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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องครับ การที่เราจะเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ได้อยู่กับที่ แต่

ต้องมีการพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งมี 3 ด้านด้วยกัน    
ที่เราต้องพัฒนาคือ ด้านที่เกี่ยวกับพระเจ้า ด้านที่เกี่ยวกับตัวเรา และด้าน
ที่เกี่ยวกับผู้อื่น 

ในด้านที่เกี่ยวกับพระเจ้า The Godward Dimension นั้น เรา   
ต้องพัฒนาเรื่อง การยอมจ านน [Yieldedness] และความจงรักภักดี 
[Allegiance] ที่เรามีต่อพระองค์ 

การยอมจ านนคือการยอมตายต่อตัวเอง  ถ้าเรามีความ
จงรักภักดีต่อพระคริสต์นั้น เนื้อหนังก็จะไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือชีวิต
ของเราได้และรากฐานความจงรักภักดีมาจาก 2 สิ่งคือ ไม้กางเขน และ 
พระวจนะ   

ในด้านเกี่ยวกับตัวเรานั้น เราต้องพัฒนาลักษณะภายใน คือความนิ่ง
ของจิตใจ 

ลักษณะ 2 ประการที่บ่งบอกถึงความนิ่งของชีวิต คือ การถ่อมใจ  
และการอ่อนสุภาพ 

โดยที่ลักษณะความถ่อมใจมี 4 ประการคือ 
1. ถ่อมเหมือนเด็ก ๆ 
2. ถ่อมรับคนด้อยกว่า   
3. ไม่ดูถูกผู้อื่น  
4. ยกโทษผู้อื่น  

ความอ่อนสุภาพ อยู่ตรงกันข้ามความโกรธ วิธีหนึ่งที่จะวัดว่าเราโต
กับพระเจ้าขนาดไหน ก็โดยดูว่าเราจัดการความโกรธได้ดีขนาดไหน 
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ความโกรธเป็นเหมือนรูปเคารพ ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจ  
ที่โกรธ ไม่ยอมคืนดีกับพี่น้อง นั่นหมายความว่าเราก าลังไหว้รูปเคารพ 

พี่น้องครับ ในฐานะที่ เราเป็นสาวกพระคริสต์ ให้เราติดสนิทกับ   
พระเจ้าทุกวันในการศึกษาพระวจนะ อธิษฐาน ภาวนาพระวจนะของ
พระองค์ รักพระองค์สุดจิตสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด และตลอดเดือนนี้ 
ในขณะที่เราเฝ้าเดี่ยวทุก ๆ วัน ให้เราใคร่ครวญตัวเรากับพระเจ้าว่า เรา
ยอมจ านนต่อพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน เรามีความจงรักภักดีต่อพระองค์
มากน้อยขนาดไหน  เราได้พัฒนาหัวใจที่นิ่งกับพระเจ้าขนาดไหนแล้ว 
และเมื่อเรานิ่งกับพระเจ้านั้น เราจะมีชีวิตที่ถ่อมใจและอ่อนสุภาพ 

และแน่นอนที่ชีวิตเราจะจ าเริญขึ้น จนเรารู้สึกประหลาดใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรา 

 
พระเจ้าทรงอวยพระพร 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

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

 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน   
เศฟันยาห์ 3:14-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศฟันยาห ์ 
3:14-20 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20 
ค าพยากรณ์เรื่องความวิบัติในตอน 
ต้นของพระธรรมเล่มนี้กลายเป็น
ถ้อยค าที่ให้ความหวังในตอนจบ 
จะมีวันใหม่เมื่อพระเจ้าทรงอวย -
พระพรประชากรของพระองค์  
 ถ้าผู้น าคริสตจักรในวันนี้ต้องการ
ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านทางผู้-
เผยพระวจนะ ค าเผยพระวจนะนั้น
อาจจะคล้ายกับสิ่งที่บันทึกไว้ใน
พระธรรมเศฟันยาห์  

 ภายใต้การปฏิรูปศาสนาของ
กษัตริย์โยสิยาห์ ประชาชนกลับมา
หาพระเจ้าเพียงเปลือกนอก แต่
หั ว ใจของพวกเขายั งห่ างไกล
พระองค์  
 เศฟันยาห์ให้ก าลังใจชนชาตินี้ 
ให้ เข้ามาร่วมกันอธิษฐานเรื่อง
ความรอด  
 เราต้องถามตัวเองเช่นกันว่าการ
ปฏิรูปของเราเป็นเพียงแต่เปลือก
นอกเท่านั้น หรือมันก าลังเปลี่ยน 
แปลงหัวใจและชีวิตของเรา  
 เราจ าเป็นต้องรวมกันเข้ามา
อธิษฐาน ด าเนินชีวิตด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระเจ้า ท าสิ่ง
ที่ถูกต้อง และฟังข้อความที่ ให้
ความหวังเกี่ยวกับโลกใหม่ที่ก าลัง
จะมาถึง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14-18 
พระเจ้าจะย้ายมือแห่งการพิพากษา 
ของพระองค์ออกไปเอง  
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 พระองค์จะทรงขับไล่ศัตรูของ
อิสราเอล และเสด็จมาอยู่ท่ามกลาง
ประชากรของพระองค์  
 พระองค์จะประทานความชื่นชม
ยินดีแก่พวกเขา  
 เราท าบาปเพราะเราไขว่คว้าหา
ความสุขด้วยตัวเราเองแทนที่จะ
ติดตามพระเจ้า พระองค์ทรงเป็น  
ผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความสุขที่แท้ 
จริงแก่เราได้  
 เศฟันยาห์ชี้ให้เห็นว่าความสุข
เป็นผลจากการที่เรายอมให้พระเจ้า
สถิตกับเรา เราท าเช่นนั้นได้โดย
การติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์
และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ 
แล้วพระเจ้าจะทรงร้องเพลงเพราะ
ความชื่นชมยินดีในตัวเรา  

ถ้าเราอยากมีความสุข  
จงเข้ามาใกล้แหล่งความสุข 
ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า 

 พี่น้องครับ ผมขอย้ าในที่นี้ว่า 
พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้
ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้  เราไม่
ต้องไปที่อื่น ให้เราติดตามพระเจ้า  

ติดสนิทกับพระองค์ แล้วความสุข
จะมายังเราเอง 
 เรายังตั้งใจติดสนิทกับพระเจ้า 
ทุกๆ วันอยู่หรือไม่ครับ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
โดยอธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบท
ที่ 27 อธิษฐานหลาย ๆ รอบจน 
กว่าพระธรรมตอนนี้จะ เป็นค า
อธิษฐานที่ออกมาจากส่วนลึกใน
หัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อเรียกประชาชน
ให้สร้างพระวิหารต่อให้เสร็จ 
 

ผู้เขียน : ฮักกัย 
 

เบื้องหลัง : พระวิหารในกรุง
เยรูซาเล็มถูกท าลายในปี 586 ก่อน 
ค.ศ. กษัตริย์ไซรัสทรงอนุญาตให้
ชาวยิ วกลั บถิ่ น ฐานและสร้ า ง    
พระวิหารของพวกเขาขึ้นใหม่ใน   
ปี 538  ก่อน ค.ศ. พวกเขาเริ่มงาน
ก่อสร้างพระวิหารแต่ท าไม่ส าเร็จ 
พระวิหารสร้างเสร็จผ่านการรับใช้
ของฮักกัยและเศคาริยาห์ (520-
515 ก่อน ค.ศ.) 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (1:4) 
"ถึงเวลาแล้วหรือทีต่ัวเจ้าเอง
อาศัยอยู่ในบ้านที ่มีไม้บุ  แต่
ส่วนพระนิเวศน้ีท้ิงให้พงัทลาย 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เข้าใจพระธรรมฮักกัย 
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การใช้ทรัพยากรของเรา ไม่ว่า
จะเป็นเวลา เงิน ก าลัง และความ 
สามารถจะสะท้อนให้เราเห็นถึง
การให้คุณค่าและการจัดล าดับ
ความส าคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต
เรา บ่อยครั้งที่การกระท าของเรา
ขัดกับค าพูด เราบอกว่าพระเจ้า
ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา แต่
เรากลับวางพระองค์ไว้ในล าดับ
ท้ายๆ ของรายการที่เรา ‚ต้องท า‛  

2,500 ปีที่แล้ว มีเสียงหนึ่ง
เรียกให้ทั้ งผู้ชายและผู้หญิงจัด 
ล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตให้ถูกต้อง ฮักกัยรู้ว่าอะไรเป็น
สิ่งส าคัญและต้องท าสิ่งใด เขาท้า
ทายประชากรของพระเจ้าให้ตอบ 
สนองสิ่งนั้น 

ในปี 586 ก่อน ค.ศ. กองทัพ
บาบิโลนได้บุกท าลายพระวิหารใน
กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นพระนิเวศ
ของพระเจ้า และเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงการสถิตอยู่ของพระองค์
ท่ามกลางพวกเขา ในปี 538 ก่อน 
ค.ศ. กษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกา 

อนุญาตให้ชาวยิวเดินทางกลับไป
ยังเมืองอันเป็นที่รักของพวกเขา
และสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ดังนั้น
พวกเขาจึ ง เดินทางไปยั งกรุ ง
เยรูซาเล็มและเริ่มก่อสร้างพระ
วิหาร แต่แล้วเมื่อพวกเขาเผชิญกับ
การต่อต้านและเริ่มเกิดความเฉ่ือย
ชา พวกเขาก็ลืมเป้าหมายและ
จัดล าดับความส าคัญผิด  งาน
ก่อสร้างพระวิหารจึงหยุดชะงักไป 
(อสร.4:4,5) แล้วฮักกัยก็พูดเพื่อ
เรียกประชาชนให้หันกลับมาสู่
คุณค่าของพระเจ้า ‚ถึงเวลาแล้ว
หรือที่พวกเจ้าเองอาศัยในบ้านซึ่ง
กรุไม้อย่างดี ในขณะที่พระนิเวศนี้
ยังเป็นซาปรักหักพัง?‛ (1:4) 
ประชาชนห่วงความต้องการของ
ตัวเองมากกว่าการกระท าตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า ผลที่ตามมาก็
คือพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมาน 
ฮักกัยเรียกให้พวกเขากลับมาลง
มือท างาน ‚พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ตรัสว่า จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้า
ให้ดี ‘จงขึ้นไปบนภูเขาและตัดไม้ 



10 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 

ลงมาสร้างพระนิเวศ เพื่อเราจะได้
พึงพอใจและได้รับเกียรติ’ องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น‛ (1:7,8) และ
ข้อความจากพระเจ้าที่ผ่านมาทาง
ฮักกัยซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ก็
กลายเป็นตัวเร่งให้งานนั้นส าเร็จ 

แม้ว่าพระธรรมฮักกัยจะเป็น
พระธรรมเล่มเล็กๆ แต่ก็มีค าท้า
ทายและพระสัญญาอยู่มากมาย 
พระธรรมเล่มนี้เตือนเราเรื่องสิทธิ
ของพระเจ้าที่มีเหนือชีวิตและสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตของเรา ขณะที่เรา
อ่ านพระธรรมฮักกั ย  เร าลอง
จินตนาการว่าฮักกัยก าลังเดินอยู่
บนถนนตามตรอกซอกซอยในกรุง
เยรูซาเล็ม เขาพยายามเรียกร้อง
ให้ประชาชนกลับมาท างานของ
พระเจ้า และฟังเสียงที่ฮักกัยพูดกับ
เรา  ร้ อ ง เรี ยก เ รา ให้ จั ดล าดั บ
ความส าคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต
เราตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
พระเจ้าทรงบอกให้เราท าอะไร จง
วางสิ่งอื่นลงและเชื่อฟังพระองค์ 

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 1:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่ านพระธรรม  ฮักกัย  1:1-6  
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
ชาวยิวที่กลับมาจากบาบิโลนในปี 
538 ก่อน ค.ศ. เพื่อสร้างพระวิหาร
ในเยรูซาเล็ม แต่ไม่สามารถสร้าง
พระวิหารให้เสร็จได้เพราะถูกศัตรู
ขัดขวาง จึงเป็นเหตุให้การสร้าง
พระวิหารไม่คืบหน้า และหยุดไป
เป็นเวลากว่า 15 ปี  
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 ในเดือนสิงหาคมปี 520 ก่อน 
ค.ศ. ฮักกัยเผยพระวจนะเพื่อให้
ก าลังใจประชาชนให้สร้างพระ -
วิหารอีกครั้ง  
 ฮักกัยอาจจะเกิดในช่วงที่ชาวยิว
เป็นเชลยในบาบิโลนและกลับมา
กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเศรุบบา-
เบลในปี 538 ก่อน ค.ศ. (อสร.1,2)  
 ฮักกัยและเศคาริยาห์เป็นผู้เผย-
พระวจนะสองคนที่ ให้ก าลั ง ใจ
ประชาชนให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ 
ทั้งสองคนถูกกล่าวถึงในพระธรรม
เอสรา 5:1 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 3-6 และการตอบสนอง 
พระเจ้าทรงถามประชาชนว่าพวก
เขาใช้ชีวิตหรูหราฟุ่ มเฟือยได้
อย่างไรในขณะที่พระนิเวศของ
พระองค์ยังกองเป็นซากปรักหักพัง  
 พระวิหารเป็นศูนย์กลางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างยูดาห์กับ 
พระเจ้า แต่มันยังคงอยู่ในสภาพ
พังทลาย  

