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จากใจศิษยาภิบาล 
ค านิยามของสาวกพระคริสต์ 
“สาวกของพระคริสต์คือคือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซู   ผู้ซึ่ง

ยึดมั่นค าสอนของพระองค์อย่างเต็มที่และให้ค าสอนนั้นเป็นเข็มทิศน าชีวิต
และการประพฤติของเขา เขาได้ค านวณราคาของการเป็นสาวกและยินดีที่
จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเท่าไรก็ตาม เขามอบชีวิตทั้งหมดของเขาให้พระเยซู
ทรงเป็นจอมเจ้านายของเขา”  
การเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ได้อยู่กับที่ แต่ต้องมีการพัฒนาให้เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ  
พี่น้องครับ พระเจ้าทรงให้เราอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงมีงานให้เราท า 

เหมือนกับในครอบครัว เมื่อเราเป็นเด็ก เราได้รับการดูแล เลี้ยงดู และเมื่อ
เราโตขึ้น เรามีงานที่ต้องรับผิดชอบ 
แล้วอะไรคืองานของสาวกพระคริสต์?  
พระเยซูคริสต์ได้มอบงานให้เราท าไว้ใน มธ.28:19-20 
19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ  ให้เป็น

สาวกของเรา  ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้  นี่แหละเรา
จะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค" 

ถ้าเราดูเนื้องานที่ เราได้รับมอบหมายคือ ประกาศกับชนทุกชาติ       
สอนเขาให้เป็นสาวกที่ด าเนินชีวิตตามพระวจนะที่พระองค์ได้มอบไว้ให้นั้น 
งานนี้ไม่ใช่ง่ายเป็นงานที่ยากมาก 
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แล้วเราจะท าได้หรือ จะท าอย่างไร เพื่อให้ส าเร็จ? 
พระเยซูคริสต์ทรงทราบว่า มันยาก และพระองค์ก็ได้มอบวิธีการให้กับ

เราคือ  มก.12:30 พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน  
ด้วยสุดความคิดและด้วยส้ินสุดกําลังของท่าน 
เราจะท างานพระเจ้าให้ส าเร็จ วิธีการคือ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดก าลัง 

สุดความคิด เริ่มต้นที่รักพระเจ้าก่อน แล้วค่อยเริ่มงานพันธกิจ 
ทุกสิ่งที่เราท าในโลกนี้ล้วนเป็นงานพันธกิจทั้งสิ้น ดังนั้น เราต้องมีวิธี

ปฏิบัติที่ถูกต้องคือรักพระเจ้า สุดจิตสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด เมื่อนั้น 
งานทุกอย่างที่เราท าจะประสบความส าเร็จ 
พี่น้องครับ เราในฐานะที่เป็นสาวกพระคริสต์ ให้เราติดสนิทกับพระเจ้า

ทุกวันในการศึกษาพระวจนะ อธิษฐาน ภาวนาพระวจนะของพระองค์     
รักพระองค์สุดจิตสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด  
และแน่นอนที่เราจะเกิดผล และประสบความส าเร็จ 

 
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 ขอการทรงน าและความเข้าใจ 
3. ทบทวนและภาวนาพระวจนะของพระเจ้า  
4. ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ประจ าวัน 
5. อ่านพระธรรมท่ีจะศึกษาช้า ๆ และตอบค าถาม 
 ท าความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น  
 พิจารณาข้อคิดพระธรรมตอนนั้น 
 ตอบสนองพระธรรม 

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

7.1 ยกย่อง [Adoration] 
 การยกย่องเป็นการสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

(สดุด ี34:1 ) 
 การสรรเสริญเป็นการที่เราจดจ่อ ไปที่พระเจ้าไม่ใช่ 

พระราชกิจของพระองค์ 
7.2 การขอบพระคณุ [Thankgiving]  
 เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระเจ้าทรง 

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

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

7.5 สารภาพ [Confession]  
 สารภาพความผิดของเราและขอพระองค์ทรงยกโทษ  

(1 ยอหน์ 1:9) 
 

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

 
เวลานัดหมายกับพระเจ้า 

เวลาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 
ข้าพเจ้าตั้งใจจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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วันที่ 1 สิงหาคม   
โฮเชยา 9:14-10:2 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา  
9:14-10:2 ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15 
การเมืองและศาสนาของอิสราเอล
ส่อแววล้มเหลวมาตั้งแต่ที่กิลกาล  
 ในที่นี้รูปเคารพและบรรดากษัตริย์ 
เข้ามาแทนที่พะเจ้า ซาอูลซึ่งเป็น
กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลถูก
เจิมตั้งที่กิลกาล (1ซมอ.11:15) แต่
ในสมัยของโฮเชยา กิลกาลกลาย
มาเป็นที่กราบไหว้พระบาอัล (4:15, 
12:11) 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน 10:1  
อิสราเอลเจริญรุ่งเรืองในสมัยเยโร-
โบอัมที่ 2 ทั้งในด้านการทหารและ
เศรษฐกิจ แต่ยิ่งอิสราเอลเจริญ 
รุ่งเรืองมากขึ้นเท่าใด พวกเขายิ่ง
รักรูปเคารพมากขึ้นเท่านั้น  
 ดูเหมือนว่ายิ่งพระเจ้าประทานให้
เรามากเท่าใด เรายิ่งใช้มากเท่านั้น 
เราต้องการบ้านหลังใหญ่ขึ้น รถ
ยี่ห้อดีขึ้น แต่สิ่งดีที่โลกหยิบยื่นให้
กลับน าไปสู่หายนะ  
 เมื่อเรามั่งคั่งขึ้น ขอให้เรานั่งลง
คิดดูว่าเราใช้เงินทองของเราไปกับ
อ ะ ไ รบ้ า ง  เ ร า ใช้ มั นตามพร ะ
ประสงค์ของพระเจ้าหรือเราใช้
ตามใจของเรา? 
__________________________
__________________________ 

เราต้องตระหนักว่า เราเป็น 
ผู้อารักขาทรัพย์สมบัติของพระเจ้า  

พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ  
และเราเป็นเหมือนคนต้นเรือน 
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 คนต้นเรือนที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์
สมบัติ เงินทองที่พระเจ้าให้ เรา
รับผิดชอบนั้น และถ้าเราดูแลดี 
พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมให้เราดูแล
มากขึ้น แต่ถ้าไม่ดี พระเจ้า ก็จะ
โยกทรัพย์สมบัตินั้นไปให้คนที่ดูแล
ดีรับผิดชอบ 
ส่ิงท่ีพระเจ้าให้เราดูแลนั้นไม่ใช่เพียง
ทรัพย์สิน เงินทอง วัตถุเท่านั้น  
แต่รวมไปถึงความสามารถ ทักษะ 

ของประทาน ความรู้ เวลา 
สติปัญญาด้วย 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงวางใจเราให้เราดูแลทรัพย์
สมบัติ  สติปัญญา ของประทาน 
ความสามารถ  ทูลขอพระเจ้ า 
ประทานสติปัญญาให้กับเราที่เรา
จะเป็นผู้อารักขาที่ดี และสร้างผล
ก าไรให้กับสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เรา
อารักขานั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 หมายเหตุ  พี่น้องสามารถท า
ความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้อารักขา
มากขึ้นจาก                     
www.actschurchcm.com   
ค าเทศนาในวันที่  7 มิ .ย. 2015   
หัวข้อ สาวกพระคริสต์ตอนที่ 7 
เรื่อง สาวกพระคริสต์-ผู้อารักขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

http://www.actchurchcm.com/
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วันที่ 2 สิงหาคม   
โฮเชยา 10:3-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 10:3-8  
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 5 
เบธอาเวน แปลว่า “บ้านแห่งความ
ชั่วร้าย” และยังเป็นการอ้างอิง
ถึงเบธเอล (แปลว่า “พระนิเวศของ
พระเจ้า”) ซึ่งเป็นที่ที่เกิดการกราบ
ไหว้รูปเคารพขึ้น  
 ถ้ารูปเคารพของอิสราเอลเป็น
พระเจ้าจริงๆ มันก็น่าจะป้องกัน
ประชาชนได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตรงกันข้าม ประชาชนกลับต้อง
ปกป้องดูแลรูปเคารพของพวกเขา
ให้อยู่ในที่ปลอดภัย  

