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จากใจศิษยาภิบาล 
พีน้องครับ ในเดือนที่ผ่านมา ผมได้พูดว่า เมื่อเรารับเชื่อในพระเยซู

คริสต์นั้น พระเยซูคริสต์ทรงคาดหวังให้เราเป็นสาวก ไม่ใช่เป็นแค่ผู้เชื่อ
ธรรมดาเท่านั้น   

และผมก็ได้ยกคํานิยามของสาวกของพระคริสต์ว่า 
สาวกของพระคริสต์คือคือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู  
ผู้ซึ่งยึดมั่นคําสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้คําสอนนั้นเป็น    

เข็มทิศนําชีวิตและการประพฤติของเขา เขาได้คํานวณราคาของการเป็น
สาวกและยินดีที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมด  
ของเขาให้พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา  

และคําถามต่อไปก็คือว่า แล้วเมื่อเราเป็นสาวกแล้ว แล้วต่อไปคืออะไร 
ต่อไปก็คือ อะไรคือเป้าหมายของการเป็นสาวกพระคริสต์ หรืออีกนัย

หนึ่งคือ เป็นสาวกแล้วอะไรคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเป็น
สาวก 

เป้าหมายของสาวกพระคริสต์คือ การที่คน ๆ นั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ฝ่ายวิญญาณ  

เราไม่ได้จบลงที่การเป็นสาวกของพระคริสต์ แต่ชีวิตของเราต้อง
ดําเนินต่อไปโดยมีเป้าหมายคือ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ โดยมีลักษณะ 3 
ประการดังนี้คือ 

1. รักด้วยใจบริสุทธิ์ [Love from a pure heart] 
2. มีจิตสํานึกที่ดี [A good conscience] 
3. ความเชื่ออย่างจริงใจ [A sincere faith] 
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เพราะบางคนคิดว่า คนที่เป็นสาวกพระคริสต์ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
นั้นคือการที่เราจะรู้พระคัมภีร์มาก ๆ ท่องพระคัมภีร์ได้มากมาย รับใช้    
เก่ง ๆ นําคนมาเชื่อพระเจ้าอย่างมากมาย 

สิ่งที่กล่าวมานั้นไม่ผิดครับ แต่ก็ไม่ถูก!  
เพราะการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้วัดที่ผลงานเท่านั้น แต่วัด

ด้วยผลชีวิตโดยเฉพาะ 3 ประการที่ผมได้กล่าวไปข้างต้น เพราะจากผล
ของชีวิตนั้น ผลงานก็จะล้นไหลออกมาอย่างแน่นอน 

สิ่งนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราติดสนิทกับพระเจ้า ศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้า และนําพระวจนะที่เราศึกษานั้นมาปฏิบัติในชีวิตของเราด้วย 

ข้อผิดพลาดที่สําคัญคือ เราหยุดเพียงแค่รู้ที่สมอง แต่เราไม่ได้นํามา
ปฏิบัติในชีวิตของเรา เพราะจากการที่เราปฏิบัตินั้นต่างหากที่ทําให้เรา
เกิดผล และประสบความสําเร็จ 

ผมอยากให้พี่น้องที่ใช้ QT ในการเฝ้าเดี่ยวนี้ ศึกษาพระวจนะอย่าง
พินิจพิเคราะห์ ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า และอย่าหยุดเพียงแค่นี้ 
อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรานําพระวจนะนั้นมาปฏิบัติ
ในชีวิตของเราจนกระทั่ง เป็นวิถีชีวิตของเรา และให้พระวจนะของพระเจ้า
นั้นเป็นธรรมชาติของเราตลอดไป  

 
พระเจ้าทรงอวยพระพร 

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
ศิษยาภิบาลคริสตจักรพนัธกิจเชียงใหม่ 
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การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน โดย
การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

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

 

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

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 นาที 20 นาที 
 

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

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

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

 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 
พระราชกิจของพระองค์ 

7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 กรกฎาคม   
ดาเนียล 11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:1 “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระ-
องคร์้องทูลพระองค ์จากทีลึ่ก” 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 11 ให้ได้
เน้ือความ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 2 ทูตสวรรค์กําลังเปิดเผยถึง
อนาคตของอิสราเอล (ดู 10:20, 21 
ด้วย)  
 มี เพียงพระเจ้า เท่านั้นที่ทรง
สามารถเปิดเผยเหตุการณ์ต่างๆ 
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน  
 พระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้เป็น
เพียงแต่ภาพกว้างๆในประวัติศาสตร์ 
เท่านั้นแต่ยังเน้นรายละเอียดของ
ชีวิตผู้คนอีกด้วย  

 แผนงานของพระองค์ไม่มีวัน
สั่นคลอน ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน
สําหรับประชาชาติหรือสําหรับ
บุคคล 
 

ข้อ 2 เป็นต้นไป  บาบิโลนพ่ายแพ้ 
เปอร์เซีย และเปอร์เซียก็พ่ายแพ้ 
อเล็กซานเดอร์มหาราชจากกรีซ  
 กษัตริย์องค์นี้ทรงยึดครองดินแดน
ส่วนใหญ่ทางด้านทะเลเมดิเตอร์-  
เรเนียนและตะวันออกกลางได้  
 หลังจากที่อเล็กซานเดอร์สิ้น -
พระชนม์แล้ว ราชอาณาจักรของ
พระองค์ก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ราชวงศ์ทอเลมีเข้ายึดครองส่วนใต้
ของปาเลสไตน์ และราชวงศ์เซลู-
ชิดยึดดินแดนทางเหนือ 
 
ในข้อ 1-20 แสดงให้เห็นถึงความ
ขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ทอเลมี   
และเซลูชิด ในปี 300-200 ก่อน 
ค.ศ. เนื่องจากต่างก็ต้องการเข้า  
ยึดครองปาเลสไตน์  
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ในข้อ 21-35 บรรยายถึงเรื่องที่
อันทิโอคัสที่ 4 เอปิเฟเนสข่มเหง
อิสราเอล 
 

ในข้อ 36-45 คําพยากรณ์กระโดด
ไปกล่าวถึงยุคสุดท้ายที่อันทิโอคัส
ที่  4 เลือนหายไปจากฉากเหตุ -
การณ์ และปฏิปักษ์พระคริสต์ใน
ยุคสุดท้ายกลายเป็นจุดสนใจแทน 
 

ข้อ 33,34  คนที่มีปัญญาจะสอน
คนอื่นได้มากมาย แต่พวกเขาก็
จะต้องเผชิญการข่มเหงครั้งใหญ่
ด้วย  
ความทุกข์ยากเตือนให้เราคิดถึง
ความอ่อนแอของตัวเราเอง  

และรู้ว่าเกินก าลังของเราที่จะรับมือได้  
 เราต้องการคําตอบ ผู้นํา และ
ทิศทางที่ชัดเจน พระวจนะของ 
พระเจ้าน่าจะสนใจในช่วงเวลา
เหล่านี้แม้แต่กับคนที่ไม่เคยสนใจ
มาก่อน เราควรพร้อมที่จะแบ่งปัน
พระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ  
 

 นอกจากนั้นเราก็ยังต้องพร้อมที่
จะเผชิญหน้ากับการข่มเหงและ
การถูกปฏิเสธในยามที่เราสอนและ
เทศนาพระวจนะของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 35 
ข้อนี้กล่าวถึงช่วงเวลาแห่งการ
ทดลองใจ ที่แม้แต่ผู้เชื่อที่มีปัญหา
ก็ยังจะสะดุดล้ม  
 การสะดุดล้มอาจหมายถึง  
[1] การล้มลงในความบาป  
[2] อยู่ใต้สภาวะความกลัวและ
สูญเสียความเชื่อไป  
[3] หันไปติดตามคําสอนเท็จ หรือ  
[4] เผชิญกับความทุกข์ทรมาน
แสนสาหัส และเสียชีวิต  
 ถ้าเราอดทนและยึดมั่นในความ
เชื่อจนถึงที่สุด ประสบการณ์เช่นนี้
จะชําระเราให้บริสุทธิ์และทําให้เรา
เข้มแข็งขึ้น  
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เราก าลังเผชิญกับ 
การทดลองใจอยู่หรือไม่?  
จงมองว่ามันเป็นโอกาส 

ที่ท าให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อ  
ถ้าเรายืนหยัดม่ันคง เราจะเติบโตขึ้น

ในเรื่องความเชื่อ 
และใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น 

 ดังนั้นในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เราต้องระมัดระวังในการดําเนิน
ชีวิตอย่างมาก อย่าชะล่าใจว่าเรา
เข้มแข็ง เพราะเราอาจจะล้มลงได้ 
และเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระ-
เจ้าอยู่ทุกเวลา ทุกนาที  
 จนถึงตอนนี้  มีประสบการณ์
อะไรบ้างในชีวิตที่ผ่านมาของเราที่
เราได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตไปกับ
พระเจ้าที่จะสามารถเผชิญการ
ล่อลวงได้อย่างมีชัยชนะ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานประกาศพระวจนะใน
สดุดีบทที่ 16 ถึงการพิทักษ์รักษา
จากพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 2 กรกฎาคม   
ดาเนียล 12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:1 “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระ- 
องคร์้องทูลพระองคจ์ากทีลึ่ก” 
อ่านพระธรรม ดาเนียล 12  ช้าๆ 
1 รอบเพ่ือให้ได้เน้ือความ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 7   ดูเหมือนว่า “อ านาจของ
ชนชาติบริสุทธิ”์ จะหมดไปครั้ง
แล้วครั้งเล่าตลอดประวัติศาสตร์  
 พระประสงค์ของพระเจ้าที่ปรากฏ 
ซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็คือ พระองค์ต้องการ
ทําลายความเย่อหยิ่งและความ
ลําพองตนของประชากรที่มักกบฏ
ของพระองค์ และทรงต้องการให้
พวกเขายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า  

ข้อ 11,12         นี่อาจจะหมายถึง 
ทั้งการข่มเหง ชาวยิวในสมัยของ
อันทิโอคัสที่ 4 เอปิเฟเนส หรือยุค
สุดท้ายก็ได้  
 การยกเลิกการถวายเครื่องบูชา
ประจําวันย่อมหมายถึงการยกเลิก
การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริง และ
การกดขี่ ข่ ม เหงที่ ม าถึ งผู้ เ ชื่ อ
ทั้งหลาย  
 มีการคาดเดากันไปต่างๆ นานา
เกี่ยวกับตัวเลขในข้อ 11 และ 12 
แต่ประ เด็นก็คื อช่ว ง เวลาการ     
ข่มเหงครั้งนี้จะสิ้นสุดลง พระเจ้า
ทรงควบคุมเหตุการณ์นี้อยู่ และ
พระองค์ทรงชนะมารร้าย 
 

ข้อ 13  ดาเนียลได้รับการยืนยัน
พระสัญญาเรื่องการเป็นขึ้นจาก
ความตาย  
 วันหนึ่งเขาจะเห็นถ้อยคําของเขา
เป็นจริง แต่เขาต้องไม่ใช้ชีวิตที่
เหลือโดยเอาแต่นั่งคิดความหมาย
ของนิมิตที่เขาเห็น  
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 ในทางตรงกันข้ามเขาต้องพัก
สงบอยู่ในการครอบครองสูงสุดของ
พระเจ้า และรอคอยเวลาที่เขาจะ
เป็นขึ้นมาเพื่อรับชีวิตนิรันดร์  

พระเจ้าไม่ได้เปิดเผย 
ให้เรารู้ทุกอย่างในช่วงชีวิตนี้  
เราต้องพอใจกับการเห็นภาพ 

เพียงเส้ียวหนึ่งและรอจนกว่าพระเจ้า
จะส าแดงให้เราเห็นมากขึ้น  
พระเจ้าทรงบอกเราถึงทุกส่ิง 

ที่เราจ าเป็นต้องรู้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 13 
ดาเนียลเป็นผู้ รับใช้ที่ โดดเด่น    
คนหนึ่งในขบวนผู้รับใช้พระเจ้า  
 เขาเกิดมาในชนชั้นสูง แต่ถูก
กวาดต้อนไปเป็นเชลยตั้งแต่ยัง
เป็นวัยรุ่น  
 ดาเนียลตัดสินใจที่จะคงความ
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต่อไปในดินแดน
ที่เขาตกเป็นเชลยนั้น แม้ว่าดาเนียล
จะต้องเผชิญความทุกข์ยากมากมาย 
แต่เขาก็ใช้ทั้งชีวิตเพื่อให้คําปรึกษา 

ที่มีสติปัญญาแก่ผู้ที่จับเขามาเป็น
เชลย  
 พระเจ้าทรงเลือกดาเนียลให้เป็น
ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อบันทึก
เหตุการณ์บางอย่างในช่วงที่เป็น
เชลย และเหตุการณ์สําคัญบาง -
อย่างในอนาคต  
 เมื่อดาเนียลซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ พระเจ้าก็ทรง   
ยืนหยัดกับเขาว่าจะเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย และได้รับมรดกส่วน 
ของเขาในอาณาจักรนิรันดร์ของ
พระองค์  

ความเชื่อต่อพระเจ้า 
น าบ าเหน็จยิ่งใหญ่มาให้  

ซึ่งไม่จ าเป็นต้องได้รับในชีวิตนี้  
แต่จะได้รับแน่นอนในชีวิตหน้า 

 ค ว า ม สั ต ย์ ซื่ อ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ
ประการหนึ่งที่สําคัญในฐานะที่   
เราเป็นสาวกของพระคริสต์ และ
เป็นคุณลักษณะที่จําเป็นของเรา   
ที่จะนําเราไปสู่ Destiny คือเป้า-
หมายสูงสุดในชีวิตของเราได้  
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 ความสัตย์ซื่อเป็นความตั้งใจของ
เราที่ เราจะเป็นโดยการพึ่งกําลัง
ของพระเจ้า แต่การสัตย์ซื่อก็จะถูก
พิสูจน์จากการทดลอง หรือการ
หลอกลวงของซาตาน ซึ่งเราจะ
สามารถเอาชนะได้โดยการพึ่ ง  
พระเจ้า คือโดยการติดสนิทกับ
พระองค์วันต่อวัน  
 เราได้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า
ทุกๆ วันหรือไม่ ? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
27 ประกาศการแสวงพระพักตร์
ของพระเจ้าให้กับความคิดจิตใจ
ของเราให้รับทราบ เพื่อเราจะมี
ชีวิตที่แสวงพระพักตร์พระเจ้ า
เรื่อยไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

จุดประสงค์ : เพื่อแสดงความรัก
ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรผู้ผิด
บาปของพระองค์ 
 

เบื้องหลัง : โฮเชยาเริ่มรับใช้
ในช่วงปลายรัชกาล กษัตริย์เยโร-
โบอัมที่ 2 แห่งอิสราเอล ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองด้านวัตถุ แต่
ศีลธรรมตกต่ํา (ชนชั้นสูงอยู่อย่าง
สุขสบายแต่กดขี่คนยากจน) โฮเช-
ยาเผยพระวจนะถึงช่วงหลังจากที่
สะมาเรียล่มสลายในปี 722 ก่อน 
ค.ศ. เล็กน้อย 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (โฮเชยา 3:1) 
และพระเจ้าตรสักบัข้าพเจ้าว่า  
"จงไปอีกครัง้หนึง่  ไปสมานรกั
กบัหญิงคนหนึ่ง  ซึง่เป็นคนรกั
ของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณี  
เหมือนพระเจ้าทรงรกัพงศพ์นัธุ์
อิสราเอลอย่างนัน้แหละ  แม้ว่า 

 
 
 
เขาจะหลงใหลไปตามพระอืน่  
และนิยมชมชอบกับขนมลูก
องุ่นแห้ง" 
 

พระธรรมโฮเชยาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความรัก เป็นเรื่องเศร้า 
แต่เป็นชีวิตจริง และเป็นความจริง 
ความจริงในพระธรรมเล่มนี้ เป็น
มากกว่าเรื่องของชายหนุ่มและ
ภรรยาของเขา แต่มันกล่าวถึง
ค ว า ม รั ก ที่ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง มี ต่ อ
ประชากรของพระองค์ และการ
ตอบสนองของ “เจ้าสาว” ของ
พระองค์ มีการทําพันธสัญญาต่อ
กัน และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อ
พันธสัญญานั้ น  คว ามรั กของ
พระองค์นั้นมั่นคงพันธสัญญาของ
พระองค์ก็หนักแน่น แต่อิสราเอล
เป็นเหมือนโกเมอร์ พวกเขาเล่นชู้
และไม่ซื่อสัตย์ ไม่ใยดีความรักของ
พระเจ้าและหันไปหาพระจอมปลอม
ทั้งหลาย  