 ประชาชนทุ่มเทก าลังของพวก
เขาไปกับการตบแต่งบ้านเรือนของ
ตนให้ ส วยงามแทนที่ จ ะส ร้ า ง 
พระวิหารขึ้นใหม่  
 แต่ ยิ่ งประชาชนท างาน เพื่ อ
ตนเองมากเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งมี
เหลือน้อยเท่านั้น เพราะพวกเขา
ละเลยชีวิตฝ่ายวิญญาณ สิ่งเดียว 
กันนี้เกิดขึ้นกับพวกเรา  

ถ้าเราให้พระเจ้า 
เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเรา 

พระองค์จะทรงดูแลความต้องการ 
ในระดับลึกของชีวิตเรา  

ถ้าเราให้พระองค์อยู่ในล าดับอื่น 
ความพยายามทั้งหมดของเรา 

ก็จะสูญเปล่า  
 การห่วงแต่ความจ าเป็นฝ่ายกาย
จนละเลยความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้าจะน าไปสู่ความหายนะ 
 ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรเราก็
เพื่อเราจะเป็นพรต่ออาณาจักร 
พระเจ้า และต่อผู้อื่น อะไรก็ได้ที่ 
ท าให้คนรู้จักพระเจ้ามากขึ้น  เดิน
ไปกับพระเจ้ามากขึ้น เติบโตกับ
พระเจ้ามากขึ้น  
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 อาจจะเป็นการถวายสร้างอาคาร
คริสตจักร ถวายให้ผู้รับใช้พระเจ้า 
สนับสนุนงานการสร้างสาวก ถวาย
ตั ว ของ เ ร าให้ กั บพั นธกิ จขอ ง
พระองค์ ซึ่งถ้าพระเจ้าดลใจเรา ก็
ให้เราก้าวออกมาท าสิ่งนั้นเถิด 
 พระเจ้าทรงน าอะไรเราบ้างใน
เรื่องการถวาย? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ประทานของดีทั้ งปวง
ให้กับเรา ทูลขอพระเจ้าทรงน าว่า 
เราจะใช้ของดีที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นส าหรับพระราชกิจของ
พระองค์อะไรบ้าง และทูลถามพระ
เจ้าถึงสิ่งเฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าจะ
ให้เรากระท าด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 3 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 1:7-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ฮักกัย  1:7-15 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9 ปัญหาของยูดาห์คือความ
สับสนในการจัดล าดับความส าคัญ
ของสิ่งต่างๆ ในชีวิต เราก็เป็น
เช่นเดียวกับชาวยูดาห์  
 เรามักจะสับสนในการจัดล าดับ
ความส าคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต
ของเรา ได้แก ่อาชีพ ครอบครัว และ
งานของพระเจ้า เรามักให้ความ 
ส าคัญกับการงาน บ้านเรือน อาชีพ 
และงานอดิเรกมากกว่าพระเจ้า  

 อะไรคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต
ของเรา พระเจ้าอยู่ล าดับไหนใน
รายการของเรา? 
 
ข้อ 11 พืชหลักของอิสราเอลคือ 
ธัญพืช องุ่นส าหรับท าเหล้าองุ่น 
และมะกอกเทศส าหรับท าน้ ามัน  
 ประชาชนใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง
สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ
ชีวิตในขณะที่พวกเขาละเลยการ
นมัสการพระเจ้า ผลที่ตามมาก็คือ
พระเจ้าทรงท าให้เกิดความแห้ง
แล้งเพื่อท าลายสิ่งมีชีวิตต่างๆ และ
ทรงเอาสิ่งเหล่านี้คืน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 14,15 และการตอบสนอง 
ประชาชนเริ่มสร้างพระวิหารของ
พระเจ้าหลังจากที่ฮักกัยพูดกับพวก
เขาเป็นครั้งแรกได้เพียง 23 วัน 
น้อยครั้งที่สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะพูด
จะได้รับการตอบสนองเร็วเพียงนี้  
 มีกี่ครั้งที่ เราฟังค าเทศนาแล้ว
ตอบสนอง?  
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 บ่อยครั้ ง เราคิดว่า  “นี ่เ ป็นค า
เทศนาทีย่อดเยีย่มมาก และฉัน
ควรจะท าตาม” แต่แล้วเราก็ลืม
ทันทีที่เราก้าวเท้าออกคริสตจักร  
 แต่ประชาชนเหล่านี้ท าตามสิ่งที่
พวกเขาพูด  

เม่ือเราได้ยินค าเทศนา 
หรือบทเรียนดีๆ สักเรื่องหนึ่ง  
จงถามตัวเองว่าควรท าอะไรบ้าง  
แล้ววางแผนที่จะท าตามนั้น 

 วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าตรัส
อะไรกับเราผ่านค าเทศนาของ 
ศิษยาภิบาลในคริสตจักรบ้าง และ
เราตั้งใจที่จะตอบสนองอย่างไรบ้าง 
เมื่อไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนฝ่ายวิญญาณที่มีทัศนคติแบบ
แผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่ทัศนคติแบบ
โลก นั่นคือเป็นคนที่มีความเชื่อ 
เป็นคนที่ฟังพระสุรเสียงของพระ-
เจ้า และเราจะเป็นคนที่ตอบสนอง
ต่อค าตรัสที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้น
อย่างจริงจัง และเชื่อว่า พระเจ้าทรง 
สัตย์ซื่อจะตอบค าอธิษฐานของเรา
ตามที่เราตอบสนองต่อพระองค์นั้น 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราทั้ ง 
หมดให้พระวิญญาณทรงครอบ 
ครองชีวิต เพื่อพระองค์จะทรง
กระท าการในชีวิตของเราตาม  
พระ ทัยของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 4 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 2:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ฮกักยั 2:1-5 ช้าๆ 
3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1-9 
ฮักกัยเผยพระวจนะครั้งที่สองช่วง
เทศกาลอยู่ เพิงในเดือนตุลาคม 
520 ก่อน ค.ศ.  
 ผู้ อ าวุ โ ส ยั ง จ า คว าม งด งาม
ตระการตาของพระวิหารในสมัย
โซโลมอนได้ พระวิหารนี้ถูกท าลาย
ไป 66 ปีก่อนหน้านี้  
 หลายคนรู้สึกท้อแท้เพราะพระ-
วิหารที่สร้างขึ้นใหม่นั้นด้อยกว่า  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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พระวิหารหลังก่อน แต่ฮักกัยให้
ก าลังใจพวกเขาด้วยข้อความจาก
พระเจ้าว่าสง่าราศีของพระวิหาร
หลังนี้จะมีมากกว่าหลังก่อน  
 สิ่งส าคัญที่สุดของพระวิหารก็คือ
การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า  
 พระเยซูคริสต์ก็ทรงเดินในลาน
พระวิหารนี้ประมาณ 500 ปี ต่อมา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 4  และการตอบสนอง 
“จงกล้าหาญเถิด...จงท างานเถิด
เพราะเราอยู่กบัเจ้า”  
 ชาวยูดาห์ได้กลับมานมัสการ
พระเจ้า และพระองค์ทรงสัญญาว่า
จะอวยพรความอุตสาหะของพวก
เขา แต่นี่เป็นเวลาที่พวกเขาต้อง
ท างาน  
เราต้องเป็นคนที่รักการอธิษฐาน  

รักการศึกษาพระคัมภีร์  
และรักการนมัสการ แต่ในที่สุดแล้ว
เราก็ต้องลุกขึ้นท าส่ิงท่ีพระเจ้า 
ประสงค์ให้เรากระท าด้วย  

 

 พระองค์ประสงค์จะเปลี่ยนโลกนี้
ผ่านเรา พระเจ้าประทานงานให้เรา
ท าที่คริสตจักร ที่ท างาน และที่
บ้านของเรา ถึงเวลาแล้วที่เราจะ
เข้มแข็งและท างานเพราะพระเจ้า
ทรงสถิตอยู่กับเรา 
 อย่าให้เราดูถูกตัวเองว่า เราไม่มี
อะไร ไม่มีความสามารถ ไม่มีของ
ประทาน นั้นคือสิ่งที่ซาตานมันใส่
ร้ายเรา  
 พระเจ้าสามารถใช้เราได้ ไม่ว่า 
เราจะมีอาชีพอะไร ทักษะอะไร 
ความสามารถอะไร  

จงตระหนักเสมอว่า  
พระเจ้าสามารถเปล่ียนโลกนี้ได้  
ผ่านตัวเราที่เปล่ียนแปลงแล้ว  

มีเง่ือนไขอันเดียวคือ  
เรายอมพระเจ้าหรือไม่เท่านั้น 

 ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เรา 
พระเจ้าก็จะท าสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านชีวิต
ของเราได้ เรายอมพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
เองทั้งหมดให้กับพระเจ้า ให้พระ-
เจ้าทรงใช้เราตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย 
หรือเรื่องใหญ่ก็ตาม 
 อธิษฐานฟังพระสุร เสียงของ  
พระ เจ้ า ว่ า  พ ร ะ เ จ้ า จ ะ ใช้ เ ร า
อะไรบ้าง และให้เราเริ่มต้นตั้งแต่
เสียงเบาๆ ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
ท าอย่างสัตย์ซื่อ และเราจะเห็น
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………



18 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 

วันที่ 5 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 2:6-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ฮกักยั 2:6-9 ช้าๆ 
3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 6-9 พระคัมภีร์ตอนนี้เปลี่ยน
ประเด็นจากพระวิหารท้องถิ่นที่
ก าลังสร้างขึ้นในเยรูซาเล็มไปเป็น
การครอบครองทั่วโลกของพระ -
เมสสิยาห์  
 ค าว่า “อีกสกัหน่อยหนึง่‛ ไม่ได้
หมายถึงจุดเวลาสั้นๆ ในประวัติ-
ศาสตร์ แต่บอกถึงการควบคุมของ
พระเจ้าเหนือประวัติศาสตร์  

พระองค์ทรงท ากิจของพระองค์ 
ทุกเวลาที่พระองค์ทรงพอพระทัย 

พระเจ้าจะทรงท ากิจ 
ในเวลาของพระองค์  
(ฮบ.12:26,27) 

 

ข้อ 7-9     “ทรัพย์สมบติัของ
ประชาชาติทั ้ง ส้ิน”  อาจจะมี
ความหมายสองประการ  
[1] อาจจะหมายถึงพระเมสสิยาห์
หรือพระเยซูผู้จะเสด็จเข้าไปใน
พระวิหารในอีก 500 ปีต่อมา สง่า
ราศีและสันติสุขของพระองค์จะ  
เต็มพระวิหารนั้น (ลก.2:27, 32)  
[2] อาจจะหมายถึงความมั่งคั่งที่  
จะหลั่งไหลเข้ามาในพระวิหาร ซึ่ง
เป็นเหมือนของถวายแด่ประชากร
ของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 8,9  และการตอบสนอง 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้สร้างพระ-
วิหารขึ้นอีกครั้ง พระองค์ทรงมี
ทองค าและเงินพร้อมในการท า แต่
พระองค์ทรงหาคนที่เต็มใจ  
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พระเจ้าทรงเลือกที่จะ 
ท างานของพระองค์ผ่านประชาชน  
พระองค์ทรงจัดเตรียมวัสดุต่างๆ ไว้ให้  
แต่ต้องมีคนที่เต็มใจสร้างพระวิหารนั้น  

มือของเราพร้อมที่จะ 
ท ากิจของพระเจ้าในโลกนี้หรือไม่? 

 ขณะนี้ พระเจ้าทรงเรียกหาผู้ที่
พระเจ้าจะทรงใช้ได้ เราพร้อมที่จะ
ให้พระเจ้าทรงใช้เราหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 ให้ เราเริ่มต้นรับผิดชอบในสิ่ง
เล็กๆ ที่เรามีอยู่เช่น การเฝ้าเดี่ยว 
การร่วมนมัสการพระเจ้าอย่างสัตย์
ซื่อทั้งในคริสตจักร ในกลุ่มเซลล์  
ในชั้นเรียนพระคัมภีร์  
 หลั งจากนั้นให้ ไปหาหัวหน้า
เซลล์ หรือศิษยาภิบาลของเราถาม
หางานที่เราจะสามารถมีส่วนร่วม
ด้วยในคริสตจักรที่ เ รายินดีจะ
ช่วยเหลือ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าเปิดตาใจ
ของเราว่า เราจะมีส่วนร่วมรับใช้ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 6 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 2:10-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ฮักกัย 2:10-19 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 14 เมื่อเด็กรับประทานสปาเกตตี้
ราดซอสไม่นานนัก ใบหน้า มือ และ 
เสื้อผ้าของเขาก็จะกลายเป็นสีแดง  
 ความบาปและท่าทีที่เห็นแก่ตัวก็
ให้ผลอย่างเดียวกัน มันท าให้ทุกสิ่ง
ที่ไปถูกมันต้องด่างพร้อยไป  
 แม้แต่การท าดี เพื่อพระเจ้าก็
อาจจะเกิดจุดด่างพร้อยได้ เพราะ
ท่าทีที่ผิดบาป ทางเยียวยาทางเดียว 
คือรับการช าระจากพระเจ้า 

ข้อ 18-19 ประชาชนวางรากฐาน
พระวิหารอีกครั้ง และพระเจ้าก็ทรง
อวยพรพวกเขาทันที  
 พระองค์ไม่ได้รอจนพระวิหาร
สร้างเสร็จก่อนจึงจะอวยพร  

พระเจ้ามักจะให้ก าลังใจ 
และยืนหยัดกับเรา  
เม่ือเราเริ่มก้าวเดินไป 
ด้วยการเชื่อฟังพระองค์  
พระองค์ทรงกระตือรือร้น 