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 4 
พระเจ้าทรงพระพิโรธชาวอิสราเอล
เพราะค าสัญญาที่ไม่จริงใจของ
พวกเขา  
 เนื่องจากประชาชนไม่รักษา
ค าพูด จึงเกิดคดีขึ้นมากมาย  
 ประชาชนผิดค าสัญญาของ
ตนเอง ในขณะที่พระเจ้าทรงรักษา 
พระสัญญาของพระองค์เสมอ  
 เรายังคงรักษาสัญญาของเรา
หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสัญญากับคน
หรือกับพระเจ้า  

ถ้าเราผิดสัญญา  
จงขอให้พระเจ้าทรงอภัย 
และช่วยให้เรากลับมา 
รักษาสัญญาอีกครั้ง  

แล้วจงรักษาสัญญาที่เราให้ไว้  
อย่าสัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่า 

จะรักษามันไว้ได้ 
 เราลองคิดดูซิว่า ท าไมเราจึงไม่
รักษาค าสัญญา? มีหลายเหตุผล 
อาจจะเป็นเพราะกล่าวค าสัญญา
แบบไม่ระวังตัว  
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 หรือมีปัญหาในภาพลักษณ์ที่คน
อื่นมองเราแล้วไม่มั่นใจในค าพูด
ของเรา เราจึงต้องกล่าวค าสัญญา
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในค าพูด
ของเราเอง  
 ซึ่งถ้าเป็นกรณีเช่นนี้  เราต้อง
กลับมาดูตัวของเราเองท าไมคนจึง
มองเราเช่นนั้น พิจารณาดูว่า เป็น
จริงดังที่เขามองหรือไม่ และถ้าเป็น
อย่างนั้นจริง เราก็ต้องเปลี่ยน - 
แปลงชีวิตของเรา  
 กลับมาค าถามเดิมที่เราต้องถาม
ตัวเองว่า ท าไมเราจึงไม่สามารถ
รักษาค าสัญญาของเราได้ ทั้งกับ
พระเจ้าและกับผู้อื่น และเราจะ
แก้ปัญหาอย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการพูดไม่
รักษาค าสัญญา ให้เราอธิษฐานทูล 

ขอพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็น
ปัญหาที่แท้จริ งของเรา ทูลขอ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรด
ประทานสติปัญญาและก าลังกับเรา
ที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราที่เราจะมีชีวิตที่เป็นเกลือและ
แสงสว่างของโลกนี้เพื่อว่า เราจะ
สามารถมีส่วนน าคนที่อยู่รอบๆ 
ข้างเราให้มาหาพระเจ้าและพบ
ความรอดได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 3 สิงหาคม   
โฮเชยา 10:9-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 10:9-15 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 13 
ชาวอิสราเอลหลงเชื่อว่ากองทัพจะ
ปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยได้  
 ในปัจจุบันผู้ เชื่อก็อาจหลงเชื่อ
ความเท็จได้เช่นกัน  
 คนที่อยากให้คนอื่นหลงเชื่ อ 
มักจะใช้วิธีต่อไปนี้คือ สร้างภาพให้
มันดูยิ่งใหญ่ ท าให้มันดูง่ายและพูด
ให้ได้ยินบ่อยๆ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ผู้ เชื่อที่ไม่อยากตกหลุมพราง
แห่งความเท็จต้องถามตัวเองว่า  
[1] ฉันเชื่อเพราะมันเอื้อประโยชน์
แก่ฉันใช่ไหม? [2] ฉันลืมความจริง
อะไรบางอย่างหรือเปล่า?  
[3] มันขัดแย้งกับพระคัมภีร์หรือไม่?  
[4] มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใน
พระคัมภีร์หรือไม่ เพื่อฉันจะรู้ว่า
ควรเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร? 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
โฮเชยายังคงยกภาพของทุ่งนาและ
พืชผลในการอธิบาย  
 ในที่นี้โฮเชยาได้เห็นภาพของทุ่ง
นาที่ถูกไถ่พรวนไว้แล้ว แผ่นดินก็
พร้อมส าหรับเมล็ดพันธุ์ มันไม่มี
หินและไม่แข็งกระด้างอีกต่อไป
เพราะมันได้ถูกเตรียมไว้อย่างดี
แล้วส าหรับการหว่านเมล็ดพันธุ์  
 เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าท ากิจใน
ชีวิตของเราหรือไม่? __________ 
__________________________ 
 

เราไถ่พรวนใจที่แข็งกระด้างของเราได้
ด้วยการสารภาพบาปของเรา 

ยอมรับการให้อภัย 
และการทรงน าของพระเจ้า 

 พระเจ้าต้องการท างานผ่านชีวิต
ของเรา แท้ที่จริงแล้วพระองค์จะ
สามารถท าให้ราชกิจของพระองค์
ส าเร็จในโลกนี้ได้ด้วยพระองค์เอง
แต่เพียงผู้เดียว เหมือนกับตอนที่
พระองค์ทรงสร้างโลกนั้น เพียง
พระองค์ตรัสทุกสิ่งก็บังเกิดขึ้น แต่
ในครั้งนี้พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่ 
จะไม่ท าเช่นนั้น พระองค์ทรงเลือก
ที่จะท างานผ่านมนุษย์ ผ่านเราที่  
เป็นคนบาปที่ตัดสินใ ยอมที่ จะ     
ให้พระองค์ทรงใช้เรา 

เราจะยอมให้พระองค์ใช้หรือไม่  
ถ้าเช่นนั้น เราต้องพรวนดิน 

ในชีวิตของเราให้เป็นดินดีที่ใช้การได้  
เพื่อน้ าพระทัยของพระองค์จะส าเร็จ

ในชีวิตของเรา 
อธิษฐาน 
 ถ้าในชีวิตของเรามีความบาปที่
เกาะติดอยู่ และ เรารู้ ตั ว  ให้ เรา
ตัดสินใจสารภาพบาปและสลัดทิ้ง 
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บาปนั้นจนหมดสิ้น ทูลขอพระโลหิต
ของพระเยซูทรงช าระเราให้พ้น
จากความบาปนั้น และทูลขอพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานก าลัง
ให้เราในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
เพื่อพระองค์จะสามารถใช้ชีวิตของ
เราได้อย่างเกิดผล 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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วันที่ 4 สิงหาคม   
โฮเชยา 11:1-7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 11:1-7 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
ในสี่บทสุดท้าย โฮเชยาเปลี่ยนไป
กล่าวเรื่องความรักที่พระเจ้าทรงมี
ต่ออิสราเอลอย่างท่วมท้น  
 พระเจ้าทรงรักอิสราเอลเสมอมา
เหมือนพ่อที่รักลูกของตนแม้ว่าลูก
จะดื้อรั้น นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์
ยังคงให้อิสราเอลได้รับผลที่ เกิด
จากพฤติกรรมของพวกเขา  
 