เข้าใจพระธรรมโฮเชยา 
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แต่หลังจากที่พระเจ้าทรงเตือน
การพิพากษา พระองค์ทรงยืนยัน
ความรักของพระองค์ และทรงหยิบ
ยื่นการคืนดีแก่อิสราเอล ความรัก
และความเมตตาของพระองค์ท่วม
ท้น แต่พระองค์ก็ยั งทรงรักษา
ความยุติธรรมของพระองค์ไว้ด้วย 

พระธรรมเล่มนี้ เริ่มต้นด้วย 
พระบัญชาของพระเจ้าเกี่ยวกับการ
แต่งงานของโฮเชยา หลังจากเขา
แต่งงานแล้ว ลูกๆ แต่ละคนที่เกิด
มาถูกตั้งชื่อแบบมีนัยสําคัญ เพื่อ
สื่อข้อความของพระเจ้า (บทที่1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
แล้วก็เป็นไปตามที่คาดเดาไว้

คือ นางโกเมอร์ทิ้งโฮเชยาและไป
ทําตามตัณหาของนาง (บทที่2) 

 แต่โฮเชยา (ชื่อเขาแปลว่า 
“ความรอด”) ออกตามหานางจน
พบไถ่นาง และนํานางกลับบ้านอีก
ครั้ง  เขาคืนดีกับนางอย่างไม่มี
อะไรขุ่นเคืองใจ (บทที่3)  

ภาพความรักการพิพากษา
พระคุณ และพระเมตตาของพระ
เจ้าถูกถักทอขึ้นในความสัมพันธ์
ของพวกเขา หลังจากนั้นพระเจ้า
ได้ตรัสถึงข้อพิพากษาที่พระองค์
ทรงมีกับอิสราเอล ความบาปจะนํา
พวกเขาไปสู่หายนะในที่สุด (บทที่
4;6;7;12) และจะเร้าพระพิโรธของ
พระองค์ ซึ่งจะทําให้พวกเขาถูก
ลงโทษ (บทที่ 5;8-10;12;13)  

ถึงอย่างนั้นก็ตาม ท่ามกลาง
ความตกต่ํ าทางศี ล ธรรมของ
อิสราเอล พระเจ้าก็ทรงเมตตาและ
ประทานความหวังแก่พวกเขา 
พระองค์ทรงสําแดงความรักนิ
รันดร์ที่ทรงมีต่อประชากรของ
พระองค์ (บทที่11) และทรงให้พวก
เขาเข้าใจความจริงที่ว่า การกลับ 
มาสู่พระพร (บทที่14) 
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พระธรรมโฮเชยาบรรยายถึง
ความรักอันแน่ วแน่มั่นคงของ   
พระเจ้าผ่านทางชีวิตจริง เมื่อเรา
อ่านพระธรรมเล่มนี้ เราจะเห็นว่า 
ผู้เผยพระวจนะคนนี้เต็มใจอุทิศ
ตนเองในการดําเนินไปตามทาง
ของพระเจ้า เราจะเศร้าร่วมกับเขา
เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของภรรยา
และประชากรของเขา และเราจะ 
ได้ยินถึงคําเตือนที่เกี่ยวกับการ
พิพากษาอย่างชัดเจน  

ให้ เราทบทวนความตั้ งใจที่   
จะอุทิศตนในทางพระเจ้า ที่จะ
ซื่อสัตย์ ในความรักและจริ งจั ง    
กับคําปฏิญาณของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 กรกฎาคม   
โฮเชยา 1:1-3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:1 “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระ- 
องคร์้องทูลพระองคจ์ากทีลึ่ก” 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 1:1-3 
ช้าๆ  3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 1 โฮเชยาเป็นผู้เผยพระวจนะ
ในอาณาจักรเหนือของอิสราเอล 
เขารับใช้พระเจ้าตั้งแต่ปี 753 ถึงปี 
715 ก่อน ค.ศ.  
 ในสมัยรัชกาลของเยโรโบอัมที่ 2 
อาณาจักรเหนือเจริญรุ่งเรืองทาง 
ด้านวัตถุ แต่เน่าเฟะฝ่ายวิญญาณ 
ประชาชนโลภมากและได้รับความ- 



กรกฎาคม – 15 

เชื่อทางศาสนาของชาวคานาอันที่
อยู่รอบข้างมา เช่น การกราบไหว้
รูปเคารพ หรือพิธีกรรมทางศาสนา 
 บทบาทของโฮเชยาคือทําให้
อาณาจักรเหนือเห็นว่าพวกเขาไม่
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นดั่ง 
“สามี” และผู้จัดเตรียมของพวกเขา
อย่างไร  
 พวกเขาเอาตัวเข้าไปผูกพันกับ
พระบาอัลและพระจอมปลอมของ
คานาอัน 
  โฮเชยาเตือนว่าหากพวกเขา  
ไม่กลับใจจากความบาปและหัน
กลับมาหาพระเจ้า พวกเขากําลัง
มุ่งไปสู่หายนะ  
 โฮเชยากล่าวถึงพระลักษณะของ
พระเจ้า ทั้งความรักอันทรงพลัง 
และความเที่ยงตรงที่ไม่มีอะไร
บิดเบือนได้ของพระองค์  
 เขายังกล่าวด้วยว่าการที่อิสรา-
เอลมีประสบการณ์กับพระลักษณะ
เหล่านี้ของพระเจ้า จะส่งผลให้
พวกเขาหันกลับมาหาพระองค์  
 

 น่าเสียดายที่ประชากรได้ล้มล้าง
พันธสัญญาระหว่างพวกเขากับ
พระเจ้า และพวกเขาจะถูกลงโทษ
ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (ฉธบ.
27,28) 
 
ข้อ 2,3 พระเจ้าทรงให้ผู้เผยพระ-
วจนะของพระองค์แต่งงานกับ
ผู้หญิงที่จะมีชู้จริงหรือ?  
 บางคนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้
สั่งให้ทําเช่นนี้ก็จะมองว่าเรื่องของ
โฮเชยาเป็นเพียงภาพตัวอย่าง
เท่านั้นไม่ใช่ เรื่องจริงหรือเหตุ -
การณ์ในประวัติศาสตร์  
 แต่ก็มีหลายคนที่คิดว่าเป็นเรื่อง
จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โดย
ให้เหตุผลไว้ดังนี้  
[1] ตามบทบัญญัติของพระเจ้า 
ปุโรหิตแต่งงานกับหญิงโสเภณี
หรือหญิงที่หย่าร้างไม่ได้ (ลนต.
21:7) แต่โฮเชยาก็ไม่ใช่ปุโรหิต  
[2] อาจจะเป็นไปได้ว่าโกเมอร์
ไม่ใช่ผู้หญิงเล่นชู้ในตอนที่แต่งงาน
กับโฮเชยาและพระเจ้าก็ทรงบอก 
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ให้โฮเชยารู้ก่อนแล้วว่าภายหลัง 
โกเมอร์จะมีชู้และไปเป็นโสเภณี  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม โฮเช-
ยารู้ล่วงหน้าแล้วว่าภรรยาของเขา
จะไม่ซื่อสัตย์และชีวิตสมรสของ
พวกเขาจะกลายเป็นบทเรียนจาก
ชีวิตจริงให้กับอาณาจักรเหนือที่
ชอบเล่นชู้เช่นกัน  
 โฮเชยาแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่
ซื่อสัตย์เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์
ที่พระเจ้าทรงมีต่อชนชาติที่ ไม่
ซื่อสัตย์อย่างอิสราเอล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2,3 
เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึง
ความรู้สึกของโฮเชยาเมื่อพระเจ้า
สั่งให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่จะ  
ไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา 
 เขาอาจจะไม่อยากทําแต่เขาก็
เชื่อฟัง พระเจ้ามักจะเรียกร้องการ
เชื่อฟังมากเป็นพิเศษ จากผู้เผย-
พระวจนะที่กําลังรับใช้ในช่วงเวลา
ที่ไม่ปกติ  
 

พระเจ้าอาจจะขอให้เรา 
ท าบางส่ิงท่ียากและไม่ธรรมดาด้วย 
แล้วเราจะตอบสนองอย่างไร?  

 เราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ เรา
จะเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ทรงมี
วัตถุประสงค์บางอย่างในสิ่งต่างๆ 
ที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทํา  
 เราจะรับความจริงได้หรือไม่ว่า
เราต้องยอมรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเรา
เชื่อฟัง เพื่อประโยชน์ของคนเราที่
เรารับใช้อยู่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ
ตัวเราเอง 
 เราเคยมีประสบการณ์ที่เราต้อง
ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าที่เรารู้สึก
ว่าสิ่งนั้นฝืนใจเราอย่างยิ่ง สิ่งนั้น
คืออะไร และเมื่อเราทําตามอย่าง
เชื่อฟังแล้ว ผลออกมาเป็นอย่างไร
บ้าง?_____________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราได้
รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น
เรื่อยๆ เพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน เพื่อ
เราจะมีชีวิตในแต่ละวันที่จะดําเนิน
ชีวิตไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
ไม่ใช่ตามใจของเรา 
 วันนี้อธิษฐานมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ทูลถามพระเจ้าว่า 
วันนี้มีเรื่องอะไรที่เฉพาะเจาะจงที่
จะให้เราทําหรือไม่ ทูลขอพระเจ้า
ให้เราชัดเจนในพระสุรเสียงของ
พ ร ะ อ งค์  แ ล ะ ทู ล ข อ พ ร ะ เ จ้ า
ประทานกําลังให้กับเราในการทํา
ตามพระสุรเสียงของพระองค์นั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 4 กรกฎาคม   
โฮเชยา 1:4-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  130:2 “ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า  ขอทรงฟังเสียงของข้า
พระองคข์อทรงเงีย่พระโสต  ฟัง
เสียงค าวิงวอนของข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 1:4-9   
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 4,5 เอลียาห์ได้พยากรณ์ไว้ว่า
ครอบครัวของกษัตริย์อาหับแห่ง
อิสราเอลจะถูกทําลายเพราะความ
ชั่วร้ายของพวกเขา (1พกษ.21:20-
22) แต่เยฮูก็ทําเกินคําสั่งของพระ-
เจ้า (2พกษ.10:1-11)  
 

 ด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ของเยฮูจะถูก
ลงโทษที่หุบเขายิสเรเอลเช่นกัน  
 ยิสเรเอลคือที่ที่ เยฮูสังหารหมู่
ครอบครัวของอาหับ  
 พระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าจะทํา
ให้อาณาจักรของอิสราเอลสูญเสีย
อิสรภาพ (“หักธนูของอิสราเอล”) 
กลายเป็นจริงในอีก 25 ปีต่อมาเมื่อ
ชาวอัสซีเรียพิชิตอาณาจักรเหนือ
ได้และกวาดต้อนประชาชนไปเป็น
เชลย 
 

ข้อ 6  โลรหุะมาร์ แปลว่า ไม่เป็น
ที่รัก 
 
ข้อ 9 ในที่นี้พระเจ้าทรงยกเลิก
พระสัญญา (ยรม.7:23)  
 ชื่อของบุตรคนที่สามสื่อถึงการ
พิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้า  
 คําเตือนของพระเจ้าในพระธรรม
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15-68 เริ่มที่
จะเป็นจริง อิสราเอลทิ้งพระเจ้า 
และในทางกลับกัน พระองค์ทรง
ปล่อยพวกเขาไว้ตามลําพังและ
ทรงไม่อวยพรพวกเขา 



กรกฎาคม – 19 

ข้อ 9          โลอมัมี แปลว่า ไม่ใช่
ประชากรของเรา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงช่วย
ชนยูดาห์จากศัตรูด้วยพระองค์เอง 
ไม่ใช่ด้วยกองทัพหรืออาวุธของ
พวกเขา  
 แม้ว่าพระเจ้าทรงขอให้เราทําใน
ส่วนของเรา แต่เราก็ควรจําไว้ว่า
พระองค์ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาความ
พยายามของมนุษย์  
 พระเจ้ามักจะเลือกทํากิจผ่าน
มนุษย์ แต่ เฉพาะในกรณีที่ เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น  
 พระองค์ทรงทําทุกอย่างให้สําเร็จ
ได้ตามพระประสงค์โดยไม่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากเราก็ได้  

เราเป็นคนส าคัญของพระเจ้า  
แต่ตัวเราเองไม่ได้มีทั้งความสามารถ

หรือก าลังที่จะท าให้แผนการ 
ของพระเจ้าส าเร็จ หรือขัดขวาง
แผนการของพระองค์ได้เลย 

 เมื่อพระเจ้าทรงบอกให้เราทํา
อะไรในการรับใช้พระองค์ ให้เรา
ยินดีที่พระองค์ทรงเลือกใช้เรา และ
ให้เรารีบกระตือรือร้นที่จะทําสิ่งนั้น
เถิด เพราะนั่นหมายความว่า เป็น
สิ่งสําคัญที่พระเจ้าทรงมีพระประ- 
สงค์ที่จะให้เรามีส่วนร่วมในงาน
นั้นๆ แต่เราต้องไม่ลืมที่จะทูลขอ
กําลังจากพระองค์ในการรับใช้นั้นๆ 
 ขณะนี้พระ เจ้ า เ รี ยกท่ านทํ า
อะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากพระธรรม
สดุดี 145 ประกาศถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าด้วยท่าทีที่นมัสการ
และยกย่องพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 กรกฎาคม   
โฮเชยา 1:10-2:1 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  130:2 “ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า  ขอทรงฟังเสียงของข้า
พระองคข์อทรงเงีย่พระโสต  ฟัง
เสียงค าวิงวอนของข้าพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 1:10-2:1 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 10 บางครั้งพระธรรมในหมวด
ผู้เผยพระวจนะใช้คําว่า”ชนชาติ
อิสราเอล” ซึ่งหมายถึงประชากร
ของพระเจ้าทั้งในอาณาจักรเหนือ
และ ใต้  แต่บางครั้ งก็หมายถึ ง
อาณาจักรเหนือเท่านั้น  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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 ตามปกติเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ในอดีต โฮเชยาคิดถึงอิสรา-
เอลในแง่ของอาณาจักรเหนือที่มี
สะมาเรียเป็นเมืองหลวง  
 แต่เมื่อโฮเชยากล่าวถึงการนํา
อิสราเอลกลับสู่สภาพดีนั้น เป็น
เรื่องยากที่จะบอกได้ว่า “ชนชาติ 
อิสราเอล” หมายถึงอาณาจักร
เหนือเท่านั้น เพราะชนอิสราเอลใน
อาณาจักรเหนือที่ตกไปเป็นเชลย
ได้เข้าไปอยู่ปะปนกับชนชาติอื่น
จนแยกไม่ออก  
 ดังนั้ น  นั กวิช าการส่ วนมาก     
จึงมองว่าพระสัญญาในการนํา
อิสราเอลกลับสู่สภาพดีนั้นน่าจะ    
มีความหมายสองแง่ดังนี้  
[1] มีเง่ือนไขว่าชาวอิสราเอลเลือก
ที่จะไม่กลับมาหาพระเจ้า ด้วยเหตุ
นี้พวกเขาจึงไม่ได้รับพระพรที่
รวมอยู่ในพระสัญญาเรื่องการกลับ
สู่สภาพดี หรือ  
[2] ไม่มีเง่ือนไขในพระสัญญาของ
พระเจ้าในการนําอิสราเอลกลับสู่
สภาพดีได้สําเร็จลงแล้วในพระเยซู 