ที่จะอวยพรเรา 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 
10-19  และการตอบสนอง 
ตัวอย่างที่ให้ไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ 
(เผยพระวจนะเดือนธันวาคม 520 
ก่อน ค.ศ.) บอกอย่างชัดเจนว่าความ 
บริสุทธิ์นั้นไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่
สิ่งอื่นใดได้ แต่ความบาปถ่ายทอด
ได้ (‚เนื้อบริสุทธิ์‛ คือเนื้อที่ท าให้
บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชา)  
 ขณะที่ประชาชนตั้งต้นเชื่อฟัง
พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาที่จะ  
ให้ก าลังใจและท าให้พวกเขาเจริญ 
รุ่งเรือง  
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 แต่พวกเขาต้องเข้าใจว่ากิจกรรม
ต่างๆ  ในพระวิหารไม่อาจช าระ
ความบาปของพวกเขาได้ มีแต่การ
กลับใจใหม่และการเชื่อฟังพระเจ้า
เท่านั้นที่ท าให้พวกเขาบริสุทธิ์ได้  
 ถ้าเรายังคงหว่านท่าทีที่ผิดและ
ท าบาป หรือคงความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับคนที่ท าบาปผิดต่อไป 
เราอาจจะมีมลทิน  
 ชีวิตที่บริสุทธิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
เราได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เท่านั้น 
 นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ คือพระ
เจ้ าต้องการ ให้ เ ราเกิดผลและ
ประสบความส าเร็จ แต่ความบาป
เป็นตัวขวางกั้นไม่ ให้พระพรที่ 
พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นมาถึง
เราได้  
 นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรอด 
เพราะแม้เราท าบาป เราสารภาพ
บาปด้วยความจริงใจ เราก็ยังได้รับ
ความรอดอยู่ แต่ไม่ใช่เรื่องพระพร
ที่จะท าให้เราเกิดผล  
 

ดังนั้น เราต้องมีวิถีชีวิตที่ 
ตั้งใจไม่มีบาปโดยฤทธ์ิเดช 
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

แล้วเราก็จะมีวิถีชีวิตแห่งการเกิดผล
เหมือนที่พระธรรมยอห์นบทที่ 15 

ได้กล่าวไว้นั้น 
 อะไรคือความบาปที่ขวางกั้น
ระหว่างเรากับพระเจ้ า  ให้ เรา
จัดการเสีย? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 พิจารณาถึงชีวิตของเราในด้าน
ต่างๆ ทั้งครอบครัว การเงิน การ 
ท างาน ชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการ
รับใช้ เราเกิดผลและประสบความ 
ส าเร็จหรือไม่ ถ้าไม่ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านใดก็ตาม เป็นไปได้หรือไม่ที่มี
อุปสรรคความบาปขวางกั้นอยู่ ให้เรา
ใช้เวลานี้กับพระเจ้า ทูลถามพระเจ้า 
ทูลขอพระองค์ทรงเปิดเผย เมื่อเรา
ทราบแล้วให้เราสารภาพกับพระเจ้า
ด้วยความจริงใจ ตั้งใจกลับใจใหม่ 
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และทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานก าลังให้กับเราในการที่จะ
เดินชีวิตกับพระองค์ด้วยความ
บริสุทธิ ์
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน   
ฮักกัย 2:20-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม ฮักกัย 2:20-23 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 23 แหวนตราถูกใช้เพื่อยืนยัน
ถึงสิทธิอ านาจและความหนักแน่น
ของจดหมาย  
 มัน ใช้ แทนลายเซ็น โดยการ
ประทับลงบนครั่ งที่หยดไว้บน
จดหมายที่เขียนไว้  
 พระเจ้าทรงยืนยันและทรงรักษา 
พระสัญญาที่จะประทานพระมา-   
ซีฮามาทางพงศ์พันธุ์ของดาวิด 
(มธ.1:12) 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อ 23 ค าพยากรณ์ของฮักกัยที่มี
มาถึงประชาชนเน้นให้พวกเขาจัด 
ล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตให้ถูกต้อง ให้พวกเขาเลิก
กังวล และกระตุ้นพวกเขาให้สร้าง
พระวิหารขึ้นใหม่  
 เช่นเดียวกันกับพวกเขา เราก็
มักจะให้ความสบายส่วนตัวของเรา
เป็นเรื่องส าคัญอันดับแรกและให้
มันเข้ามาแทนที่การงานของพระ
เจ้าและแทนที่การนมัสการอย่าง
ถูกต้อง  
 แต่พระเจ้าทรงพอพระทัยและ
ทรงสัญญาที่จะประทานก าลังให้
เราและพระองค์จะทรงน าเราเมื่อ
เราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งของชีวิต 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 23  และการตอบสนอง 
พระเจ้ าทรงจบพระด ารั สของ
พระองค์ที่มีมาถึงเศรุบบาเบลด้วย
การยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ‚เรา
ได้เลือกสรรเจ้า‛  
 พระเจ้าทรงยืนยันเช่นนี้กับเรา
เหมือนกัน พระเจ้าทรงเลือกเรา  

แต่ละคน (อฟ.1:4) ความจริงเรื่อง
นี้น่าจะท าให้ เราเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในสายพระเนตรพระเจ้าและ
กระตุ้นเราให้รับใช้พระองค์  

เม่ือเรารู้สึกท้อแท้  
จงเตือนตัวเองว่า  

“พระเจ้าทรงเลือกสรรเรา” 
 นี่คือท่าทีที่พระเจ้าทรงมองเรา 
เรามีคุณค่าในสายพระเนตรของ
พระองค์ ไม่ว่าคนอื่นจะมองเรา
อย่างไร แง่บวกหรือแง่ลบ หรือเรา
จะรู้สึกถึงตัวเราเองอย่างไร ไม่
ส าคัญ แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรเรา 
เรามีคุณค่าและมีความส าคัญใน
สายพระเนตรของพระองค์  

ดังนั้นอย่าให้ซาตานหลอกเรา  
แต่จงยึดมัน่ในความจริงของพระเจ้า 

เราเป็นลูกของพระองค์  
เราเป็นที่รักของพระองค์ 

 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานและสรรเสริญพระ
เจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
พระองค์ทรงปั้นเรามาตั้งแต่เราอยู่
ในครรภ์มารดา พระองค์ทรงรู้จัก 
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เราอย่างดี ให้เราสรรเสริญพระองค์
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 139 อย่าง
ใคร่ ครวญด้ วยหั ว ใจที่ เทิ ดทูน
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อให้ความหวัง
แก่ประชากรของพระเจ้า โดยเปิด 
เผยถึงการปลดปล่อยจากพระเจ้า 
ที่จะมาถึงในอนาคตผ่านทางพระ-
มาซีฮา 
 

ผู้เขียน : เศคาริยาห์ 
 

เบื้องหลัง : พวกเชลยกลับจาก
บาบิโลนเพื่อสร้างพระวิหารอีกครั้ง 
แต่งานก่อสร้างถูกขัดขวางและ
หยุดกลางคัน ฮักกัยและเศคาริ -
ยาห์จัดการเรื่องการก่อสร้างและ  
ให้ก าลังใจประชาชนให้สร้างต่อ  
จนเสร็จ  
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (9:9,10) 
“ 9 ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริง
อย่างยิง่เถิด โอ บตุรีแห่งเยรซูา-
เลม็เอ๋ย จงโห่ร้อง ดเูถิด กษตัริย ์

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เข้าใจพระธรรม 
เศคาริยาห์ 
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ของเธอเสด็จมาหาเธอ  ทรง
ความยุติธรรมและความรอด 
พระองคท์รงอ่อนสุภาพและทรง
ลา ทรงลกูลา 
10 เราจะก าจดัรถรบเสียจากเอฟ- 
ราอิม และม้าเสียจากเยรซูาเลม็  
ธนูสงครามถูกก าจัดเสียด้วย 
และท่านจะบญัชาสันติให้มีแก่
ประชาชาติทัง้หลาย อาณาจกัร
ของท่านจะมีจากทะเลน้ีไปถึง
ทะเลโน้น และจากแม่น ้ านัน้ไป
ถึงสดุปลายพิภพ” 

พระธรรมเศคาริยาห์เป็นพระ-
ธรรมเล่มท้ายๆ ในพันธสัญญาเดิม
และอยู่ในหมวดที่เรียกว่า ‚ผู้เผย
พระวจนะน้อย‛ ในฐานะที่เศคา-   
ริยาห์เป็นหนึ่งในสามของผู้ เผย
พระวจนะยุคหลังการเป็นเชลย (ผู้
เผยพระวจนะอีกสองคนที่อยู่ยุค
เดี ย วกันกับ เขาคื อฮั กกั ยและ
มาลาคี) เศคาริยาห์จึงดูแลชาวยิว
ที่เหลืออยู่ซึ่งเดินทางกลับมายูดาห์
เพื่อสร้างพระวิหารและชนชาติของ
พวกเขาขึ้นมาใหม่ เศคาริยาห์ให้

ก าลังใจประชาชนให้พวกเขาสร้าง
พระวิหารให้เสร็จเช่นเดียวกับ
ฮั ก กั ย  แ ต่ ค า พู ด ข อ ง เ ข า มี
ความหมายมากกว่าก าแพงที่จับ
ต้องได้และสถานการณ์ในขณะนั้น 
เศคาริยาห์กล่าวถึงพระมาซีฮาผู้ซึ่ง
พระเจ้าจะทรงส่งมาเพื่อกอบกู้
ประชากรของพระองค์และปกครอง
เหนือโลกผ่านทางนิมิตพร้อมกับ
บอกรายละเอียดของนิมิตด้วย พระ
ธรรมเศคาริยาห์เป็นพระธรรมใน
หมวดผู้เผยพระวจนะที่ส าคัญที่สุด
เล่มหนึ่งเพราะมีรายละเอียดอ้างอิง
ถึงพระมาซีฮา ซึ่งกลายเป็นความ
จริงในชีวิตของพระเยซูคริสต์ เขา
กล่าวว่าการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่
เป็นเพียงฉากแรกของตอนจบที่  
จะมาถึงและต้อนรับเข้ายุคพระมา-
ซีฮา เศคาริยาห์ประกาศพระวจนะ
ที่ให้ความหวังแก่คนที่เคยตกเป็น
เชลยว่า จอมกษัตริย์ของพวกเขา
ก าลังเสด็จมา! 

พระเยซูคือพระมาซีฮาเป็น ‚ผู้
ปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่‛ ของอิสราเอล 
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ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เราต่าง
จากคนที่ฟังเศคาริยาห์ในยุคนั้น
ตรงที่เราสามารถมองย้อนกลับไป
ดูการรับใช้และพันธกิจของพระ -
คริสต์ได้  

เมื่อเราศึกษาการพยากรณ์
ของเศคาริยาห์  เราจะเห็นราย 
ละเอียดของชีวิตพระคริสต์ที่ถูก
บันทึกไว้ล่วงหน้า 500 ปีก่อนจะ
กลายเป็นจริง จงอ่านและย าเกรง
พระเจ้าของเราผู้ทรงรักษาสัญญา
ของพระองค์  นอกจากนี้ ยั งมี
ข้อความเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่
เป็นจริงด้วย  ซึ่งก็คือการกลับมา
ครั้งที่สองของพระคริสต์ตอนสิ้นยุค 
ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระธรรมเล่มนี้ 
ให้คิดถึ งสิ่ งต่ างๆ ที่แฝงอยู่ ใน
เหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 
‚จอมกษัตริย์ของเราก าลังเสด็จ 
มา‛ และพระองค์จะทรงปกครอง
ตลอดไป 

 
 
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 1:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 1:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
เศคาริยาห์เกิดในช่วงที่ชาวอิสรา-
เอลเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลน ตอนที่
เขากลับไปเยรูซาเล็มในปี 538 
ก่อน ค.ศ. เขายังหนุ่มอยู่  
 กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรง
รบชนะบาบิโลนในปี 539 และทรง
ออกราช กฤษฎีกาอนุญาตให้เชลย
ที่ถูกน าตัวมาบาบิโลนกลับบ้าน
เกิดเมืองนอนของตนได้  
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 เศคาริยาห์และฮักกัยเป็นเชลย
กลุ่มแรกที่กลับคืนถิ่น  
 เศคาริยาห์รับใช้ในฐานะผู้เผย
พระวจนะและปุโรหิตในช่วงเวลา
เดียวกับผู้ เผยพระวจนะฮักกัย 
(520-518 ก่อน ค.ศ.)  
 การเผยพระวจนะครั้งแรกของ
เขาเกิดขึ้นหลังการเผยพระวจนะ
ครั้งแรกของฮักกัยสองเดือน 
 เศคาริยาห์ท าสิ่งเดียวกับฮักกัย
คือ เขาให้ก าลังใจประชาชนให้
สร้างพระวิหารต่อไป ซึ่งการก่อ -
สร้างหยุดชะงักมาเกือบ 15 ปีแล้ว  
 เศคาริยาห์ต่อสู้กับความเย็นชา
ฝ่ายวิญญาณของประชาชน ความ
สิ้นหวังเพราะแรงกดดันจากศัตรู 
และความท้อแท้กับรากฐานพระ
วิหารที่มีขนาดเล็กกว่าที่ควร  

การไม่จัดล าดับความส าคัญ 
ฝ่ายวิญญาณในปัจจุบัน  

ก็ขัดขวาง 
พระประสงค์ของพระเจ้าเช่นกัน 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  

ข้อ 2-6 
‚ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น‛ เป็นสุภาษิต
ที่เราคุ้นเคย สุภาษิตนี้บอกเป็นนัย
ว่าเด็กๆ โตขึ้นมาก็จะเป็นเหมือน
พ่อแม่  
 แต่ในที่นี้พระเจ้าทรงเตือนอิสรา-
เอลว่า อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษ
ของพวกเขา ซึ่งไม่เชื่อฟังพระองค์
และต้องเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นั้นคือ 
ต้องถูกลงโทษ  