 อิสราเอลกระท าบาปและพวก
เขาจะถูกลงโทษเหมือนลูกที่ดื้อรั้น
ซึ่งจะถูกพ่อแม่น าตัวมาต่อหน้าผู้
อาวุโส (ฉธบ.21:18-21)  
 ตลอดประวัติศาสตร์อันน่าเศร้า
ของอิสราเอลพระเจ้าทรงหยิบยื่น
โอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพของชนชาติ
อีกครั้งแล้วครั้งเล่า ขอเพียงแต่ให้
พวกเขากลับมาหาพระองค์เท่านั้น  
 แต่ อ าณาจั ก ร เหนื อ ปฏิ เ ส ธ 
พระเจ้าเพราะความดื้อดึง พวกเขา
จึ ง ต้ อ ง เ ผชิญกั บคว ามพิน าศ 
อาณาจักรเหนือจะถูกท าลายและ
ไม่อาจฟื้นกลับมาได้อีก  
 แต่ไม่ได้หมายความว่าชนชาติ
อิสราเอลจะถึงจุดจบด้วย ชนชาติ
อิสราเอลผู้ซื่อสัตย์ที่ยังเหลือยู่จะ
กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ที่
วันหนึ่ งพระมาซีฮาจะเสด็จมา 
พระองค์จะให้อภัยและคืนดีกับทุก
คนที่ติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์ 
 
ข้อ 5  หลังจากที่อาณาจักรเหนือ
แยกตัวออกจากเยรูซาเล็ม มันก็
ตั้งอยู่ได้สองร้อยปีเท่านั้น  
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 ทั้งผู้น าทางฝ่ายวิญญาณและทาง
การเมืองไม่ได้ส่งเสริมประชาชนให้
เรียนรู้วิถีทางของพระเจ้า ดังนั้น
ชนชาตินี้จึงไม่เคยกลับใจเลย  
 โฮเชยาพยากรณ์ถึงการล่มสลาย
ของอาณาจักรเหนือ ซึ่งจะเกิดขึ้น
เพราะพระกษัตริย์ชัลมาเนเสอร์
แห่งอัสซีเรียเข้ายึดครองอิสราเอล
ในปี 722 ก่อน ค.ศ. ยูดาห์ก็จะถูก
กวาดต้อนไปเป็นเชลยด้วย แต่ผู้ที่
เหลืออยู่จะกลับมายังบ้านเกิดเมือง
นอนของพวกเขา 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3 
พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อ
ประชากรของพระองค์เสมอ แต่
พวกเขาไม่ยอมมองสิ่งที่พระองค์
ทรงท า พวกเขาไม่ใส่ใจแม้แต่จะ
ขอบคุณพระเจ้า  
 ความอกตัญญูกลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาส าหรับมนุษย์ ยกตัวอย่าง
เช่น เราขอบคุณบุคคลเหล่านี้ครั้ง
สุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 

ที่เลี้ยงดูเรามา ศิษยาภิบาลที่รับใช้
ในคริสตจักร ครูที่ดูแลกิจกรรมของ
ลูกในแต่ละวัน และพระบิดาใน
สวรรค์ที่ทรงน าเราในแต่ละก้าว  
 ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ
มากมายที่ เราได้รับเป็นผลจาก
ความรักที่มีมานานแล้ว  

จงมองทะลุไปถึงเบื้องหลังของ 
ส่ิงต่างๆ ที่ก าลังหล่อเล้ียงชีวิตเราอยู่ 
และขอบคุณคนเหล่านั้นที่จรรโลงโลก
ให้ดีขึ้นด้วยความรักของพวกเขา แต่
จงเริ่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับพระพรทั้งส้ินของพระองค์ 

 ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้า 
เป็นสาวกพระคริสต์ ในคริสตจักร 
ในกลุ่มเซลล์และในครอบครัวของ
เราต้องมีวัฒนธรรมการให้เกียรติ
กัน และสิ่งหนึ่งที่เราสามารถท าได้
คือ การขอบพระคุณส าหรับคนที่
ท าดีกับเรา โดยอย่าคิดว่า นั่นเป็น 
หน้าที่ที่เขาต้องท า เช่น พ่อ แม่ พี่ 
ศิษยาภิบาล พี่เลี้ยง ครูสอนพระ-
คัมภีร์ แม่บ้านที่ช่วยงานบ้านเรา
แม่ครัวในคริสตจักรที่ท าอาหาร   
ให้เราทาน 
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 ให้เรากลับมาถามตัวเราเองว่า 
เราได้เอ่ยปากขอบคุณท่านเหล่านี้
หรือไม่ ดังนั้นให้เรามีวัฒนธรรม
การขอบคุณส าหรับคนที่สนับสนุน
เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องมากหรือน้อย 
จนกลายเป็นนิสัยปรกติในชีวิต 
ของเรา 
 ให้เราใช้เวลานี้ใคร่ครวญว่า เรา
จะแสดงการขอบพระคุณคนที่สร้าง
เ ร าทั้ ง ฝ่ า ย ร่ า ง ก า ย แล ะ ฝ่ า ย
วิญญาณของเราอย่างไร เมื่อไร? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส า ห รั บพ่ อ  แม่  ศิ ษ ย าภิ บ า ล 
หัวหน้าเซลล์ พี่เลี้ยงที่ช่วยดูแลเรา 
ที่สั่งสอนเราให้เจริญเติบโตขึ้นทั้ง
ฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ 
อธิษฐานส าหรับตัวเราที่จะแสดง
ความขอบพระคุณกับท่านเหล่านี้ 
ไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อแต่ด้วยวิธี
อื่นๆ ด้วยเช่น การพูดขอบคุณ 
การเขียนข้อความหนุนใจ ฯลฯ 
เป็นต้น 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 5 สิงหาคม   
โฮเชยา 11:8-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที ่27 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 11:8-12 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12 
ยูดาห์ต่างกับอิสราเอลตรงที่กษัตริย์ 
ยูดาห์บางองค์มีคุณธรรมดีทีเดียว 
เช่น อาสา เยโฮชาฟัท โยอาช อา-
มาซิยาห์ อาซาริยาห์ (อุสซียาห์) 
โยธาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮเชคี-
ยาห์และโยสิยาห์  
 บทบัญญัติของพระเจ้าถูกน า
กลับมาปัดฝุ่นและสอนแก่ประชา-
ชนในบางยุคบางสมัยของกษัตริย์
เหล่านี้  

 พวกปุโรหิตยังคงรับใช้พระเจ้า 
ในพระวิหารที่พระเจ้าทรงสถาปนา
ไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม และมีการ
เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ เป็นครั้ง
คราว แต่น่าเสียดายที่ผู้น าทางการ
เมืองและทางศาสนาไม่สามารถ
กวาดล้างการกราบไหว้รูปเคารพ
และพิธีกรรมของคนนอกรีตให้
หมดสิ้นไปได้ (แม้ว่าเฮเชคียาห์
และโยสิยาห์เกือบจะท าส าเร็จ)  
 สิ่งเหล่านี้ยังคงบ่มพิษต่อไปจน
ระบาดและติดเชื้อไปทั้งดินแดน 
แต่ถึงอย่างนั้นอิทธิพลของกษัตริย์
ที่ดีก็ยังท าให้ยูดาห์อยู่รอดมาได้
เป็นเวลานานกว่าอิสราเอลถึง 150 
ปี  
 นอกจากนี้ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่
เหลืออยู่ซึ่งได้รับอิทธิพลที่ดีจาก
กษัตริย์ที่ดีเหล่านั้น พวกเขาเป็น
คนที่ซื่อสัตย์ที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งวัน
หนึ่งจะกลับมาและพลิกฟื้นแผ่นดิน
กับพระวิหารของพวกเขาขึ้นมา
ใหม ่
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9   
“เราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์” 
เป็นเรื่องง่ายที่ เราจะก าหนดให้ 
พระเจ้าเป็นไปตามที่เราคาดหวัง
และที่เราเป็น  
 ถ้าเราท าเช่นนี้ก็เท่ากับเราท าให้
พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเพียง
นิดเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็น
จริง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา
อย่างที่เราไม่อาจคาดคะเนได้  
 เราควรจะเป็นเหมือนพระองค์
มากกว่าจะสร้างพระองค์ขึ้นใหม่
ตามความคิดของเรา 
 พระเจ้าทรงมีพระคุณกับเรา 
ตอบค าอธิษฐานของเราเมื่อเราทูล
ขอต่อพระองค์ แต่บางคนกลับมอง
พระเจ้าเหมือนกับคนใช้ คือเป็น
หน้าที่ของพระเจ้าที่ต้องตอบสนอง
เรา แต่เมื่อพระเจ้าไม่ตอบตามใจ
ของเรา เราก็จะโมโห และไม่พอใจ 
 เราอาจจะไม่ได้ท าตรงๆ กับ 
พระเจ้าเช่นนั้น แต่ท่าทีภายในของ 

