้อยพระองค์ก็ไม่ลงโทษพวกเขา 
  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 พระเจ้าจะทรงลงโทษคนที่นับถือ
ความเชื่อจอมปลอมและทําบาปด้วย  
 

บทที่ 3:1 ในข้อนี้มีตัวแทนพระเจ้า
สองคน  
 คนแรกมักจะเข้าใจกันโดยทั่วไป
ว่าคือยอห์นผู้ให้บัพติศมา (มธ.11: 
10; ลก.7:27)  
 คนที่สองคือพระเยซูผู้ทรงเป็น
พระเมสสิยาห์  และ เป็นผู้ที่ทั้ ง
มาลาคีและยอห์นผู้ให้บัพติศมา
เตรียมหนทางไว้ให้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 2,3 และการตอบสนอง 
ในกระบวนการถลุงโลหะ โลหะดิบ
จะถูกนํามาเผาไฟจนละลาย สิ่ง
ปนเปื้อนต่างๆ จะแยกออกจาก
โลหะและลอยขึ้นมาบนพื้นผิว มัน
จะถูกตักทิ้ง ปล่อยให้เหลือไว้แต่
โลหะบริสุทธิ์  
 ถ้าปราศจากความร้อนและการ
หลอมละลาย ก็ไม่มีวันได้โลหะ
บริสุทธิ์  

 เมื่อสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ถูกตักออก
จากพื้นผิว เงาสะท้อนของช่างหลอม
จะปรากฏบนพื้นผิวที่ เรียบและ
บริสุทธิ์  
เม่ือพระเจ้าทรงช าระเราให้บริสุทธ์ิ 
พระฉายของพระองค์ในชีวิตของเรา 

ก็จะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ  
ต่อคนที่อยู่รอบตัวเรา  

 พระเจ้าตรัสว่าผู้นํา (ในที่นี้คือ
ชาวเลวี) ควรจะเปิดตัวเองเป็น
พิ เศษต่อกระบวนการชําระให้
บริสุทธิ์ของพระเจ้า  
 สบู่ของช่างฟอกเป็นด่างก็เพื่อทํา
ให้ผ้าขาว ในที่นี้มันถูกใช้ เป็น
สัญลักษณ์ของกระบวนการชําระ
ให้บริสุทธิ ์ 
 เรายินดีที่จะให้พระเจ้าทรงหลอม
เราให้เป็นทองคําบริสุทธิ์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดชีวิตของเราออก
ให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ทรง
ตรวจสอบชีวิตของเราทุก ๆ วัน 
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และบอกกับพระองค์ว่า ในแต่ละ
วันและในวันนี้ด้วย มีอะไรที่เรา
ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องละทิ้งหรือ
ต้องจัดการ ทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราเพื่อเราจะกลายเป็นทองคํา
บริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงใช้การได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 ธันวาคม   
มาลาคี 3:7-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มาลาคี 3:7-12  
ช้าๆ  2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า มนุษย์นั้นได้โกงพระเจ้าเรื่อง
อะไร? (ข้อ 8) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7    ความอดทนของพระเจ้า
ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด!  
 ตลอดประวัติศาสตร์ประชากร
ของพระองค์ไม่เชื่อฟัง มิหนําซ้ํา 
ยังเหยียดหยามบทบัญญัติของ
พระองค์ แต่พระองค์ก็ยังทรงเต็ม
พระทัยที่จะรับพวกเขากลับมา
เสมอ  
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ในที่นี้ประชาชนถึงกับกล้ายืนยัน
ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้ามาตลอด 
(“จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหัน
กลับมาอย่างไร”)  
 หลายคนหันหลังให้กับการอภัย
และการคืนดีเพราะพวกเขาไม่ยอม 
รับบาปของตน อย่าทําตามพวกเขา  
พระเจ้าทรงพร้อมที่จะหันมาหาเรา

ถ้าเราเต็มใจ 
ที่จะหันกลับมาหาพระองค์ 

ข้อ 8-12 ประชาชนในสมัยมาลาคี
เฉยเมยต่อพระบัญชาของพระเจ้า
ที่กําหนดให้ถวายหนึ่งในสิบจาก
รายได้ของพวกเขาเข้าพระวิหาร  
 พวกเขาอาจกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่
พวกเขาลงแรงทํามา แต่นี่เป็นการ
ประเมินพระเจ้าผิด พระองค์ตรัสวา่ 
“จงให้แล้วท่านจะได้รับ” (ลก.6:38)  
 เมื่อเราให้ เราต้องจําไว้ว่าพระ
พรที่พระเจ้าทรงสัญญาอาจจะไม่
ได้มาในรูปของวัตถุสิ่งของเสมอไป 
และอาจจะไม่ได้รับทั้งหมดในโลกนี้ 
แต่เราก็ได้รับมันแน่ในชีวิตภาย
หน้าเมื่อเราอยู่กับพระองค์ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 8-12  และการตอบสนอง 
มาลาคีขอร้องประชาชนให้หยุด
ยักยอกสิบลด หยุดอมสิ่งที่พระเจ้า
สมควรได้รับ  
 ระบบสิบลดเริ่มในสมัยโมเสส 
(ลนต.27:30-34; ฉธบ.14:22)  
 ชนเลวี ได้ รับสิบลดส่วนหนึ่ ง
เพราะพวกเขาไม่มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง (กดว.18:20,21)  
 ในสมัยของมาลาคี ประชาชนไม่
ถวายสิบลด ดังนั้นชนเลวีจึงต้องไป
ทํางานหาเลี้ยงชีพ พวกเขาละเลย
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล
พระวิหารและการนมัสการพระเจ้า
ซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายให้  

ทุกส่ิงที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้า 
ดังนั้นเม่ือเราไม่ยอมถวายคืน 

ส่วนหนึ่งท่ีพระองค์ประทานแก่เรา 
เราก็ก าลังโกงพระองค์  

 เราเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่จะเก็บสิ่ง
ที่ได้จากพระเจ้าไว้กับตัวอย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย  
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 เราเต็มใจที่จะถวายคืนหนึ่งใน
สิบ เพื่อช่วยขยายอาณาจักรของ
พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะ 
เราไม่ต้องขัดสนสิ่งใดเลย พระองค์
ยั ง ท ร ง เ ป็ น ที่ กํ า บั ง ข อ ง เ ร า  
เป็นโล่ห์ล้ อมรอบชีวิตของเรา 
ผู้ช่วยกู้ของเรา  
 ออกเสียงอธิษฐาน สรรเสริญพระ
เจ้ า จ ากส ดุ ดี บทที่  3 4   เ ว ล า
อธิษฐานให้ใคร่ครวญเนื้อหาของ
พระธรรมบทนี้ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 14 ธันวาคม   
มาลาคี 3:13-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 3:13-18  
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 13-15     ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้
บรรยายถึ งท่ าทีอั นหยิ่ งยโสที่
ประชาชนมีต่อพระเจ้า  
 เมื่อเราถามว่า “รับใช้พระเจ้ามี
อะไรดี?” เราก็กําลังถามว่า “เราจะ
ได้รับประโยชน์อะไรจากการรับ -
ใช้?” เราแสดงถึงความเห็นแก่ตัว  
 แท้จริงคําถามของเราควรจะเป็น 
“พระเจ้าจะได้อะไรจากการรับใช้
ของเรา?”  
 

 เราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยเหตุผล
เพียงเพราะพระองค์ทรงเป็นพระ-
เจ้า และสมควรได้รับการปรนนิบัติ
รับใช้จากเรา 
 
 ข้อ 16 พระเจ้าจะทรงระลึกถึงคน
เหล่านั้นที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ 
และยังคงรัก ยําเกรง ถวายเกียรติ 
และเคารพนับถือพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 17 และการตอบสนอง 
 สมบัติอันล้ําค่าของพระเจ้าคือผู้
ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ สิ่งนี้เป็นจริง
ตามพระสัญญาที่พระองค์ทรง
ให้กับประชาชนของพระองค์ 
(อพย.19:5)  
 พระธรรม 1ปต.2:9 บอกว่า ผู้
เชื่อทั้งหลายเป็นสมบัติล้ําค่าของ
พระเจ้า เราได้อุทิศชีวิตของเราแด่
พระเจ้าเพื่อเราจะเป็นสมบัติอันล้ํา
ค่าของพระองค์หรือยัง 
__________________________
__________________________ 
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นี่เป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่ง 
ที่พระองค์ทรงให้เราเป็น 

สมบัติล้ าค่าของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ 
เราจึงควรจะมอบชีวิตของเรา 

ให้กับพระองค์ เพื่อพระนามของ
พระองค์จะได้รับการสรรเสริญและ

ยกย่องจากชีวิตของเรา 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
145 ให้ เปล่งเสียงอธิษฐานจาก 
พระธรรมตอนนี้จากส่วนลึกใน
หัวใจของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 15 ธันวาคม   
มาลาคี 4:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 127 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มาลาคี 4:1-4  
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
 ข้อ 2 ในวันแห่งองค์พระผู้เป็น
เจ้า พระพิโรธของพระองค์จะเผา
ผลาญคนชั่ ว เหมือนเตาหลอม 
(4:1) แต่พระองค์จะเป็นเหมือน
ความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ที่นํา
การรักษาเยียวยามาให้ผู้ที่รักและ
เชื่อฟังพระองค์  
 ยอห์นผู้ให้บัพติศมาพยากรณ์ว่า 
สิ่งที่จะมาพร้อมกับการเสด็จมา
ของพระเยซูคือ แสงแห่งรุ่งอรุณที่ 