เราต้องรับผิดชอบ 
การกระท าของเราต่อหน้าพระเจ้า 
เราไม่ได้จนมุมเพราะถูกพันธุกรรม

หรือสภาพแวดล้อมบังคับ  
เราจึงใช้ส่ิงเหล่านี้ 

เป็นข้ออ้างในการท าบาปไม่ได้  
 เรามีอิสระที่จะเลือก และเราแต่
ละคนต้องหันกลับมาหาพระเจ้า
และติดตามพระองค์ 
 เมื่อเราติดตามพระเจ้า ละทิ้ง
ความบาป ติดสนิทพระองค์ แล้ว
เราจะเกิดผลอย่างแน่นอนเหมือน
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ได้
กล่าวไว้  
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 อย่าให้ซาตานหลอกลวงเราให้
หาทางลัดแห่งความส าเร็จ หรือ
ยกตัวอย่างฉาบฉวยไม่ว่าคนนั้นจะ
เป็นใครก็ตาม อย่าให้เราถูกหลอก 
เพราะที่สุดนั้นคือความล้มเหลว 
 เราได้ตัดสินใจ และตั้งใจที่จะ
ติดตามพระเจ้าหรือไม่ และเราท า
อย่างไรบ้าง? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระเจ้าว่า ทุกครั้งที่เรา
เฝ้าเดี่ยว ท า QT นั้น ทูลขอพระ
เจ้าตรัสกับเราให้เรารู้ว่า ในวันนี้ 
อะไรคือสิ่งที่เราต้องท า อะไรที่เรา
ต้องกลับใจหรือไม่ และทูลขอพระ
เจ้าทรงน าในชีวิตของเราทุกๆ วัน
เพื่อเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่
พระองค์เสมอและตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 9 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 1:7-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 1:7-
17 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 7-17 ชายที่ยืนอยู่ท่ามกลาง
ต้นน้ ามันเขียวคือ ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้า (1:11)  
 ม้าทั้งหลายและสีของพวกมัน
เป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงการมีส่วน
ร่วมของพระเจ้าในการปกครอง
โลกนี้  
 แม้ว่าม้าสีแดงมักมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับสงคราม และม้าสีขาว
มักจะเกี่ยวกับการได้ชัยชนะใน  

ที่ สุ ด  แต่ เ ร าก็ ไม่ สามารถรู้ ถึ ง
ความหมายที่แท้จริงของสีต่างๆ 
เหล่านี้ได้ 
 

ข้อ 12 พระเจ้ าทรงก าหนดให้
อิ ส ร า เ อ ล เป็ น เ ช ล ย เ จ็ ด สิ บ ปี 
(ยรม.25:11; 29:10)  
 ช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว 
และทู ตของพระ เจ้ าทู ลขอ ให้
พระองค์ทรงรีบท าตามพระสัญญา
ที่จะให้ประชากรของพระองค์กลับ
สู่เยรูซาเล็ม 
 

ข้อ 15            แม้ว่าชนต่างชาติที่
ไม่เชื่อพระเจ้าจะท าให้ประชากร
ของพระองค์ทุกข์ยากหนักกว่าที่
พระองค์ทรงตั้ งพระทัยไว้  แต่
พระองค์ก็มีฤทธิ์อ านาจที่จะยับยั้ง
พวกเขา  
 พระเจ้าทรงยืมมือชนชาติเหล่านี้
เพื่อลงโทษความบาปของประชา-
กรของพระองค์ แต่เมื่อชนชาติ
เหล่านี้ท าเกินไปจากแผนการของ
พระองค์โดยพยายามท าลายอิสรา-
เอลให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ พระองค์ก็จะ
ทรงเข้าแทรกแซงสถานการณ์นั้น 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 13  และการตอบสนอง 
ขณะที่ประชากรของพระเจ้าเป็น
เชลยอยู่ในบาบิโลน พวกเขาด าเนิน
ชีวิตอยู่ภายใต้การพิพากษาเป็น
เวลาเจ็ดสิบปี แต่พระเจ้าทรงปลอบ 
โยนและยืนยันกับพวกเขาที่นี่  
 พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเรา
กลับมาหาพระองค์ พระองค์จะทรง
รักษาเราให้หาย (ฮชย.6:1)  

ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดและซอกซ้ า 
เพราะเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเรา 

จงหันมาหาพระเจ้า 
เพื่อให้พระองค์รักษาและปลอบใจเรา 
 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความรัก และทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความชอบธรรมและยุติธรรมด้วย 
พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตาม   
ใจเรา ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักพระ -
ลักษณะของพระองค์  
 และเมื่อ เราอธิษฐานนั้น เรา  
ต้องอธิษฐานตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ด้วย และพระองค์จะทรง
ตอบค าอธิษฐานนั้นๆ 

 มีกี่ ค รั้ งที่ เ ร าอธิษ ฐานแล้ วดู
เหมือนพระเจ้าไม่ตอบเรา ให้เรา
พิจารณาว่า เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น?  
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ เรา
เข้าใจและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น  
ทูลต่อพระองค์ว่า ทุกครั้งที่เราเฝ้า
เดี่ยว อธิษฐานกับพระองค์นั้น  
ขอพระองค์ทรงเมตตาเราให้เข้าใจ 
รู้จักพระองค์และรู้น้ าพระทัยของ
พ ร ะ อ ง ค์ ม าก ขึ้ น  เ พื่ อ เ ร า จ ะ
อธิษฐานและด าเนินชีวิตถูกต้อง
ตามน้ าพระทัยของพระองค์นั้น  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 10 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 1:18-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 1:18-
21 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ18-21 
เขาสัตว์ทั้งสี่หมายถึงชาติมหา - 
อ านาจสี่ชนชาติที่กดขี่อิสราเอล 
ได้แก่ อียิปต์ อัสซีเรีย บาบิโลน 
และเปอร์เซีย  
 ช่างฝีมือสี่คน (1:20) หมายถึง
ชนชาติต่างๆ ที่เคยชนะศัตรูของ
อิสราเอล พระเจ้าทรงใช้พวกเขา
มาล ง โ ทษช าติ ที่ ก ดขี่ ข่ ม เห ง
ประชากรของพระองค์ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 20 และการตอบสนอง 
แม้พระเจ้าจะทรงใช้ชนชาติต่าง ๆ 
มาลงโทษประชากรของพระองค์
และเตือนสติพวกเขา แต่เมื่อชน
ชาติ เหล่านั้นท าเกินขอบเขตที่ 
พระเจ้าทรงอนุญาต พระองค์ก็จะ
ทรงแทรกแซง เพราะพระองค์ทรง
รั กและปกป้อ งประชากรของ
พระองค์เสมอ  
และเช่นเดียวกันกับที่เราท าบาป 
พระเจ้าก็จะทรงเตือนสติเรา 

ลงโทษเรา 
เพื่อให้เรากลับมาหาพระองค์  
แต่เราต้องตระหนักเสมอว่า  

พระเจ้ายังทรงรักเรา 
 และปกป้องเราอยู่เสมอ ดังนั้น 
 จงให้เรารีบกลับมาหาพระองค์

ก่อนที่จะสายเกินไป 
 เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรั กของพระองค์ 
ส าหรับความเป็นห่วงเป็นใยที่
พระองค์ทรงมีต่อเราแม้ว่าเราจะ
เดินออกห่างจากพระองค์ก็ตาม 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จเข้ามาครอบครองชีวิต
ของเรา ให้ชีวิตของเราเต็มล้นด้วย
พระวิญญาณของพระองค์ เพื่อเรา
จะมีชีวิตอยู่ที่ติดสนิทกับพระองค์ 
ไม่ห่างไปจากพระองค์เลย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 11 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 2:1-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 2:1-8 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ1 ชายที่ถือสายวัดเป็นสัญลักษณ์ 
ของความหวังในการสร้างกรุงเยรู-
ซาเล็มและฟื้นฟูชีวิตของประชากร
ขึ้นใหม่ ชายคนนี้วัดเพื่อก าหนด
ขอบเขตของรากฐานของเมืองนั้น  
 

ข้อ 6,7      เชลยชาวอิสราเอล
จ านวนมากไม่กลับกรุงเยรูซาเล็ม 
เพราะพวกเขาอยากอยู่กับความ
มั่นคงและความมั่นคงที่ได้รับใน 
บาบิโลน 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 แต่เศคาริยาห์เตือนพวกเขาให้
ออกจากบาบิโลนโดยเร็ว เพราะ 
บาบิโลนก าลังจะถูกท าลาย และ
เพราะวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามของ
บาบิโลนท าให้ประชากรของพระ-
เจ้าลืมความส าคัญฝ่ายวิญญาณไป  
 ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ฟัง   
ค าเตือนนี้และยังคงอาศัยอยู่ใน   
บาบิโลน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 8 และการตอบสนอง 
ผู้เชื่อทุกคนมีค่าส าหรับพระเจ้า 
(สดด.116:15) พวกเขาเป็นบุตร
ของพระองค์ (สดด.103:13) การ
ปฏิบัติต่อผู้เชื่อคนใดคนหนึ่งไม่ดี 
ก็เท่ากับปฏิบัติต่อพระเจ้าไม่ดี
เช่นกัน  
 เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงบอก
สาวกของพระองค์ว่า เมื่อเราช่วย
ผู้อื่น เราก็ก าลังช่วยพระองค์ด้วย 
เมื่อเราเฉยเมยหรือท าร้ายผู้อื่น เรา
ก็ก าลังเฉยเมยและท าร้ายพระองค์
เช่นกัน (มธ.25:34-46)  

ดังนั้นเราต้องระวัง 
เพราะว่าเราปฏิบัติต่อผู้เชื่ออย่างไร  

แสดงว่านั่นเป็นวิธี 
ที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าด้วย 

 ให้เราทบทวนดูว่าตัวเราเองมี
ท่าทีและเราปฏิบัติต่อผู้เชื่อในพระ-
เจ้าซึ่งก็คือพี่น้องในคริสตจักรของ
เราอย่างไรบ้าง เรามองเขาแบบพี่
น้องที่พระเจ้ารักเขาหรือไม่ เราให้
เกียรติกับเขาแบบที่พระเจ้าให้
เกียรติเขาหรือไม่? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศสดุดีบทที่ 133 
ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นน้ าหนึ่ง
ใ จ เ ดี ย ว กั น กั บพี่ น้ อ ง  ใ ห้ เ ร า
อธิษฐานจากพระธรรมตอนนี้
จนกระทั่ ง เ ร าสั มผั ส ว่ า  หั ว ใ จ    
ของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้อง
อย่างนั้นจริง ๆ  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 2:9-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 2:9-
13 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9-12  
“เรา” (2:9) อาจจะหมายถึงพระ
มาซีฮา ซึ่งในที่สุดแล้วพระองค์จะ
ทรงพิพากษาทุกคนที่กดขี่ข่มเหง
ประชากรของพระเจ้า  
 พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทับ
อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง ป ร ะ ช าก ร ข อ ง
พระองค์ และตรัสว่าชนชาติต่างๆ 
จะรู้จักพระองค์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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พระธรรมตอนนี้ ในข้อ 11,12 
และการตอบสนอง 
พระเจ้าไม่ทรงลืมพระด ารัสที่มีต่อ
อับราฮัม ‚บรรดาเผ่าพนัธุ์ทัว่โลก 
จะได้พรเพราะเจ้า”  (ปฐก.12:3)  
 อับราฮัมเป็นบิดาของชนชาติ
อิสราเอล เขาได้รับพระสัญญาว่า
พงศ์พันธุ์ของเขาจะเป็นพรแก่   
คนทั้งโลก เนื่องจากพระเยซูซึ่ง
เป็นพระมาซีฮาเสด็จมา  
 พระสัญญานี้ก าลังจะเป็นจริง 
ประชาชนจากทุกชนชาติก าลังมา
หาพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ 
 เช่นเดียวกันกับที่เราก็ได้มาหา
พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ และ
เราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสัญญา
ของพระเจ้าที่จะท าให้พระพรของ
พระเจ้ามายังทั้งโลกนี้ด้วย  
 ดังนั้น เราจึงต้องอย่ามองตัวเอง
เล็กเกินไป ต่ าเกินไป จงขอบ - 
พระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรง   
ใช้เราในระดับใหญ่คือระดับโลก  
 
 

การเตรียมตัวของเราก็เพียง 
ติดสนิทกับพระองค์  
ให้เราอยู่ในพระองค์ 

และพระองค์ก็จะอยู่ในเรา และ
พระองค์ก็จะทรงสามารถใช้เราได้ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความจริงจาก
พระธรรมยอห์นบทที่  15 :1 -11 
ประกาศถึงการเกิดผลอันมาจาก
การที่เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์
ที่เป็นเถาองุ่น อธิษฐานจนกระทั่ง
พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็น 
ค าอธิษฐานของเราเองจากส่วนลึก
ในหัวใจของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 3:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที ่27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 3:1-4 
ช้าๆ  3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1  โยชูวาเป็นมหาปุโรหิตของ
อิสราเอลในช่วงที่ประชาชนส่วนที่
เหลือกลับมากรุงเยรูซาเล็มและเริ่ม
ซ่อมแซมก าแพงเมือง 
 

ข้อ 1-3 ซาตานกล่าวหาโยชูวา  
 ในที่นี้โยชูวาเป็นตัวแทนของชน
ชาติอิสราเอล ข้อกล่าวหานั้นตรง
จุด คือโยชูวาสวม ‚เสื้อผ้าสกปรก‛ 
(ความบาปทั้งหลาย) ยืนอยู่ที่นั่น 