เราเป็นเช่นนั้น คือ เราไม่ได้ให้
เกียรติพระเจ้าเท่าที่ควร เราไม่ได้
ยกย่องพระเจ้าสมกับความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า 
 ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนท่าทีของ
เราที่มีต่อพระองค์คือ ตระหนักว่า 
พระเจ้าทรงอธิปไตย พระองค์ทรง
ยิ่งใหญ่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิว่าจะท า
อะ ไ รก็ ไ ด้ต ามน้ าพร ะทัยของ
พระองค์  

เราที่เป็นมนุษย์ 
เป็นส่ิงทรงสร้างของพระองค์  

เราไม่มีสิทธิที่จะ 
โต้แย้งพระองค์ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว 

แต่กระนั้นก็ตาม  
พระเจ้าก็ยังทรงรักเราอยู่เสมอ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญและยกย่อง
พระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 8 
อธิษฐานจนกระทั่งพระธรรมตอนนี้
ออกมาจากส่วนลึกในหัวใจของเรา 
และเป็นค าอธิษฐานส่วนตัวของเรา
ที่มีต่อพระองค์ 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม   
โฮเชยา 12:1-6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 12:1-6 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2-5   
ยาโคบเป็นชื่อเดิมของอิสราเอล 
เขาเป็นบรรพบุรุษของชนชาติ
อิสราเอลทั้ง 12 เผ่า (ทั้งอาณาจักร
เหนือและอาณาจักรใต้) ลูกหลานที่
สืบเชื้อสายมาจากยาโคบนั้นมีเล่ห์
เหลี่ยมและหลอกลวงเหมือนเขา  
 แต่อย่างไรยาโคบก็ยังแสวงหา
พระเจ้าเสมอ ซึ่ งแตกต่างจาก
อิสราเอลและยูดาห์  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ยาโคบปล้ าสู้กับทูตสวรรค์เพื่อจะ
ได้รับพร แต่ลูกหลานของเขากลับ
คิดว่ าพวกเขาได้ รับพร เพราะ
ความส าเร็จของพวกเขาเอง  
 ยาโคบก าจัดรูปเคารพออกจาก
ครัวเรือนของเขา(ปฐก.35:2) แต่
ลูกหลานของเขากลับหยุดกราบ
ไหว้รูปเคารพไม่ได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 6   
โฮเชยาเรียกให้ชนชาติของเขา
ด าเนินชีวิตตามหลักสองประการนี้
ได้แก่ ความรักและความยุติธรรม 
ซึ่งเป็นพระลักษณะพื้นฐานของ
พระเจ้า  
 ทั้งสองอย่างนี้มีความส าคัญต่อผู้
ที่ติดตามพระองค์ แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายที่จะรักษาสมดุล บางคนก็รัก
จนมองไม่เห็นความผิด บางคนยึด
แต่ความยุติธรรมจนกระทั่งลืม
ความรัก  
 

 ความรักที่ปราศจากความยุติ -
ธรรมท าให้คนยังคงอยู่ในความ
บาป เพราะไม่ได้เป็นความรักที่
ช่วยท าให้มาตรฐานการด าเนิน
ชีวิตสูงขึ้น  
 ความยุติธรรมที่ปราศจากความ
รักจะผลักไสคนให้ห่างไกลพระเจ้า 
เป็นความยุติธรรมที่ขาดหัวใจ  
 การที่เราเลือกปฏิบัติหลักการใด
หลักการหนึ่งท าให้การเป็นพยาน
ของเราบิดเบี้ยว คริสตจักรทุกวันนี้
ต้องด าเนินชีวิตด้วยหลักทั้งสอง
ประการนี้ 
ให้เรากลับมาดูในชีวิตส่วนตัวของเรา 

ครอบครัวของเรา  
ว่าเรามี 2 ประการนี้คือ 

ความรักและความยุติธรรมหรือไม่?  
 เมื่อเรามีปัญหาไม่ว่าระดับไหนก็
ตาม กับเพื่อน กับพี่น้องทั้ งใน
ครอบครั ว  ในคริ สตจักร  ในที่
ท างาน ทีโ่รงเรียน เราได้แก้ไขโดย
ใช้หลัก 2 ประการนี้หรือไม่ 
__________________________
__________________________ 
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 และผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราใช้
หลักสองประการนี้ในการแก้ไข
ปัญหา? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ชีวิตของเราขณะนี้ก าลังเผชิญ
ปัญหาอะไรหรือไม่ ให้เราอธิษฐาน
พระเจ้าทูลขอประทานสติปัญญา
และไหวพริบในการแก้ปัญหาด้วย
ความรักและความยุตติธรรม เพื่อ
ผลที่ได้นั้น เราจะไม่ต้องสูญเสีย
ใคร ไป เลย  แต่ทั้ งสองฝ่ ายจะ
สามารถร่วมกันท างานพระเจ้าได้
ต่อไป อันเป็นการถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตเราด้วยพระวจนะของพระองค์ 
ให้พระวจนะของพระเจ้าในทุกๆ 
วัน และในวันนี้ที่เราเฝ้าเดี่ยวนั้น 
จะตราตรึงอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อ
เราจะสามารถน ามาใช้ต่อสู้กับ
ความคิดที่ ไม่ถู กต้ อ งได้ อย่ าง
แม่นย า 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 7 สิงหาคม   
โฮเชยา 12:7-14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 12:7-14 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 7,8        ในอิสราเอล ความ   
ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ก ล าย เป็ นบั น ไ ด สู่   
ความร่ ารวยและเป็นวิธีการที่จะ
ได้รับการยอมรับ  
 ชาวอิสราเอลประสบความส าเร็จ
ด้านการเงินจนคิดไม่ออกว่าพระ-
เจ้าทรงถือว่าพวกเขาท าบาปได้
อย่างไร พวกเขาคิดว่าความร่ ารวย
เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพระเจ้า
ทรงยอมรับพวกเขา  

 พวกเขาไม่ได้สนใจวิธีการที่จะได้
ทรัพย์สินเหล่านั้นมา แต่พระเจ้า
ตรัสว่าความร่ ารวยของอิสราเอลจะ
ไม่สามารถลบล้างความบาปของ
พวกเขาได้  

จงจ าไว้ว่าเครื่องวัดความส าเร็จ 
ของพระเจ้านั้นแตกต่างจากของเรา 

พระองค์ทรงเรียกให้เรา 
ซื่อสัตย์ ไม่ใช่ให้ร่ ารวย  
พระเจ้าทรงถือว่า 

อุปนิสัยส าคัญกว่าเงินทอง 
 

ข้อ 12 โฮเชยาอ้างถึงยาโคบเพื่อ
เตือนว่า “จงอย่าลืมจุดเริ่มต้นที่ต่ า
ต้อยของพวกเจ้า สิ่งที่พวกเจ้ามีอยู่
ไม่ใช่ผลจากความพยายามของ
พวกเจ้าเอง แต่มันเป็นของพวก
เจ้าได้ก็เพราะพระเจ้าทรงประทาน
พระคุณต่อพวกเจ้า” 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 8   
คนร่ ารวยและชนชาติที่มั่งคั่งมักจะ
โอ้อวดว่าความร่ ารวยของพวกเขา 
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เกิดจากความขยันขันแข็ง ความคิด
ริเริ่ม และความฉลาดปราดเปรื่อง
ของตนเอง  
 เนื่ อ งจากพวกเขามีทุ กสิ่ งที่
ต้ อ งการพวกเขาจึ ง ไม่ รู้ สึ กว่ า
ต้องการพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่า
ความร่ ารวยมาจากพวกเขาเอง 
และคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้มัน
ตามอ าเภอใจ  