ส่องสว่างแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในเงา
บาป (ลก.1:76-79)  
 เราเรียนรู้จากพระธรรมอิสยาห์ 
60:20 และวิวรณ์ 21:23, 24 ว่าไม่
จําเป็นต้องมีแสงสว่างในเมือง   
อันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า 
เพราะพระองค์เองจะเป็นแสงสว่าง
นั้น 
 ข้อ 2 เป็นต้นไป  ข้อพระคัมภีร์
ต อ น สุ ด ท้ า ย นี้ เ ป็ น ต อ น ที่ ใ ห้
ความหวัง  
 ไ ม่ ว่ า ชี วิ ต ใ น ข ณะ นี้ จ ะ เป็ น
อย่ า งไ ร  พร ะ เจ้ าทรงควบคุ ม
อนาคตและพระองค์จะทําให้ทุกสิ่ง
ถูกต้อง  
 ผู้ที่รักและรับใช้พระเจ้าตั้งตารอ
การเฉลิมฉลองที่น่าชื่นชมยินดี เรา
มีความหวังสําหรับอนาคตนี้ได้เมื่อ
เราเชื่อพระเจ้าทั้งชีวิตของเรา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 4 และการตอบสนอง 
 บทบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่
โมเสสที่โฮเรบ (ภูเขาซีนาย) เป็น 
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รากฐานของพลเมือง ของศีลธรรม 
และของศาสนพิธี ในชนชาตินี้ 
(อพย.20; ฉธบ.4:5,6)  
 เรายังคงต้องเชื่อฟังบทบัญญัติ
เหล่านี้เพราะมันประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกยุคทุกสมัย 
ถ้าเราต้องการชีวิตที่เกิดผลและ
ประสบความส าเร็จในชีวิต  

เราต้องมีหลักด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
ซึ่งก็คือหลักการจากพระวจนะ 

ของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าของโลกนี้  
เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ  

ผู้ทรงสร้างโลก และทุกส่ิงในโลกนี้
ด้วยค าตรัสของพระองค์ 

 เราได้ให้พระวจนะของพระเจ้า
เป็นหลักการในการดําเนินชีวิตของ
เราแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทรง
เปิดเผยให้กับเราทางพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ และที่ผ่านมาทางคํา- 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 16 ธันวาคม   
มาลาคี 4:5-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มาลาคี 4:5-6  
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5,6 
เอลียาห์ เป็นผู้ เผยพระวจนะที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมา 
(เรื่องราวของเขาบันทึกไว้ใน  
1พกษ.17- 2พกษ.2)  
 เสียงของผู้ เผยพระวจนะของ 
พระเจ้าเงียบหายไปพร้อมกับการ
ตายของมาลาคีเป็นเวลา 400 ปี 
จากนั้นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งจะ
มา เขาเป็นเหมือนเอลียาห์ และ 

เขาจะนําหน้าการเสด็จมาของพระ-
คริสต์ (มธ.17:10-13; ลก.1:17)  
 ผู้เผยพระวจนะคนนี้คือยอห์น
ผู้ให้บัพติศมา ยอห์นเตรียมใจของ
ประชาชนให้พร้อมกับการเสด็จมา
ของพระเยซู เขาเร่งเร้าให้ประชา-
ชนกลับใจจากบาป  
 การเสด็จมาของพระคริสต์จะนํา
ความเป็นหนึ่งเดียวและสันติสุขมา
ให้ แต่ก็จะนําการพิพากษามาถึง
คนที่ไม่ยอมหันจากบาปของตน
ด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ  6 และการตอบสนอง 
มาลาคีให้แนวทางเชิงปฏิบัติเรื่อง
การอุทิศตนเพื่อพระเจ้าแก่ เรา  
พระเจ้าทรงสมควรได้รับสิ่ งที่ดี
ที่สุดที่เราจะนํามาถวาย (1:7-10)  
 เราต้องเต็มใจเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตแบบผิดๆ ของเรา (2:1, 2) เรา
ควรให้ความสําคัญกับครอบครัว
ตลอดชีวิตของเรา (2:13-16)  
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 เราควรเปิดใจรับการชําระจาก
พระเจ้าในชีวิตของเรา (3:3) เรา
ควรถวายสิบลดจากรายได้ของเรา 
(3:8-12) และอย่าเหลือที่ว่างให้
ความหยิ่งยโส (3:13-15)  
 มาลาคีปิดพระธรรมเล่มนี้ด้วย
การพุ่งเป้าไปที่วันพิพากษา ซึ่ง
มาถึงอย่างยิ่งใหญ่  
 วันพิพากษาจะเป็นวันแห่งความ
ชื่นชมยินดีสําหรับคนที่อุทิศชีวิต
แด่พระเจ้า เพราะพวกเขาจะได้เข้า
ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตลอดนิรันดร์  
 แต่ในวันนั้นคนที่เฉยเมยต่อพระ
เจ้าจะถูกเผาเป็น “ตอข้าว” (4:1)  
 พระเจ้าจะทรงส่งผู้เผยพระวจนะ
ที่เหมือนกับเอลียาห์มา (ยอห์น
ผู้ให้บัพติศมา ซึ่งจะเตรียมทาง
สําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ เป็นพระ
เมสสิยาห์) เพื่อช่วยประชาชนให้
เตรียมตัวเองสําหรับวันพิพากษา  
 พันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยผู้ 
เผยพระวจนะคนนี้ร้องเรียกให้
ประชาชนเลิ กทํ าบาปและหัน
กลับมาหาพระเจ้า  

แม้เราต้องยอมสละ 
หลายส่ิงหลายอย่างในชีวิต 

เพื่ออุทิศชีวิตในการติดตามพระเจ้า 
เราก็ม่ันใจได้ว่า 

เป็นส่ิงท่ีคุ้มค่าในบั้นปลาย 
 เหมือนที่มาลาคีได้ท้าทายคน
อิสราเอลเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเมื่อ 
พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่ 2 
สําหรับเรานั้น วันแห่งการพิพากษา 
เป็นวันแห่งความยินดี หรือวันที่เรา
หวาดกลัว? 
__________________________
__________________________ 
 ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่เราจะ
กลับใจ เพราะถ้าเราหวาดกลัว เรา
ต้องถามตัวเราเองว่าทําไม และให้
เราแก้ไข เพื่อเราจะสามารถยินดี
ได้ในวันแห่งการพิพากษานั้น 
 
อธิษฐาน 
 ให้ เราออกเสียงอธิษฐานจาก
สดุดี 139:23-24 ที่กล่าวว่า “ข้า
แต่พระเจ้า   ขอทรงค้นดูข้ า
พระองค์และทรงทราบจิตใจของ 
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ข้าพระองค์  ขอทรงลองข้าพระ-
องค์และทรงทราบความคิดของ
ข้าพระองค์ และทอดพระเนตร
ว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์
หรือไม่  และขอทรงน าข้าพระ-
องค์ไปในมรรคานิรันดร์” ให้
พระเจ้าทรงตรวจสอบเรา เพื่อเรา
จะได้แก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ
ทูลขอกําลังจากพระองค์ที่เราจะ
กลับใจ และดําเนินชีวิตต่อไปให้
ถูกต้อง ตามพระทัยพระองค์ต่อไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 17 ธันวาคม   
1พงศาวดาร 4:9-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม  
1พงศาวดาร 4:9-10 ช้าๆ 3 รอบ 
ยาเบสทูลขออะไรจากพระเจ้าบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9,10 
ยาเบสได้รับการจดจําเพราะคํา
อธิษฐานมากกว่าจะเป็นเพราะ
วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่  
 ยาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าให้ [1] 
อวยพรเขา [2] ช่วยเขาในการ
ทํางาน (“ขยายพรมแดนของข้า-
พระองค์”) [3] สถิตอยู่กับเขาไม่ว่า
เขาจะทําอะไร และ [4] ปกป้องเขา
จากความชั่วและอันตราย  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
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 ยาเบสยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็น
หัวใจสําคัญในการทํางาน  
 เมื่อเราอธิษฐานขอพรจากพระ
เจ้า เราควรอธิษฐานขอให้พระองค์
ทรงดํารงตําแหน่งอันเหมาะสมใน
ฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือการ
งานของเรา ในครอบครัวของเรา 
และการพักผ่อนของเรา  
การเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตประจ าวัน 

ก็เป็นวีรกรรมแล้ว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 10 และการตอบสนอง 
ยาเบสอธิษฐานอย่างเจาะจงเพื่อ
ขอการปกป้องจากภยันตรายและ
ความเจ็บปวด  
 เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความ
บาป เราจึงจําเป็นต้องขอให้พระ
เจ้าทรงปกป้องเราจากความชั่ว
รอบตัวที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
 แต่เราก็ยังต้องหลีกเลี่ยงแรงจูง 
ใจ ความปรารถนา และการกระทํา
ที่ชั่วร้ายซึ่งเกิดจากตัวเราเองด้วย  
 

 ดังนั้น เราไม่ เพียงต้องขอให้  
พระเจ้าทรงปกป้องเราจากความ
ชั่วเท่านั้น แต่เราต้องขอให้พระ -
องค์ทรงปกป้องความคิดและการ
กระทําของเราด้วย  
 เราควรใช้การปกป้องของพระ-
เจ้าให้เป็นประโยชน์โดยเริ่มจาก
ความคิดและมีท่าทีเชิงบวก 

ดังนั้น  
ถ้าเราอยากได้รบัพระพรจากพระเจ้า 

อยากจะมีชีวิตที่เกิดผล  
เราไม่เพียงอธิษฐานพระเจ้าเท่านั้น 
แต่ตัวเราเองต้องมีชีวิตที่ถูกต้องด้วย
โดยเฉพาะเรื่องความคิดจิตใจของเรา