คริสต์ด้วยเหตุนี้คริสตจักร (อิสรา-
เอลใหม่) จึงได้รับพระพร 
 

ข้อ 11       ชื่อของบุตรคนอื่นๆ มี
ความสําคัญอย่างไร? ชื่อ “ยิสเร-
เอล” ก็มีความสําคัญอย่างนั้น  
 ชื่อในข้อ 4 หมายถึงการพิพากษา
ของพระเจ้า แต่ในข้อนี้หมายถึง
การกระจัดกระจายไป ชื่ อนี้ มี
ความหมายว่า “พระเจ้าทรงทําให้
กระจัดกระจายไป  
 ในที่นี้มันหมายถึ งการหว่าน
เมล็ดพืชของชาวนา ซึ่งเป็นภาพ
ของวันใหม่และความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างพระเจ้าและอิสราเอล 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10,11   
แม้ว่ าอิสราเอลไม่ซื่ อสัตย์  แต่   
พระสัญญาของพระเจ้าก็ยั งคง     
ไม่เปลี่ยนแปลง  
 พระสัญญาเรื่องการรวบรวม
อิสราเอลกลับคืนมาในอนาคต 
ตอกย้ําถึงพันธสัญญาที่พระเจ้า 
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ทรงกระทํากับโมเสส (ฉธบ.30:1-
10) และสะท้อนถึงคําพยากรณ์
ของเย เรมีย์  (ยรม.29 :11 -14 ; 
31:31 -40)  และของเอเส เคียล 
(อสค.11:16-21)  
 มันเป็นการพยากรณ์ถึงวันที่
ประชากรของพระเจ้าจะกลับมา
รวมกันภายใต้พระคริสต์  
 ทุกวันนี้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกหน-
แห่งเป็นประชากรที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้ และเป็นปุโรหิตหลวง
ของพระองค์ (ดู 1ปต.2:9) 

เราตระหนักหรือไม่ว่า  
เราคือชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรร 

และเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้า  
 เมื่อเรารู้เช่นนี้ คําถามที่เราต้อง
ตอบตัวเองว่า และในขณะนี้เราได้
ทําอะไรบ้างที่บ่งบอกว่า เราเป็น
ชนชาติของพระเจ้า และปุโรหิต
หลวงของพระองค์? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงชําระ
เราให้บริสุทธิ์สมกับการที่เราเป็น
ปุโรหิตของพระองค์ เพื่อชีวิตของ
เราจะบริสุทธิ์ ในการปรนนิบัติ
พระองค์  และสามารถรับสิ่ ง ที่    
พระเจ้าจะประทานกับเราได้อย่าง
เต็มขนาดโดยไม่มี ความบาป
ขัดขวางเรา  
 อธิษฐานทูลขอเจ้าทรงใช้เราใน
ฐานะประชากรของพระองค์ ในการ
สําแดงชีวิตของการเป็นประชากร
และประกาศถึงความรอด ความ 
หวังที่เรามีในพระองค์ให้คนรอบๆ 
ข้างเราทราบ เพื่อเขาจะได้กลับมา
เป็นลูกของพระองค์เหมือนที่เรา
เป็นนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อ ธิ ษ ฐ าน คื อ _______________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 6 กรกฎาคม   
โฮเชยา 2:2-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี  130:2 “ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า  ขอทรงฟังเสียงของข้า
พระองคข์อทรงเงีย่พระโสต  ฟัง
เสียงค าวิงวอนของข้าพระองค”์ 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 2:2-7 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5-7   
ชาวอิสราเอลขอบคุณพระจอม-
ปลอมทั้งหลายที่ประทานอาหาร ที่
อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่มให้แก่
พวกเขา (โดยเฉพาะพระบาอัล
เทพเจ้าที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้
ควบคุมสภาพภูมิอากาศและการ
เติบโตของพืชผล)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 พวกเขาขอบคุณพระเหล่านั้น
แทนที่จะขอบพระคุณพระเจ้าองค์
เที่ยงแท้ซึ่งเป็นผู้ประทานพระพร
เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจะทรง
เอา “พุ่มหนากีดขวางหนทาง” ของ
อิสราเอล และ “ล้อมกรอบ” พวก
เขา โดยทรงทําให้พวกเขาผิดหวัง
กับผลที่ได้จากการกราบไหว้รูป
เคารพ แล้วพวกเขาจะกลับมาหา
พระเจ้า  
 แม้ว่าอิสราเอลจะไม่ซื่อสัตย์ต่อ
พระเจ้า แต่พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์
และเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์
จะยังทรงอ้าแขนรับประชากรของ
พระองค์ แม้ในยามที่พระองค์ทรง
วางอุปสรรคขวางทางกบฏของ
พวกเขา เพื่อที่พระองค์จะทรงนํา
พวกเขากลับมาหาพระองค์ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 7   
โกเมอร์กลับมาหาสามีของนางเมื่อ
นางคิดได้ว่าอยู่กับเขาก็ยังดีกว่า  
 อิสราเอลก็เป็นเช่นกัน พวกเขา 

มักจะกลับมาหาพระเจ้า เมื่อพวก
เขาคิดได้ว่าชีวิตที่ดิ้นรนนั้นยาก
เกินกว่าที่จะรับมือได้  
การกลับมาหาพระเจ้าเพราะจนตรอก 

ก็ยังดีกว่ากบฏต่อพระองค์  
แต่จะดียิ่งกว่านั้นถ้าประชาชน 

หันกลับมาหาพระองค์ 
เพราะส านึกใน 

ความห่วงใยของพระองค์ 
 ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ที่ เต็มไป
ด้วยการทดลองและการหลอกลวง
มักจะนําเราไปสู่จุดที่เราคิดว่าจะดี
กว่าเดิม และลงท้ายคือการโกหก 
บางครั้ง เนื้อหนัง และซาตานเสนอ
สิ่งที่ดูเหมือนดี ความสุข สะดวก 
สบาย แต่เมื่อเราก้าวเข้าไป มัน
กลับไม่ใช่เช่นนั้น  
 เมื่อเรากลับใจ และกลับมาหา
พระองค์  ให้เราจดจําประสบการณ์
ที่ ห ลอ กลวงนั้ น ไ ว้ เพื่ อ เ ร า จ ะ       
ไม่กลับไปอีก หรือจดจําไว้ เพื่อ
แบ่งปันไม่ใช้คนอื่นตกหลุมพราง  
ที่เนื้อหนังหรือซาตานวางไว้ 
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 เราเคยมีประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ และเราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานพระเจ้าว่า เมื่อเรามาถึง
ทางสองแพร่งที่เราต้องเผชิญการ
ตัดสินใจ ทูลขอพระเจ้า ให้เรารู้
แล ะชัด เจนในน้ํ าพ ร ะทัยของ     
พระเจ้าว่า เราควรจะไปทางไหน 
ซ้ายหรือขวา และทูลขอพระเจ้า
ประทานกําลัง ความตั้งใจ  การดล
จิตดลใจให้กับเราที่เราจะดําเนิน
ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนั้น 
 ขณะนี้เรากําลังเผชิญหน้ากับ
เรื่องอะไรที่เราต้องตัดสินใจบ้าง  
ทูลขอพระเจ้าทรงให้เราชัดเจนว่า 
ทางไหนที่ เราต้องเดินไปที่ เป็น     
น้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 7 กรกฎาคม   
โฮเชยา 2:8-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:3 “ข้าแต่พระเจ้า  ถ้า
พระองคจ์ะทรงหมายความบาป
ผิดไว้  องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า  
ผูใ้ดจะยืนอยู่ได้” 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 2:8-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13 
พระบาอัลเป็นเทพเจ้าที่มีความ 
สําคัญที่สุดของชาวคานาอันและ
ชื่อนี้ก็มักถูกนํามาใช้อธิบายถึงเทพ
เจ้าท้องถิ่นทุกองค์ที่ผู้คนกราบไหว้
กันตลอดดินแดนที่อิสราเอลเข้า  
ยึดครอง  

 น่าเสียดายที่ อิ สราเอลไม่ ได้
กําจัดรูปเคารพและศูนย์กลางการ
นมัสการของคนต่างด้าวตามที่ 
พระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาไว้ พวก
เขากลับยอมรับและบ่อยครั้ งก็  
เข้าร่วมนมัสการกับผู้ที่กราบไหว้
พระบาอัล ซึ่ ง เป็นอิทธิพลจาก
กษัตริย์ชั่วทั้งหลาย  
 กษัตริย์อิสราเอลองค์หนึ่งที่ถูก
กล่าวถึงเป็นพิเศษว่าหันไปกราบ
ไหว้พระบาอัลคือกษัตริย์อาหับ  
 ผู้ เ ผยพระวจนะ เอลี ย าห์ ไ ด้     
ท้าทายบรรดาผู้เผยพระวจนะที่  
อาหับว่าจ้างมาและได้พิสูจน์ว่าฤทธิ์
อํ านาจของพระเจ้านั้นก็ยิ่ งใหญ่
เหนือพระบาอัล (1พกษ.18) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12   
 ชาวอิสราเอลจมปลักอยู่กับการ
กราบไหว้รูปเคารพเพราะพวกเขา
เชื่อจริงๆ ว่าพระต่างชาติเหล่านั้น
เป็นผู้ให้สวนองุ่นและสวนผลไม้  
แก่พวกเขา (“เถาองุ่นและต้น
มะเดือ่ของนาง”)  



กรกฎาคม – 27 

 พวกเขาลืมไปแล้วว่าพระเจ้าทรง
เป็นผู้ประทานดินแดนทุกตารางนิ้ว 
(ฉธบ.32:49)  
 ในปัจจุบันเมื่อผู้คนเจริญรุ่งเรือง 
พวกเขาก็จะยกย่องบุคคลและ    
สิ่งต่างๆ ที่ทําให้พวกเขาดีขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นโชค การทํางานหนัก 
ความเฉลียวฉลาด หรือเส้นสาย 
ยกเว้นก็แต่พระเจ้า  
 เมื่อเราประสบความสําเร็จ เรา
ยกย่องใคร?________________ 
__________________________
__________________________ 
 

ให้เราตระหนักตลอดเวลาว่า  
พระเจ้าทรงเป็นแหล่ง 

แห่งความส าเร็จและเกิดผลของเรา  
 
 ทุกครั้งเมื่อมีความสําเร็จและการ
เกิดผลให้เราสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้า และเมื่อเรายังไม่ประสบ
ความสําเร็จและเกิดผลนั้น ให้เรา
ยึดติดกับพระสัญญาของพระองค์ 
ยืนหยัดในความเชื่ออย่างเหนียว- 

แน่น รอคอยพระองค์ด้วยความ 
หวังใจไม่ท้อถอย 
 
อธิษฐาน 
 ขณะนี้มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ไป
ถึงความสําเร็จที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้ ให้เราทูลขอต่อพระเจ้า และทูล
ถามพระเจ้าว่า มีอะไรเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางเราไม่ให้ไปสู่จุดนั้นได้ 
เพื่อเราจะสามารถเปลี่ยนแปลง
และก้าวต่อไปถึงพระสัญญาที่   
พระเจ้าประทานให้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 8 กรกฎาคม   
โฮเชยา 2:14-18 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:3 “ข้าแต่พระเจ้า  ถ้า
พระองคจ์ะทรงหมายความบาป
ผิดไว้  องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า  
ผูใ้ดจะยืนอยู่ได้” 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 2:14-18 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 14,15  พระเจ้าทรงสัญญาว่า  
[1] จะนําประชากรไปยังถิ่นทุร -
กันดาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไร
มาดึงความสนใจ เพื่อพระองค์จะ
ทรงสื่อสารกับพวกเขาได้อย่าง
ชัดเจน  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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[2] จะเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความยาก 
ลําบากไปเป็นวันแห่งความหวัง  
 หุบเขาอาโคร์ (“ลําบากเดือดร้อน”) 
เป็นที่ที่อาคานทําบาปเพราะซ่อน
ทรัพย์สิ่งของต้องห้ามไว้ (ยชว.7)  
 อาคานนําหายนะอันใหญ่หลวง
มาสู่กองทัพของโยชูวาเมื่อครั้งที่
พวกเขาพยายามเข้ายึดครองดินแดน  
 พระเจ้าทรงใช้แม้แต่ประสบ -
การณ์ที่ ไม่ ดี ของเรา  เพื่ อ เปิด
โอกาสให้เราหันกลับมาหาพระองค์  

ขณะที่เราเผชิญกับปัญหา 
และการทดลอง  

จงจ าไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเรา 
เฉพาะช่วงเวลาที่เรา 
เจริญรุ่งเรืองเท่านั้น  
แต่ตรัสขณะที่เรา 

อยู่ในสภาพที่แห้งแล้งด้วย 
 เราเคยที่ประสบการณ์เช่นนี้
หรือไม่ คือเมื่อมีปัญหา พบกับ
ความแห้งแล้ง และพระเจ้าได้ตรัส
กับเราในความแห้งแล้งนั้น? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับทุกสิ่งเสมอ เหมือนที่  อ.
เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิป
ปีบทที่ 4:11-13 
11 ข้าพเจ้าไม่ได้บน่ถึงเรือ่งความ
ขดัสน  เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะ
อย่างไรกต็าม  ข้าพเจ้ากเ็รียนรู้
แล้วทีจ่ะพอใจอยู่อย่างนัน้ 
12 ข้าพเจ้ารู้จกัทีจ่ะเผชิญกบั
ความตกต า่  และรู้จกัทีจ่ะเผชิญ
กบัความอดุมสมบูรณ์  ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จกัเคลด็ลบั
ทีจ่ะเผชิญกบัความอิม่ท้องและ
ความอดอยาก  ความสมบูรณ์
พนูสขุ  และความขดัสน 
13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิง่ได้  โดย
พ ร ะ อ งค์ ผู้ ท ร ง เ ส ริ ม ก า ลั ง
ข้าพเจ้า 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับทุกสิ่ง และที่เราสามารถ
เผชิญทุกสิ่งได้เพราะพระเจ้าทรง
เสริมกําลังเรา 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม   
โฮเชยา 2:19-23 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:3 “ข้าแต่พระเจ้า  ถ้า
พระองคจ์ะทรงหมายความบาป
ผิดไว้  องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า  
ผูใ้ดจะยืนอยู่ได้” 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 2:19-23 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19,20 
วันเวลาที่มีแต่ความซื่อสัตย์จะมาถึง 
เพราะพระเจ้าจะผูกพันเราไว้กับ
พระองค์ทั้งในด้านความชอบธรรม 
ความยุติธรรม ความรัก ความ - 
เมตตากรุณา และความซื่อสัตย์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ในสมัยโฮเชยาการหมั้นเป็น
อะไ รที่ มากกว่ าข้ อตกลงหรื อ
สั ญ ญา ว่ า จ ะ แ ต่ ง ง าน กั น  แ ต่     
เป็นพันธะผูกพันและเป็นคํามั่น -   
สัญญา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สองครอบครัว  
 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทาน
การเริ่มต้นใหม่ที่สดใส ไม่ใช่เป็น
เพียงการแก้ไขข้อตกลงชั่วคราวใน
สัญญาฉบับเก่า (ยรม.31:31-34) 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 19,20 
ของขวัญแต่งงานที่พระเจ้าประทาน
ให้ประชากรของพระองค์ทั้งในสมัย
โฮเชยาและในสมัยของเราก็คือ
พระกรุณาคุณของพระองค์  
 ไม่ใช่เพราะความดีในตัวเราที่ทํา
ให้พระเจ้าทรงอภัยให้เราหรือทรง
รื้อฟื้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับเรา  
 ไม่มีทางที่เราจะไปถึงมาตรฐาน
ทางศีลธรรมและการดําเนินชีวิต
ฝ่ายวิญญาณอันสูงส่งได้โดยความ
พยายามของเราเอง  แต่ได้โดย
พระคุณของพระองค์เท่านั้น  

 พระองค์ทรงยอมรับเรา อภัย    
ให้เราและนําเรากลับมาสู่ความ 
สัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ เรา
จะรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว 
และมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบ-
แน่นกับพระองค์ 

เม่ือเรารับทราบถึงพระคุณ 
อันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้า 
ที่ทรงมีต่อเรานั้น เราจึงควรจะ
ตอบสนองพระคุณของพระองค์ 
ด้วยการสรรเสริญ การนมัสการ 
และมอบถวายชีวิตทั้งหมดของเรา