ถ้าเรารู้สึกภาคภูมิใจ 
ในความส าเร็จของเรา จงจ าไว้ว่า
โอกาส ความสามารถ และ
ทรัพย์สินทั้งส้ินของเรา 

มาจากพระเจ้าและเราต้อง 
รักษามันไว้เพื่อพระองค์ 

 ให้เรามองดูชีวิตของเราขณะนี้ 
อะไรคือพระพร และความส าเร็จใน
ชีวิตของเราบ้าง และเราได้ตอบ-
สนองขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไร
ส าหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับ
เรานั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ใช้ เวลานี้ คิดถึ งพระพร ของ
ประทานต่างๆ ความส าเร็จที่พระ-
เจ้าประทานให้กับเรา และใช้เวลา
นี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับของประทานทั้งหลาย
เหล่านี้ 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและ
โอกาสจากพระเจ้าที่เราจะใช้ของ
ประทาน ความสามารถทั้งหลายที่
พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นให้
เป็นพระพรส าหรับอาณาจักรของ
พระองค์ และเป็นที่ถวายพระ -
เกียรติแด่พระองค์ด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



กรกฎาคม – 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 สิงหาคม   
โฮเชยา 13:1-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โฮเชยา 13:1-8 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
อิสราเอล ในที่นี้หมายถึงเผ่าทาง
ตอนเหนือของเอฟราอิม ซึ่งเคย
ยิ่งใหญ่มาก่อน  
 แต่เมื่อมาถึงสมัยโฮเชยา ชน
อิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้า และ
พวกเขาสูญเสียอ านาจให้กับชน
ชาติต่างๆ  
 ความยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้เป็น
เครื่องรับประกันความยิ่งใหญ่ใน
อนาคต  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 เป็นการดีที่จะจ าไว้ว่าพระเจ้า
ทรงกระท าสิ่งใดเพื่อเราและผ่าน
เราบ้าง เราจ าเป็นต้องรักษาความ-
สัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ไว้
ให้ดีและสดใหม่อยู่เสมอ จงอุทิศตัว
เพื่อพระเจ้าทุกวินาที 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน 
ข้อ 4-6 
เมื่อทรัพย์สมบัติมากมายท าให้
อิสราเอลรู้สึกว่าพวกเขาสามารถ
ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง พวกเขาก็
หันหลังให้พระเจ้าและลืมพระองค์  
ความรู้สึกนี้น ามาซึ่งความหายนะ  
เรายังต้องการให้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย
กับเราหรือช่วยเหลือเราหรือไม่?  
จงเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้า 
ทั้งในยามดีและยามร้าย  

 ถ้าชีวิตของเราก าลังด าเนินไป
อย่างราบเรียบและง่ายดาย จง
ระวังว่าเราอาจจะลืมพระเจ้าผู้ได้
ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เรา 
  

 จงอย่าพึ่งพาความสามารถของ
ตนเอง  แต่ จงพึ่ งพาพระ เจ้ าผู้
ประทานความสามารถเหล่านั้น
ให้แก่เรา ขอให้ดูพระธรรมเฉลย
ธรรมบัญญัติ 6:10-12 และ 8:7-20 
ซึ่งเกี่ยวกับค าเตือนของพระเจ้า 
 ให้เราหมั่นระลึกถึงพระคุณของ
พระเจ้าอยู่เสมอ คิดถึงพระพร การ
จัดเตรียมของพระเจ้าส าหรับชีวิต
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ความ 
สามารถ สติปัญญา ครอบครัว 
คริสตจักร หรือการที่ เราได้รู้จัก
พระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้า
ในแต่ละเรื่องนั้น และคิดต่อไปว่า 
เราจะใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทาน
ให้กับเรานั้นเพื่อพระองค์อย่างไร 
 
อธิษฐาน 
 ใช้เวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่จะคิดถึง
พระคุณ พระพร และทุกอย่างที่ 
พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่ ง
เหล่านี้ และสรรเสริญพระองค์ถึง
ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา 
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 ทูลขอพระเจ้าทรงสอนเราเรื่อง
การที่เราจะเป็นผู้อารักขาทุกสิ่งที่ 
พระเจ้าประทานให้กับเราทุกอย่าง 
ทูลขอพระเจ้าทรงน าเราว่า เราจะ
ท าให้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา
นั้นเกิดผลอย่างเต็มที่อย่างไรบ้าง 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 สิงหาคม   
โฮเชยา 13:9-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 13:9-16 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12  ความบาปของเอฟราอิม 
(อิสราเอล) ถูกบันทึกไว้ส าหรับการ
ลงโทษในภายหลัง  
 ความบาปทั้งหมดของเราจะถูก
เปิดเผยในวันพิพากษา 
 
ข้อ 14  อัครทูตเปาโลใช้พระคัมภีร์
ข้อนี้เพื่อสอนเรื่องร่างกายที่จะเป็น
ขึ้นจากความตาย (1คร.15:55)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ส าหรับคนที่เชื่อและวางใจในการ
ไถ่บาปของพระคริสต์ ความตายก็
ไม่สามารถท าลายเขาได้ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11 
พระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลไว้แล้ว
ว่ากษัตริย์จะเป็นผู้สร้างปัญหา
มากกว่าผู้ที่แก้ปัญหา  
 พระองค์ไม่ได้เต็มพระทัยนกัที่จะ
ประทานซาอูลให้เป็นกษัตริย์องค์
แรกของพวกเขา (1ซมอ.8:4-22)  
 กษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ที่
สองของอิสราเอลและเป็นกษัตริย์ที่
ดี ต่อมาโซโลมอนซึ่งเป็นราชโอรส
ของกษัตริย์ดาวิดก็ขึ้นเป็นกษัตริย์
และทรงแข็งแกร่ง  
 แต่หลังจากที่ชนชาตินี้แตกออก 
เป็นสองส่วน อาณาจักรเหนือก็   
ไม่มีกษัตริย์ที่ดีอีกเลย กษัตริย์ที่ 
ชั่วร้ายได้น าชนชาตินี้ถล าลงไปสู่
การกราบไหว้รูปเคารพ และเข้าสู่
เส้นทางการผูกมิตรทางการเมือง
อันโง่เขลา  

 ในที่สุดกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเหล่านี้ก็
ได้ท าลายชนชาติอิสราเอล กษัตริย์
โฮเชยาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย
ของอาณาจักรเหนือ  
 เพราะความดื้อดึงของคนอิสรา-
เอลที่ยืนยันอยากมีกษัตริย์ เหมือน
ประเทศรอบๆ เขาที่มีนั้น ทั้งๆ ที่
นโยบายของพระเจ้าไม่ใช่เช่นนั้น 
คือพระองค์จะทรงเป็นกษัตรย์ของ
พวกเขาเอง  
 และเมื่อเขาดื้อดึง พระเจ้าก็ให้
เป็นไปตามใจของเขา และในที่สุด
กษัตริย์นั้นก็น าพวกเขาเข้าไปสู่ภัย
พิบัติ 