แต่พระเจ้าทรงส าแดงพระเมตตา 
โดยตรัสว่าพระองค์ทรงเลือกที่จะ
ช่วยประชากรของพระองค์ แม้ว่า
พวกเขาจะท าบาป  
 ซาตานมักกล่าวหาประชาชน
เรื่องความบาปของพวกเขาต่อ 
หน้าพระเจ้าเสมอ (โยบ 1:6) แต่
มัน เข้าใจความกว้างใหญ่ของพระ 
เมตตาและการให้อภัยที่พระเจ้ามี
ต่อผู้เชื่อผิดไปอย่างถนัดใจ  
 ซาตานซึ่งเป็นเจ้าแห่งการกล่าว-
โทษจะถูกท าลายไปในที่สุด(วว.12: 
10) ในขณะที่ทุกคนที่เชื่อพระเจ้า
จะรอด (ยน.3:16)  
 เราต้องเตรียมตัวโดยทูลขอพระ-
เจ้าให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนบาปของ
เราออกไป และสวมคุณความดีของ
พระองค์แทน 
 
ข้อ 2 พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์
ด้วยไฟแห่งการทดลองครั้งยิ่งใหญ่
แต่พระองค์ทรงช่วยชนชาตินี้
ก่อนที่พวกเขาจะถูกท าลายหมด
สิ้นเหมือน “ดุ้นฟืนทีฉ่วยออกมา
จากไฟ” 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 2-4  และการตอบสนอง 
นิมิตของเศคาริยาห์แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าเราได้รับพระเมตตาของ
พระเจ้าอย่างไร  
 เราไม่ได้ท าอะไรเองเลย แต่พระ
เจ้ าท ร งถอด เสื้ อ ผ้ าที่ ส กปรก 
(ความบาป) ของเราทิ้ง แล้วเตรียม
เสื้อผ้าใหม่ สะอาด และสวยงาม
ให้แก่เรา (ความชอบธรรมและ
ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ดู 2คร.  
5:21; อฟ.4:24; วว.19:8)  
 สิ่งเดียวที่เราต้องท าคือกลับใจ
และทูลขอการอภัยจากพระเจ้า 
เมื่อซาตานพยายามท าให้เรารู้สึก
ว่าตัวเองสกปรกและไม่มีค่า  
 จ าไว้ว่าเสื้อผ้าแห่งความชอบ
ธรรมของพระคริสต์ที่สะอาดหมด
จดท าให้เรามีค่าพอที่จะเข้าใกล้
พระองค์ 
 ดังนั้น เราจึงไม่มีอะไรที่จะอวด
และหยิ่งได้เลย เราต้องพึ่งพระคุณ
ของพระเจ้าเท่านั้น  
 

เราได้ท าในส่ิงท่ีเราต้องท าหรือไม่ 
คือ การกลับใจ และทูลขอการอภัย
จากพระเจ้า ถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบนี้ 
เราจะเห็นการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ในชีวิตเราอย่างชัดเจน  
 เพราะความบาปถูกท าลายไป
โดยโลหิตของพระเยซู และเมื่อไม่
มีความบาปขวางกั้นเรากับพระเจ้า
แล้ว พระพรของพระเจ้าก็จะมายัง
เราง่ายดายมากขึ้น 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศการแสวงหา
การทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิต
ของเราจากสดุดีบทที่ 84 ให้เรามี
หัวใจแบบที่ผู้ เขียนสดุดีบทนี้ได้
อยากมีประสบการณ์ในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 
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วันที่ 14 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 3:5-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 3:5-
10 ช้าๆ  3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5-7 ‚เยซู‛ เป็นชื่อภาษากรีก
ของโยชูวา ซึ่งหมายความว่า ‚องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอด‛  
 โยชูวาคนนี้ เป็นคนละคนกับ
นักรบในพระธรรมโยชูวา  
 อย่างไรก็ตามทั้งนักรบโยชูวา
และมหาปุโรหิตโยชูวา ถูกมองว่า
เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูซึ่งเป็น   
พระมาซีฮา 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อ 7-10     ช่วงที่ชาวอิสราเอลตก
เป็นเชลย พวกเขาไม่มีปุโรหิต 
ดังนั้นพวกเขาจึงต้องตั้งปุโรหิตอีก
ครั้ง เมื่อกลับมากรุงเยรูซาเล็มแล้ว 
 ในนิ มิ ตนี้  โ ยชู ว า ได้ รั บกา ร
สถาปนาให้เป็นมหาปุโรหิต หน้าที่
หนึ่งของมหาปุโรหิตคือการถวาย
เครื่องบูชาในวันลบบาป เพื่อไถ่
บาปทั้งสิ้นของประชาชน  
 ปุโรหิตเป็นคนกลางระหว่าง  
พระ เจ้ าและชนชาติอิ ส รา เอล 
ดังนั้นเขาจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
พระมาซีฮาผู้ ก าลั งจะ เสด็จมา 
(อสย.11:1) พระองค์จะทรงเปลี่ยน
ระบบที่พระเจ้าใช้จัดการกับความ
บาปของประชาชน (ฮบ .10:8-14 
อธิบายรายละเอียดของเรื่องนี้)  
 พระเยซูซึ่งเป็นพระมาซีฮาทรง
เป็ น มหาปุ โ ร หิ ต ผู้ ท ร ง ถ ว า ย
พระองค์เองเพียงครั้งเดียวเพื่อ 
เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา  
 ในระบบใหม่นี้คริสเตียนทุกคน
เป็นปุโรหิตที่ถวายชีวิตที่บริสุทธิ์
และรับการช าระแล้วแด่พระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 8,9 และการตอบสนอง 
“กิง่” หมายถึงพระมาซีฮา  
 ศิลาที่มีเจ็ดเหลี่ยม มีความหมาย
ไม่ชัดเจน อาจจะหมายถึง  
[ 1 ]  องค์พระอั งกู ร  ในฐานะที่
พ ร ะอ งค์ ท ร ง เป็ นศิ ล าซึ่ ง เป็ น
รากฐานของพระวิหาร  
[2] ศิลาที่โมเสสตี แล้วมีน้ าไหล
ออกมาให้ชาวอิสราเอล(กดว.20:7-
11) หรือ  
[3] ระบบปุโรหิตฝ่ายวิญญาณที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่ในคริสตจักร (1ปต.2:5)  
 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นจริงใน
อีกหลายร้อยปีต่อมาผ่านทางพระ
เยซูคริสต์  
 พระเจ้าตรัสว่า ‚เราจะขจัดบาป
ของดินแดนนี้ภายในวันเดียว‛ และ
สิ่งนี้ก็เป็นจริงผ่านทางพระคริสต์ ผู้
ทรง ‚สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างความ
บาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอ คือคน
ชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรมเพื่อ
น าเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า‛  
(1ปต.3:18)  
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 เราจะลบล้างบาปด้วยตัวเราเอง
ไม่ได้ เราต้องยอมให้พระเจ้าขจัด
บาปนั้นผ่านทางพระคริสต์ 

“เราได้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพา 
การช าระบาปโดยโลหิต 

ของพระเยซูคริสต์หรือไม่?” 
ความหมายก็คือ  

หลังจากที่เรารับเชื่อแล้ว  
เม่ือเราท าบาปไปเราจะรีบกลับใจ 

สารภาพบาปกับพระเจ้า  
ทูลขอการช าระด้วย 

โลหิตของพระเยซูคริสต์โดยเร็ว 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ที่ทรง
ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลก
นี้เพื่อตายบนไม้กางเขน โลหิตของ
พระองค์หลั่งออกมา ไถ่เราพ้นจาก
ความบาปผิด ขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ท างานในใจของเรา ดลจิตดลใจเรา
ให้กลับใจ กลับมาหาพระองค์ และ
เชื่อไว้วางใจในพระองค์ อาเมน 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 15 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 4:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 4:1-6 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 คันประทีปทองค าพร้อมด้วย
น้ ามันและตะเกียงเจ็ดดวงที่อยู่บน
เชิงตะเกียง แสดงให้เห็นถึงน้ ามัน
ที่หล่อเลี้ยงอย่างไม่ขาดสาย  
 เห็น ได้ชั ดว่ าความสว่ างนั้ น
สะท้อนถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า  
 น้ ามันได้มาจากการบดมะกอก-
เทศและเติมลงในชามที่มีขี้ ผึ้ ง   
เพื่อผลิตแสงสว่าง  
 

 ต้ นมะกอก เทศสอ งต้ น เป็ น
สัญลักษณ์แทนต าแหน่งปุโรหิต
และกษัตริย์ 
 
ข้อ 6 เศรุบบาเบลได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบการสร้างพระ -
วิหารในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ (อสร.3: 
2,8; ฮกก.1:1; 2:23)  
 ในขณะที่ผู้เผยพระวจนะฮักกัย
และเศคาริยาห์ดูแลประชาชนใน
ด้านจิตวิญญาณและศีลธรรมเพื่อ 
ให้สร้างพระวิหารต่อไป เศรุบบาเบล
ก็เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง  
 ขณะที่พระวิหารก าลังจะเสร็จ ผู้
เผยพระวจนะให้ก าลังใจเศรุบ -
บาเบลและบอกเขาถึงวันที่ความ
เย็นชาฝ่ายวิญญาณและการกดขี่
จากต่างชาติจะหมดสิ้นไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 6 และการตอบสนอง 
หลายคนเชื่อว่า การที่คนเราจะ  
อยู่รอดในโลกนี้ได้ต้องแข็งแกร่ง 
แข็งแรง ไม่ยอมใคร และแข็งกร้าว 
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แต่พระเจ้าตรัสว่า ‚ไม่ใช่ด้วยก าลัง 
ไม่ ใช่ด้ วยฤทธิ์ อ านาจ แต่ โดย
วิญญาณของเรา‛  
 วลีส าคัญคือ ‚โดยวิญญาณของ
เรา‛ พระวิหารของพระเจ้าเท่านั้น
ที่น าสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์บรรลุผล
ส าเร็จ  
 แท้จริงแล้วพวกเชลยชาวอิสรา-
เอลที่กลับบ้านเกิดเมืองนอนต่างก็
อิดโรย เพราะถูกศัตรูข่มขู่รังแก 
เหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ และอยู่ ใน
สภาพยากจน แต่พวกเขามีพระเจ้า
อยู่เคียงข้าง!  

ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า  
จงอย่าไว้วางใจในก าลัง 
ความสามารถของตัวเอง 

 แต่จงพึ่งพาพระเจ้าและท างาน 
โดยอาศัยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ  
 เรามีวิถีชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณ-
บริสุทธ์หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่
ประทานก าลังให้กับเราในการ
ด าเนินชีวิตในทุกๆ วัน อธิษฐาน
ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราที่เราจะมี
วิถีชีวิตที่พึ่งพาพระองค์มากขึ้น 
เพื่ อ เ ร าจะมี ปร ะสบการ ณ์กั บ
พระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 4:7-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 4:7-
14 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 9 พระวิหารสร้างเสร็จในปี 
516 ก่อน ค.ศ. (อสร.6:14,15) 
 

ข้อ 14 บุคคลทั้งสองนี้ได้รับการ
เจิม อาจจะเป็นพระโยชูวาและ 
เศรุบบาเบล เขาทั้งสองถูกแต่งตั้ง
ไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะ  
 นอกจากนั้นในพระธรรมวิวรณ์ 
11:3 กล่าวว่ามีพยานสองคนมา
เพื่อ เผยพระวจนะแก่ชนชาติทั้ง-
หลายในยุคภัยพิบัติ พยานสอง   
คนนี้จะถูกฆ่าแต่จะฟื้นขึ้นมาอีก 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

ข้อ 10 และการตอบสนอง 
ผู้อาวุโสชาวยิวจ านวนมากรู้สึกห่อ
เหี่ยวใจ เมื่อรู้ว่าขนาดและความโอ่
อ่าของพระวิหารหลังใหม่เทียบ
ไม่ได้กลับพระวิหารหลังก่อนที่
สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์โซโลมอน  
 แต่สิ่งที่ใหญ่และงดงามกว่าไม่ได้
แปลว่าดีกว่าเสมอไป สิ่งที่เราท า
เพื่อพระเจ้าอาจดูเล็กน้อยและไม่
ส าคัญอะไรในขณะนั้น แต่พระเจ้า
ทรงชื่นชมในสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์
ไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่ใหญ่โตเสมอไป  
 จงซื่อสัตย์ ในการท าสิ่ ง เล็กๆ 
น้อยๆ เริ่มจากจุดที่เราอยู่และสิ่งที่
เราท าได้ แล้วมอบผลไว้กับพระเจา้ 

อะไรคือส่ิงท่ีพระเจ้า 
ทรงมอบให้กับเราขณะนี้  

ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือใหญ่โต 
อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น  

และอย่าดูถูก  
ให้เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่  
และพระเจ้าจะทรงใช้ จะทรง 

ขยายตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 

อธิษฐาน 
 คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ส่วนตัว 
สุขภาพร่างกาย ความสามารถ 
ทักษะ สติปัญญา เงินทอง กิจการ
การค้า การงาน เวลา เพื่อนๆ 
คริสตจักร ให้ เรามอบถวายกับ 
พระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรงโปรดใช้
เพื่อพระองค์ทรงพอพระทัย เพื่อ
อาณาจักรของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห์  5 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ใน  
ข้อ 6 “เอฟาห”์ ในพระคัมภีร์ฉบับ
อมตธรรมร่วมสมัยแปลว่า ‚ถังตวง‛ 
 