ให้กับพระองค์  
 เพราะไม่มีอะไรที่เราจะทําให้กับ
พระองค์ได้เลย นอกจากที่จะยอม
สยบต่อพระพักตร์พระองค์ที่เบื้อง
พระบาทพระองค์ 
 เ ร ามี ท่ าที เ ช่นนี้ ต่ อพร ะองค์
หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญและยกย่องพระ-
เจ้าโดยใช้สดุดีบทที่ 27 เพื่อเราจะ 
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เข้าใกล้ชิดและแสวงหาพระองค์
มากขึ้นในชีวิตของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม   
โฮเชยา 3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:4 “แต่พระองค์มีการ
อภยั  เพือ่เขาจะย าเกรงพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 3 ช้าๆ    
2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี 
ข้อ 1 พระธรรมบทสั้นๆ นี้ให้ภาพ
ของการตกเป็นเชลยและกลับมา
ของอิสราเอล  
 อิสราเอลจะมีประสบการณ์กับ
การชําระให้บริสุทธิ์ในต่างแดน แต่
พระเจ้าจะยังคงรักประชากรของ
พระองค์ และทรงเต็มพระทัยที่จะ
รับพวกเขากลับมาอีก  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 พระองค์ทรงบัญชาโฮเชยาให้
สําแดงการอภัยแบบเดียวกันนี้แก่
โกเมอร์ แม้ว่าโฮเชยาจะมีเหตุผล 
ดีเยี่ยมที่จะหย่ากับโกเมอร์ แต่ 
พระเจ้าทรงบอกให้ เขาซื้อนาง
กลับมาและรักนาง 
 
ข้อ 3       หลังจากพระธรรมข้อนี้ 
โฮเชยาไม่ได้กล่าวถึงโกเมอร์อีก 
 ใน 3:4 บอกถึงวิธีการที่พระเจ้า
จะทรงจัดการกับอาณาจักรเหนือ 
(5:6, 15) พระองค์จะทรงปล่อย  
ให้อิสราเอลอยู่ อย่างโดดเดี่ยว
เหมือนกับที่โกเมอร์ต้องอยู่อย่าง
โดดเดี่ยว  
การกบฏต่อพระเจ้าเป็นอันตราย  
ถ้าพระองค์ทรงน าความรักและ 

พระเมตตาของพระองค์ 
ออกไปจากชีวิตของเรา  

เราก็จะไม่มีความหวังใดๆ เลย 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2 
เห็นได้ชัดว่าโกเมอร์ดําเนินชีวิต
ตามทางของเธอเองอยู่ระยะหนึ่ง 

โกเมอร์ต้องหาเลี้ยงตนเองด้วยการ
ขายตัวเป็นทาสหรือไม่ก็ไปเป็น
ภรรยาน้อยของชายอื่น  
 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามโฮเช-
ยาต้องเสียเงินซื้อเธอกลับมาแม้ว่า
ค่าตัวของเธอค่อนข้างต่ํา  
 โกเมอร์ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีค่า
สําหรับคนอื่นอีกต่อไป ยกเว้น
สําหรับโฮเชยา เขารักเธอเหมือนที่
พระเจ้าทรงรักอิสราเอล  
 ไม่ว่ าชีวิตของเราจะ เน่า เฟะ
เพียงใด พระเจ้าทรงเต็มพระทัย   
ที่จะซื้อเรากลับมา พระองค์ทรง  
ไถ่เราและยกชูเราขึ้นใหม่อีกครั้ง 
 ภาพโฮเชยาและนางโกเมอร์   
ทําให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้า 
และความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มี
ต่อเรา แม้เราผิดพลาด เราทําบาป 
จงจําไว้ที่จะกลับมาหาพระองค์ 
พระองค์ทรงอ้าแขนคอยเรา รับ
และรักเราเสมอ  
 อย่าให้ซาตานหลอกลวงเราว่า
พระเจ้าปฏิเสธเราเสียแล้ว เพราะ
พระเจ้าจะไม่มีวันที่จะปฏิเสธเรา
อย่างแน่นอน 
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ขณะนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
เรากับพระเจ้าใกล้ชิดหรือห่างเหิน  
จงเข้ามาใกล้ชิด และใกล้ชิดพระองค์

มากขึ้นและมากขึ้น 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า
จากพระธรรม สดุดี  23 ถึงการ
เลี้ยงดู การช่วยกู้ การจัดเตรียม
และความรักมั่นคงที่ไม่เคยยั้งหยุด
ของพระองค์ อธิษฐานออกเสียง
หลายๆ รอบจนกระทั่งเราสัมผัสถึง
ความรักของพระเจ้าในจิตวิญญาณ
ของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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วันที่ 11 กรกฎาคม   
โฮเชยา 4:1-3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:4 “แต่พระองค์มีการ
อภยั เพือ่เขาจะย าเกรงพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 4:1-3    
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ทําไมแผ่นดิน
อิสราเอลจึงมีความทุกข์? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป ในพระธรรมบทนี้ 
พระเจ้าประณามอิสราเอลเพราะ
การไม่เชื่อฟัง  
 ผู้นําศาสนาไม่สามารถนําประชา-
ชนให้หันกลับมาหาพระเจ้าได้ และ
พิธีกรรมของศาสนาอื่นที่เปรียบ
เหมือนการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ 
ก็เข้ามาแทนที่การนมัสการที่ถูกต้อง  

 จิตวิญญาณและศีลธรรมของ   
ชนชาตินี้เสื่อมลง พวกเขาละเมิด
บทบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้
พวกเขา  
 เป็นเรื่องง่ายที่ประชากรจะสาป- 
แช่งภรรยาของโฮเชยาเพราะการ
ล่วงประเวณีของนาง แต่เป็นเรื่อง
ยากที่พวกเขาจะมองเห็นความ  
ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตัวเอง 
 
ข้อ 2         พระคัมภีร์ข้อนี้อาจจะ
หมายถึงการลอบปลงพระชนม์
กษัตริย์ในช่วงที่โฮเชยามีชีวิตอยู่  
 ชัลลูม ลอบปลงพระชนม์เศคาริ-
ยาห์ (ในที่นี้คือกษัตริย์ ไม่ใช่ผู้เผย-
พระวจนะ) เพื่อชิงบัลลังก์  แล้ว 
เมนาเฮมก็ลอบปลงพระชนม์ซัลลูม
และทําลายทั้งเมืองทิ้งเพราะประชา-
ชนไม่ยอมรับเขาในฐานะกษัตริย์ 
(2พกษ.15:8-16)  
 พระเจ้าทรงชี้ ให้ เห็นว่าแม้แต่ 
การฆาตกรรมก็ยังกลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาในอิสราเอล 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-3 
พระเจ้าทรงอธิบายถึงต้นเหตุที่ทํา
ให้อิสราเอลทุกข์ทรมาน  
 อิสราเอลถูกพิพากษาซ้ําสอง
เพราะพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอก
ทางของพวกเขา การพิพากษาและ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็รุนแรง
ขึ้นด้วย  
 หลักเหตุและผลไม่สามารถใช้ได้
เสมอไป บางทีการกระทํากับผลที่
เกิดขึ้นก็ไม่ได้สอดคล้องกัน แต่ถึง
อย่างนั้นเมื่อเราเผชิญกับความ
ทุกข์ยากลําบาก เรายังคงถามว่า 
“ความทุกข์ที เ่กิดขึ้นกับฉันนั ้น
เกิดขึ้นเพราะฉันท าบาปหรือไม่? 
ฉันต้องรับผิดชอบเรือ่งอะไรบ้าง
หรอืไม?่”  

หากเราส ารวจตัวเองแล้วพบว่า 
มีบางส่ิงบางอย่าง 

ที่ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้า  
แม้จะเป็นเพียงส่วนเดียว เราจ าเป็น 
ต้องเปลี่ยนทิศทางของเราก่อน  

แล้วพระเจ้าจึงจะช่วยเรา 
 

 สําหรับตัวเราเอง ในวันนี้มีอะไร
หรือไม่ที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและ
กลับใจ?___________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 139: 
23-24 ที่กล่าวไว้ว่า  “ข้าแต่พระ
เจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และ
ทรงทราบจิตใจของข้าพระองค ์ 
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค ์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่  และ
ขอทรงน าข้าพระองคไ์ปในมรรคา
นิรนัดร์” ทูลขอพระเจ้าทรงเปิด
ความคิดเราให้เราเห็นความผิด
พลาด ความบาปที่ซ่อนอยู่ของเรา 
เพื่อเราจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้
มายังโคนไม้กางเขน สารภาพต่อ
พระองค์ กลับใจ ให้พระองค์ชําระ 
และเริ่มต้นชีวิตกับพระองค์ใหม่
ต่อไป 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เ จาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 กรกฎาคม   
โฮเชยา 4:4-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:4 “แต่พระองค์มีการ
อภยั เพือ่เขาจะย าเกรงพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 4:4-9 
ช้าๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้  ทําไมคน
อิสราเอลจึงถูกทําลาย? (ข้อ 5-6) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4-9 โฮเชยากล่าวโทษบรรดา
ผู้นําศาสนา คนเหล่านี้ได้แก่ใคร
บ้าง?  
 เมื่อเยโรโบอัมที่ 1 กบฏต่อเรโห
โบอัม (โอรสของกษัตรยิ์โซโลมอน) 
และสถาปนาอาณาจักรทางเหนือ
ขึ้นเพื่อแข่งกับเรโหโบอัม เยโรโบ-
อัมที่  1 ได้ตั้ งระบบศาสนาของ
ตัวเองขึ้นมา (ดู1พกษ.12:25-33)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 เยโรโบอัมที่ 1 ทําลายบทบัญญัติ
ของพระเจ้าเพราะได้สร้างวัวทองคํา
สองตั วและได้ สั่ ง ให้ ประชาชน    
กราบไหว้วัวนั้น นอกจากนั้นยังได้
แต่งตั้งปุโรหิตของตัวเองขึ้น ซึ่ ง     
ไม่ได้มาจากวงศ์วานของอาโรน  
 แรกเริ่มเดิมทีประชาชนที่อาศัย
อยู่ในอาณาจักรเหนือยังคงนมัส -
การพระเจ้าอยู่ แม้ว่าพวกเขาจะ
นมัสการผิดวิธี แต่ต่อมาไม่นาน
พวกเขาก็เริ่มกราบไหว้พระต่างๆ 
ของชาวคานาอัน หลังจากนั้นพวก
เขาก็ให้พระบาอัลเข้ามาแทนที่   
พระเจ้า และไม่นมัสการพระเจ้า   
อีกต่อไป  
 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ปุโรหิต
จอมปลอมของเยโรโบอัมที่ 1 จะ 
ไม่สามารถรักษาการนมัสการ 
พระเจ้าที่ถูกต้องไว้ได้ 
 

ข้อ 8 พวกปุโรหิตชอบให้ประชาชน 
ทําบาป เพราะทุกครั้งที่มีคนมา
ถวายเครื่องบูชาไถ่บาป ปุโรหิตจะ
ได้รับเครื่องบูชานั้นส่วนหนึ่ง  
 

 ยิ่งประชาชนทําบาปมาก พวก
ปุโรหิตก็ยิ่งได้รับมาก เพราะพวก
เขารับประทานเครื่องบูชาเหล่า
นั้นเองไม่หมด พวกเขาจึงนําส่วน
หนึ่งไปขายและยกอีกส่วนหนึ่ง
ให้แก่ญาติพี่น้อง  
 พวกปุโรหิตหาผลประโยชน์จาก
การทําบาป มันทําให้พวกเขามี
อํานาจมากขึ้นและมีหน้ามีตาใน
สังคม ดังนั้นแทนที่พวกเขาจะ
พยายามทําให้ประชาชนเลิกทําบาป 
พวกเขากลับส่ งเสริมให้ทํ าบาป    
เพื่อจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-9 
พระเจ้าทรงกล่าวโทษผู้นําศาสนา
ว่าพวกเขากีดกันไม่ให้ประชาชน
ได้รู้จักพระองค์ (“ถกูท าลายไป
เพราะขาดความรู้”)  
 พวกเขาควรจะเป็นผู้นําฝ่าย
วิญญาณ แต่พวกเขากลับกลาย 
เป็นผู้นําในทางที่ผิด  
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 ประชาชนอาจพูดกัน เองว่ า     
“สิง่นี้ ถูกต้องเพราะปุโรหิตก็ท า
เหมอืนกนั”  

การเป็นผู้น าฝ่ายวิญญาณ 
เป็นความรับผิดชอบที่หนัก  

ไม่ว่าเราจะสอนในชั้นรวีวารศึกษา 
ท างานในส านักงานคริสตจักร  
หรือน าการศึกษาพระคัมภีร์  

อย่าน าแบบขอไปที แต่จงเป็นผู้น าที่
น าผู้อื่นมาถึงพระเจ้า 

 แต่บางคนอาจจะคิดอย่างนี้ว่า 
เราไม่อยากเป็นผู้นําเพราะต้อง
รับผิดชอบมาก ซึ่งการคิดอย่างนี้
ไม่ถูกต้อง เพราะทุกคนต้องเป็น
ผู้นําอยู่แล้ว อย่างน้อยเราก็ต้องนํา
ตัวเอง หรือนําครอบครัวของเรา 
และการที่บางคนคิดไม่อยากเป็น
ผู้นํา เพราะเราอยากจะทําตามใจ
ตัวเอง ซึ่งไม่ถูกต้อง 
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจึงต้อง
พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ  
 
 
 

 เราได้พัฒนาตัวเอง และมีแบบ
แผนพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตฝ่าย
จิตวิญญาณของเราให้เจริญเติบโต
ขึ้น โดยเฉพาะการที่ เราจะเป็น
สมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็ง ได้รับการฟูมฟักจากคํา
เทศนา คําสอน การผูกพันตัวและ
การรับใช้ในคริสตจักรของเรา 
 อธิษฐานอวยพรผู้นําในคริสต -
จักรที่ เขาจะมีกําลังเข้มแข็ง ติด
สนิทกับพระเจ้า และนําคริสตจักร
ของพระองค์ให้ผู้เชื่อในคริสตจักร
เป็นสาวกของพระคริสต์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 13 กรกฎาคม   
โฮเชยา 4:10-19 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:5 “ข้าพเจ้าคอยพระ
เจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่
และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะ
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 4:10-19 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ในข้อ 
10-12   
เทพเจ้าที่สําคัญของชาวคานาอัน 
คือพระบาอัลและพระอาเชราห์ ซึ่ง
เป็นเทพเจ้าแห่งการผลิดอกออก
ผลและการสืบพันธุ์ ไม่น่าแปลกใจ
ที่การนมัสการของพวกเขาจึงมีการ
ร่วมเพศที่น่ารังเกียจรวมอยู่ด้วย  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ผู้ชายที่มานมัสการจะร่วมเพศ
กับโสเภณีประจําวิหาร และผู้หญิง
ที่รับใช้อยู่ในวิหารหรือหญิงสาว    
ที่ อ ย ากมี ลู ก ก็ จ ะ ร่ ว ม เพ ศกั บ  
ปุโรหิตชาย แต่พระเจ้าตรัสว่า 
ความพยายามที่จะออกลูกออก -
หลานของพวกเขาจะไม่สําเร็จ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
“ไม้ติ้ว” ในพระคัมภีร์ฉบับอมต -
ธรรมร่วมสมัยแปลว่า “ไม้เสี่ยง
ทาย”  หรือไม้ทํานาย เป็นวิธีที่ใช้
ทําลายอนาคต 
 ประชากรในอาณาจักรเหนือตัด
ขาดตัวเองจากพระวจนะของพระ
เจ้า และการอภัยบาปของพระองค์ 
เพื่อที่พวกเขาจะได้หลุดออกจาก
ศาสนาที่ถูกต้องของพระเจ้าซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม  
 การดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจาก
ข้อบังคับทั้งสิ้นอาจนําเราออกจาก
ทางของพระเจ้าได้ 
 

ปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน 
การที่เราพยายามหา 

หลักการการด าเนินชีวิตจากโลกนี้  
การเอาหลักปรัชญาของโลกนี้  
มาแทนพระวจนะของพระเจ้า  