ท าให้เราได้เห็นบทเรียนว่า  
อย่าดื้อดึงที่จะท าตามใจตัวเอง  

ซึ่งพระเจ้าก็จะอนุญาต  
แต่ผลเสียจะตกอยู่กับเรา  

 ดังนั้น เมื่อเราจะทูลขอสิ่งใดใน
แต่ละเรื่องนั้น ให้เราแสวงหาน้ า
พระทัยของพระเจ้าก่อน และจึง
อธิษฐานตามน้ าพระทัยของพระ-
เจ้า จึงจะปลอดภัยที่สุด 
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 ขณะนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะทูลขอ
พระเจ้า และอะไรคือน้ าพระทัยของ
พระองค์ในเรื่องนี้ เราตัดสินจาก
ความคิดของเราหรือว่าแสวงหาน้ า
พระทัยของพระเจ้าก่อน? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิ ษ ฐ านมอบชี วิ ต ข อ ง เ ร า 
อนาคตของเราให้กับพระเจ้า ให้
พระองค์ทรงน าชีวิตของเราไม่ว่า
เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก 
 ทูลขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็น
ชีวิตที่ตอบสนองต่อน้ าพระทัยของ
พระเจ้า ในทุกๆ เรื่อง และขณะนี้
เรามีเรื่องอะไรที่เราต้องตัดสินใจ
หรือไม่ ให้เราทูลขอพระเจ้าทรง
เปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ให้
เร าทราบ เพื่ อ เ ร าจ ะสามารถ
ด าเนินตามน้ าพระทัยของพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 

 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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วันที่ 10 สิงหาคม   
โฮเชยา 14 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โฮเชยา 14 ช้าๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 1 เป็นต้นไป โยเชยาเรียกให้
ประชาชนกลับใจในข้อ 1-3 และใน
ข้อ 4-8 เป็นพระสัญญาของพระ
เจ้าที่จะทรงน าอิสราเอลกลับสู่
สภาพดี  
 พระองค์ต้องลงโทษอิสราเอล
เพราะพวกเขาละเมิดบทบัญญัติ 
ซ้ าแล้วซ้ าเล่า แต่พระองค์ก็ทรง
ลงโทษด้วยความหนักอกหนักใจ  
 

 สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจะท า
จริงๆ คือพระองค์ทรงต้องการจะ
ฟื้นฟูชนชาตินี้และท าให้พวกเขา
เจริญรุ่งเรือง 
 

ข้อ 3-8 เมื่อความตั้งใจของเรา
ลดลง เมื่อความคิดของเราสับสน 
เมื่อจิตส านึกของเราแบกความผิด
เอาไว้พระเจ้าทรงห่วงใยเราเสมอ 
และพระเมตตาคุณของพระองค์ไม่
เคยหมดสิ้น  
 เมื่อเพื่อนและคนในครอบครัว
ทอดทิ้งเรา เมื่อผู้ร่วมงานไม่เข้าใจ
เรา และเมื่อเราเหนื่อยกับการเป็น
คนดี จงจ าไว้ว่าพระเมตตาคุณของ
พระเจ้าไม่เคยหมดสิ้น  

เม่ือเรามองไม่เห็นหนทาง 
หรือไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า 
เม่ือเราหมดแรงใจที่จะก้าวต่อไป  

จงจ าไว้ว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้า
ไม่เคยหมดส้ิน  

เม่ือความผิดพลาดและความ 
ส านึกผิดต่อบาปฟ้องร้องในใจเรา  
จงจ าไว้ว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้า

ไม่เคยหมดส้ินเช่นกัน 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 9 
โฮเชยาจบด้วยการเรียกร้องให้ฟัง 
ให้เรียนรู้ และให้แสวงหาประโยชน์
จากพระวจนะของพระเจ้า  
 การตัดสินใจยอมรับข้อความของ
พระเจ้าผ่านโฮเชยาหมายถึงการ
เลือกระหว่างชีวิตและความตาย 
ส าหรับเราที่อ่านพระธรรมโฮเชยา
ก็ต้องเลือกเช่นกัน  
 เราเลือกที่จะฟังข้อความในพระ
ธรรมเล่มนี้และเดินในทางของพระ
เจ้ าก็ ได้  หรือเลือกที่จะไม่ เดิน
ในทางของพระองค์ก็ได้ แต่คนที่
รั้นจะเดินในทางของตัวเองโดย
ปราศจากการทรงน าของพระเจ้าก็
เป็นเหมือนกั  “ความมืดมิด เขา
ไม่รู้ว่าตัวเองสะดุดอะไร” (สภษ. 
4:19)  

ถ้าเราก าลังหลงทาง  
เราสามารถหาทางออกได้  

โดยการหันหลังให้กับความบาป 
และติดตามพระเจ้า 

 

 อะไรคือสิ่ งที่ เ ราจะตัดสิน ใจ
เปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากที่เราได้
เฝ้าเดี่ยวจบพระธรรมโฮเชยานี้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานกับพระเจ้าว่า ขอชีวิต
ของเราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่ 
พระเจ้า ชีวิตที่ไวต่อความบริสุทธิ์
ของพระเจ้า ไวต่อการกลับใจ มี 
สติปัญญาต่อพระวจนะของพระเจ้า 
ไวต่อพระสุรเสียงของพระองค์ และ
มีก าลังที่จะด าเนินชีวิตตามน้ า -
พระทัยของพระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อเตือนยูดาห์
เรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่
ก าลังจะเกิดขึ้นเพราะความบาป
ของพวกขา และเพื่อกระตุ้นพวก
เขาให้ก   มาหาพระเจ้า 
ผู้เขียน : โยเอล บุตรของเปธูเอล 
เบื้องหลัง : ประชาชนชาวยูดาห์
รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พวกเขามองข้าม
พระเจ้า กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 
กราบไหว้รูปเคารพ และท าบาป 
โยเอลเตือนพวกเขาว่า การด าเนิน
ชีวิตเช่นนี้จะน าการพิพากษาของ
พระเจ้ามาถึงพวกเขาอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ 
ข้อพระคัมภีร์หลัก (2:12,13) 
12 พระเจ้าตรัสว่า "ถึงกระนั้นก็ดี  
เจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาเรา
เสียเดี๋ยวนี้  ด้วยความเต็มใจ  
ด้วยการอดอาหาร  ด้วยการ
ร้องไห้  และด้วยการโอดครวญ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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

เข้าใจพระธรรมโยเอล 
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13จงฉี กใจของ เจ้ า   มิ ใช่ฉี ก
เสื้อผ้าของเจ้า"จงหันกลับมาหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทั้งหลาย  เพราะว่าพระองค์ทรง
กอปรด้วยพระคุณและทรงพระ
กรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์
ด้วยความรักม่ันคง  และทรง
กลับพระทัยไม่ลงโทษ” 

“วันแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้า ” 
เป็นหัวข้อที่โยเอลกล่าวถึงในพระ
ธรรมเล่มนี้ ในวันนั้นพระเจ้าจะทรง
พิพากษาทุกคน ทั้งคนอธรรมและ
คนไม่ เชื่ อฟั ง  พระองค์ จะทรง
พิพากษาทุกเรื่องและท าให้สิ่งที่คด
กลายเป็นสิ่งที่ตรง 

เรารู้เรื่องราวของโยเอลน้อย
มาก เรารู้แต่ว่าเขาเป็นผู้เผยพระ-
วจนะและเป็นบุตรชายของเปธูเอล 
เขาอาจจะอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซา-
เล็มเพราะกลุ่มเป้าหมายของพวก
เขาคือชาวยูดาห์หรือประชากรใน
อาณาจักรใต้ ไม่ว่าโยเอลจะเป็น
ใครก็ตาม เขาได้พูดอย่างตรงไป 
ตรงมาและใช้ถ้อยค าที่เต็มไปด้วย