ข้อ 1-9     หนังสือม้วนที่บินได้มี
ค าพิพากษาคนเหล่านั้นที่ละเมิด
บทบัญญัติของพระเจ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนขี้ขโมยและโกหก  
(5:1-4)  
 หญิงที่นั่งในถังตวงเป็นตัวแทน
ของความชั่วร้าย  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 ดังนั้นนิมิตนี้ แสดงให้ เห็นว่ า    
ไม่เพียงแต่จะถูกลงโทษอย่างหนัก
เท่านั้น (นิมิตหนังสือม้วนบินได้) 
แต่จะถูกท าลายให้สูญสิ้นไปทีเดียว 
(นิมิตผู้หญิงในถังตวง 5:6-9) 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ใน ข้อ 9-11 
ผู้ หญิ ง ใ นถั ง ต ว งถู ก ยก ไปยั ง 
‚ดินแดนบาบิโลน‛ ซึ่งเป็นสถานที่
ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ 
กลางการกราบไหว้รูปเคารพและ
ความชั่วร้ายของโลก  
 ภาพของผู้ หญิ งคนนี้ ช่ วย ให้     
เศคาริยาห์เห็นว่าความชั่วร้ายและ
บาปจะถูกน าออกไปจากอิสราเอล 
และในวันหนึ่งบาปจะถูกก าจัดไป
จากโลก  
 เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์ พระ-
องค์ทรงท าลายอ านาจของความ
บาปและโทษทัณฑ์ของมัน  
 เมื่อเราเชื่อว่าพระคริสต์ทรงอภัย
บาปของเรา พระองค์ก็ทรงน าโทษ 

ของความบาปไป และทรงประทาน
ฤทธิ์เดชแก่เราเพื่อเราจะชนะความ
บาปในชีวิตของเราได้  
 เมื่ อพระคริ สต์ เสด็ จกลับมา 
พระองค์ทรงก าจัดบาปออกไปจาก
โลก และจะทรงให้มนุษย์มีชีวิตที่
มั่นคงตลอดไป  
 และแม้ในการด า เนินชีวิตใน   
โลกปัจจุบันนี้ ที่เราต้องเข้าใจว่า มี
เพียงฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้น 
ที่จะท าให้เราชนะฤทธิ์ของบาปได้  
ถ้ า เช่ นนั้ น เ ร าจึ งต้ อ งติ ดสนิ ท     
กับพระเจ้า มอบชีวิตของเราให้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง  
เราจึงจะมีวิถีชีวิตแห่งชัยชนะที่
ปราศจากบาปได้  
ถ้าเราคิดว่า เราสามารถชนะบาป

ด้วยล าพังตัวเราเองได้นั้น  
เราจะล้มลงในวันหนึ่ง  
จงติดสนิทกับพระเจ้า  
จงมอบชีวิตของเรา 

ให้พระวิญญาณบริสุทธ์ 
ครอบครองเราเถิด 

 



48 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระเยซูที่สิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขนแทนเรา ไถ่ความบาป
ผิดของเรา และขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ทรงอยู่กับเรา และประทานก าลัง
ให้กับเราในการด า เนินชี วิตที่
บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ 
 อีกครั้งหนึ่งที่ให้เรามอบถวาย
ชี วิ ต ข อ ง เ ร า ให้ พ ร ะ วิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงครอบครองเราทั้งหมด 
ให้ทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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วันที่ 18 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 6:1-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 6:1-8 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ใน ข้อ 8 และการตอบสนอง 
ม้าด าที่ ไปทางเหนือได้น าการ
พิพากษาของพระเจ้าไปยังดินแดน
ทางเหนือ  
 พระเจ้าทรงพิโรธต่อความบาป
และต่อคนชั่ว (สดด.7:11) และพระ
พิโรธของพระองค์แสดงออกในรูป
ของการพิพากษา  

 ไม่ว่าเราจะชอบเน้นเรื่องความ
รักและพระเมตตาของพระเจ้า  
มากเพียงใด แต่พระพิโรธและการ
พิพากษาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
พระลักษณะแห่งความชอบธรรม
ของพระองค์  
 ถ้าเรามีบาปที่ยังไม่ได้สารภาพ
หรือยังมีนิสัยบาปในชีวิตของเรา 
จงสารภาพบาปและหันหลังในมัน  

การสารภาพบาป 
น ามาซึ่งพระเมตตาของพระเจ้า  

ส่วนการไม่ยอมกลับใจ 
ก็น าการพิพากษาลงโทษ 

ของพระองค์มาถึงเราเช่นกัน 
 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สมดุลย์ 
พระองค์ทรงมีทั้ งความรักและ
ความชอบธรรม พระองค์ทรงรัก
คนบาป แต่ทรงเกลียดความบาป 
เมื่อเราท าบาป พระเจ้าทรงรักเรา
ให้ โ อ ก าสกั บ เ ร าที่ จ ะ ก ลั บ ใ จ  
ทิ้งความบาป สารภาพกับพระองค์ 
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
จะทรงยกบาปของเราจนหมด  
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 แต่ถ้าเราไม่ยอมกลับใจ เดินอยู่
ในความบาปนั้น เราก็ต้องรับผล
ของความบาปอย่างแน่นอน ดังนั้น
อย่างเล่นกับความบาป เพราะ
อันตรายอย่างยิ่ง 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระทัยของพระ-
เจ้าทรงอยู่ในเรา ให้เรารังเกียจ
ความบาป ทูลขอพระเจ้าที่เราจะมี
ความรู้สึกแบบพระองค์ เพื่อเราจะ
ด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์
ตลอดไป เพื่อเราจะเกิดผลเป็นที่
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 19 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 6:9-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
6:9-15 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9-15 
นิมิตนี้เกี่ยวกับพระมาซีฮาผู้ทรง
เป็นกษัตริย์และปุโรหิต  
 ในสมัยที่อิสราเอลปกครองโดย
กษัตริย์และในช่วงที่พวกเขากลับ
จากการเป็นเชลยแล้ว ยูดาห์แบ่ง
การปกครอง เป็ น สองฝ่ ายคื อ 
กษัตริย์ปกครองการบ้านการเมือง 
และมหาปุ โ รหิตปกครองฝ่ าย
ศาสนา กษัตริย์และปุโรหิตมัก     
จะตกต่ าลงเสมอ  

 พระเจ้าก าลังตรัสกับเศคาริยาห์
ว่าผู้หนึ่งที่คู่ควรกับมงกุฎจะเสด็จ
มาปกครองทั้งในฐานะกษัตริย์และ
ในฐานะปุโรหิต (‚เขาจะเป็นทั้ง
กษัตริย์และปุโรหิตอย่างกลม - 
กลืน‛) นี่ เป็นการรวมหน้าที่ เข้า
ด้วยกันซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ใน
สมัยนั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ข้อ 

15 และการตอบสนอง 
พระสัญญาของพระเจ้าบางประการ 
มีเง่ือนไข คือเราต้องเชื่อฟังพระองค์ 
เพื่อจะได้รับพระสัญญาเหล่านั้น 
 การสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เรียก 
ร้องให้เชื่อฟังทุกรายละเอียด พระ-
เจ้าจะทรงปกป้องประชากรตราบ
เท่าที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์  
 เราจะไม่ได้รับพระพรหากเรา
เชื่อฟังพระเจ้าเป็นครั้งคราว ซึ่ง
เป็นอาการที่เกิดจากการทุ่มเทให้
พระเจ้าเพียงครึ่งใจ  
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พระพรมากมายของพระเจ้ามาถึงเรา
เพราะเราเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด  

การเชือ่ฟังเป็นครั้งคราว 
ท าให้เราไม่ได้รับพระพร 
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

 สิ่งที่เราควรเป็นคือ เราควรมีวิถี
ชีวิตที่มีความเชื่อ นั่นหมายความ
ว่า อย่านับถือพระเจ้าเป็นเพียง
ศาสนาหรือหลักการด าเนินชีวิต
เท่านั้น แต่ให้เรารับพระเจ้าเข้ามา
ในชีวิตของเรา เป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของ
เราจริงๆ   

ในเชิงปฏิบัติคือ  
เราต้องติดสนิทกับพระองค์ทุกวัน 

พูดคุยกับพระองค์ทุกวัน  
ทุกๆ วันที่ด าเนินชีวิตนั้น 

เราต้องปรึกษาพระองค์เสมอ 
  เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 
พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงมี
ความรู้ สึ กด้วยที่ เ ราต้องสนใจ
พระองค์ เหมือนที่เราต้องการให้
ผู้อื่นสนใจเราด้วย 
 
 

 เราได้จัดเวลาเข้าเฝ้าพระองค์
ทุกๆ วันหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 27 อธิษฐานจนกระทั่ง
พระธรรมบทนี้ เป็นค าอธิษฐาน
ส่วนตัวของเราต่อพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 20 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 7:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 7:1-7  
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
ปีที่สี่แห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส 
ตรงกับปี 518 ก่อน ค.ศ.  
 ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมาประชาชน
ได้ถืออดอาหารในเดือนสิงหาคม 
เพื่อระลึกถึงการล่มสลายของกรุง
เยรูซาเล็ม แต่เมื่อกรุงเยรูซาเล็ม
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ประชาชนจึงพา
กันไปยังพระวิหารเพื่อถามว่าพวก
เขายังต้องถืออดอาหารประจ าปี
ต่อไปหรือไม่  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 พระเจ้าไม่ได้ตอบค าถามพวก
เขาโดยตรง แต่พระองค์ทรงบอก
พวกเขาว่าการกระท าที่ยุติธรรม
และมีเมตตาส าคัญกว่าการถืออด
อาหาร สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการ
จากประชากรคือให้พวกเขาผดุง
ความยุติธรรมที่แท้จริง มีเมตตา 
และสงสารคนที่อ่อนแอ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 5-7 และการตอบสนอง 
ก้นบึ้ งหัวใจชาวอิสราเอลไม่ได้
ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะมีคาม
สัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้า  
 เศคาริยาห์บอกว่าพวกเขาถืออด
อาหารด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้อง พวก
เขาไม่ได้กลับใจหรือนมัสการพระ
เจ้าอย่างแท้จริง พวกเขาถืออด
อาหา รและ ร้ อ ง ไห้ ค ร่ า ค ร วญ
ระหว่างที่ตกเป็นเชลยโดยไม่มี  
พระเจ้าในความรู้สึกนึกคิดแม้    
แต่น้อย และไม่ได้ส านึกในความ 
ผิดบาปที่เป็นเหตุให้พวกเขาต้อง
ตกเป็นเชลยตั้งแต่แรก  

เม่ือเราไปคริสตจักร นั่งอธิษฐาน
หรือสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ 

เราท าส่ิงเหล่านี้จากใจ 
หรือท าเพื่อผลประโยชน์  
พระเจ้าตรัสว่าการนมัสการ 

ที่ไม่ปรารถนาจะรู้จักและรักพระเจ้า
จะน ามาซึ่งความหายนะ 

 ท่าทีเป็นสิ่งที่ส าคัญที่น าหน้าการ
กระท า บางคนอาจจะมีการกระท า
ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้มาจากท่าทีภายในก็
ไม่มีประโยชน์ 
 ให้เราทบทวนทุกพฤติกรรมของ
เราว่า เบื้องหลังการกระท านั้นคือ
อะไร ถูกต้องหรือไม่? เช่น การไป
นมัสการที่คริสตจักร การถวาย
ทรัพย์ การเฝ้าเดี่ยว การช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็นต้น 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงตรวจ 
สอบความคิดของเราจากพระธรรม 
สดุดี 139:23-24 ที่กล่าวว่า 
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 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงค้นดขู้า
พระองคแ์ละทรงทราบจิตใจของ
ข้าพระองค์   ขอทรงลองข้ า
พระองคแ์ละทรงทราบความคิด
ของข้าพระองค์ และทอดพระ-
เนตรว่ า มีทางชั ว่ ใดๆในข้า
พระองค์หรือไม่  และขอทรงน า
ข้าพระองค์ไปในมรรคานิรนัดร์”  
และถ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยอะไร
ของเราที่ไม่ถูกต้อง ทูลขอพระเจ้า
ทรงเปลี่ยนเรา และประทานก าลัง
ให้กับเราในการกระท าสิ่งที่ถูกต้อง
ต่อไป 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามอบความ
รักที่ เราได้รับนั้นกับทุกคนที่อยู่
รอบๆ เรา เพื่อความรักนี้จะส าแดง
ออกมาในชีวิตของเราและถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 7:8-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
7:8-12 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 11,12 และการตอบสนอง 
เศคาริยาห์อธิบายให้ประชาชนฟัง
ว่ าบรรพบุ รุษของพวก เขาน า 
พระพิโรธอันมหันต์ของพระเจ้ามา
เหนือพวกเขาเอง เพราะคนเหล่า- 
นั้นดื้อด้านกับพระเจ้า  
 ความบาปทุกประเภทเมื่อท าได้
ครั้งหนึ่งแล้ว จะกลายเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาในครั้งที่สอง เพราะใจ
ของเราแข็งกระด้างขึ้น เราท าบาป
เดิมซ้ าได้ง่ายขึ้น  

 ความเฉยชาหรือการไม่ใส่ใจกับ
ค าเตือนของพระเจ้าท าให้ใจของ
เราแข็งกระด้างขึ้นทุกครั้งที่เราท า
ผิด  
 จงอ่านพระวจนะพระเจ้าและ
น ามาใช้ในชีวิตของเรา การยอม
จ านนและไวต่อพระวจนะพระเจ้า
ช่วยท าให้ใจเราอ่อนโยนลงและ
ช่วยให้เราด าเนินชีวิตอย่างที่ควร
จะเป็น 
 เรามีท่าทีต่อความบาปอย่างไร
บ้าง? _____________________ 
__________________________
__________________________ 