จะท าให้เรา 
ออกห่างจากทางพระเจ้าได้  

 ตัวอย่างเช่น ผู้ชายเราต้องดื่ม
สุ ราอย่ างน้อยก็ เพื่ อ เข้ าสั งคม 
เพราะมิฉะนั้น เราก็จะไม่มีเพื่อน 
แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่า 
“อย่าให้ผู้ใดทําลายพระวิหารของ
พระเจ้า” เป็นต้น 
 ขณะนี้เราเผชิญอิทธิพลอะไรบ้าง
ของโลก และเราจะแก้ไขอย่างไร? 
__________________________
______________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงมีพระกรุณาต่อเรา ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เชื่อพระเจ้า
ในโลกนี้นั้น  ขอทรงช่วยให้เรา
สามารถยืนหยัดกับหลักการของ 
พระวจนะของพระเจ้าได้ มีสติ -
ปัญญาที่จะตอบคําถามสําหรับ 
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คนที่ไม่เข้าใจ และบางคนอาจจะ
ต่อต้านด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 กรกฎาคม   
โฮเชยา 5:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:5 “ข้าพเจ้าคอยพระ
เจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่
และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะ
ของพระองค”์ 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 5:1-7 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1,2 
เมืองมิสปาห์และทาโปร์อาจเป็น
ศูนย์กลางการกราบไหว้พระจอม- 
ปลอมอย่างบาอัล ดูเหมือนว่าผู้นํา
เองเป็นคนส่งเสริมให้ประชาชน  
ทําบาปในสถานที่เหล่านี้  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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 เมื่อผู้นําทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่าย
ศาสนาของอิสราเอลเสื่อมถอยลง
อย่างมาก ประชากรอิสราเอลจึงมี
โอกาสเลือกผู้นําได้ไม่มากนัก พวก
เขาหาคนที่จะนํา แล้วพวกเขาก็
เจอ  
 ทุกวันนี้เรามักจะเลือกผู้นําของ
เราเอง แต่เรายังคงต้องระวังว่า
พวกเขากําลังนําเราไปถึงพระเจ้า
หรือทําให้เราออกห่างจากพระเจ้า  
พระเจ้าทรงถือว่าประชาชนต้อง
รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีพวกเขาท า 

เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงถือว่าเราต้อง
รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเราท าและตัดสินใจ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4   
การทําบาปอยู่ เสมอทําให้ใจคน
แข็งกระด้าง การกลับใจใหม่จึงเป็น
เรื่องยาก  
 การเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ทําให้จิตสํานึกตายด้านได้ การทํา
บาปครั้งนี้นําให้ทําบาปครั้งหน้า
ง่ายขึ้น  

 อย่าปล่อยให้บาปฝังรากในใจ
ของเรา จงหนีจากการทําบาปให้
ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
 บาปเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง 
และมันเป็นเครื่องมือของซาตานที่
ทําลายมนุษยชาติ และยังทําลาย
แม้คริสเตียนด้วย  
 แม้เราจะรับความรอดแล้วก็ตาม 
แต่ ซ าต านมั น ก็ ไ ม่ ลดล ะ ที่ จ ะ
ทําลายคริสเตียน และหลายครั้ง    
ที่มันประสบความสําเร็จด้วย 
 ธรรมชาติอันหนึ่งของความบาป
คือ เมื่อทําครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจ 
แล้วอยากทําซ้ําอีกครั้งที่ 2-3-4 เรา
ก็ต้องตกหลุมมัน และมันก็ฆ่าเรา
ในที่สุด 
 
ดังนั้น อย่าเปิดโอกาสให้ซาตาน 
ใช้บาปมาล่อลวงเรา จงต่อสู้กับมัน 

โดยก าลังที่มาจากพระเจ้า  
แน่นอนที่มันจะหนีไป  

เพราะพระเจ้าทรงสัญญากับเราว่า  
เราคือผู้มีชัยชนะ เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต 
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 เรามีประสบการณ์ชัยชนะความ
บาปอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระสัญญาของพระเจ้าที่
ทรงบอกกับเราว่า เราเป็นยิ่งกว่า   
ผู้พิชิต เรามีอํานาจเหนือมารร้าย 
ซาตานทําอะไรเราไม่ได้  
 ให้เราประกาศการเลี้ยงดูและ  
ชัยชนะของเราเหนือหุบเขาเงา
มัจจุราชจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
23 ประกาศด้วยหัวใจของเรา     
จนเราสัมผัสว่า เราพบชัยชนะ    
ในจิตวิญญาณของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________  
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 15 กรกฎาคม   
โฮเชยา 5:8-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:5 “ข้าพเจ้าคอยพระ
เจ้า จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่
และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะ
ของพระองค”์ 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 5:8-15 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10 
คนเหล่านั้นที่ “ย้ายหลกัเขต”  มี
ความผิดฐานอาชญากรรมร้ายแรง 
(ฉธบ.27:17)  
 โฮเชยากําลังกล่าวว่าผู้นําของ  
ยูดาห์เป็นเหมือนคนที่โกงประชาชน
โดยการโยกย้ายหลักเขตที่ดินของ
พวกเขา (ฉธบ.19:14) 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13 
ในรัชกาลกษัตริย์ เมนาเฮมและ     
ในสมัยโฮเชยา อิสราเอลได้หันไป
ขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรีย 
(2พกษ. 15: 19, 20; 17:3, 4)  
 แม้แต่มหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
โลกในยุคนั้นก็ยังช่วยอิสราเอล
ไม่ได้ เพราะพระเจ้าเองทรงตัดสิน
พระทัยที่จะพิพากษาชนชาตินี้  
 ถ้าเราเพิกเฉยเมื่อพระเจ้าทรง
เรียกให้กลับใจใหม่ แล้วเราจะหนี
พ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้
อย่างไร (ฮบ.2:3) 

พระเจ้าคือพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่  
เม่ือเรามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา  

เราไม่ต้องกลัวส่ิงใด  
ไม่มีอะไรจะมีท าอันตรายกับเราได้  

 เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์
หรือไม่ เราติดสนิทกับพระองค์
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อย่าให้เรามีความบาปใดๆ  
ขวางกั้นเรากับพระเจ้า  

ถ้ามี แม้เป็นเพียงเล็กน้อย  
ให้เรารีบสารภาพกบัพระองค์เสีย 
กลับใจใหม่ ละทิ้งความบาปนั้น 
และกลับมาหาพระองค์โดยเร็ว  

อย่ารอช้า 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 139 
ข้อ 23,24 “ข้าแต่พระเจ้า  ขอ
ทรงค้นดูข้าพระองค์และทรง
ทราบจิตใจของข้าพระองค ์ ขอ
ทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค ์
และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่
ใดๆในข้าพระองคห์รือไม่  และ
ขอทรงน าข้ าพระองค์ไปใน
มรรคานิรนัดร”์ ถ้าในชีวิตของเรา
มีความบาปใดๆ ซ่อนอยู่ ให้เรา
สารภาพกับพระองค์ กลับใจ หัน
หลังกลับ เพื่อเราจะมีสัมพันธภาพ
ทีดีกับพระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 16 กรกฎาคม   
ปัญญาจารย์ 12:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:6 “จิตใจของข้าพเจ้า
คอยองค์พระผู้เป็นเจ้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า” 
 อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
12:1-5 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
ชีวิตที่ไร้พระเจ้าทําให้ชีวิตวัยชรามี
แต่ความขมขื่น โดดเดี่ยว และสิ้น
หวัง  
 ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะ
ครบบริบูรณ์และมีความสุขได้ใน 
“ยามทุกข์ร้อน” ซึ่งอาจจะเป็น 

ยามที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยาม
เจ็บป่วย หรือยามพิการ เรามี
ความสุขได้เพราะมีความหวังใน
ชีวิตนิรันดร์  
 วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่น่าตื่นเต้น 
แต่ความตื่น เต้นของหนุ่ มสาว
อาจจะกลายเป็นอุปสรรค์ต่อการ
ใกล้ชิดพระเจ้าได้ถ้าความตื่นเต้น
นั้นทํ าให้คนหนุ่มสาวมุ่ งแต่หา
ความสนุกสนานแบบฉาบฉวย
มากกว่าคุณค่าที่คงอยู่นิรันดร์  
 จงพร้อมที่จะถวายเรี่ยวแรงกําลัง
แด่พระเจ้าในขณะที่เรายังมีกําลัง
อยู่หรือในขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม
สาว อย่าใช้เรี่ยวแรงกําลังไปกับ
กิจกรรมที่ไร้สาระและชั่วร้าย ซึ่ง  
จะทําให้เรานิสัยเสียและดื้อด้าน  
จงแสวงหาพระเจ้าเดี๋ยวนี้ 
ให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างชาญฉลาด

ทั้งในวัยหนุ่มและวัยชรา 
 ในวัยหนุ่ม ขณะที่ เรามีกําลัง
วังชา ให้เราใช้กําลังของเรานั้นวาง
ฐานชีวิตในการเรียน การหาประสบ- 
การณ์ในการทํางาน การเรียนรู้ 
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ประสบการณ์จากผู้ ใหญ่ทั้งทาง 
ด้านฝ่ายวิญญาณ อาชีพการงาน 
สังคม ครอบครัว เพื่อว่าเมื่อเรา
อายุมากขึ้น เราก็จะสามารถเก็บ
เกี่ ยวผลที่ สุก  หอมหวาน และ    
ชื่นชมได้ 
 ในขณะนี้ เราได้วางแผนชีวิต  
ของเราอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะ   
เก็บเกี่ยวผลในวัยชรา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
สติปัญญาให้กับเราในการใช้ชีวิต
ขณะนี้ของเราที่จะมีคุณค่าในการ
สร้างตัวเอง ครอบครัว คริสตจักร 
เพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรต่อ
ตัวเอง พี่น้องในครอบครัวและใน
คริสตจักรของเรา และเพื่อเราจะ
เก็บเกี่ยวผลอันหอมหวานนี้ได้   
ในอนาคตและเป็นที่ถวายเกียรติ    
แด่พระเจ้าได้ 
 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 17 กรกฎาคม   
ปัญญาจารย์ 12:6-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:6 “จิตใจของข้าพเจ้า
คอยองค์พระผู้เป็นเจ้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า” 

อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
12:6-8 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 6-8 
สายเงิน ชามทอง คนโท และล้อ 
เป็นสัญลักษณ์ถึงความเปราะบาง
ของชีวิต  

 ความตายใกล้ตัวเรามากกว่าที่
เราคิด ดินอาจจะกลบหน้าเราใน
เวลาที่เราไม่คาดฝัน ดังนั้นเราจึง
ต้องตระหนักว่าชีวิตเป็นทรัพย์   
ล้ําค่าที่ต้องใช้อย่างชาญฉลาด   
และอย่าปล่อยให้สิ้นเปลืองไปโดย    
ไร้ความหมาย 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  

ข้อ 7,8 

เมื่อไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้า 
กายของเราก็กลับสู่ดิน  
 เมื่อไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของ
พระเจ้า การงานของเราก็สูญเปล่า 
เมื่อไม่มีความรักของพระเจ้า การ
รับใช้ของเราก็ไม่มีประโยชน์  

เราต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง 
เหนือทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตของเรา 

เพราะถ้าเราไม่มีพระองค์  
เราก็ไม่มีอะไรเลย  

 การตระหนักว่าชีวิตไร้ความ 
หมายหากไม่มีพระเจ้าจะกระตุ้น  
ให้คนฉลาดแสวงหาพระองค์ก่อน
สิ่งอื่นใด 
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 ให้กลับมาดูตัวของเราเองขณะนี้ 
เราดําเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าเป็น
อันดับหนึ่งในชีวิตของเราหรือไม่ 
ไม่ว่าจะสุข หรือ ทุกข์ พระเจ้ายัง
อยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตเราหรือไม่ ? 
 เพราะถ้าเรามีทุกสิ่ งทุกอย่าง
สมบูรณ์ ไม่ว่าเงินทอง ชื่อเสียง 
เกียรติยศ หรือแม้แต่ครอบครัว แต่
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว  ตอนนี้ เรา
อาจจะรู้สึกดี แต่สักวันหนึ่ง เราจะ
สัมผัสถึงความว่างเปล่า และเมื่อ
นั้นอาจจะช้าเกินไปสําหรับเราก็ได้ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานยกย่ อ งพระ เจ้ าถึ ง  
ความสัพพัญญูของพระองค์จาก 
พระธรรมสดุดีบทที่  139 ทูลให้ 
พระเจ้าทรงตรวจสอบชีวิตของเรา
เสมอ เพื่อเราจะถูกต้องและดําเนิน
ชีวิตในหนทางของพระองค์เสมอ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 18 กรกฎาคม   
ปัญญาจารย์ 12:9-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:6 “จิตใจของข้าพเจ้า
คอยองค์พระผู้เป็นเจ้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า  ยิง่กว่า
คนยามคอยเวลารุ่งเช้า” 
อ่านพระธรรม ปัญญาจารย ์
12:9-14 ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12 
ถ้าเราจะหาหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิต
หรือปรัชญาการดําเนินชีวิตมาอ่าน 
เราคงจะต้องศึกษาตลอดชีวิต  
 ไม่ผิ ดที่ เ ร าจะศึ กษาหนั งสื อ
เหล่านี้ แต่เราควรใช้เวลาส่วนใหญ่
หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความจริงจาก
พระวจนะของพระเจ้า  

 สติปัญญาควรนําสู่การกระทํา 
นักศึกษาพระคัมภีร์ที่ชาญฉลาด 
จะเข้าใจและประพฤติตามสิ่งที่   
ได้ศึกษามา  
เพราะเวลาของเราบนโลกนี้ส้ันยิ่งนัก 

เราจึงควรใช้เวลาเรียนรู้ 
ความจริงที่ส าคัญ เพราะมีผลต่อ 
ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ด้วย 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน  
ข้อ 13,14 
กษัตริย์ซาโลมอนสรุปด้วยการ 
จ่ายยาเพื่อรักษาอาการป่วยทั้งสอง
ชนิดที่ปรากฏในพระคัมภีร์เล่มนี้  
 สําหรับผู้ที่ขาดเป้าหมายและ
ทิศทางในชีวิตควรยําเกรงพระเจ้า
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์  
 สําหรับผู้ที่คิดว่าชีวิตไม่มีความ
ยุติธรรมควรจําไว้ว่าพระเจ้าจะทรง
พิจารณาชีวิตของทุกคนอีกครั้ง 
เพื่อจะดูว่าเขาตอบสนองต่อพระองค์
อย่างไรและพระองค์จะนําการกระทํา
ทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา  
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 เราได้อุทิศชีวิตแด่พระเจ้าแล้ว
หรือยัง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในปัจจุบัน
หรือในอนาคตก็ตาม ชีวิตของเรา
ไปถึงมาตรฐานของพระองค์หรือ 
ไม่?_______________________ 
__________________________ 
 เมื่อเฝ้าเดี่ยวจากปัญญาจารย์จบ
แล้ว เราได้รับอะไรจากคําตรัสใน
พระธรรมปัญญาจารย์นี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา 
พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู ทรงยิ่งใหญ่ 
ทรงฤทธานุภาพ แต่ในขณะเดียว 
กันพระองค์ทรงรักเรา ทรงกรุณา
ต่อเรา และทรงสนพระทัยเราแม้ 
แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของ
เรา ให้เราใช้เวลาเช้านี้  สรรเสริญ
พระองค์ ให้เราคิดถึงพระราชกิจ
ของพระองค์ในชีวิตของเรา และ  
ยกย่องพระองค์ 

 ร้ อ ง เพลงสรร เสริญพระ เจ้ า        
ที่เกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ เช่น พระเจ้ายิ่งใหญ่ หรือ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เป็นต้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

จุดประสงค์ : เพื่อบรรยายถึง
ความรักระหว่างเจ้าบ่าว (กษัตริย์
ซาโลมอน) และเจ้าสาวของเขา 
เพื่อพิสูจน์ให้ เห็นความบริสุทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตสมรส และเพื่อ
แสดงภาพความรักที่พระเจ้าทรงมี
ต่อประชากรของพระองค์ 
ผู้เขียน : ซาโลมอน 
เบื้องหลัง : อิสราเอล สวนของ
หญิงชาวชูเลม และพระราชวังของ
กษัตริย์ 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (6:3) 
ตวัดิฉันเป็นกรรมสิทธิข์องทีร่กั
ของดิฉัน  และทีร่กัก็เป็นของ
ดิฉัน  เขาเล้ียงฝูงสตัว์อยู่ท่าม 
กลางหมู่ต้นพลบัพลึงแดง 