ที่ต้องเป็นเชิงบวก  
 ซึ่งเราสามารถปรับความคิดให้
เป็นเชิงบวกได้จากพระวจนะของ
พระเจ้า ดังนั้นจงให้พระวจนะของ
พระเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตเราทุกๆ วัน 
 เราได้จัดระบบชีวิตของเรารับ
การหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าทุกๆ วัน
หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธษิฐานออกเสียงจากพระธรรม
ยอห์น 15:1-11 ประกาศความจริง
ของพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้
ให้กับจิตวิญญาณของเรา  และ
ประกาศกับฝ่ายวิญญาณว่า เราจะ
เป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้า เราจะ
เป็นคนที่เก  ดผล เพราะเราสัมพันธ์
สนิทกับพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 ธันวาคม   
มัทธิว 5:21-26 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 130 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มัทธิว 5:21-26  
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเรา
ว่า เมื่อเรามีปัญหากับพี่น้องก่อนที่
เราจะนมัสการพระเจ้านั้น เราควร
จะทําอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21,22 เมื่อพระเยซูตรัสว่า “แต่
เราบอกท่านว่า…” พระองค์ไม่ได้
ลบล้างบทบัญญัติเดิมหรือเพิ่มเติม
ความเชื่อของพระองค์เองเข้าไป  
 แต่พระองค์ชี้แจงให้เข้าใจยิ่งขึ้น
ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงตั้งบทบัญญัติ
ขึ้นตั้งแต่แรก  
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ตัวอย่างเช่นเมื่อโมเสสกล่าวว่า 
“อย่าฆ่าคน” (อพย.20:13) พระเยซู
สอนว่าเราไม่ควรแม้แต่โกรธจนคิด
จะฆ่าคน เพราะนั่นเท่ากับฆ่าคน
อยู่ในใจแล้ว  
 เมื่อพวกฟาริสีอ่านบทบัญญัติข้อ
นี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบธรรมมาก
เพราะไม่เคยฆ่าคนเลย ถึงกระนั้น
พวกเขาก็โกรธแค้นพระเยซูมาก
จนในที่สุดก็วางแผนกําจัดพระองค์
แม้พวกเขาจะไม่ได้ทํางานสกปรก
ชิ้นนั้นด้วยตนเอง  
 เราพลาดเจตนารมณ์ที่แท้จริง
แห่งพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเรา
อ่านกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต โดยไม่เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ว่าเหตุใดพระองค์จึงตั้ง
กฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้น  
 มีครั้งใดบ้างที่เรารักษากฎเกณฑ์
ของพระเจ้าแต่ไม่ใส่ใจในเจตจํานง
ที่แท้จริงของพระองค์? 
 

ข้อ 21,22 การฆ่าคนเป็นบาป
ร้ายแรง แต่ความโกรธก็เป็นบาป 

ใหญ่หลวงเช่นกัน เพราะละเมิด
คําสั่ งของพระเจ้าที่ ให้รักเพื่อน
มนุษย์  
 ความโกรธในกรณีนี้เป็นการคุม
แค้นผูกใจเจ็บใครบางคนที่มักจะ
พลุ่งขึ้นจนควบคุมไม่ได้และนําไปสู่
ความรุนแรง ความบาดหมางใน
อารมณ์สร้างความตึงเครียดใน
จิตใจ และมีผลทําลายล้างด้านจิต
วิญญาณด้วย  
 ความโกรธกีดขวางเราจากการ
พัฒนาจิตใจให้เป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า  
 เราเคยภาคภูมิใจไหมที่เราไม่ได้
โผงผางพูดอะไรออกมาอย่างที่   
ใจคิด  

การควบคุมตนเองเป็นส่ิงท่ีดี  
แต่พระคริสต์ประสงค์จะให้เรา 
ฝึกควบคุมความคิดด้วย  

พระเยซูตรัสว่าเราต้องรับผิดชอบ 
ต้องทูลให้การต่อพระเจ้า 
ส าหรับทัศนคติของเราด้วย 
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ใน ข้อ 23,24 และการตอบ-
สนอง 
ความสัมพันธ์ท่ีแตกร้าวระหว่างเรา
กับเพื่อนมนุษย์สามารถขัดขวาง
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า  
 หากเรามีปัญหาหรือเรื่องบาด-
หมางกับใคร เราควรแก้ไขปัญหา
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หากเรา
อ้างว่าเรารักพระเจ้า แต่เกลียด
ผู้อื่น เราก็เป็นคนหน้าซื่อใจคด  

ท่าทีของเราต่อผู้อื่นสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า  

(1ยน.4:20) 
 ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไร
เลยที่เราจะบอกว่า เรารู้และเข้าใจ
พระคัมภีร์มากมาย แต่ความสัมพันธ์
ของเรากับพี่น้องในครอบครัว ใน
คริสตจักรนั้นบาดหมางกัน และเรา
ยังอ้างว่า เรามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
พระเจ้า นั่นเรากําลังหลอกตัวเอง
แล้ว เพราะถ้าเราสัมพันธ์กับพี่น้อง
ไม่ดี เราก็ไม่สามารถสัมพันธ์ดีกับ
พระเจ้าเลย   

 เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้อง
หรือไม่ ระหว่างเรากับพี่น้องมีอะไร
ขวางกั้นหรือไม่ มีอะไรที่เราต้อง
จัดการเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
บ้าง? ให้เราเริ่มต้นทําเดี๋ยวนี้ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ตาฝ่ายวิญญาณของเราให้ เห็น
ปัญหาของเราว่า ความสัมพันธ์
ของเรากับพี่น้องมีปัญหาหรือไม่ 
หรือมีความบาปอะไรที่ขวางกั้นเรา
กับพระเจ้าหรือไม่ ถ้ามี ให้เรากลับ
ใจ สารภาพบาป ทูลขอการชําระ
จากพระเจ้าโดยโลหิตของพระเยซู
คริสต์ และให้เราตั้งใจที่จะกลับไป
คืนดีกับพี่น้อง ทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประทานกําลังให้กับเราที่จะ
ดําเนินชีวิตตามน้ํ าพระทัยของ
พระองค์ดังกล่าวด้วย 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 19 ธันวาคม   
มัทธิว 5:43-48 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มัทธิว 5:43-48  
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกวา่อะไร
คือท่าทีของคริสเตียนต่อเรื่องการ
แก้แค้น?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 39-44 
สําหรับชาวยิวหลายคนในสมัยนั้น
ข้อความเหล่านี้เป็นที่ขัดเคือง  
 พระเมสสิยาห์องค์ใดที่ยอมหัน
แก้มอีกข้างให้ย่อมไม่ใช่ผู้นําทาง
ทหารที่พวกเขาต้องการให้นําการ
ปฏิวัติต่อโรมัน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 เนื่องจากพวกเขาถูกโรมันกดขี่ 
พวกเขาจึงต้องการแก้แค้นศัตรูที่
ตนชิงชัง แต่พระเยซูเสนอท่าทีใหม่
ต่อความอยุติธรรม  
 แทนที่จะเรียกร้องสิทธิของเรา 
กลับให้เรายอมสละสิทธิโดยไม่มี
ข้อแม้ พระเยซูสอนว่าการให้ความ
ยุติธรรมและความเมตตานั้นสําคัญ
ยิ่งกว่าการได้รับสองสิ่งนี้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 

43,44 และการตอบสนอง 
การที่พระเยซูเรียกร้องให้เราไม่แก้
แค้นนั้นเป็นการป้องกันเราจากการ
แสวงหาความยุติธรรมด้วยตนเอง
โดยไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง  
 การรักและอธิษฐานเพื่อศัตรูของ
เราทําให้เราสามารถเอาชนะความ
ชั่วด้วยความดี 
 พวกฟาริสีตีความพระธรรมเลวี
นิติ 19:18 ว่าให้เรารักแต่คนที่รัก
ตอบ และตีความสดุดี 139:19-22 
กับ 140:9-11 ว่าให้เราเกลียดชัง
ศัตรู  

แต่พระเยซูตรัสว่าให้เรารักศัตรูของเรา 
ถ้าเรารักศัตรูและปฏิบัติต่อเขาอย่างดี  

จะแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่า 
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ในชีวิตของเรา  
 คนจะทําเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาถวาย
ชีวิตแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เพราะ 
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อย
เราให้พ้นจากความเห็นแก่ตัว  
 โดยธรรมชาติเราต้องพึ่งพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้รัก
ผู้ที่เราไม่รู้สึกรัก 
 นั่นคือประเด็นที่สําคัญ เมื่อคนทํา
ให้เราเจ็บ โดยธรรมชาติบาปของเรา 
เราก็จะแก้แค้น เราไม่สามารถที่จะ
ยกโทษและทําดีต่อเขาได้เลย ดังนั้น 
แค่ค าสอนหรือหลักการศาสนา 

ไม่สามารถท าให้เราท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
หรือท าในส่ิงท่ีเป็นไป 

ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้เลย  
 คําตอบเดียวเท่านั้นก็คือ เราต้อง
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบ 
ครองเรา และประทานกําลังให้กับ
เราที่จะทําตามที่พระวจนะได้บอก
ให้เราทํานั่นเอง 
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 ชีวิตของเราเต็มล้นด้วยพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา 
ทูลขอให้พระองค์ทรงครอบครอง
ทุกส่วนในชีวิตของเราทุกๆ วัน 
และในวันนี้ ด้ วย ให้ เ ราทูลขอ
พระองค์ทรงนําทางชีวิตของเราให้
ดําเนินไปด้วยกําลังของพระองค์ 
เพื่อชีวิตของเราจะได้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์เสมอและตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 20 ธันวาคม   
มัทธิว 7:15-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มัทธิว 7:15-20  
 ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเยซูได้
ทรงบอกกับเราว่า เราจะรู้จักว่า 
คนนั้นดีหรือไม่ให้ดูที่ไหน? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 15 
ในสมัยพันธสัญญาเดิมก็มีผู้เผย -
พระวจนะจอมปลอมอยู่ดาษดื่น  
 คนเหล่านี้พูดแต่สิ่งที่กษัตริย์และ
ประชาชนชอบฟัง และอ้างว่าเป็น
พระดํารัสของพระเจ้า ทุกวันนี้ก็มี 
ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จดาษดื่น
เช่นกัน  