ให้เราเป็นคนที่ไวต่อความบาป  
และไวต่อการสารภาพ  

จงอย่าให้หัวใจของเราด้านต่อ 
เสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เพราะนั่นเป็นส่ิงท่ีอันตรายอย่างยิ่ง 
และมันจะท าลายเราทุกส่ิงในที่สุด 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปก- 
ป้องเราโดยอธิษฐานจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 16  
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อธิษฐานหลายๆ รอบจนกระทั่ง
พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นค า
อธิษฐานโดยตรงของเราต่อพระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 8:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห์ 8:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 3     วันหนึ่งพระคริสต์จะ
ครอบครองอาณาจักรของพระองค์
บนโลก ประชาชนของพระองค์ทุก
คนจะอยู่กับพระองค์ที่นั่น  
 ความจริงข้อนี้น่าจะเป็นก าลังใจ
ให้เราที่จะรอคอยการครอบครอง
ของพระมาซีฮา 
 

ข้อ 4,5 ในยามทุกข์ยาก คนชรา
และเด็กทารกเป็นกลุ่มแรกที่ทุกข์
ทรมานและตายไป  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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 แต่ ใ นนิ มิ ต นี้ ค น สอ งกลุ่ ม นี้   
ปรากฏ อยู่เต็มท้องถนน และก าลัง
ท ากิจวัตรประจ าวัน นี่เป็นเครื่อง 
หมายที่แสดงถึงความสงบสุขและ
ความเจริญรุ่งเรืองในโลกใหม่ของ
พระเจ้า 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 6 และการตอบสนอง 
ชนหยิบมือที่ เหลืออยู่ คื อ เชลย  
กลุ่มเล็กๆ ที่กลับมาจากบาบิโลน
เพื่ อ ส ร้ า ง กรุ ง เย รู ซ า เล็ มแ ล ะ     
พระวิหารขึ้นใหม่  
 เนื่องจากพวกเขาดิ้นรนเพื่อให้มี
ชีวิตรอดในแผ่นดินนี้ พวกเขาจึง
ท้อแท้เพราะความขัดแย้งที่พวก
เขาต้องเผชิญอยู่บ่อยๆ จากชน -
ชาติเพื่อนบ้านที่ตั้งตัวเป็นศัตรู  
 มันเป็น เรื่ อ งยากที่ จะ เชื่ อว่ า    
วันหนึ่งพระเจ้าเองจะทรงครอบ-
ครองเมืองนี้และพวกเขาจะมีความ
สงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองใน
แผ่นดินนี้  
 

พระเจ้าของเราทรงฤทธานุภาพสูงสุด 
พระองค์ทรงท าได้ทุกส่ิง!  

เม่ือเราต้องเผชิญกับงานหรือ
สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ 

จงจ าไว้ว่า “ส าหรบัพระเจา้ 
ทุกสิ่งเปน็ไปได”้ (มธ.19:26) 

 อะไรคือความหวังใจของเรา 
อะไรคือที่พึ่ งของเรา ถ้ า เรามี
ความหวังใจหรือที่พึ่งอื่นนอกจาก
พระเจ้า เราจะพบกับความผิดหวัง
อย่างแน่นอน เพราะในโลกนี้ไม่มี
อะไรแน่นอนเลย อะไรที่คิดว่า
มั่นคง มันสามารถล้มได้หมด 
นอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็น
ความหวังใจ เป็นที่พึ่งพิง เป็นที่
ช่วยกู้อย่างนิรันดร์ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าในการ
ที่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย เป็นที่
ก าบังของเราที่มั่นคง จากพระธรรม
สดุดีบทที่ 91 อธิษฐานประกาศ
พระธรรมตอนนี้ให้เป็นจริงในชีวิต
ของเรา 
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 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
ชีวิตของเราในวันนี้ไม่วา่จะท าอะไร 
ทูลขอการทรงน า การปกป้องทุก
ประการจากพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 8:7-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
8:7-12 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8 
ความสัมพันธ์ตามพันธสัญญาจะ
ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่และพระเจ้า
จะทรงสถิตอยู่ทั่วทั้งชุมชน  
 พระสัญญาเรื่องการให้อภัยและ
การรื้อฟื้นขึ้นใหม่แผ่ขยายไปถึง
ประชากรของพระเจ้าทั่วทุกหน  
ทุกแห่ง 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 9 และการตอบสนอง 
พระเจ้าต้องผลักดันคนงานที่สร้าง
พระวิหารให้ท างานต่อไป  
 พวกเขาได้ฟังค าพูดที่ให้ก าลังใจ
จากผู้ เผยพระวจนะแล้ว มาถึง
ตอนนี้พวกเขาต้องไม่เพียงแค่ฟัง
เท่านั้น แต่ต้องเริ่มงานด้วย  
 เราจ าเป็นต้องฟังสิ่งที่พระเจ้า
ตรัสแต่หลังจากที่พระองค์ทรง     
ปูทางงานของเรา  
 เราต้อง “แขง็แรง” และท าในสิ่ง
ที่พระองค์ทรงต้องการ 
 เหมือนที่ผมได้ย้ าเสมอตลอด 
เวลาว่า เราไม่เพียงแต่ต้องฟัง
ความจริงของพระเจ้าเท่านั้น แต่
เราต้องประพฤติตามความจริงนั้น
ด้วยจึงจะเกิดผล หลายครั้งที่เรา
เป็นคริสเตียนที่เก่งแต่ฟัง แต่ไม่
กระท าตามก็จะไม่มีประโยชน์อะไร
เลย 
 
 
 

ที่ผ่านมา มีความจริงอะไรบ้าง 
ที่เรารู้แล้ว แต่ยังไม่ปฏิบัติ  
ให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้น 

ที่เราจะเริ่มท าตามความจริง 
ที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราดีหรือไม่ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เปิดตาใจของเรา ให้เราเห็น
ว่า มีความจริงของพระเจ้าอะไร 
บ้างที่เรายังไม่ประพฤติตาม และ
ขอพระเจ้าให้เรามีก าลัง และการ
ดลจิตดลใจที่ จ ะประพฤติตาม   
พระวจนะอันเป็นความจริงๆ นั้น 
จนกระทั่ ง เป็นวิถีชี วิ ตของเรา
ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 24 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 8:13-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
8:13-17 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13-15 
พระเจ้าและผู้ เผยพระวจนะของ
พระองค์ผลักดันให้ประชาชนสร้าง
พระวิหารให้เสร็จมาเป็นเวลากว่า 
15 ปี  
 ในที่นี้พระเจ้าทรงให้ก าลังใจพวก
เขาด้วยนิมิตเกี่ยวกับอนาคตอีก
ครั้งหนึ่ง  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
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 เราอาจจะถูกทดลองให้ท างาน  
ช้าลงด้วยเหตุผลสารพัด เช่น ผู้คน
ไม่ตอบสนองเท่าที่ควร รู้สึกอ่อนล้า
ทั้งกายและใจ คนงานไม่ให้ความ
ร่วมมือ งานไม่น่าท า งานยาก
เกินไปหรือไม่คุ้มกับความพยายาม 
พระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับ
อนาคตควรจะเป็นก าลังใจให้เรา
ตอนนี้  
 พระองค์ทรงทราบผลของหยาด
เหงื่อแรงงานที่เราทุ่มเทลงไป ด้วย
เหตุนี้พระองค์จึงประทานมุมมองที่
กว้างไกลเพื่อช่วยให้เราท างานของ
พระองค์ต่อไปได้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ14-17 และการตอบสนอง 
พระเจ้าทรงสัญญาจะประทาน
รางวัลมากมายแก่ประชากรของ
พระองค์เพื่อยืนยันกับพวกเขาว่า 
แม้ว่าพวกเขาจะต้องอดทนกับการ
ถูกลงโทษ พระองค์ก็ไม่ทรงเปลี่ยน
พระทัยที่จะอวยพรพวกเขา  
 

 และพระองค์ยังตรัสด้วยว่าพวก
เขามีงานที่ต้องท า (“เจา้จงท าอย่าง
นี้”)  
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ แต่เราต้อง 
แสดงความรับผิดชอบเช่นกัน  
คือเราต้องพูดความจริง  

ให้ความยุติธรรม  
และด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข  
ถ้าเราคาดหวังให้พระเจ้า 
ท าในส่วนของพระองค์ 

เราต้องแน่ใจว่า 
เราได้ท าในส่วนของเราด้วยเช่นกัน 

 ขณะนี้อะไรคือส่วนของเราที่เรา
ต้องท า ในฐานะที่เราเป็นพ่อ-แม่ 
หรือเป็นลูก หรือเป็นผู้น า หรือ  
เป็นสมาชิก หรือ เป็นนักเรียน 
นักศึกษา หรือครู อาจารย์ หรือผู้
ประกอบวิชาชีพต่างๆ ? 
__________________________
__________________________ 
 เราได้ท าเต็มที่ในส่วนของเรา
แล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้   
กับพระเจ้า ให้ชีวิตของเราได้ตอบ 
สนองน้ าพระทัยของพระองค์ ทูล
ขอพระเจ้าทรงน าในชีวิตของเรา
แต่ละวันให้เรารู้ว่า อะไรคือทางที่
เราจะเดินไป ทูลขอพระเจ้าทรง
ช่วยเราในการตั ดสินใจในทุก
ปัญหาของเราไม่เพียงให้ผ่านพ้น
ไปเท่านั้น แต่ให้เป็นที่ถวายเกียรติ
แด่พระองค์ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 25 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 8:18-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
8:18-23 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19-22 
 เวลาแห่งการเฉลิมฉลองและ
ความชื่นชมยินดีจะมาถึงและจะมา
แทนที่เวลาแห่งการถืออดอาหาร
เพื่อความผิดบาป คนทุกชนชาติ 
“แสวงหาพระเจ้าจอมโยธา” นี่
คือพระสัญญาใน 2:11 ด้วย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 23 และการตอบสนอง 

ในอดีตกรุงเยรูซาเล็มมักเป็นที่
เยาะเย้ยของชนชาติอื่นๆ (8:13) 
กรุงนี้ไม่ได้รับการยกย่อง  
 ประชากรของกรุงนี้ท าบาปมาก
จนกระทั่งพระเจ้าปล่อยให้พวกเขา
ถูกศัตรูเย้ยหยัน  
 แต่เศคาริยาห์บอกว่าในที่สุด
เยรูซาเล็มจะเป็นสถานที่บริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพยกย่องทั่ว
โลก เพราะประชากรของเมืองนี้จะ
ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ให้
หันกลับมาหาพระเจ้า  
 ประชาชนจากชนชาติ อื่ นๆ     
จะเห็นว่าพระเจ้าทรงให้รางวัล
ประชากรของพระองค์ เพราะความ
ซื่อสัตย์ของพวกเขา และอยากจะ 
มีส่วนร่วมในพระพรอันยิ่งใหญ่  
ของพวกเขา 

แม้เราเคยท าบาป 
มากขนาดไหนก็ตาม  

พระเจ้าก็ยังคงรักเราอยู่เสมอ 
พระองค์ทรงมีความหวังในตัวเรา 
ที่เป็นผู้เชื่อและเป็นลูกของพระองค์  



  พฤศจิกายน – 65 

 และวันหนึ่งพระองค์จะเปลี่ยน 
แปลงจิตใจของเราให้หันกลับมาหา
พระองค์  เพื่ อ เร าจะร้ อง เพลง
สรรเสริญพระองค์ร่วมกับพี่น้อง  
คริสเตียนที่ได้รับการช าระเหมือน
เรานั่นเอง 
 

อธิษฐาน 
 ให้ เราประกาศพระวจนะของ 
พระเจ้าในสดุดีบทที่ 122 ประกาศ
ถึงความยินดีที่ เราจะไปนิเวศน์ 
ข อ งพ ร ะ เ จ้ า เพื่ อ จ ะนมั ส ก า ร
พระองค์  ซึ่ งไม่ ใช่ เพี ยงแต่ ไป
คริสตจักรเท่านั้น แต่หมายถึงการ
ที่เรามีความยินดีในการทรงสถิต
ของพระองค์ทุกๆ วันด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 26 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 9:1-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์
9:1-13 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9 
พระธรรมตอนนี้พยากรณ์ว่าพระ
เยซูจะทรงลูกลาและเสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต (มธ.21:1-
11) กว่า 500 ปี ก่อนที่เหตุการณ์นี้
จะเป็นจริง  
 ค าพยากรณ์นี้เป็นจริงเมื่อพระ
เยซู เสด็จมาบนโลกฉันใด ค า
พยากรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระองค์ก็จะเป็น
จริงฉันนั้น  

 เราต้องพร้อมกับการเสด็จกลับ 
มาของพระองค์ เพราะพระองค์
ก าลังเสด็จมาแล้ว! 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 10 และการตอบสนอง 
เอฟราอิม เป็นอีกชื่ อหนึ่ งขอ ง
อาณาจักรเหนือของอิสราเอล  
 เมื่อ เรามองภู เขาสองลูกจาก
ระยะไกล ดูเหมือนมันจะอยู่ใกล้กัน
หรือบางทีก็ดูเหมือนมันซ้อนกันอยู่ 
แต่เมื่อเราเข้าไปใกล้ภูเขานั้น เรา
จะเห็นว่าแท้ที่จริงมันอยู่ห่างกัน 
หรื อ อ าจจะมีหุ บ เ ข ากว้ า งอ ยู่
ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นด้วยซ้ า  
 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับค าพยากรณ์
มากมายในพันธสัญญาเดิม ข้อ 9 
เป็นค าพยากรณ์ที่เป็นจริงเมื่อพระ-
คริสต์เสด็จกลับมาครั้งแรก แต่ข้อ 
10 นั้นเห็นได้ว่าเล็งถึงการเสด็จ
กลับมาครั้งที่สองของพระองค์  
 เวลานั้นชนชาติทั้งสิ้นจะยอมอยู่
ภายใต้พระคริสต์ และการครอบ 
ครองของพระองค์จะแผ่ขยายไป
ทั่วโลก  
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 ในพระธรรมฟีลิปปี 2:9,10 เรา
บอกว่าเมื่อถึงตอนนั้น ทุกหัวเข่า
จะกราบลงต่อพระคริสต์ และทุกๆ 
ลิ้นจะยอมรับว่า พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า 
 ค าพยากรณ์ที่ส าเร็จในข้อ 9 เมื่อ
พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกนี้
ได้บอกเราถึงค าส าคัญและความ
แม่นย าของพระคัมภี ร์ ซึ่ ง เป็น   
พระวจนะของพระเจ้า  และเป็น
การตอกย้ าถึงความส าเร็จของข้อ 
10 ถึงการเสด็จกลับมาของพระ
เยซูคริสต์ครั้งที่ 2 อย่างแน่นอน  