สิทธิอ านาจบันทึกพระธรรมสั้นๆ 
เล่มนี้ ข้อความในพระธรรมเล่มนี้มี
แต่ค าพยากรณ์และค าเตือน แต่ก็
เต็มไปด้วยความหวัง โยเอลกล่าว
ว่าพระเจ้าองค์พระผู้สร้างทรงเป็น
ผู้พิพากษาทรงฤทธิ์ พระองค์ทรง
เปี่ ยมด้วยพระเมตตาและทรง
ประสงค์ที่จะอวยพรทุกคนที่วางใจ
ในพระองค์ 

โยเอลเริ่มด้วยการบรรยายถึง
ภัยพิบัติจากตั๊กแตนที่ปกคลุมทั่ว
แผ่นดินและกลืนกินพืชผล ความ
หายนะที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการชิม
ลางการพิพากษาของพระเจ้าที่
ก าลังจะมาถึงใน “วันแห่งองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า” ด้วยเหตุนี้โยเอลจึงร้อง
ขอให้ประชาชนเลิกท าบาปและหัน
กลับมาหาพระเจ้า ค ายืนยันเรื่อง
พระคุณและพระพรของพระเจ้าที่
ทรงมีต่อคนที่ติดตามพระองค์นั้น
เป็นถ้อยค าซึ่งถูกร้อยเรียงอยู่ใน
เรื่องการพิพากษาและความจ าเป็น
ในการกลับใจใหม่  
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แท้ที่จริง “ผู้ที่ร้องทูลออก
พระนามของพระเยโฮวาห์จะ
รอด” (2:32)  

ขณะที่เราอ่านพระธรรมโยเอล 
ขอให้เราสังเกตนิมิตเกี่ยวกับเรื่อง
ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าและการ
พิพากษาความบาปของพระองค์ 
จงเลือกที่จะติดตาม เชื่อฟัง และ
นมัสการพระเจ้าองค์สูงสุดแต่เพียง
ผู้เดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 11 สิงหาคม   
โยเอล 1:1-12 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 1:1-12 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 4 
การอธิบายโดยละเอียดของโยเอล
ท าให้หลายคนเชื่อว่าเขาก าลังพูด
ถึ งภั ยจากตั๊ กแตนจริ งๆ  ที่ ไ ด้
เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นบน
แผ่นดิน  
 บางคนก็เชื่อว่าโยเอลใช้ตั๊กแตน
เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพศัตรูที่
ก าลังบุกเข้ามา  
 อย่างไรก็ตามโยเอลอาจจะเห็น
ทั้งสองเหตุการณ์นี้ล่วงหน้า  
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 ตั๊กแตนบางบอกถึงความหายนะ 
และประเด็นของโยเอลก็คือพระเจ้า
จะทรงลงโทษประชากรเพราะ
ความบาปของพวกเขา โยเอลเรียก
การพิพากษาครั้งนี้ว่า “วันแห่งองค์
พระผู้เป็นเจ้า” 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 5 
ค ว า ม รู้ สึ ก ผิ ด ช อ บ ชั่ ว ดี ข อ ง
ประชากรตกต่ าลงมาก ไม่ว่าจะ
เป็นทางความประพฤติหรือทาง
ศีลธรรม มันท าให้พวกเขาท าบาป
ได้ง่ายดาย  
 โยเอลปลุกพวกเขาจากความ
เอกเขนกและให้สารภาพบาป
ก่อนที่จะสายเกินแก้ มิเช่นนั้นทุก
อย่างจะถูกท าลาย ไม่เว้นแม้แต่
เหล้าองุ่นที่ท าให้พวกเขาเมามาย  
 เราอาจจะถูกหลอกให้หลับใหล
ได้เมื่อเราอยู่ในห้วงเวลาที่มีแต่
สันติสุขและความเจริญรุ่งโรจน์ 
ดังนั้นเราจะต้องไม่ปล่อยให้ความ
มั่งคั่งด้านวัตถุท าให้จิตวิญญาณ
ของเราหลับใหล 

 เราต้องอย่าประมาทเรื่องความ
บาป เพราะบาปนั้นมีผลของมันอยู่
เสมอ แม้ตอนแรกที่เราท าอาจจะ
ไม่มีผลอะไรก็ได้ แต่ให้เราจ าไว้ว่า 
มันมีผลอย่างแน่นอน  

ดังนั้นถ้าเราผิดพลาด 
และท าบาปอะไรก็ตาม  

ให้เรารีบสารภาพบาปนั้นอย่างด่วน 
เพื่อรับการช าระจากพระเจ้า  

และทูลขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ประทานก าลังให้กับเรา 

ที่จะชนะความบาป ชนะเนื้อหนัง
และตัดสินใจแบกกางเขน 
ติดตามพระเยซูคริสต์ไป 

 ส าหรับตัวเราเอง ในวันนี้มีอะไร
หรือไม่ที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและ
กลับใจ? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 วันนี้ให้เรากลับมาอธิษฐานจาก
พระธรรมสดุดี 139:23-24 อีกครั้ง
หนึ่งที่กล่าวไว้ว่า  “ข้าแต่พระเจ้า  
ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรง 
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ทราบจิตใจของข้าพระองค์  ขอ
ทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์ 
และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่ว
ใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่  และ
ขอทรงนํ าข้ าพระองค์ ไปใน
มรรคานิรันดร์” ทูลขอพระเจ้า
ทรงให้เราเห็นความบาปที่ผูกมัด
เรา สารภาพกับพระองค์ ทูลขอ
พระองค์ทรงช าระความบาป และ
อ ย่ า ลื ม ที่ จ ะ อ ธิ ษ ฐ า น ทู ล ข อ       
พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ประทาน 
ก าลังให้กับเราในการด าเนินชีวิต   
ที่ถูกต้องต่อไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________  
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 12 สิงหาคม   
โยเอล 1:13-20 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 1:13-20 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน
ข้อ 15 
“วันแห่งพระเจ้า” เป็นวลีที่พบ
บ่อยๆ ในพันธสัญญาเดิมและพระ-
ธรรมโยเอล (ดู 2:1, 11, 31; 3:14)  
 วลีนี้มักหมายถึงเหตุการณ์ที่    
ไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
ในขณะนั้น ( เช่น ภัยพิบัติจาก
ตั๊กแตน) เหตุการณ์ในอนาคตอัน
ใกล้ (เช่น ความหายนะของกรุง
เยรูซาเล็ม หรือความพ่ายแพ้ของ 

ชนชาติที่เป็นศัตรู) และเหตุการณ์
ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์
เมื่อพระเจ้าจะทรงพิชิตกองทัพ
ทั้งสิ้นของมารร้าย 
 แม้ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในขณะนั้น 
แต่มันก็สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ใน
วันสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า  
 เรามองเหตุการณ์ในช่วงสุดท้าย
ของประวัติศาสตร์ได้สองด้านคือ 
[1] เป็นช่วงเวลาพิพากษาความชั่ว
ร้ายและความบาปทั้งสิ้น 
[2] เป็นช่วงเวลาประทานบ าเหน็จ
แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์ ความชอบธรรมและ
ความจริงจะชนะ แต่จะต้องผ่าน
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานไป
ก่อน (ศคย.14:1-3)  
ถ้าเราวางใจในพระเจ้า เราจะมอง 
วันสุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์ 

อย่างมีความหวัง  
เพราะเม่ือถึงเวลานั้น 
ทุกคนที่ซื่อสัตย์ 

จะผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15-19 
หากปราศจากพระเจ้า ความพินาศ
ย่อมเกิดขึ้นแน่  
 คนที่ไม่ยอมรับความรักและการ
ยกโทษจากพระเจ้าจะต้องยืนอยู่
ต่อพระองค์โดยไม่มีการอุทธรณ์
ใดๆ  
 จงแน่ใจว่าเราร้องทูลขอความรัก
และพระเมตตาจากพระเจ้าใน
ขณะที่เรายังมีโอกาส (2:32) 
ความหมายก็คือ คนที่จะยืนจ าเพาะ