 พระ เยซู เตื อนให้ ร ะวั งคนที่
ถ้ อ ยคํ าฟั งดู เ ค ร่ ง ศ าสน า  แต่
แรงจูงใจที่แท้จริงของพวกเขาคือ
เงินทอง ชื่อเสียง และอํานาจ  
เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ  
เม่ือค าสอนของเขาไม่ให้ความส าคัญ
แก่พระคริสต์ มีแต่ยกย่องตัวเอง 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 20 และการตอบสนอง 
เราควรประเมินถ้อยคําของผู้สอน
โดยดูจากชีวิตของเขา  
 เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ออกผลชนิด
เดียวเสมอ ผู้สอนที่ดีก็จะสําแดง
ความประพฤติที่ดี มีจริยธรรมสูง 
และพยายามดําเนินชีวิตตามความ
จริงในพระคัมภีร์เสมอ  
 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้อง
เริ่ มปฏิบัติ การกํ าจัดครู รวี วาร
ศึกษา ศิษยาภิบาล หรือคนอื่นๆ ที่
ไม่สมบูรณ์แบบให้หมดไป เราทุก
คนล้วนอยู่ภายใต้ความบาป และ
เราต้องเมตตาผู้อื่นอย่างที่เราเอง
ต้องการความเมตตา  
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 พระเยซูสอนถึงต้นไม้เลวซึ่ ง
หมายถึงผู้สอนที่จงใจเผยแผ่หลัก
คําสอนเท็จ เราต้องตรวจตราแรง 
จูงใจของผู้สอน ทิศทางคําพูดของ
เขา และผลลัพธ์ท่ีเขาแสวงหา 
 พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราให้
พิสูจน์ผู้นํา หรือ คนสอนพระคัมภีร์ 
หรื อคนที่พู ดข้ อพระคัมภี ร์ ที่ ดู
เหมือนเก่ง เราพิสูจน์เขาจากชีวิต
ของเขา  
 อย่าติดตามคนที่ เพียงพูดเก่ง 
หรือพูดพระคัมภีร์เก่ง แต่ชีวิตของ
เขาไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์นั้นๆ 
คนเช่นนี้ให้เราหลีกเขาไปไกลๆ  
 แต่ในทางกลับกัน สําหรับเราทุก
คน เราก็ไม่เพียงแต่รู้พระคัมภีร์ 
เพียงอย่างเดียว แต่ให้เราดําเนิน
ชีวิตไปตามพระคัมภีร์ และมีชีวิตที่
สําแดงออกด้วย  
 ถ้าชีวิตของเราไม่ไปตามพระ
คัมภีร์ เราต้องกลับมาอธิษฐานพระ
เจ้าว่า ทําไมเป็นเช่นนั้น และทูลขอ
พระองค์ทรงจัดการความผิดปรกติ
นั้นเสีย  

 ชีวิตของเราเป็นไปตามที่พระ -
คัมภีร์กล่าวไว้หรือไม่ ถ้าไม่ อะไร
คือปัญหา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงตรวจ 
สอบชีวิตของเราดูว่า เราดําเนิน
ชีวิตไปตามพระวจนะของพระเจ้า
หรือไม่ ถ้าชีวิตเราเป็นแบบอย่าง
คือเป็นไปตามพระวจนะก็ให้เรา
ขอบพระคุณพระเจ้า แต่ถ้าไม่ ให้
เราสํารวจว่า เพราะเหตุใด และให้
เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา โดย
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
กําลังให้กับเราที่จะสามารถดําเนิน
ชีวิตตามพระวจนะนั้นได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 21 ธันวาคม   
มัทธิว 16: 13-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มัทธิว 16:13-20  
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเยซูได้
ทรงบอกว่า พระองค์จะทรงสร้าง
คริสตจักรบนอะไร? (ข้อ 18) 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 18       ศิลานี้ซึ่งพระเยซูจะใช้
เป็นรากฐานในการสร้างคริสตจักร
อาจจะหมายถึง  
[1] พระเยซูเอง (พระราชกิจที่ทรง
ช่วยเราให้รอด โดยการสิ้นพระชนม์ 
เพื่อเราบนกางเขน) [2] เปโตร (ผู้นํา 
คนสําคัญคนแรกของคริสตจักร ใน
เยรูซาเล็ม) [3] หลักข้อเชื่อที่เปโตร 
กล่าว ซึ่งผู้เชื่อที่แท้จริงในสมัยต่อๆ 
มา ก็จะกล่าวรับรองเช่นเดียวกัน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 แต่น่าจะหมายถึงเปโตรในฐานะ
ผู้นําคริสตจักรมากที่สุด (หมายถึง
บทบาทของเขา ไม่จําเป็นต้องเป็น
ตัวเขา)  
 เปโตรได้เปิดเผยถึงสถานะที่แท้ 
จริงของพระคริสต์ พระเยซูจึงได้
เปิดเผยถึงสถานภาพและบทบาท
ของเปโตรในลักษณะเดียวกัน 
 ภายหลังเปโตรเตือนคริสเตียนให้
ระลึกว่าพวกเขาเป็นคริสตจักรที่
สร้างขึ้นบนรากฐานแห่งผู้เผยพระ-
วจนะและอัครทูต โดยมีพระเยซู
เป็นศิลามุมเอก (1เปโตร 2:4-6)  
 ผู้เชื่อทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของคริสตจักรนี้โดยความเชื่อใน
พระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นพระ-
ผู้ช่วยให้รอดเหมือนกับความเชื่อ
ที่เปโตรแสดงออกในที่นี้ (ดู อฟ.2: 
20,21)  
 พระเยซูสรรเสริญเปโตรเพราะ
การยืนยันหลักข้อเชื่อนี้และความ
เชื่อแบบเปโตรนี่เองเป็นรากฐาน
แห่งอาณาจักรของพระคริสต์ 
 

ข้อ 20 พระเยซูกําชับเหล่าสาวก
ไม่ให้ เผยแพร่คําพูดของเปโตร 
เพราะพวกเขายังไม่เข้าใจอย่าง
สมบูรณ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
เมสสิยาห์แบบไหน ไม่ใช่แบบจอม
ทัพผู้เกรียงไกร แต่เป็นผู้รับใช้ที่
ทนทุกข์  
 พวกเขาจําเป็นต้องเข้าใจพระ
เยซูและพันธกิจของตนในฐานะ
สาวกของพระองค์ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน 
จึงจะสามารถประกาศแก่ผู้อื่นใน
แนวทางที่จะไม่ก่อให้เกิดการกบฏ  
 ตราบใดที่พระราชกิจของพระ -
เยซูในโลกนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ก็ยากที่พวกเขาจะเข้าใจพระราช
กิจที่พระองค์เสด็จมาทํา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 13-17 และการตอบสนอง 
เหล่าสาวกตอบคําถามของพระเยซู
ตามทรรศนะของคนทั่วไป คน
เหล่านี้คิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระ
วจนะที่ยิ่ งใหญ่คนใดคนหนึ่งใน
อดีตที่เป็นขึ้นจากตาย  
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 ความเชื่อเช่นนี้อาจมาจากพระ-
ธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 18:18 ที่
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะตั้ง (หรือ
ให้บังเกิด) ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง
จากท่ามกลางชาวยิว (ดูประวัติของ
ยอห์นผู้ ให้บัพติศมาในพระธรรม
ยอห์น 1; ประวัติเอลียาห์ใน 1พงศ์-
กษัตริย์ 18; และประวัติเยเรมีย์ใน
เยเรมีย์ 2)  
 อย่างไรก็ดีเปโตรเองยอมรับว่าพระ
เยซูทรงเป็นพระเจ้า และเป็นพระเมส-
สิยาห์ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทาน
และชนชาวยิวก็เฝ้าคอยมานาน  
หากพระเยซูถามเราว่าพระองค์เป็นใคร 

เราจะตอบอย่างไร  
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระมาซีฮาของเราไหม? 

ความหมายก็คือ  
เรายอมให้พระเยซูคริสต์ทรงมาเป็น

จอมเจ้านายในชีวิตของเรา  
ในทางปฏิบัติก็คือ เราจะเชื่อฟัง

พระองค์ 
 คือเมื่อเราอ่านศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์จากพระคริสตธรรม
คัมภี ร์  เรายินดีที่ จะเชื่ อฟั งและ
ปฏิบัติตาม  

 ซึ่งเมื่อเราทําเช่นนี้ เราจะเกิดผล
ในชีวิต เราจะดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่า อย่างมีความหมาย และจะ
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย   
 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่า เรา
ขอมอบชีวิตนี้ให้กับพระองค์ เมื่อ
เราอ่านพระธรรมของพระองค์ เรา
ยินดีที่จะเชื่อฟัง ที่จะกระทําตาม
ด้วยสุดใจของเรา เมื่อเราอ่อนแอ 
ขาดกําลัง ทูลขอพระเจ้าประทาน
กําลั ง ให้กับเราที่ จะทํ าตามน้ํ า
พระทัยของพระองค์  และสิ่ งที่
พระองค์กล่าวไว้นั้นพระธรรมของ
พระองค์ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 22 ธันวาคม   
มัทธิว 26:36-46 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม มัทธิว 26:36-46  
ช้าๆ 2 รอบ 

จากพระธรรมตอนนี้ได้แสดงให้เรา
เห็นว่า พระเยซูคริสต์ได้ทําตาม 
น้ําพระทัยของพระบิดาอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 37-38 พระเยซูทุกข์ทรมาน
อย่างยิ่งเพราะความเจ็บปวดทาง
กายที่กําลังจะเกิดขึ้น  
 การต้องแยกจากพระบิดา และ
การสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของ
โลกนี้  เส้นทางของพระเจ้านั้น
กําหนดไว้แน่นอนแล้ว แต่โดย
ธรรมชาติมนุษย์พระองค์ยังดิ้นรน
กระวนกระวาย (ฮบ.5:7-9)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 ความทุกข์ที่พระเยซูเผชิญทําให้
พระองค์เข้าใจและร่วมทนทุกข์กับ
เราได้ กําลังของพระเยซูที่จะเชื่อ-
ฟังนั้นมาจากความสัมพันธ์กับ 
พระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงเป็นแหล่ง
กําลังของเราเช่นกัน 
 