ทุกวันนี้ สังคมเต็มไปด้วยการ
ปล่อยปละละเลยทางเพศ การแอบ
พบกันอย่างลับๆ และความสัมพันธ์
นอกสมรส สื่อต่างๆ สอนเราว่า
การทําผิดศีลธรรมคือเสรีภาพ  

 
 
 

พฤติกรรมนอกลู่นอกทางเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ และการรักษาคํามั่น
สัญญาในชีวิตสมรสนั้นล้าสมัยไป
แล้ว เพศซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้น
และตรัสว่าดีในสวนเอเดนนั้นถูก
บิดเบือน นําไปใช้หาผลประโยชน์ 
และกลายเป็นกิจกรรมที่เร่าร้อน 
ผิดศีลธรรม และเกิดขึ้ นอย่ าง
ง่ายดายเพื่อตอบสนองความใคร่
ของตนเอง ความรักกลายเป็น
ตัณหา การให้กลายเป็นการฉก -
ฉวย และคํามั่นสัญญาที่ยั่ งยืน
กลายเป็น “ไม่มีบ่วงผูกคอ” 

ในความเป็นจริงเพศสัมพันธ์
ซึ่งเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวทาง
กายและอารมณ์ระหว่างชายหญิง
นั้นควรเป็นวิธีที่บริสุทธิ์ ในการ
เฉลิมฉลองความรักการให้กําเนิด
บุ ต ร  แ ล ะ มี ป ร ะ ส บกา ร ณ์ที่ มี
ความสุข ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการ
ปกป้องไว้โดยคํามั่นสัญญาของ
การสมรส 

เข้าใจพระธรรมเพลงซาโลมอน 
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พระเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องเพศ
เป็นเรื่องสําคัญ และพระคัมภีร์ก็ให้
แนวทางมากมายในการรักษาเรื่อง
เพศให้ถูกต้องและคําเตือนไม่ให้   
ใช้เรื่องเพศในทางที่ผิด เรื่องเพศ
ถูกกล่าวถึงเสมอในบริบทของ
ความ สัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความ
รักของสามีภรรยา ตอนที่โดดเด่น
ที่สุดคงเป็นพระธรรมเพลงซาโล-
มอนซึ่งแสดงถึงเรื่องราวความ 
สัมพันธ์อันลึกซึ้งของชายหญิงคู่
หนึ่ง ความรักของทั้งสอง การคบ
หา และการแต่งงาน ซาโลมอนคง
ประพันธ์ “เพลง” นี้ตั้งแต่เขายัง
หนุ่ม ก่อนที่จะถูกครอบงําโดย 
สตรีเพศ และความพึงพอใจ 

พระธรรมเพลงซาโลมอนเป็น
เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรู้สึก น่า
ตื่นเต้น และเป็นบทกวี มีลักษณะ
เด่นคือเป็นบทสนทนาอันอ่อน - 
หวานระหว่างหญิงสาวชาวยิว 
(หญิงสาวชาวชูเลม) และคนรัก
ของเธอ (กษัตริย์ซาโลมอน) ทั้ง
สองพรรณนาอย่างละเอียดถึ ง
ความรู้สึกที่มีต่อกันและความ -

ปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกัน ตลอดบท
สนทนา เรื่องเพศและการสมรส 
ถูกมองด้วยมุมมองที่เหมาะสม คือ
ตามมุมมองของพระเจ้า 

ความหมายของพระธรรมเล่ม
นี้นั้นเป็นที่โต้เถียงกันอย่างมาก 
บางคนกล่าวว่าเป็นภาพเปรียบ 
เทียบความรักของพระเจ้าที่มีต่อ
อิสราเอลหรือต่อคริสตจักร บางคน
ก็กล่าวว่ามีความหมายตามตัว 
อักษรเกี่ยวกับความรักในชีวิต
สมรส แต่แท้จริงแล้วสามารถตี 
ความหมายได้ทั้งสองอย่าง คือเป็น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความหมายสองระดับ ในระดับ
หนึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรัก 
ชีวิตสมรส และความสัมพันธ์ทาง
เพศ ส่วนอีกระดับหนึ่งเราก็ได้เห็น
ความรักอันเปี่ยมล้นที่พระเจ้าทรง
มีต่อประชากรของพระองค์ เมื่อเรา
อ่านพระธรรมเพลงซาโลมอน จง
จําไว้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้า
และจงอุทิศตัวเราเองที่จะมองชีวิต
เรื่องเพศ และชีวิตสมรสจากมุม - 
มองของพระองค์ 
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วันที่ 19 กรกฎาคม   
เพลงซาโลมอน 1 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:7 “อิสราเอลเอ๋ย   
จงหวงัใจในพระเจ้า  เพราะใน
พระเจ้ามีความรกัมัน่คง และใน
พระองคมี์การไถ่อย่างสมบรูณ์” 
อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 1 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป มีตัวละคร 3 ตัว
ในพระธรรมเล่มนี้ได้แก่ หญิงสาว
ซาโลมอน (ชายหนุ่ม) และเพื่อน  
 หญิงสาวที่ซาโลมอนสนใจอาจจะ
มาจากชูเลม ซึ่งเป็นชุมชนเกษตร- 
กรรมที่อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มไป
ทางเหนือประมาณ 96.5 กิโลเมตร  

 เธอเป็นสาวผิวคล้ําแสดงให้เห็น
ว่าเธอคงทํางานกลางแจ้งในสวน
องุ่น (1:6) ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า
เธอไม่ใช่คนชั้นสูง  
 เพื่อนอาจจะหมายถึงคนในฮาเร็ม
ของซาโลมอน ข้าราชบริพารใน
ราชสํานัก หรือบรรดาพี่ชายของ
หญิงสาวก็ได้  
 
ข้อ 6        เห็นได้ชัดว่าสวนองุ่นที่
กล่าวถึงในที่นี้เป็นของซาโลมอน 
(เพราะเขาแวะมาเยี่ยมเยียน) และ
ให้พวกพี่ชายซึ่งเป็นพี่ต่างพ่อต่าง
แม่กับหญิงสาวคนนี้เช่า และพวก
เขาก็ให้น้องสาวออกไปดูแลสวน
องุ่นที่อยู่กลางแจ้งและแดดแรง 
ดังนั้นเธอจึงไม่ได้ดูแลรักษาผิวของ
ตนเอง (“แต่สวนของดิฉันเอง
ดิฉันไม่ได้ดแูล”)  
 เมื่อเธอถูกนําตัวไปเยรูซาเล็ม 
เธออายที่ตัว เองผิวคล้ํ าเพราะ
สาวๆ ในเมืองหลวงผิวพรรณดี  
ผุดผ่อง ซึ่งจัดว่าสวยงามกว่ามาก 
แต่ซาโลมอนก็ชอบผิวคล้ําของเธอ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ 
การตอบสนอง 
ข้อ 1-4 การบรรยายสัมพันธภาพ
รักที่สดใสนี้เริ่มจากภาพของความ
รักเอง ความรักนั้น “ฉ ่าชืน่ใจยิง่
กว่าเหล้าองุ่น” ซึ่งทําให้คู่รักปีติ
ยินดี  
 พระธรรมกิจการ 10:9-16 สอน
ว่าเราไม่ควรนําสิ่งที่พระเจ้าทรง
สร้างและชําระแล้วนั้นไปใช้ในทาง
ผิดหรือเห็นว่าเป็นสิ่งเลวทราม  
 เราชื่นชมในความรักได้ พระเจ้า
ทรงสร้างความรักให้เป็นของขวัญ
แก่เราและให้เราชื่นชมกับความรัก
ในทุกอณูของชีวิต 
 
ข้อ 7    หญิงสาวรู้สึกกลัวที่ตนเอง
ไม่ เหมือนผู้หญิงในเยรูซาเล็ม 
(1:6) และกลัวที่ต้องอยู่คนเดียว
เมื่อคนรักไม่อยู่ (1:7) เธอจะรู้สึก
ปลอดภัยหากเขาอยู่ด้วย  
 
 
 

รากฐานของรักแท้ 
คือการรักษาค ามั่นสัญญา  

ดังนั้น 
ความสัมพันธ์ใดก็ตามที่เป็นรักแท้ 

จึงไม่ต้องกลัวการหลอกลวง   
การบงการ  

หรือการหาประโยชน์เข้าตัวเอง 
 ให้เราทบทวนความรักของเรา
กับพระเจ้า กับสามีหรือภรรยา กับ
พี่หรือน้อง กับพี่น้องในคริสตจักร
นั้น มีความกลัวหรือไม่? เป็นรักแท้
หรือไม่?  
 ปร ะก าร หนึ่ งที่ เ ร าส ามาร ถ
พิจารณาเกี่ยวกับความรักในที่นี้  
คือ เป็นการรักษาคํามั่นสัญญา
หรือไม่ คือให้เราถามตัวเราเองว่า 
เรารักษาคํามั่นสัญญากับอีกฝ่าย
หนึ่งหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า    
ที่ทรงรักเรา และความรักของ
พระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเง่ือนไข 
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ไม่ใช่เพราะเราทําดีต่อพระองค์ แต่
พระองค์ทรงรักเราเพราะความเชื่อ
ที่เรามีต่อพระองค์ 
 ให้ เราใช้ เวลานี้ ใคร่ครวญถึง
ความรักที่ไม่มีเง่ือนไขของพระองค์
และร้องเพลงสรรเสริญ ขอบพระ-
คุณสําหรับความรักนั้น เช่น เพลง 
“ความรกัมัน่คงของพระเจ้าไม่
เคยยัง้หยุด” หรือ เพลง “พระ-
เยซูเป็นท่ีรกัของข้า” 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะ จงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 20 กรกฎาคม   
เพลงซาโลมอน 2:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:7 “อิสราเอลเอ๋ย   
จงหวงัใจในพระเจ้า  เพราะใน
พระเจ้ามีความรกัมัน่คง และใน
พระองคมี์การไถ่อย่างสมบรูณ์” 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
2:1-7  ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
“ดอกฝรัน่ในทุ่งชาโรน  เหมือน
ดอกซ่อนกลิน่ในลุ่มแม่น ้ า”  
 ในพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วม
สมัยแปลว่า “กหุลาบแห่งชาโรน 
และลิลลีแ่ห่งหบุเขา" เป็นดอกไม้
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในอิสราเอล  
 

 หญิงสาวอาจกําลังพูดว่า “ฉัน
ไม่ใช่คนพิเศษอะไร ฉันเป็นเพยีง
ดอกไม้ธรรมดาๆ ดอกหนึง่” แต่ 
ซาโลมอนตอบว่า “ไม่ใช่เลย เธอ
เป็นคนทีพ่เิศษมาก เป็นดอกลลิลี ่
ท่ามกลางหมู่หนาม” ซาโลมอนใช้
ภาษารัก  
ไม่มีอะไรส าคัญกว่าการให้ก าลังใจ

และให้คุณค่าแก่คนที่เรารัก  
เราได้บอกคนรักว่า “ฉันรักคุณ” 
ทุกๆ วัน และแสดงความรักนั้น 

เป็นการกระท าหรือยัง  
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
ความรู้สึกรักสร้างความสัมพันธ์ที่
แนบแน่นซึ่งมีอํานาจเหนือเหตุผล  
 คนหนุ่มสาวมักเร่งพัฒนาความ 
สัมพันธ์ให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันโดย
ตั้งอยู่บนความรู้สึกอันร้อนแรง แต่
ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่อาจ
ทําให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนได้  
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พระธรรมข้อนี้เตือนว่าอย่าปลุกเร้า
ความรัก มิฉะนั้นความรู้สึกรัก 
จะก้าวไปเร็วกว่าค ามั่นสัญญา 
ซึ่งเป็นตัวที่ท าให้รักยั่งยืน  

จงพากเพียรรอคอยความรู้สึกรัก 
และค ามั่นสัญญาที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน 

 โดยเฉพาะชายหนุ่ม หญิงสาวที่
มีความรัก แม้จะเป็นความรักที่
ถูกต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้าก็
ตาม ก็ต้องระวังไม่ให้อารมณ์รัก
ของเรานั้นก้าวเร็วเกินไป  
 อารมณ์รักนั้นไม่ผิดแต่ต้องอยู่ใน
กรอบแห่งน้ําพระทัยพระเจ้าและ
กรอบพระวจนะของพระองค์ และ
สิ่งที่ต้องควบคู่ไปคือคํามั่นสัญญา
ที่มีต่อกัน ที่มีต่อตัวเอง และที่มีต่อ
พระเจ้าด้วย  
 อย่าให้เนื้อหนังครอบครองเรา 
แต่ จ ง ให้พระวิญญาณบริสุ ทธิ์
ครอบครองเราไม่เพียงแต่ตอนนี้ 
แต่ตลอดไปด้วย 
 แม้เรามีความรัก เราต้องกลับมา
ถามว่า ความรักที่เรามีนั้นถูกต้อง 
ตามน้ําพระทัยพระเจ้าหรือไม่ และ 

เป็นความรักที่อยู่ ในกรอบของ 
น้ําพระทัยพระเจ้า และพระวจนะ
ของพระเจ้าหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับคนที่เรารัก ไม่ว่าเป็นคู่รัก 
พ่อแม่ พี่น้อง ทูลขอพระเจ้าทรง
สอนเราเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นให้
เราพัฒนาความรักแบบที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ แบบบริสุทธิ์ 
แบบเสริมสร้าง แบบที่เป็นพระพร
ไม่ใช่เพียงแต่ต่อตัวเราเอง แต่ต่อ
อาณาจักรพระเจ้าด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 21 กรกฎาคม   
โฮเชยา 6:1-3 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:7 “อิสราเอลเอ๋ย  จง
หวงัใจในพระเจ้า  เพราะในพระ
เจ้ามีความรักมัน่คง  และใน
พระองคมี์การไถ่อย่างสมบรูณ์” 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 6:1-3 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-3 
นี่เป็นการทึกทักเอาเอง ไม่ใช่การ
กลับใจที่แท้จริง  
 ประชาชนไม่เห็นว่าความบาป
ของพวกเขาฝังลึกเพียงใด พวก
เขาไม่ได้เลิกกราบไหว้รูปเคารพ 
ไม่ได้เสียใจเพราะความบาปของ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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พวกเขาและไม่ได้ทูลอ้อนวอนเพื่อ
ขอการเปลี่ยนแปลง  
 พวกเขาคิดว่าพระพิโรธของ 
พระเจ้าจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่วัน 
พวกเขาไม่รู้แม้แต่น้อยว่าชนชาติ
ของตนจะถูกกวาดต้อนไปเป็น
เชลยในอีกไม่ช้า  
 อิสราเอลสนใจพระเจ้าเพียง
เพราะผลประโยชน์ทางวัตถุที่
พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ พวกเขา
ไม่เห็นคุณค่าของประโยชน์นิรันดร์
ที่ได้มาจากการนมัสการพระองค์  
 แต่ก่อนที่เราจะตัดสินอิสราเอล
ขอให้เราพิจารณาท่าทีของเราก่อน 
เราหวังว่าจะได้รับอะไรจากศาสนา
ของเรา เรา “กลับใจ” แบบขอไปที 
โดยขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
ว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต
ด้านใดบ้างหรือไม่? 
 นี่ เป็นสิ่ งที่ อั นตรายอย่ างยิ่ ง
โดยเฉพาะสําหรับเราที่เป็นคริส -
เตียน ที่ เรากลับใจไม่ใช่ เพราะ
เสียใจในความบาป แต่เพราะกลัว
พระเจ้าจะไม่อวยพระพร  

 ดังนั้น เราจึงไม่ได้หันหลังกับ
ความบาปอย่างจริงจังและเริ่มต้น
ใหม่ เพราะถ้าเป็นเช่นนี้ การกลับ
ใจเราจะเป็นเพียงชั่วคราว และเรา
ก็จะกลับไปหาความบาปอีกครั้ง 
เนื่องจากเรายังรักความบาปนั้นอยู่  

ให้เราลองมาพิจารณาดูว่า  
มีบาปอะไรไหมที่เราท าซ้ าซาก  

ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่  
ที่เรายังรักบาปนั้นอยู่  

ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราต้อง 
จัดการบาปของเราให้ถึงรากถึงโคน  
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างจริงจัง 