เราพร้อมหรือไม่ในการต้อนรับ 
การเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู 
ซึ่งในวันนั้น พระองค์จะทรงรับเรา 
ที่เป็นผู้เชื่อโดยโลหิตของพระองค์ 
และเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ 
ที่ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ 

ในขณะที่อยู่ในโลกนี้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 145  

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 27 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 9:14-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
9:14-17 ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 14-17 และการตอบสนอง 
หลั งจากรัชกาลของโซโลมอน 
อาณาจักรถูกแบ่งแยกออกเป็น
อาณาจักรเหนือ (เรียกว่าอิสราเอล
หรือเอฟราอิม) และอาณาจักรใต้ 
(เรียกว่ายูดาห์)  
 ค าพยากรณ์นี้กล่าวว่าวันหนึ่ง
ข้างหน้าอิสราเอลทั้งอาณาจักร
เหนื อและอาณาจั กร ใต้ จ ะถู ก
รวมเข้าด้วยกันอีกครั้ง  

 ช่วงแรกของบทนี้กล่าวว่าพระ-
เจ้ าจะทรงช่ ว ยประชากรของ
พระองค์ให้พ้นจากสงคราม ในที่นี้
พระเจ้าทรงอธิบายว่าพระองค์จะ
มาปรากฏเพื่อช่วยประชากรของ
พระองค์ในขณะที่พวกเขาจนมุม  
 ข้อ 14-16 อธิบายว่าชาวยิวจะ
ชนะกรีซได้อย่างไร แต่ตอนนี้ก็เปน็
ภาพเปรียบถึงชัยชนะที่ประชากร
ของพระเจ้ามีเหนือความชั่วร้ายใน
อนาคตด้วย 
 ในที่สุดพระเจ้าก็จะช่วยประชา-
กรของพระองค์ให้ชนะศึก  
 แม้ว่าพวกเขาจะท าบาปและ   
ละทิ้งพระเจ้าขนาดไหน แต่ถ้าเขา
กลับมาพระเจ้าอย่างจริงใจ พระ-
องค์ก็จะน าชัยชนะมาสู่พวกเขา 
พระเจ้าทรงรักเขาและเรียกร้อง 
ร้องหาให้เขากลับมาหาพระองค์
ตลอดเวลา เพื่อพระองค์จะทรงเปน็
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา 
 เช่นเดียวกันกับเราที่พระเจ้าทรง
รักเรา และทรงสัญญาการเกิดผล 
ชัยชนะให้กับเราเสมอ แต่สิ่งที่  
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ส าคัญคือเราต้องกลับมาหาพระ -
องค์ด้วยความจริงใจ  

ขณะนี้เรามีอะไร 
ที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้าหรือไม่ 
 ให้เรารีบกลับมาหาพระองค์ 
เพื่อเราจะสามารถรับพระพร 
 และชัยชนะอย่างสมบูรณ์ได้ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักมั่นคงของพระองค์
ที่มีต่อเราเสมอ ที่พระองค์ไม่เคย
ละทิ้งเรา ที่พระองค์ทรงห่วงใยเรา
และทรงเรียกหาเราเสมอ  
 อธิษฐานโดยใช้พระธรรมสดุดี
บทที่  23  ด้ วย ใจขอบพระคุณ
พระองค์ที่ทรงเลี้ยงดูเรามาโดย
ตลอดด้วยพระคุณและความรัก
ของพระองค์ต่อเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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………………………………...……… 
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…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 28 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 10:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
10:1-5 ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 4 
ค าพยากรณ์ของเศคาริยาห์ซึ่ ง
พยากรณ์ไว้กว่า 500 ปี ก่อนการ
เสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ ได้
เรียกพระคริสต์ว่า ‚ศิลามุมเอก‛ (ดู 
อสย.28:16 ด้วย) ‚หมุดเต้นท์‛ 
(อสย.22:23) ‚ธนูศึก‛ ที่ชนะสงคราม 
และ ‚ผู้ปกครอง‛ ที่ลงมือท าอย่าง
จริงจัง (ดู ปฐก.49:10; มคา.5:2)  
 พระมาซีฮาองค์นี้ทรงเข้มแข็ง 
มั่นคง มีชัยชนะ และไว้วางใจได้ 

ยิ่งกว่าทุกสิ่งคือพระองค์ทรงเป็น
ค าตอบให้กับปัญหาต่างๆ ของ
อิสราเอล พระสัญญาทั้งหมดที่พระ
เจ้าทรงให้ไว้กับประชาชนจะเป็น
จริงได้โดยพระมาซีฮาเท่านั้น 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 2 และการตอบสนอง 
เรามักจะท าให้เงิน อ านาจ ชื่อเสียง 
และความส าเร็ จกลายเป็นรูป -
เคารพ แล้วเราก็คาดหวังว่าสิ่ ง
เหล่านี้จะให้ความสุขและความ
มั่นคงกับเรา  
 แต่รูปเคารพนี้ไม่สามารถให้สิ่งที่
เราต้องการได้ มันไม่ต่างอะไรจาก
รูปป้ันหิน ซึ่งไม่อาจให้ฝนได้  
เป็นเรื่องโง่ที่จะวางใจในรูปเคารพ 

เราควรวางใจใน 
พระสัญญาของพระเจ้า 

ที่มีส าหรับอานาคตของเรา 
 เราวางใจในอะไร อะไรคือความ
มั่นคงในชีวิตของเรา ? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งปวงให้กับ
เรา ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ข้าวของ 
สิ่งครองชีพทั้งปวงให้เราสามารถ
อยู่ได้ ทูลขอพระเจ้าทรงใช้เราและ
ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
นั้นเพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มา
ตั้งอยู่ในโลกนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
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วันที่ 29 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 10:6-11:3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
10:6-11:3 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 6 “พงศ์พันธุ์ของยูดาห์ ” 
หมายถึงอาณาจักรใต้ และ ‚พงศ์-
พันธุ์ของโยเซฟ‛ หมายถึงอาณา-
จักรเหนือ เผ่าเอฟราอิมเป็นผู้น า
อาณาจักรเหนือ เอฟราอิมเป็นบุตร
ของโยเซฟ  
 สั ก วั น หนึ่ ง พ ร ะ เ จ้ า จ ะ ท ร ง
รวบรวมประชากรทั้ งหมดของ
พระองค์  
 

 พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราถึงการ
รวบรวมชาวยิว (ดู ยรม.31:10 ด้วย) 
นี่เป็นความคิดที่น่าตื่นเต้นมาก  
 ประชาชนในอาณาจักรเหนือถูก
กลืนเข้าไปแล้วในวัฒนธรรมอื่นๆ 
แบบเต็มตัว หลังจากที่พวกเขา
เป็นเชลยในปี 722 ก่อน ค.ศ. 
ดังนั้นการรวบรวมประชากรจึง
ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ท าได้ แต่พระเจ้า
เท่านั้นที่ท าได้ 
 
ข้อ 10 ภาพการกลับมาจากอียิปต์
แล ะอั สซี เ รี ย เป็ นสัญลั กษ ณ์ที่     
บ่งบอกว่าประชาชนจะกลับจาก  
ทุกปร ะ เทศที่ พวกเขากระจั ด
กระจายไป  
 อียิปต์และอัสซีเรียท าให้ประชา-
ชนนึกถึงการตกเป็นเชลยและการ
พลัดพราก 
 
ข้อ 11   “ทะเลแห่งความระทม”   
หมายถึงทะเลแดงซึ่งชาวอิสราเอล
ได้เดินข้ามไป และได้รับการปลด 
ปล่อยจากอียิปต์อย่างอัศจรรย์  
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 พระเจ้ายังคงปกป้องคุ้มครอง
ชาวอิสราเอลโดยฤทธิ์อ านาจอัน
อัศจรรย์ของพระองค์ในขณะที่พวก
เขากลับจากอียิปต์และดินแดน
อื่นๆ อีกครั้งหนึ่ง 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน

ข้อ 6,12 และการตอบสนอง 
พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะท าให้
ประชากรของพระองค์เข้มแข็งขึ้น  
 เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า พระ
วิญญาณของพระองค์จะท าให้เรา
ท าตามพระประสงค์ของพระองค์
ได้แม้จะมีอุปสรรค์ขัดขวางก็ตาม 
เมื่อเราหลงหายไปจากพระเจ้า เรา
ก็ถูกตัดขาดจากขุมก าลังของเรา 

ขุมก าลังของเรา 
คือการที่เราใกล้ชิดพระเจ้า  

นี่เป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินชีวิต
ที่พบกับชัยชนะและความส าเร็จ  

 เพราะพระเจ้าทรงเป็นธงชัยของ
เรา เป็นผู้ช่วยกู้และความสว่างของ
เรา ในแต่ละวันเราได้จัดเวลาของเรา
ที่จะพูดคุยกับพระองค์ อธิษฐาน กับ 

พระองค์ และอ่านพระวจนะของ
พระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นความสว่างและ
การช่วยกู้ของเราเสมอ ทูลขอพระ
เจ้าประทานการดลจิตดลใจกับเรา
ที่จะติดสนิทกับพระองค์ทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ และทูลพระเจ้าทรง
ให้เรามีประสบการณ์การช่วยกู้ของ
พระองค์ทุก ๆ วันในชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 
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วันที่ 30 พฤศจิกายน   
เศคาริยาห์ 11:4-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เศคาริยาห ์ 
11:4-17 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 4-17      ในพระธรรมตอนนี้ 
พระเจ้าทรงบอกให้เศคาริยาห์เล่น
บทบาทคนเลี้ยงแกะสองประเภทที่
แตกต่างกันออกไป  
 คนเลี้ยงแกะประเภทแรกเป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรง
ปฏิเสธประชากรของพระองค์ (ฝูง
แกะ )  เพ ร าะพวก เขาปฏิ เ ส ธ
พระองค์ (11:4-14)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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 คนเลี้ยงแกะประเภทที่สอง ท า
ให้ เห็นว่ าพระ เจ้ าจะทรงมอบ
ประชากรของพระองค์ ให้ กั บ     
คนเลี้ยงแกะที่ชั่วร้าย 
 

ข้อ 15-17 อิสราเอลไม่เพียงแต่
ปฏิเสธคนเลี้ยงแกะตัวจริงเท่านั้น 
แต่พวกเขายอมรับคนเลี้ยงที่ไร้ค่า
ด้วย  
 คนเลี้ยงคนนี้จะท าทุกอย่างเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเองแทนประโยชน์
ของฝูงแกะ และจะท าลายฝูงแกะ
แทนที่จะปกป้องไว้  
 คนเลี้ ยงแกะคนนี้ สมควรถูก
สาปแช่งเพราะเขาเชื่อมือตัวเอง 
(ก าลังทัพ) และเชื่อมั่นในสายตา
ตนเอง (สติปัญญา) พระเจ้าจะทรง
ท าลายทั้งสองนี้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ ใน
ข้อ 17 และการตอบสนอง 
 นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
ส าหรับประชากรของพระเจ้าที่ผู้น า
ของพวกเขาดูแลพวกเขาได้ไม่ดี
พอ  

 พระ เจ้ าทร งถื อ ว่ าผู้ น าต้ อ ง
รับผิดชอบต่อสภาพประชาชนของ
พระองค์ พันธสัญญาใหม่บอกให้
ผู้น าคริสตจักรว่า ‚อย่าให้เป็น
อาจารย์กันมากหลายคนเลย  
เพราะท่านกร็ู้ว่า  เราทัง้หลายที ่
เป็นผูส้อนนัน้  จะได้รบัการทรง
พิพากษาที ่เข้มงวดกว่าผู้ อืน่ ‛ 
(ยก.3:1)  

ถ้าพระเจ้าทรงต้ังเราไว้ 
ในต าแหน่งผู้น า 

จงจ าไว้ว่ามันเป็นต าแหน่ง 
ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วย  

 มี 2 ด้านคือ ทั้งผู้น าและผู้ตาม
ต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง 
คือผู้น าต้องน าลูกแกะ นั่นคือ ต้อง
ท างานหนักเพื่อลูกแกะ และรักลูก
แกะ  
 ส่วนผู้ตามคือลูกแกะนั้นต้องเชื่อ
ฟังและสนับสนุนผู้น าที่ถูกต้องนี้
ด้วย  
 คือทั้งสองต้องรับผิดชอบในส่วน
ของตัวเอง ไม่ใช่เพียงคนใดคน
หนึ่ง ซึ่งไม่ถูกต้อง  
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 เราคือผู้น า หรือ ลูกแกะ และเรา
ได้ รั บผิ ดชอบในส่ วนของ เ ร า
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงให้เรา
รับผิดชอบในงานและบทบาทที่
พระเจ้าให้เราท า ไม่ว่าเป็นผู้น า
หรือลูกแกะ ตามที่พระเจ้าทรง
มอบหมายให้กับเรานั้น ทูลขอพระ
เจ้าประทานการดลจิตดลใจให้เรา
รับใช้พระเจ้าในบทบาทที่พระเจ้า
ประทานให้กับเราด้วยความชื่นชม
ยินดีอย่างยิ่ง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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