ข้อ 39      การที่พระเยซูขอให้ 
ถ้วยแห่งความทุกข์ทรมานและ 
การแยกจากพระบิดานี้ผ่านพ้นไป 
ไม่ได้เป็นการขัดขืนพระประสงค์
ของพระเจ้าพระบิดา  
 แท้จริงแล้วพระเยซูยืนยันความ
ปรารถนาที่จะทําตามพระประสงค์
ของพระเจ้าโดยกล่าวว่า “อย่าให้
เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ แต่
ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระองค์” การอธิษฐานของพระ
เยซูแสดงให้ เราเห็นความทุกข์
ทรมานใจอย่างรุนแรง  
 ความปวดร้าวของพระองค์นั้น
เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย เพราะ
พระองค์จ่ายค่าบาปทั้งมวลโดยที่
พระองค์เองต้องแยกจากพระเจ้า  

 พระบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจาก
บาปแบกรับบาปของเราไว้ที่พระ-
กาย เพื่อช่วยเราจากความทุกข์
ทรมานและการแยกจากพระบิดา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 39 และการตอบสนอง 
ในยามทุกข์ทรมานบางครั้งคนเรา
ก็อยากรู้อนาคตของตนเอง หรือไม่
ก็ปรารถนาจะเข้าใจสาเหตุที่ตน
ต้องเจ็บปวด  
 พระเยซูรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
ภายหน้าและพระองค์ก็รู้เหตุผล
ด้วย กระนั้นพระเยซูก็ยังดิ้นรน
ต่อสู้อย่างหนักยิ่งกว่าการต่อสู้ใดๆ 
ที่เราเคยพานพบ  
 เราจะพูดได้อย่างไรว่า “ขอให้
เป็ น ไปตามพระประสงค์ ขอ ง
พระองค์” การจะพูดเช่นนั้นได้ก็
ต้องไว้วางใจอย่างยิ่งในแผนการ
ของพระเจ้า ต้องอาศัยการอธิษฐาน 
และเชื่อฟังขณะเดินไปในแต่ละกา้ว 
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 ชีวิตที่เกิดผลและประสบความ 
สําเร็จนั้นคือชีวิตที่เดินไปตามน้ํา
พระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่เดินตาม 
ใจปรารถนาของเราเอง  แต่การที่
จะไม่เดินตามใจตัวเองนั้นไม่ใช่
เป็นสิ่งที่ง่ายนัก  
เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ที่จะประทานก าลังให้กับเรา 
ที่จะชนะตัวเองไปจนถึงปลายทาง

เป้าประสงค์ในชีวิตได้  
 ให้เราถามตัวเองว่า ชีวิตของเรา
ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบ-
ครองทั้งหมดหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้
เข้าใจว่า อะไรที่คือน้ําพระทัยของ
พระองค์สําหรับชีวิตของเราในแต่
ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน 
การทํางาน คู่ครอง ครอบครัว การ
รับใช้ ทุกๆ ด้านในชีวิตของเรา ทูล
ขอพระเจ้าเปิดเผยน้ําพระทัยของ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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วันที่ 23 ธันวาคม   
มัทธิว 28:16-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม มัทธิว 28:16-20  
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้พระเยซูคริสต์
ได้กําชับให้เราไปทําอะไร? (ข้อ 
19-20) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน 
ข้อ 19 ถ้อยคําของพระเยซูตอนนี้
ยืนยันความจริงของตรีเอกานุภาพ  
 บางคนกล่าวหานักศาสนศาสตร์
ว่ากุเรื่องตรีเอกานุภาพขึ้นมาเอง
และใส่ความคิดของตนลงในพระ
คัมภี ร์  แต่ ในที่ นี้ เ ร าจะ เห็นว่ า
ความคิดนี้มาจากพระเยซูโดยตรง  
 พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าให้บัพติศมา
คนทั้งหลายในพระนามทั้งสาม (พหู- 

พจน์) แต่ในพระนาม (เอกพจน์) ของ
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์  
 แม้คําว่าตรีเอกานุภาพจะไม่ได้
ปรากฏในพระคัมภีร์  แต่ก็ เป็น
คําอธิบายที่ดีสําหรับพระลักษณะ
พระเจ้าองค์เดียวที่มีสามบุคคลคือ 
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ 
บริสุทธิ ์
 
 ข้อ 19 เหล่าสาวกจะต้องให้ผู้คน
รับบัพติศมาเพราะบัพติศมานั้น
รวมผู้เชื่อเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
พระเยซูคริสต์ในการตายต่อบาป
และเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่  
พิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของ 
การยอมจ านนต่อพระคริสต์ 

และความเต็มใจที่จะด าเนินชีวิต
ในทางของพระเจ้า  

เป็นการแสดงตัวว่าเป็นประชากร 
แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 18-20 เและการตอบ 
สนอง 



60 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 

เมื่อใครคนใดคนหนึ่งกําลังจะตาย
หรือจากไป ถ้อยคําสั่ งเสียครั้ ง
สุดท้ายมีความสําคัญมาก  
 พระเยซูทรงจากเหล่าสาวกไป
หลังจากที่บัญชาให้พวกเขาทําสิ่ง
ต่างๆ ดังนี้ อยู่ภายใต้สิทธิอํานาจ
ของพระองค์ เพิ่มพูนจํานวนสาวก 
ให้คนเหล่านั้นรับบัพติศมา และสั่ง
สอนให้เชื่อฟังพระคริสต ์พระคริสต์
จะอยู่กับพวกเขาเสมอ  
 ครั้ ง ก่ อนๆ ที่ ส่ ง เหล่ าส าวก
ออกไปทําพันธกิจ พระเยซูกําชับ
ให้พวกเขาไปหาแต่ชาวยิวเท่านั้น 
(10:5, 6) แต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไ ป พั น ธ กิ จ ข อ ง พ ว ก เ ข าต้ อ ง
ครอบคลุมทั้งโลก  
 พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าแห่งโลกนี้ ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
ไถ่บาปชนทุกชาติ  
 เราจะต้องไปและสร้างสาวก ไม่
ว่าจะไปยังบ้านใกล้เรือนเคียงหรือ
ประเทศอื่น  
 นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่จะทําหรือไม่
ทําก็ได้แต่เป็นบัญชาแก่ทุกคนที่
เรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า”  

 เราไม่ใช่นักประกาศอย่างเป็น
ทางการทุกคน แต่เราทุกคนได้รับ
ของประทานซึ่งสามารถนําไปใช้
เพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาสําเร็จ 
เมื่อเราเชื่อฟัง เราก็สบายใจเพราะ
รู้ว่าพระเยซูอยู่กับเราเสมอ 

เริ่มต้นงานของเราคือ 
การเป็นสาวกของพระคริสต์ก่อน 

สาวกที่ถือรักษาสิ่งสารพัด 
ที่พระองค์ได้ส่ังไว้ คือรู้พระวจนะและ

ด าเนินตามพระวจนะนั้น  
จนกระทั่งวิถีชีวิตของเรา 

เป็นวิถีแห่งพระวจนะของพระเจ้า 
 เราเป็นเช่นนั้นหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
เรามีสิทธิพิเศษที่เราได้เป็นสาวก
ของพระองค์ และได้รับใช้พระองค์
ในการตอบสนองพระมหาบัญชา 
ของพระองค์ ทูลขอพระเจ้าทรง
โปรดนําชีวิตของเราที่จะเติบโตขึ้น
ในการเป็นสาวกของพระองค์เพื่อ 
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เราจะสามารถสร้างสาวกของพระ
คริสต์ได้ต่อๆ ไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 ธันวาคม   
ลูกา 9:23-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 145 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ลูกา 9:23-27  
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเยซูได้ตรัสกับคนที่จะตาม
พระองค์ว่าต้องทําอะไรบ้างจาก 
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 23-26   เพื่อสิ่งที่เขาเห็นว่ามี
ค่า ผู้คนก็เต็มใจจ่ายในราคาแพง  
 มีอะไรน่าประหลาดใจหรือ หาก
พระเยซูจะเรียกร้องความอุทิศตน
อย่างนั้นจากสาวกของพระองค์  
 ใครจะติดตามพระองค์ต้องทํา
ตามเง่ือนไขอย่างน้อยสามประการ 
เขาต้องเต็มใจปฏิเสธตัวเอง รับ
กางเขนของตนแบก และตามพระ -
องค์ไป  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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 อะไรที่น้อยกว่านี้เป็นเพียงการ
พูดแต่ปากอย่างผิวเผิน 
 
ข้อ 26    ผู้อ่านพระธรรมลูกาที่
เป็นกรีก คงจะรู้สึกว่าเข้าใจยากที่ 
พระเจ้าสิ้นพระชนม์  
 ส่วนผู้ฟังชาวยิวของพระเยซูก็จะ
งุนงงที่พระเมสสิยาห์ยอมให้คน
จับกุม  
 ผู้คนทั้งสองกลุ่มจะอับอายเพราะ
พระองค์ถ้าพวกเขาไม่มองผ่าน
ความตายของพระองค์ไปสู่การคืน
พระชนม์และการเสด็จมาครั้งที่สอง
ด้วยพระสิริ  
 แต่เมื่อพวกเขามองที่การคืนพระ
ชนม์ เขาจะเห็นพระองค์ไม่ใช่ใน
ฐานะผู้แพ้ แต่ในฐานะองค์พระผู้
เป็น เจ้าแห่งจักรวาล ผู้ซึ่ งโดย
ความตายของพระองค์ได้กอบกู้
มนุษย์ทุกคนให้รอดจากบาป 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ในข้อ 

24,25  และการตอบสนอง 

 ถ้าชีวิตในปัจจุบันสําคัญที่สุด
สําหรับเรา เราจะทําทุกอย่างเพื่อ
ปกป้องชีวิตของตนไว้ เราจะไม่ทําสิ่ง
ที่ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย  
ต่อสุขภาพหรือความสะดวกสบาย  
 ในทางตรงกันข้ามถ้าการติดตาม
พระเยซูสําคัญที่สุดสําหรับเรา เรา
อาจต้องเข้าไปในที่ที่ไม่ปลอดภัย 
ไม่สะดวกสบาย อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ต้องเสี่ยงกับความตาย แต่
เราจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าพระเยซู
จะให้เราเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์   