ตั้งใจต่อสู้กับความบาปนั้น  
และตั้งใจทิ้งความบาปนั้นอย่างถาวร 
 สําหรับเรื่องพระพรที่พระเจ้าจะ
ประทานให้กับเรานั้น มันเป็นของ
แน่นอนอยู่แล้ว เพราะพระธรรม
ยอห์นบทที่ 15 ข้อ 5 กล่าวไว้ว่า 
“เราเป็นเถาองุ่น  ท่านทัง้หลาย
เป็นแขนง  ผูที้เ่ข้าสนิทอยู่ในเรา
และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา  ผู้นัน้
กจ็ะเกิดผลมาก  เพราะถ้าแยก
จากเราแล้วท่านจะท าสิ่งใด
ไม่ได้เลย” 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ทรงเปิดเผยให้เราเห็นความรุนแรง 
ความร้ายกาจของความบาป เพื่อ
ว่า เราจะหลีกหนี ปฏิเสธความ
บาปเหล่านี้  กลับใจอย่างแท้จริง 
และกลับมาสู่พระเจ้าได้อย่างตั้งใจ 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 
27 ข้อ 4 ที่กล่าวว่า “ ข้าพเจ้าทูล
ขอสิ่งหนึ่งจากพระ เจ้ า   ซึ ่ง
ข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ  
คือที ่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ ในพระ
นิเวศของพระเจ้า  ตลอดวัน
เวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่
จะดคูวามงามของพระเจ้า  และ
เพือ่จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระ
วิหารของพระองค์” อธิษฐาน
หลายๆ รอบจนพระวจนะของพระ
เจ้ า ในตอนนี้ เ ป็ นคํ าอธิษ ฐาน
ส่วนตัวของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 22 กรกฎาคม   
โฮเชยา 6:4-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:8 “และพระองคจ์ะทรง
ไถ่อิสราเอล  จากความบาปผิด
ทัง้ส้ินของเขา” 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 6:4-7 
ช้าๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ได้บอกกับ 
เราว่า พระเจ้าทรงประสงค์อะไร
มากกว่าเครื่องบูชา? (ข้อ 6) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 4 
พระเจ้าทรงตอบประชากรของ
พระองค์ พระองค์ทรงชี้ให้พวกเขา
เห็นว่าความรักของพวกเขาเป็น
เหมือนหมอกและน้ําค้างที่ เหือด
หายไปอย่างรวดเร็วและไม่มีอะไร
เป็นแก่นสาร  

 หลายต่อหลายคนเห็นว่าเป็น
เรื่องง่ายและดีที่จะรักษาภาพของ
ตัวเองให้เป็นคนที่อุทิศทุ่มเททั้งๆ 
ที่ใจจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น จงพิสูจน์
การอุทิศตัวต่อพระเจ้าของเราด้วย
ชีวิต 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
พิธีกรรมทางศาสนาจะช่ วยให้
ประชาชนเข้าใจพระเจ้าและคง
ความสัมพันธ์กับพระองค์ไว้ได้  
 นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตั้ง
พิธีเข้าสุหนัตกับพิธีถวายเครื่อง
บูชาไว้ในพันธสัญญาเดิมและทรง
ตั้งพิธีบัพติศมากับพิธีมหาสนิทไว้
ในพันธสัญญาใหม่  

แต่พิธีกรรมทางศาสนา 
จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อ 

เราท าด้วยท่าทีแห่งความรักและ
ความเชื่อฟังพระเจ้า  

ถ้าใจของคนอยู่ห่างจากพระเจ้า 
พิธีกรรมก็ว่างเปล่า  
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 พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการพิธี -
กรรมจากชาวอิสราเอล พระเจ้า
ทรงต้องการหัวใจของพวกเขา  
 เรานมัสการพระเจ้าเพราะอะไร  
อะไรคือแรงจูงใจที่อยู่เบ้ืองหลังการ
ถวาย “เครื่องบูชา” และ “เครื่อง
เผาบูชา” ของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 และให้เรากลับมาดูหัวใจของเรา
ด้วยว่า ที่เราไปนมัสการพระเจ้าที่
คริสตจักร ไปกลุ่มเซลล์ เฝ้าเดี่ยว 
เราทําด้วยท่าทีอย่างไร เพราะถ้า
เราทําด้วยท่าทีอย่างถูกต้องแล้ว ก็
จะเป็นพระพร จะเกิดผลตามพระ-
สัญญาของพระเจ้าอย่างแน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานในเช้าวันนี้จากพระ -
ธรรมสดุดีบทที่  84 ที่ กล่าวถึ ง
ความงามของพระนิเวศน์ของพระ-
เจ้า และให้เราออกเสียงอธิษฐาน
ด้วยใจที่พินิจพิเคราะห์ ให้พระ -
วจนะตอนนี้เป็นคําอธิษฐานจาก 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 23 กรกฎาคม   
โฮเชยา 6:8-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:8 “และพระองคจ์ะทรง
ไถ่อิสราเอล  จากความบาปผิด
ทัง้ส้ินของเขา” 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 6:8-11 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8,11 
ครั้งหนึ่งในกิเลอาดเคยเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ในที่นี้มันแปดเปื้อน
ไปแล้ว  
 ครั้งหนึ่งโยชูวาได้ตั้งเชเคมเป็น
เมืองลี้ภัย (ยชว.20:1, 2, 7, 8)  
 ราโมทซึ่งเป็นเมืองลี้ภัยก็อยู่ใน
กิเลอาด  

 เมื่อมาถึงสมัยนี้ เมืองเหล่านี้ก็
ต้องแปดเปื้อนเพราะเรื่องฆาตกรรม 
และอาชญากรรม เนื่องจากมีกลุ่ม
ปุโรหิตที่ชั่วร้ายนอนรอที่จะฆ่าคน
ที่เดินผ่านเขตแดน 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
ในข้อ 11 และการตอบสนอง 
โฮเชยาสอดแทรกคําเตือนเรื่อง 
“การเก็บเกี่ยว” ของพระเจ้าไว้ เพื่อ
ไม่ให้ยูดาห์เย่อหยิ่งขณะที่พวกเขา
เห็นความพินาศของอาณาจักร
เหนือ  
 พระวิหารของพระเจ้าอยู่ในยูดาห์ 
(เยรูซาเล็ม) และประชาชนคิดว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลจะไม่มีทาง
เกิดขึ้นกับพวกเขา แต่เมื่อพวกเขา
เสื่อมทรามลงจนถึงที่สุด พวกเขาก็
จะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเช่นกัน 
(2พกษ.25) 

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน  
เป็นสาวกของพระคริสต์  

เราต้องมีวิญญาณที่ถูกต้อง นั่นคือ
ไม่ตัดสินผู้อื่น ไม่เย่อหยิ่ง ไม่อวดตัว  



66 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

 เมื่อเราเห็นคนอื่นผิดพลาด เรา
ต้องไม่ซ้ําเต็มเขา หรือเมื่อมีความ 
เห็นอะไรที่แตกต่างไปจากเรา เราก็
ต้องยินดีรับฟังเขา ซึ่งถ้าเขาผิด 
พลาดจริง เขาก็จะสามารถเปลี่ยน
ความคิดและเราก็สามารถแนะนํา   
สิ่งที่ถูกต้องได้  
 และอีกประการหนึ่งเราก็ต้อง
ตระหนักว่า เราเองก็อาจจะผิด -
พลาดได้ด้วยเช่นกัน  
 มีอะไรหรือไม่ท่ามกลางพี่น้องใน
คริสตจักรของเราที่อาจจะมีความ 
คิดที่แตกต่างจากเราไป และเรา
ตอบสนองเขาอย่างไร ไม่ว่าจะถูก
หรือผิด เราตอบสนองเขาด้วย
ความรักหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระทัยแบบพระ-
เยซูคริสต์จะเป็นหัวใจของเรา คือ 
หัว ใจแห่ งความรัก  หัว ใจที่ ให้
โอกาส หัวใจที่สงสาร หัวใจที่ให้-
อภัย หัวใจที่เชื่อในส่วนดีของเขา
อยู่เสมอ หัวใจแห่งความอดทน  

ไม่เพียงแต่สําหรับหัวใจของเรา
เท่านั้น แต่สําหรับพี่น้องทุกคนใน
คริสตจักรด้วย เพื่อคริสตจักรของ
เราจะได้เป็นคริสตจักรที่สะท้อน
พระทัยของพระเยซูคริสต์ให้คน
ทั้งหลายได้เห็น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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วันที่ 24 กรกฎาคม   
โฮเชยา 7:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี 130:8 “และพระองคจ์ะทรง
ไถ่อิสราเอล  จากความบาปผิด
ทัง้ส้ินของเขา” 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 7:1-7 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 7 
“ร้อนอย่างกบัเตาอบ” หมายถึง
ความบ้าอํานาจและเล่ห์เพทุบายที่
ลุกอยู่ในใจของผู้นําเหล่านี้  
 กษัตริย์อิสราเอล 3 องค์ที่ถูก
ลอบปลงพระชนม์ในสมัยโฮเชยา
คือ เศคาริยาห์ ชัลลูม และปาคาหิ-
ยาห์ (2พกษ.15:8-26)  
 

 ความสัมพันธ์ที่กษัตริย์มีต่อคน
ต่างด้าวและต่อผู้คนในดินแดนของ
ตนเองถูกทําลายลงเพราะกษัตริย์
เหล่านี้เฉยเมยต่อพระเจ้าและต่อ
พระวจนะของพระองค์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1,2 
พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่ งและรู้ทุก
อย่าง เราก็เหมือนกับอิสราเอลที่
มักจะลืมความจริงข้อนี้  
 ความคิดที่ว่า “ไม่มใีครรู้หรอก” 
หรือ“ไม่มีใครเห็นหรอก” อาจจะ
หลอกเราให้ทําบาป  

ถ้าเราเตือนตัวเองว่า 
พระเจ้าก าลังเฝ้ามองเราอยู่ 

เม่ือเราเผชิญหน้ากับการทดลองท่ี
หนักหนา เราจะไม่ยอมแพ้มันง่ายๆ 

เม่ือมีโอกาสท าบาป  
จงจ าไว้ว่าพระเจ้าทรงเห็นทุกส่ิง 

 ขณะนี้เรากําลังเผชิญกับความ
บาปอะไรอยู่ การที่เราตระหนัก
เช่นนี้ว่า พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งจะ
ทําให้เรายําเกรงพระเจ้ามากขึ้น  
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และมีการดลจิตดลใจที่จะชนะ
ตัวเอง ที่จะทูลขอกําลังจากพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราตลอดไป 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงชําระ
ความคิด จิตวิญญาณของเราด้วย
ทั้งพระโลหิตของพระองค์ให้เรา  
พ้นจากความบาป และด้วยพระ-
วจนะของพระองค์ให้ความคิดเรา
ถูกต้องตามพระวจนะของพระองค์ 
เพื่อเราจะมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะ
ทรงใช้ชีวิตของเราให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้
ตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กรกฎาคม – 69 

วันที่ 25 กรกฎาคม   
โฮเชยา 7:8-10 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 7:8-10 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 10 
ความหยิ่งผยองเป็นอุปสรรคขัด-
ขวางไม่ให้คนกลับมาหาพระเจ้าได้ 
เพราะคนเย่อหยิ่งไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากใคร ไม่ว่าจากมนุษย์
หรือจากพระเจ้า  
 ความหยิ่งผยองทําให้เราทําบาป
หนักขึ้น เพราะถ้าเราไม่ทิ้งความ
หยิ่งผยองของเราก่อน เราก็ไม่มี
วันกลับใจและเลิกทําบาปอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8 
ชนอิสราเอลแต่งงานกับคนต่าง -
ชาติและได้ทําชั่วตามคนเหล่านั้น  
 เมื่อเราใช้เวลากับใครมากๆ เรา
ก็มักจะเอาความคิดของคนเหล่า 
นั้นมาง่ายๆ หรือมักจะติดการ
กระทําของพวกเขามา  

ไม่ว่าเราจะท างาน  
ใช้ชีวิต หรือคลุกคลีอยู่กับ 

คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า  
ขอให้เราระวังอิทธิพล 
ท่ีพวกเขามีต่อเรา  
แทนที่เราจะ 

ไหลไปตามน้ ากับพวกเขา  
ขอให้เราลองคิดดูว่า 

เราจะมีอิทธิพลในแง่บวก 
และน าพวกเขามาถึงพระเจ้า 

ได้อย่างไร? 
 ให้เราระวังดีๆ ถึงอิทธิพลของ
คนรอบๆ ตัวเราที่จะมีต่อเรา  เรา
เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ที่จะยืน -
หยัดท่ามกลางชาวโลก และเราได้
เสริมสร้างชีวิตของเราอย่างไรบ้าง
ที่เราจะมั่นคงในทางของพระองค์ 
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ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างเราจะ
เป็นอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อ ธิ ษ ฐ า น ปร ะ ก าศถึ ง ก า ร ที่    
พระเจ้าจะเป็นป้อมปราการ เป็นโล่
รอบเรา เป็นที่กําบังของเราจาก
พระธรรมสดุดี 91 อธิษฐานออก
เสียงจนกระทั่งเรารู้สึกมั่นคงใน  
การช่วยกู้ของพระเจ้าสําหรับชีวิต
ของเรา 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กรกฎาคม – 71 

วันที่ 26 กรกฎาคม   
โฮเชยา 7:11-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 7:11-16 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 11 
เมนาเฮมซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอล
ได้จ่ายเงินให้อัสซี เรียเพื่อแลก    
กับการสนับสนุนให้ตนมีอํานาจ 
(2พกษ.15:19,20)  
 กษัตริย์โฮเชยาทรยศอัสซีเรีย
และหันไปขอความช่วยเหลือจาก
อียิปต์  (2พกษ.17 :4)  กษัตริ ย์
อิสราเอลวิ่งเต้นไปเป็นพันธมิตร
กับชนชาติต่างๆ ทั้งๆ ที่พวกเขา
น่าจะเป็นพันธมิตรกับพระเจ้า 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16 
คันธนูที่บิดเบี้ยวนั้นไว้ ใจไม่ได้    
ลูกธนูจะพุ่ งไม่ตรงเป้าและเป็น
อันตรายในยามสงคราม ชีวิตที่
ปราศจากพระเจ้ าก็ ไว้ ใจไม่ได้
เหมือนกับคันธนูที่บิดเบี้ยว  
 ถ้าเราขาดทิศทางจากพระเจ้า
ความคิดของเราก็จะเต็มไปด้วย
ความโลภ การคดโกง ความเห็น
แก่ตัว และการหลอกลวง ตราบใด
ที่เรายังถูกความบาปดึงไป เราก็  
ไม่มีวันถึงเป้าหมายที่แท้จริงของ
เราได้เลย 
 แล้วขณะนี้ตัวเราเองมั่นใจหรือไม่
ว่า เรามีทิศทางจากพระเจ้า?  
เราจะรู้ทิศทางของพระเจ้าได้ก็โดย
การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า  
และจากพระวจนะของพระเจ้า 
ที่พระองค์ทรงส าแดงแล้ว 
ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

 ประชาชนมองหาความสุขและ
ความอิ่มใจทุกหนแห่งยกเว้นจาก
พระเจ้า  
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 พวกเขาวิ่งไล่ตามทรัพย์สมบัติ 
กิจกรรม และความสัมพันธ์ แต่ใน
ความเป็นจริงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรง
เป็นผู้เติมเต็มความต้องการลึกๆ 
ภายในจิตใจของเราได้  

จงมองไปที่สวรรค์ก่อน  
มองไปยังพระเจ้าองค์สูงสุด  

พระเจ้าทรงเติมเต็มความต้องการ
ต่างๆ ทางฝ่ายวิญญาณให้เรา  
ไม่ใช่เติมเต็มทุกความต้องการ 

ด้านวัตถุ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
สําหรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เป็น
พระวจนะของพระเจ้าที่ประทาน
ให้กับเราได้รู้จักน้ําพระทัยของ
พระองค์ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 อธิษฐานเผื่อหน่วยงานต่างๆ ที่
ได้แปลพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็น 
ส ม า คม พ ร ะ ค ริ ส ต ธ ร ร ม แ ห่ ง
ประเทศไทย องค์การอมตธรรม
เพื่อชีวิต มิชชั่นนารี หรือหน่วย -
งานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กรกฎาคม – 73 

วันที่ 27 กรกฎาคม   
โฮเชยา 8:1-4 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 8 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 8:1-4 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1-4 
“แร้งตวัหนึง่ก าลงัอยู่เหนือพระ
นิเวศของพระเจ้า” หมายถึง 
อัสซีเรียจะโจมตีอิสราเอลและต้อน
พวกเขาไปเป็นเชลย (2พกษ.15: 
28, 29)  
 ประชาชนจะเรียกหาพระเจ้าแต่
จะสายเกินแก้ เพราะพวกเขายังคง
ดื้อรั้น และไม่ยอมทิ้งรูปเคารพ  
 

 เราก็เป็นเหมือนอิสราเอลที่มัก  
จะร้องเรียกให้พระเจ้าทรงช่วย
บรรเทาความเจ็บปวดของเรา โดย
ไม่ต้องการให้พระองค์ เปลี่ ยน
พฤติกรรมของเรา และเราอาจจะ
กลับใจเมื่อสายเกินไปเพียงเพราะ
ต้องการจะหลีกเลี่ยงผลที่แสนจะ
เจ็บปวดจากความบาป 
 เมื่อเราได้เรียนรู้จากประวัติของ
คนอิสราเอลที่ดื้อรั้น  เอาแต่ ใจ
ตัวเอง ละทิ้งพระเจ้า และจมปลัก
อยู่กับวัฏจักรของความบาปแบบนี้
แล้ว เราก็ควรจะแสวงหาพระเจ้า
มากขึ้น แสวงหาความจริง และน้ํา
พระทัยของพระองค์ ไม่ดําเนินชีวิต
ที่ตกอยู่ในความบาป ในการตามใจ
ตัวเอง ตามเนื้อหนังของตัวเอง 
เพราะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็จะ
รับผลจากความบาปที่เราหว่านลง
ไป 

ดังนั้น วันนี้ 
ให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าเสียใหม่ 

แสวงหาพระเจ้า ซึ่งแน่นอนที่พระเจ้า
จะทรงอภัยบาปเรา  
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 และเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์  
ให้พระวจนะของพระเจ้านําชีวิต
ของเรา และฝังแน่นในชีวิตเรา เรา
ก็สามารถคาดหวังถึงการเกิดผลใน
ชีวิตของเราอย่างแน่นอน เพราะนี่
คือพระสัญญาของพระองค์ (ยน.
15:4-8) 
 
อธิษฐาน 
 อธษิฐานออกเสียงจากพระธรรม
ยอห์น 15:1-8 อ่านหลายๆ รอบ
จนกระทั่งพระวจนะของพระเจ้า
ในตอนนี้เป็นคําอธิษฐานส่วนตัว
จากใจของเราที่ออกมาจากชีวิต
ของเราอย่างแท้จริง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อ ธิ ษ ฐ าน คื อ _______________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



กรกฎาคม – 75 

วันที่ 28 กรกฎาคม   
โฮเชยา 8:5-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 8:5-9 
ช้าๆ  3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 5 
สะมาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณา-
จักรเหนือ และบางครั้งก็หมายถึง
ทั้งอาณาจักรอิสราเอล  
 เยโรโบอัมที่ 1 ได้ตั้งการนมัสการ 
รูปวัวไว้ที่เบธเอลและดาน และได้
ส่งเสริมให้ประชาชนกราบไหว้รูป
วัวนั้น (1พกษ.12:25-33) ดังนั้น
ประชาชนจึงกราบไหว้รูปสัตว์ที่ถูก
สร้างขึ้นแทนที่จะนมัสการพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
พืชผลจะงอกงามได้ต้องมีเมล็ด
พันธุ์ที่ดี ดินที่อุดมสมบูรณ์ แสง-
แดดที่เพียงพอ ความชื้นที่พอเหมาะ 
และปุ๋ยที่ได้สัดส่วน  
 เมล็ ดพั นธุ์ เพี ย ง เมล็ ด เดี ย ว
สามารถผลิตออกผลได้มากถ้าอยู่
ในสภาพที่ดี  
 แต่อิสราเอลได้หว่านเมล็ดฝ่าย
วิญญาณไว้กับลม อิสราเอลลงทุน
ในพิธีกรรมที่ไร้แก่นสาร ลมพัดมา
และพัดไปฉันใดการกราบไหว้รูป
เคารพและชนชาติพันธมิตรของ
อิสราเอลก็ไม่อาจปกป้องคุ้มครอง
อิสราเอลได้ฉันนั้น  
 การแสวงหาความปลอดภัยให้
ตนเองโดยปราศจากพระเจ้าจะนํา
หายนะมาสู่ตนเอง  
 การพิพากษาของพระเจ้าที่จะ
มาถึงอิสราเอลเป็นเหมือนพายุ
หมุน พระองค์ทรงพิพากษาผ่าน
ความโหดร้ายของอัสซีเรีย  
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เม่ือเราแสวงหาความปลอดภัย 
จากทุกส่ิงยกเว้นพระเจ้า  
เราก็ปล่อยตัวเองให้ตกอยู่ 
ในอันตรายอันยิ่งใหญ่  

เราไม่อาจหาความปลอดภัยได้ 
จากที่ใดเลย ถ้าไม่มีพระเจ้า 

 อะไรคือความมั่นคงในชีวิตของ
เรา พระเจ้าเป็นความม่ันคงในชีวิต
ของเราหรือไม่?  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่ เรา
เห็นคนส่วนใหญ่ ในโลกนี้มอบ
ความไว้วางใจกับความมั่นคงของ
โ ล ก  เ ช่ น  เ งิ น ทอ ง  ชื่ อ เ สี ย ง
เกียรติยศ เป็นต้น  
 สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนลม และคน
ที่ยึดมันไว้ก็กําลังคว้าลม และใน
ที่สุด เขาก็ได้ลมเป็นสิ่งตอบแทน 
เหมือนที่กษัตริย์โซโลมอนบอกกับ
เราว่า “กนิลมกนิแลง้” 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัย เป็นศิลามั่นคง
ของเรา ให้เราอธิษฐานออกเสียง
จ า ก พ ร ะ ธ ร ร ม ส ดุ ดี บ ท ที่  9 1 
อธิษฐานจนกระทั่งพระวจนะตอนนี้
เป็นคําอธิษฐานส่วนตัวของเราต่อ
พระองค์พระเจ้าตรัสอะไรกับท่าน
บ้างจากพระธรรมตอนนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 29 กรกฎาคม   
โฮเชยา 8:10-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 1 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 8:10-14 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11 แท่นบูชาซึ่งน่าจะเป็นที่
กําจัดความบาปออกไปกลับเป็นที่ที่
เพิ่มพูนความบาป เพราะพวกเขาใช้
แท่นนั้นเพื่อกราบไหว้พระบาอัลซึ่ง
เป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
 
ข้อ 14    อิสราเอลฝากความหวัง 
ไว้กับกองทัพ รั้วที่ เข้มแข็ง และ
เศรษฐกิจที่มั่นคงเหมือนที่ประเทศ
ต่างๆ ในปัจจุบันนี้เป็น  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 แต่เพราะศีลธรรมของประชาชน
เสื่อมทรามลง จึงทําให้ที่พึ่งจาก
ภายนอกไม่มีผลเท่าที่ควร  
 หลายชนชาติมีแนวโน้มที่จะ
กําจัดวิถีการดําเนินชีวิตแบบพระ-
เจ้าออกไปจากชีวิตประจําวันของ
พวกเขา ถ้าชนชาติใดลืมพระเจ้า
พระผู้สร้าง เรี่ยวแรงกําลังของ  
พวกเขาก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่า เมื่อ
ต้องการผ่านการทดสอบ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
แม้ว่าบทบัญญัติจะถูกเขียนขึ้นเพื่อ
อิสราเอล แต่พวกเขากลับมองว่า
เป็น “ของแปลก”  
 เมื่อเราฟังคําเทศนา เรามักจะ
คิดถึงคนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะได้
ฟังคําเทศนานี้ หรือน่าจะอ่านพระ
คัมภีร์ตอนนั้น หรือน่าจะทําตามคํา
สอนในพระวจนะตอนที่เราอ่านอยู่ 
ชนชาติอิสราเอลชอบทําอย่างนี้
เหมือนกัน  
 

 พวกเขามักจะประยุกต์ ใช้ข้อ 
พระคัมภีร์กับคนอื่น แต่ลืมใช้กับ
ตัวเอง แต่นี่เป็นเพียงอีกหนทาง
หนึ่ งที่ จ ะปัดพระประสงค์ ของ    
พระ เจ้ าทิ้ งและหลีก เลี่ ย งการ
เปลี่ยนแปลง  

ในขณะที่เราก าลังฟัง 
หรืออ่านพระวจนะ  

จงหันกลับมามองตัวเราเองว่า 
เราได้รับบทเรียนอะไรบ้างหรือไม่  

จงน าบทเรียนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตของเราก่อน  

อย่าคิดถึงคนอื่น เพราะเรามักจะ
เห็นความผิดของเราในตัวผู้อื่น 

 ดังนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เมื่อเรา
อ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว ฟังคํา
เทศนา ให้เราถามตัวเราเองว่า 
พระเจ้าตรัสอะไรกับเราจากสิ่งที่
เราได้ศึกษา ได้ฟังในวันนี้ โดยไม่
ต้องคิดถึงผู้อื่น  และเมื่อเราทํา
เช่นนี้ เราก็จะได้รับพระพร รับการ
เสริมสร้าง รับการเตือนสติ รับการ
ดลจิตดลใจที่จะดําเนินชีวิตต่อไป
จนถึง เป้าหมายที่พระ เจ้ าทรง
กําหนดให้กับเรา 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานเปิดความคิด ชีวิต และ
หัวใจของเราออกให้กับพระเจ้า ให้
เสรีภาพกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  
จะสามารถกระทําทุกสิ่งทุกอย่าง  
ในชีวิตของเราได้ตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนีส้ิ่งเฉพาะเจาะจงที่เรา
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



80 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

วันที่ 30 กรกฎาคม   
โฮเชยา 9:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 9:1-7 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
ลานนวดข้าวนั้นเป็นที่ราบบนเนิน
เขา เป็นที่ที่ผู้เก็บเกี่ยวใช้นวดข้าว
เพื่อแยกเมล็ดข้าวออกจากแกลบ  
 ผู้ชายมักจะนอนค้างคืนที่ลาน
นวดข้าวเพื่อเฝ้าพืชผลของตน และ
โส เภณีจะมาหาพวกเขาที่ นั่ น 
เพราะลานนวดข้าวตั้งอยู่บนเนิน
เขา พวกเขาจึงเริ่มใช้เป็นสถานที่
สําหรับการถวายเครื่องบูชาแก่ 
พระจอมปลอม 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ในข้อ 7 
เมื่ออิสราเอลเริ่มได้รับผลจากบาป
ของตนถึงตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ฟัง
ทูตของพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว  
 บรรดาผู้ เผยพระวจนะได้พูด
เรื่องบาปของอิสราเอลไว้อย่าง
ชัดเจน แต่เมื่ออิสราเอลไม่ยอมฟัง
ก็เท่ากับพวกเขาไม่ยอมฟังคํา
เตือนของพระเจ้าถึงสิ่ งที่กําลัง    
จะเกิดขึ้น  
 เ ร าทุ กคน เลื อกฟั งและ อ่ าน
เฉพาะสิ่งที่ตรงกับการดําเนินชีวิต
ของเรา แต่เราเพิกเฉยต่อสิ่งที่เรา
ต้องให้ความสําคัญ เมื่อเราทํา
อย่างนี้ เราก็พลาดที่จะได้ยินคํา-
เตือนที่สําคัญที่สุดสําหรับเรา  
เราจงฟังคนที่คิดว่าวิธีของเราผิด  

จงอ่านบทความที่เสนอ 
มุมมองที่แตกต่างจากเรา  
จงถามตัวเราเองว่า  

“พระเจ้าตรัสอะไรกับฉันผ่านทาง 
คนที่ก าลังพูดหรือนักเขียน ฉันต้อง
เปล่ียนแปลงตัวเองในเรื่องใดบ้าง” 
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 วันนี้ มีอะไรบ้างที่พระเจ้าตรัสใน
สิ่งที่แตกต่างจากความคิดของเราที่
เราได้ตั้งใจไว้สําหรับแผนการหรือ
การดําเนินชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลกับพระเจ้าว่า เรา   
ขอเปิดความคิดจิตใจของเราออก 
ให้พระองค์ตรัสกับเรา เกี่ยวกับ
แผนการชีวิตของเรา อนาคตของ
เรา การทํางานของเรา (การเรียน
ของเรา) และเรายินดีเปลี่ยนแปลง
ให้ เป็ น ไปตามน้ํ าพระทั ยของ
พระองค์ โดยไม่ยึดอยู่กับความคิด
ของตัวเอง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 31 กรกฎาคม   
โฮเชยา 9:8-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 9:8-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9 
สามีภรรยาคู่หนึ่งหยุดพักแรมที่
เมืองกิเบอาห์ แล้วมีกลุ่มคนชั่วใน
เมืองนั้นมาล้อมบ้านที่พวกเขาพัก
และขอนําชายคนนั้นออกมาเพื่อ
พวกเขาจะร่วมเพศด้วย แต่ชายนั้น
กลับมอบภรรยาน้อยของเขาให้
แทน คนชั่วกลุ่มนั้นรุมข่มขืนและ
ทําร้ายนางตลอดคืน แล้วปล่อยให้
นางตายอยู่หน้าประตู (วนฉ.19:14-
30)  

 การกระทําที่ชั่วช้าเช่นนี้ ชี้ ให้ 
เห็นถึงระดับความเสื่อมทรามที่
ประชาชนจมลงไป กิเบอาห์ถูก
ทําลายเพราะความชั่วช้า (วนฉ.
20:8-48)  
 และโฮเชยากล่าวว่าตอนนี้ทั้ง 
ชนชาติอิสราเอลก็ชั่วร้ายเหมือน
กิเบอาห์ ถ้าเมืองกิเบอาห์หนีการ
ลงโทษไม่พ้น อิสราเอลก็หนีไม่พ้น
เหมือนกัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
พระบาอัลเปโอร์ซึ่งเป็นภูเขาใน  
โมอับ  
 ในพ ระ ธร รมกั นด าร วิ ถี  2 2 
บาลาอัมเป็นผู้ เผยพระวจนะที่
กษัตริย์บาลาคแห่งโมอับจ้างให้มา
สาปแช่งชนอิสราเอลขณะที่พวก
เขา เดินทางผ่ านดิ นแดนของ
พระองค์  
 ชาวโมอับล่อให้ชนอิสราเอลทํา
บาปเรื่องเพศและกราบไหว้พระ-
บาอัล ไม่นานนักชนอิสราเอลก็  
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เสื่อมทรามลงเหมือนกับพระทั้ง- 
หลายที่พวกเขากราบไหว้  
 คนเรามักมีลักษณะหรือนิสัย
เหมือนสิ่งของหรือคนที่เรารัก เรา
นมัสการอะไรอยู่? เราเป็นเหมือน
พระเจ้ามากขึ้นหรือไม่? หรือเป็น
เหมือนบางคนหรือบางสิ่ งบาง 
อย่างมากกว่า? 
 เราต้องกลับมาถามตัวเราเอง    
ว่า ขณะนี้เราสนใจอะไร เราชอบ    
ที่จะทําอะไร เราชอบที่จะอยู่นานๆ 
กับอะไร และถ้าจะถามให้ลึกกว่า
นั้นก็คือเรานมัสการอะไร เพราะนี่
จะเป็นคําตอบว่า อะไรคือพระ -
เจ้าของเรา 

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า 
ของเราจริงๆ หรือไม่?  

เพราะถ้าเราตอบว่า “ใช”่   
ความสนใจ เวลา ความรัก ของเรา 
ก็จะทุ่มเทมาที่พระเจ้าอย่างแน่นอน 

เราเป็นเช่นนี้หรือไม่? 
 
 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้า จากพระธรรมสดุดี  34 
สรรเสริญยกย่องพระเจ้าจากหัวใจ
ของเราต่อพระองค์ อธิษฐานออก
เสียงหลายๆ รอบ จนพระธรรม
ตอนนี้กลั่นออกมาจากชีวิตของเรา
ต่อพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยก ย่ อ ง -
ขอ บพ ระ คุณ -ทู ล ข อ -วิ ง ว อ น -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 

จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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