สาวกของพระเยซู 
จะต้องไม่ใช้ชีวิตของพวกเขาในโลกนี้

เพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว  
พวกเขาควรใช้ชีวิตของเขา 

ในการรับใช้พระเจ้าและประชาชน 
 ในโลกนี้  ขณะนี้  เราได้ใช้ชีวิต
อย่างไร แบบที่เป็นสาวกพระคริสต์
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับความรอดและชีวิตนิรันดร์  
ที่ พ ร ะ เ จ้ าป ร ะ ทาน ให้ กั บ เ ร า 
อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระองค์ เพื่อชีวิตของเราจะเป็น
ประโยชน์สําหรับอาณาจักรของ
พระองค์และเป็นการถวายเกียรติ
แด่พระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 ธันวาคม   
ยอห์น 1:1-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ยอห์น 1:1-10  
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 สิ่งที่พระเยซูทรงสอนและ
กระทํานั้นเกี่ยวพันกับตัวตนของ
พระองค์อย่างแยกไม่ออก  
 ยอห์นอธิบายว่าพระเยซูคริสต์
เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ แม้ว่าพระเยซูจะรับสภาพ
มนุษย์อย่างครบถ้วนและดําเนิน
ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วๆ ไป แต่
พระองค์ก็ยังไม่หมดสภาพความ
เป็นพระเจ้านิรันดร์ผู้ดํารงอยู่เป็น- 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
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นิตย์ ผู้ทรงสร้างจักรวาล เป็นพลัง
ผูกพันสรรพสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน และ
เป็นแหล่งชีวิตนิรันดร์  
 นี่คือความจริงเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต์ผู้เป็นรากฐานความจริงทั้ง
มวล ถ้าเราไม่เชื่อความจริงข้อนี้
เราก็ไม่มีความเชื่อเพียงพอที่จะรับ
ชีวิตนิรันดร์ในพระองค์  
 เหตุผลที่ยอห์นเขียนพระกิตติ
คุณเล่มนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อและ
ความไว้วางใจว่าพระเยซูคริสต์ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง  
 

ข้อ 1 เป็นต้นไป คําว่า “พระวาทะ” 
ของยอห์น หมายความว่าอย่างไร?  
 “พระวาทะ” เป็นคําที่นักศาสน-
ศาสตร์และนักปรัชญาทั้งชาวยิว
และชาวกรีกใช้ในบริบทต่างๆ  
 ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู“พระวาทะ” 
ทําให้เกิดการทรงสร้าง(สดด.33:6) 
เป็นแหล่งถ้อยคําจากพระเจ้าไปถึง
ประชาชนผ่านทางเหล่าผู้เผยพระ-
วจนะ (ฮชย.1:2)  
 และเป็นบทบัญญัติของพระเจ้า 
คือมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์
สูงสุด (สดด.119:11)  

 ในปรัชญากรีก “พระวาทะ” เป็น
เหตุผลที่ครอบครองโลกหรือเป็น
ความคิดที่ยังคงอยู่ในใจในขณะที่
คนฮีบรูใช้คําว่า “พระวาทะ” เป็น
คําหนึ่งซึ่งหมายถึงพระเจ้า  
 ยอห์นบรรยายอย่างชัดเจนว่า
เขากําลั งพูดถึงพระเยซู  (โดย 
เฉพาะใน 1:14) ผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่
ยอห์นรักและรู้จัก แต่ใขณะเดียว 
กันก็ยังเป็นพระผู้สร้างจักรวาล 
เป็นการสําแดงขั้นสูงสุดของพระ
เจ้า เป็นภาพที่มีชีวิตของพระเจ้าผู้
บริสุทธิ์ เป็นผู้ซึ่ง “ในพระองค์ทุก
สิ่งประสานเข้าด้วยกัน” (คส.1:17)  
 สําหรับผู้อ่านชาวยิวประโยคที่ว่า 
“พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” นั้น
เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้ า 
สําหรับผู้อ่านชาวกรีก “พระวาทะ
ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์” (1:4) นั้น
เหลือเชื่อเกินไป  
 แต่สําหรับยอห์น ความเข้าใจ
ใหม่เกี่ยวกับ “พระวาทะ” นี้คือพระ
กิตติคุณ และเป็นข่าวประเสริฐ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 8 และการตอบสนอง 
เราก็เหมือนยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่
ไม่ได้เป็นต้นกําเนิดแสงสว่างแห่ง
ชีวิต เราเป็นเพียงผู้สะท้อนแสงสว่าง
นั้น  
 พระเยซูคริสต์ต่างหากที่เป็นแสง
สว่างที่แท้จริง พระองค์ทรงช่วยให้
เราเห็นหนทางไปสู่พระเจ้า และ
ทรงสอนให้เราเดินไปในทางนั้น  
 แต่พระเยซูคริสต์เลือกที่จะสะท้อน
แสงสว่างของพระองค์ไปสู่โลกที่ยัง
ไม่เชื่อผ่านทางผู้ที่ติดตามพระองค์  
 อาจเป็นเพราะโลกนี้ไม่สามารถ
ทนแสงของพระเกียรติสิริที่สว่างจ้า
ของพระองค์ได้โดยตรง  
 คําว่า “เป็นพยาน” บ่งชี้บทบาท
ของเราในฐานะผู้สะท้อนแสงสว่าง
ของพระคริสต์ เราต้องไม่ทําตัว
เป็นแสงสว่างให้คนอื่น แต่เราต้อง
ชี้ให้พวกเขาเห็นพระเยซูคริสต์ผู้
เป็นแสงสว่างที่แท้จริง 
 เรายินดีที่จะเป็นแสงสว่างให้กับ
พระเยซูคริสต์หรือไม่ เรายินดีที่จะ 

สะท้อนแสงสว่างของพระคริสต์ใน
โลกแห่งความมืดนี้หรือไม่?  
 เราสามารถเป็นแสงสว่างได้ก็
โดยการที่เราเป็นสาวกของพระองค์  

วิถีชีวิตของ 
สาวกพระคริสต์ที่แท้จริงนี้แหละ 

จะท าให้คนเห็นแสงสว่างพระคริสต์
ในชีวิตของเรา 

 
อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่ 
27 ที่บอกว่า พระเจ้าทรงเป็นความ
สว่างและความรอดของข้าพเจ้า  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 26 ธันวาคม   
ยอห์น 6:35-40 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ยอห์น 6:35-40  
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ พระเยซูได้
บอกกับเราถึงผลของคนที่มาหา
พระองค์จะเป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 37,38 พระเยซูไม่ได้ทํางาน
อย่างเป็นอิสระจากพระบิดา  
 ความจริงนี้ทําให้เรามั่นใจมาก
ยิ่งขึ้นว่าเราได้รับการยอมรับต่อ
หน้าพระเจ้ าและพระองค์ทรง
ปกป้องเรา  

บันทึกส่ิงที่เราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 เป้าหมายของพระเยซูคือทําตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่ทํา
ตามความปรารถนาแบบมนุษย์
ของพระองค์ ดังนั้นเมื่อเราคิดตาม
พระเยซู  เราก็ควรมี เป้าหมาย
เดียวกับพระองค์ 
 
ข้อ 39 พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะ
ไม่สูญเสียคนที่พระบิดาประทานให้
แม้แต่คนเดียว  
 ดังนั้นคนที่เชื่ออย่างจริงใจใน
พระเยซูคริสต์ว่า พระองค์เป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอด ก็จะมีชีวิตนิรันดร์
ตามพระสัญญาของพระเจ้าอย่าง
แน่นอน  
 พระเยซูจะไม่ยอมให้ซาตานแย่ง
คนของพระองค์ไปและไม่ยอมให้
เขาสูญเสียชีวิตนิรันดร์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 35 และการตอบสนอง 
คนเรากินอาหารเพื่อดับความหิว
ฝ่ายร่างกายและเพื่อดํารงชีวิต  
 เราจะดับความหิวฝ่ายวิญญาณ
และดํารงชีวิตฝ่ายวิญญาณได้โดย 

มีความสัมพันธ์อันถูกต้องกับพระ-
เยซูคริสต์ ผู้ทรงเรียกพระองค์เอง
ว่าเป็นอาหารแห่งชีวิต  
 แต่อาหารจะให้ชีวิตก็ต่อเมื่อเรา
กินเข้าไป ดังนั้นเราจึงต้องเชิญ
พระคริสต์ เข้ามามีส่วนในชีวิต 
ประจําวันของเราเพื่อดํารงชีวิต
ฝ่ายวิญญาณ 
 พระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต
ของเราหรือไม่?  
 จงจําไว้ว่า เมื่อเรารู้สึกท้อแท้ 
ว่างเปล่า เบื่อหน่าย นั้นเป็นอาการ
ของการที่เราหิว เราขาดอาหาร
ฝ่ายวิญญาณ อย่าพยายามไปหา
สิ่งของในโลกนี้  ความสนุกสนาน
ของโลกนี้มาเติมเรา เพราะเราก็จะ
ยังคงหิวต่อไป  

จงหาพระเยซูคริสต์  
โดยการสามัคคีธรรมกับพระองค์ 

อธิษฐานกับพระองค์ อ่านพระวจนะ 
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 

นมัสการพระองค์  
และเม่ือนั้นเราจะพบกับ 
ความเต็มอิ่มอย่างแน่นอน 
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 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 วันนี้ ให้เราออกเสียงอธิษฐาน
โดยใช้พระธรรมยอห์นบทที่ 6 ข้อ 
34-40 นี้กับพระเจ้า อธิษฐานเช่นนี้
หลายๆ รอบจนกระทั่งพระวจนะ
ตอนนี้เป็นคําอธิษฐานจริงๆ ของ
เราเอง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 ธันวาคม   
ยอห์น 7:37-39 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 146 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม ยอห์น 7:37-39  
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้พระเยซูทรง
ให้เง่ือนไขจะประทานพระวิญญาณ
กับผู้ใดบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 37 
คําตรัสของพระเยซูที่ว่า “ให้เขา
มาหาเราและดื่มเถิด”  
 สะท้อนถึงประเด็นสําคัญของ
พระคัมภีร์หลายตอนที่กลา่วว่าพระ
เมสสิยาห์จะประทานพรที่ให้ชีวิต
แก่มนุษย์ (อสย.12:2, 3; 44:3, 4; 
58:11)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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 การที่พระเยซูสัญญาว่าจะประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อทุก
คน เท่ากับอ้างว่าพระองค์เป็นพระ
เมสสิยาห์ เพราะพระเมสสิยาห์
เท่านั้นที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 38 และการตอบสนอง 
พระเยซูคริสต์ใช้คําว่า “น  าซึ่งให้
ชีวิต” ใน 4:10 เพื่อหมายถึงชีวิต- 
นิรันดร์ แต่ในที่นี้พระองค์หมายถึง
พระวิญญาณบริสุทธิ์  
 ทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกัน คือ
ยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้ว
พระองค์จะนํามาซึ่งชีวิตนิรันดร์  
 พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มเติมในบทที่ 
14-16 ในวันเพ็นเทคอสต์พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์
อํ านาจแก่ผู้ ที่ ติดตามพระเยซู 
(กจ.2) และตั้งแต่นั้นมาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ในชีวิต
ของทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็น
พระผู้ช่วยให้รอด 

 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเป็น
ผู้ช่วยในชีวิตของเรา การที่เราจะ
เป็นสาวกพระคริสต์ที่ฉายแสง
สว่างของพระเยซู หรือดําเนินชีวิต
ไปตามพระวจนะนั้น เราไม่สามารถ
ทําได้เลยถ้าหากปราศจากพระองค์  
 ดังนั้น เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู
แล้ว คือ เราได้รับความรอดแล้ว 
เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใน
ชีวิตเราแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่เราทํา
ต่อไปคือ ทูลขอการเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์  
 ความหมายคือ ให้เราเปิดหัวใจ
ของเราออก ทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เสด็จมาครอบครองเรา
ทั้งหมด  

เราต้องทูลเชิญพระวิญญาณ 
เสด็จเข้ามาในชีวิตเราเรื่อยๆ  
และให้เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐาน 

กับพระองค์ด้วยภาษาแปลกๆ หรือ
ภาษาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เพื่อเราจะสามารถส่ือสารกับพระองค์
จากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเราได้ 
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 เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แล้วหรือยัง ถ้ายังให้เราทูล
ขอต่อพระองค์?   
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองชีวิตของเรา 
ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของ
พระองค์ มอบชีวิตของเราทั้งหมด
ให้กับพระองค์  
 ใช้ เวลานี้ อธิษฐานเป็นภาษา
แปลกๆ กับพระเจ้า จากส่วนลึกใน
จิตวิญญาณของเรา และถ้าใครที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์การอธิษฐานโดย
ใช้ภาษาแปลกๆ ให้เราทูลขอต่อ  
พระเจ้า ให้เรามีประสบการณ์ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 28 ธันวาคม   
ยอห์น 16:5-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม ยอห์น 16:5-16  
ช้าๆ  1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ทําให้เราเข้าใจ
ที่พระราชกิจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่จะมีต่อเราอะไรบ้าง? (ข้อ 
12)_______________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7 
ถ้าพระเยซูไม่ทําตามเป้าหมายที่
พระองค์ต้องทํา ข่าวประเสริฐก็จะ
ไม่เกิดขึ้น  
 ถ้ าพร ะอ งค์ ไม่ สิ้ น พร ะช น ม์ 
พระองค์ก็ไม่สามารถยกโทษบาป
ให้เราได้ ไม่สามารถเป็นขึ้นจาก
ตายและเอาชนะความตายได้  
 ถ้าพระองค์ไม่เสด็จกลับไปหา
พระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็  
ไม่เสด็จมา  

 เ มื่ อ พ ร ะ ค ริ ส ต์ อ ยู่ ใ น โ ล ก นี้ 
พระองค์ถูกจํากัดด้วยเวลาและ
สถานที่ แต่การจากไปของพระองค์
หมายความว่าพระองค์สามารถ
สถิตอยู่ที่ใดก็ได้ทั่วโลกโดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 13 และการตอบสนอง 
พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
จะบอกเหล่าสาวกถึง “สิ่งที่เกิดขึ้น” 
คือเรื่องพันธกิจของพวกเขา การ
ต่อต้านที่พวกเขาจะเผชิญ และผล
ที่เกิดจากการรับใช้ของพวกเขา  
 พวกสาวกยังไม่เข้าใจพระสัญญา
เหล่านี้อย่างถ่องแท้จนกระทั่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหลังจาก
การสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์
ของพระเยซู  
 จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์   
ได้เปิดเผยความจริงที่เหล่าสาวก
ได้บันทึกไว้จนประกอบเป็นพันธ-
สัญญาใหม ่
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 สํ าหรับส่ วนตั ว เร านั้ น  พร ะ
วิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสําคัญมาก
สําหรับเรา เพราะพระองค์ทรงเป็น
พลัง เป็นกําลัง และเป็นฤทธิ์เดชที่
จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนิน
ชีวิตให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของ
พระเจ้ า และที่กล่าวไว้ ในพระ
คัมภีร์ได้สําเร็จ  
ดังนั้น ทุกๆ วันที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้น 

ให้เราทูลขอ 
การเต็มล้นจากพระองค์เสมอ และ

เราต้องตัดสินใจที่จะ 
จัดการความบาปในชีวิตของเราเสีย 

เพื่อไม่ให้บาปนั้นขวางกั้น 
การท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ในชีวิตของเราได้ 
 เราได้ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตภายใต้
การทรงนําของพระวิญญาณทุกวัน
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 สํารวจชีวิตของเราเองว่า มีความ
บาปอะไรในชีวิตของเราหรือไม่ที่ 

เรายังไม่ได้สารภาพ หรือที่เราเก็บ
ไว้ หรือที่เราพ่ายแพ้ ให้นําออกมา
สารภาพกับพระองค์ ทูลขอพระ -
โลหิตของพระเยซูคริสต์ทรงชําระ
เรา ให้ เราตัดความสัมพันธ์กับ
ความบาปทุกอย่างนั้น และทูลขอ
กําลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 29 ธันวาคม   
โรม 12:1-2 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม โรม 12:1-2  
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสสั่งอะไรกับท่านบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
เมื่อจะถวายสัตวบูชาตามบทบัญญัติ
ของพระเจ้า ปุโรหิตจะฆ่าสัตว์ ตัด
เป็นชิ้นๆ และวางบนแท่นบูชา  
 การถวายบูชาเป็นเรื่องสําคัญก็
จริงแต่ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าก็
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการ
เชื่อฟังจากใจนั้นสําคัญกว่า  
(ดู ซมอ.15:22; สดด.40:6; อมส.5: 
21-24)  

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราถวาย
ตัวเราเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต 
ไม่ใช่สัตวบูชาที่ตายแล้ว  
 คือให้เราละทิ้งความปรารถนา
ของตนเองทุกๆ วันเพื่อติดตาม
พระองค์  อุทิศทุ่ม เทกําลังกาย
กําลังใจเพื่อพระองค์จะทรงใช้เรา
ตามพระประสงค์ และเชื่อวางใจว่า
พระองค์จะทรงนําเรา  
 เราทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความสํานึก
ในพระคุณที่บาปของเราได้รับการ
อภัยแล้ว 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 1,2 และการตอบสนอง 
พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดี เป็นที่
พอพระทัย และสมบูรณ์พร้อม
สําหรับบุตรของพระองค์  
 พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็น
คนใหม่ มีความคิดใหม่ และมีชีวิต
อยู่ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ 
ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงประสงค์แต่
สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา  
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 และด้วยเหตุที่พระองค์ประทาน
พระบุตรเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่ได้ 
เราจึงควรถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่
มีชีวิตแด่พระองค์ด้วยความยินดี 
 และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงไม่ควร
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ต าม โ ลกนี้   ไ ม่ มี
อุปนิสัยเหมือนคนในโลกนี้  
 เราจะทําอย่ างไร  พระวจนะ
ตอนนี้ได้บอกกับเราว่า เราต้อง
เปลี่ยนแปลงจิตใจ คือ ความคิด 
เราต้องเปลี่ยนความคิดของเรา
ก่อน แล้วนิสัยเราจึงจะเปลี่ยน  
 แต่ถ้าเรามุ่งไปเปลี่ยนที่นิสัย เรา
จะเปลี่ยนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 
แล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีก  

ความคิดที่ผิดนั้นเป็นเหมือน 
ป้อมปราการที่เราต้องท าลาย  

โดยให้พระวจนะของพระเจ้านั่นเอง 
ที่จะสามารถ 

ท าลายความคิดที่ผิดนั้นเสีย  
 ดังนั้นในเชิงปฏิบัติคือ เราต้อง
อ่านพระวจนะ ศึกษาพระวจนะ 
และภาวนาพระวจนะของพระเจ้า
นั่นเอง 

 ในแต่ละวัน เราได้เฝ้าเดี่ยวให้
พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาจัดการ
ความคิดของเราหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงนําให้เราเข้าใจพระ -
วจนะและสามารถประยุกต์พระ -
วจนะที่เราได้รับแต่ละวันนั้นให้มา
ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ 
 อธิษฐานขอการดลจิตดลใจ   
จากพระเจ้าที่ เราจะรักการอ่าน 
พระวจนะของพระเจ้า และให้การ
รักพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็น 
วิถีชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________  
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 30 ธันวาคม   
1โครินธ์ 10:23-33 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 

อ่านพระธรรม  
1โครินธ์ 10:23-33 ช้าๆ  2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกถึงการ
กระทําของเราอย่างไรจึงจะสมดุล
คือไม่ให้พี่น้องสะดุด แต่ในขณะ 
เดียวกัน เราก็ยังมีเสรีภาพด้วย? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 23,24      บางครั้งก็ยากที่จะ
ตัดสินว่าเมื่อไหร่ควรอนุโลมตาม  
พี่น้องที่อ่อนแอกว่า  
 เปาโลได้ตั้งกฎง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ นั่นคือเราควร
ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นและมี
เมตตา  
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 การกระทําบางอย่างอาจจะไม่ 
ผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุด
สําหรับคนอื่น  
 ขณะที่เรามีเสรีภาพในพระคริสต์ 
เราไม่ควรใช้เสรีภาพของเราทํา
ร้ายพี่น้องคริสเตียน เราไม่ควร
คิดถึงแต่ตนเอง แต่ต้องคิดถึงคน
อื่นด้วย 
 
ข้อ 25-27 เปาโลแก้ปัญหาเรื่อง
การกินเนื้อที่เซ่นไหว้รูปเคารพดว้ย
วิธีง่ายๆ คือให้ซื้อเนื้อในตลาดโดย
ไม่ต้องถามว่าผ่านพิธีกรรมเซ่น
ไหว้มาแล้วหรือไม่ เพราะถึงอย่างไร 
เราก็รู้ ว่าพิธีกรรมเหล่านั้นไม่มี
ความหมายอะไร วิธีนี้จะไปกระทบ
ต่อจิตสํานึกของใคร  
 หากเรากังวลกับการกระทําของ
เรามากเกินไป เราจะกลายเป็นคน
ที่เคร่งกฎระเบียบจนไม่อาจหา
ความเพลิดเพลินจากชีวิตได้  
 ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นปัญหาเราก็
แก้ไขเสีย แต่เราไม่จําเป็นต้องมอง
หาปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 28-33 และการตอบสนอง 
ทําไมเราต้องควบคุมการกระทํา
ของเราเพราะเห็นแก่จิตสํานึกของ
ผู้อื่น ก็เพราะเราต้องทําทุกสิ่งเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
 แม้กระทั่งการกินดื่มของเราก็ไม่
ควรทําให้ผู้เชื่อคนอื่นสะดุด  
 เราต้องทําดีที่สุดเพื่อผู้อื่นจะ
ได้รับความรอด แต่ในอีกแง่หนึ่ง 
คริสเตียนไม่ควรจะสะดุดง่ายหรือมี
จิตสํานึกที่อ่อนไหวจนเกินไป  
 ผู้นําคริสเตียนและอาจารย์ผู้สอน
ควรระมัดระวังที่จะสอนเรื่องเสรี-
ภาพที่จะทําสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้
ห้ามไว้อย่างชัดเจนด้วย 
 แต่สิ่งที่สําคัญคือ การที่ เราจะ
เติบโตเป็นสาวกของพระคริสต์ ซึ่ง
จะไม่ทําตามใจตัวเอง แต่ทําทุก
อย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
ทําให้พี่น้องเติบโตขึ้น แม้บางครั้ง
อาจจะไม่ผิดก็ตาม  
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 แต่ถ้าหากทําให้พี่น้องสะดุด 
หรือทําให้พี่น้องไม่เติบโตขึ้น เราก็
ควรจะยกเว้นด้วย  
 สําหรับเราเอง มีด้านไหนที่เรา
ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เพื่อเราจะ
สามารถมีชีวิตที่สมดุลได้? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราที่เราจะมีการ
ตัดสินและการแสดงออกเพื่อให้พี่
น้องเติบโตขึ้น และสมดุลที่จะไม่ให้
พี่น้องสะดุดด้วย 
 อธิษฐานทูลขอคําพูดจากพระ
เจ้า ในการที่เราจะพูดความจริง
ด้วยใจรัก และ พูดความจริงหนุน
ใจซึ่งกันและกัน แต่ใขณะเดียวกัน
ก็มีความถูกต้องด้วย ซึ่งเป็นสมดุล
ที่ยาก ที่ต้องมาจากการทรงนําของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 
 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 31 ธันวาคม   
เอเฟซัส 5:22-28 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
ยอห์น 15:1-17 
อ่านพระธรรม เอเฟซัส 5:22-28  
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 22-24     ถึงแม้จะมีบางคน
บิดเบือนคําสอนเรื่องการยอมเชื่อ
ฟังของเปาโลโดยให้อํานาจแก่สามี
โดยไม่มีขอบเขตจํากัด เราก็ไม่
อาจจะหลีกพ้นความจริงที่ว่าเปาโล
บอกให้ภรรยายอมเชื่อฟังสามี  
 เราไม่ควรทิ้งคําสอนนี้เสียเพียง
เพราะว่าคําสอนนี้ไม่เป็นที่นิยมนัก  

 ตามพระคัมภีร์ฝ่ายชายเป็นหัว-
หน้าฝ่ายจิตวิญญาณของครอบครัว 
และภรรยาก็ควรจะยอมรับการนํา
ของสามี  
 แต่การเป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณ
จริงๆ รวมไปถึงการปรนนิบัติด้วย 
พระคริสต์ปรนนิบัติสาวกจนถึงขั้น
ล้างเท้าให้พวกเขาฉันใด สามีก็ควร
จะปรนนิบัติภรรยาของเขาฉันนั้น  
 สามีที่มีปัญญาและถวายเกียรติ
แด่พระคริสต์จะไม่ใช้บทบาทผู้นํา
ของตนเองเพื่อเอาเปรียบ และ
ภรรยาที่มีปัญญาและถวายเกียรติ
แด่พระคริสต์จะไม่พยายามบ่อน
ทําลายการเป็นผู้นําของสามี  
 เพราะหากสามีเอาเปรียบและ
ภรรยาไม่เชื่อฟังก็จะสร้างความ
แตกร้าวและความขัดแย้งในชีวิต
สมรสได้ 
 

ข้อ 22-28 เหตุใดเปาโลจึงบอกให้
ภรรยายอมเชื่อฟังและให้สามีรัก
ภรรยา  
 อาจเป็นเพราะผู้หญิงคริสเตียนที่
เพิ่งเป็นอิสระในพระคริสต์รู้สึกเป็น 
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เรื่องยากที่จะยอมเชื่อฟัง ส่วนคริส-
เตียนผู้ชายอาจจะคุ้นเคยกับธรรม
เนียมโรมันที่ให้อํานาจอย่างไม่มี
ขอบเขตแก่หัวหน้าครอบครัวจึงไม่
เคยชินกับการที่จะต้องปฏิบัติต่อ
ภรรยาด้วยความรักและนับถือ  
 แน่นอนทั้งสามีและภรรยาควร 
จะยอมเชื่อฟังกันและกัน (5:21) 
เช่นเดียวกับที่ทั้งคู่ควรจะรักกัน
และกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 25 
เป็นต้นไป 
คริสเตียนบางคนคิดว่าเปาโลไม่
เห็นด้วยกับการแต่งงานเพราะ
คําแนะนําที่ เขาให้ในพระธรรม      
1โครินธ์ 7:32-38  
 แต่ข้อพระคัมภีร์ ในพระธรรม
เอเฟซัสนี้แสดงให้เห็นว่าเปาโล 
มองการสมรสเป็นเรื่องที่สูงส่งมาก  
 ในที่นี้การสมรสไม่ได้เป็นแค่
สิ่งจําเป็นในทางปฏิบัติหรือการ
เยียวยาตัณหาราคะแต่เป็นภาพ 

ของความสัมพันธ์ระหว่างพระ -
คริสต์กับคริสตจักรของพระองค์  
 เหตุ ใดคํ าสอนสองตอนจึ งดู
เหมือนว่าแตกต่างกัน  
 คําแนะนําของเปาโลในพระธรรม 
1โครินธ์เป็นทางออกสําหรับภาวะ
ฉุกเฉินระหว่างที่มีการกดขี่ข่มเหง
และวิกฤตการณ์ ส่วนคําแนะนํา
ของเปาโลแก่คริสตจักรเอเฟซัส
เป็นภาพการแต่งงานในอุดมคติ
ตามหลักพระคัมภีร์มากกว่า  
 สําหรับเปาโลการสมรสเป็นการ
รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอันบริสุทธิ์ 
เป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิต เป็นความ 
สัมพันธ์อันล้ําค่าที่ต้องทะนุถนอม
ไว้ด้วยการเสียสละตัวเอง 

สถาบันครอบครัว 
เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่
กับคริสเตยีน แต่กับทุกๆ คน 
ค าแนะน าของอ.เปาโลนี้ 

เราต้องยึดและปฏิบัติอย่างจริงจัง 
แล้วเราก็จะสามารถ 

รักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้  
และจะเป็นการถวายพระเกียรติ 

แด่พระเจ้าด้วย 



80 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 

 ให้เรายึดมั่น ให้สามีรักภรรยา 
และภรรยาเชื่อฟังสามี และถ้าเราดู
ต่อไปในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 6 
ก็ได้บอกต่อไปว่า ลูกต้องเชื่อฟัง
และให้เกียรติพ่อแม่ด้วย ซึ่งการ
กระทําเช่นนี้จะทําให้เราอยู่ เย็น
เป็นสุขและมีชีวิตยาวนานในโลกนี้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
มีกําลังและหัวใจแห่งการรับผิดชอบ 
ในครอบครัวของเรา ในวันนี้ ให้เรา
อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
เอเฟซัส 5.21 จนถึงเอเฟซัสบทที่ 
6.4 เป็นการประกาศความจริงของ
พระเจ้าให้กับชีวิตของเรา ครอบ-
ครัวของเรา และเป็นการประกาศ
ในย่านฟ้าอากาศว่า นี่คือความ
ตั้งใจของครอบครัวเราที่จะดําเนิน
ชีวิตแบบที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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