พระพักตร์ของพระเจ้าได้นั้น  
คือคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์  
คือยอมรับพระองค์มาเป็นองค์  
พระผู้เป็นเจ้าของเขา             

 ที่ผมเน้นค าว่า จริงๆ ก็คือ ให้
พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายใน
ชีวิตของเรา ให้พระองค์ทรงเป็น
หลักในการด าเนินชีวิตของเรา 
ไม่ใช่ตัวเราเป็นเจ้านายของเรา 
คนๆ นั้นจะติดตามพระองค์ จะให้
ค าสอนของพระองค์น าชีวิตของ 
เขา และเขาจะปฏิบัติตามนั้นอย่าง
แท้จริง 

 เราได้ ยอมรับพระเยซูคริสต์มา
เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเขา 
จริงๆ  หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงรักษา
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้เรา
สามารถรักษาความเชื่อของเราไว้
ได้ตลอดชีวิตของเรา ไม่เพียงแต่
เท่านั้น แต่เราจะเป็นคนที่เกิดผล
ฝ่ายวิญญาณ ประกาศข่าวประเสริฐ 
และส าแดงชีวิตพระคริสต์ให้คน
ทั้งหลายได้เห็นพระเยซูคริสต์ น า
ญาติพี่น้อง เพื่อนของเราให้พบ
ความรอดในพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 13 สิงหาคม   
โยเอล 2:1-11 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 2:1-11 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 3  
สวนเอเดนเป็นบ้านหลังแรกของ
อาดัมกับเอวา (ปฐก.2:8)  
 เป็นที่รู้ จักกันว่าสวนเอเดนมี
ชื่อเสียงในด้านความงดงาม  
 พระธรรมข้อนี้ใช้สวนเอเดนเพื่อ
อธิบายถึงความงดงามของดินแดน
นี้ก่อนที่จะถูกท าลาย 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
โยเอลยังคงอธิบายถึงผลของความ
หายนะที่เกิดจากตั๊กแตน (ดู 2:25)  
 สัญญาณเตือนบ่งบอกว่าภัยอยู่
ใกล้แค่เอื้อม อย่างไรก็ตาม โยเอล 
บอกเป็นนัยว่าภัยจากตั๊กแตนจะ
เป็นเพียงการชิมลางเท่านั้นเพราะ
ถ้าประชาชนไม่เลิกท าบาปก็จะเกิด
ภัยที่ร้ายแรงกว่านี้ตามมา 
 สภาพการ ณ์ ใน โลกปั จจุ บั น 
ศตวรรษที่ 20 นี้ก็ไม่ได้แตกต่าง
อะไรเลยจากสมัยของโยเอลที่คน
ท าบาปแบบไม่สะทกสะท้าน และ
การท าบาปยังถือเป็นเรื่องไม่ผิด
ด้วย ในปัจจุบัน การท าแท้งหรือ
การผิดเพศถือเป็นเรื่องปกติที่พระ-
เจ้าไม่ทรงพอพระทัยเลย  

ดังนั้นเราจึงต้องรักษาชีวิต 
และจุดยืนของเราให้อยู่ใน 

หลักการพระวจนะของพระเจ้า  
แต่เราต้องไม่เป็นคนที่ตัดสินผู้อื่น  

 

 และถ้าเราพบคนที่เคยผิดพลาด
หรือไม่เห็นด้วยกับพระคัมภีร์ เรา
ต้องไม่ด่วนสรุปและพิพากษาเขา 
เพราะเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปพิพาก-
ษาผู้ใด พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น 
ที่ทรงมีหน้าที่พิพากษา  
 หน้าที่ ของเราเพียงแต่แสดง
จุดยืนของเรา และเราก็ด าเนินชีวิต
ตามจุดยืนนั้นด้วยความรักและ
พระคุณของพระเจ้าต่อทุกคน 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงน าทั้งชีวิตและค าพูด
ของเรา ที่จะยืนหยัดในทางของ
พระเจ้า แต่ในขณะเดียวมีจุดยืนที่
มั่นคงในหลักการของพระองค์ และ
ตอบสนองต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรา
ด้วยพระคุณและความรักที่มีต่อคน
เหล่านั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
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 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 สิงหาคม   
โยเอล 2:12-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 2:12-17 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12,13  พระเจ้าทรงบอกให้
ประชาชนกลับมาหาพระองค์ใน
ขณะที่ยังมีโอกาสอยู่ ความพินาศ
จะตกอยู่กับพวกเขาในไม่ช้า  
 พวกเราก็เหลือเวลาน้อยเต็มที
เช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตาย 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
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เมื่อใด เราจึงควรจะวางใจพระเจ้า
และเชื่อฟังพระองค์ในขณะที่เรายัง 
มีโอกาส จงอย่าปล่อยให้สิ่งใดรั้ง
เราไว้จากการกลับมาหาพระเจ้า 
 

ข้อ 13 ในสมัยนั้น ถ้าใ  ที่เศร้าใจ
มากๆ มักจะแสดงออกด้วยการ  
ฉีกเสื้อผ้าของตนเอง 
  แต่พระเจ้าไม่ทรงต้องการการ
กลับใจที่แสดงออกแต่ภายนอก
เท่านั้น พระองค์ทรงต้องการการ
กลับใจจากภายใน (1ซมอ .16:7; 
มธ.23:1-36)  
 เราแน่ใจหรือไม่ว่าเรามีท่าทีที่
ถูกต้องต่อพระเจ้าทั้งภายนอกและ
ภายใน?___________________ 
__________________________
__________________________ 
 พระธรรมโยเอลได้ เรียกร้อง     
ให้คนอิสราเอลกลับใจ หันกลับมา
หาพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรง     
ให้อภัยเขา ให้ชีวิตใหม่กับเขา ซึ่ง
ก็ เช่น เดียวกันกับในปัจจุบันที่
สถานการณ์ไม่ต่างกับอดีตเลย  
 

เรากลับใจก็เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง 
เพื่อเราจะได้รับพระพร 

และมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข 
ความหวัง และพระพร 

ทั้งตัวเราและลูกหลานของเราด้วย 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับประเทศไทย ทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรด
เมตตาท างานในใจของคนไทย  
ทุกคนที่หัวใจของเขาจะอ่อนลง 
และเปิดหัวใจของเขาในการรับ 
พระกิตติคุณอย่างง่ายดาย 
 อธิษฐานเผื่อคริสตจักรและพี่ -
น้องคริสเตียนในประเทศไทยที่จะ
ประกาศ ทั้งด้วยค าพูด และทั้งการ
ส าแดงชีวิต เพื่อคนที่อยู่รอบๆ เขา
จะเห็นพระเยซูคริสต์ในตัวเขา และ
กลับใจรับเชื่อในพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________ 
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วันที่ 15 สิงหาคม   
โยเอล 2:18-27 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 2:18-27 
ช้าๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18 
โยเอลเผยพระวจนะแบบหักมุม 
เขาเปลี่ยนการเผยพระวจนะเรื่อง
การพิพากษาของพระเจ้ามาเป็น
เรื่องการให้อภัยและพระพรของ
พระองค์ที่ก าลังหลั่งไหลลงมา 
  แต่ สิ่ งนี้ จ ะ เ กิ ด ขึ้ นก็ ต่ อ เมื่ อ
ประชาชนเริ่มด าเนินชีวิตตามที่
พระเจ้าทรงต้องการ คือ เลิกท า
บาป  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ที่ใดมีการกลับใจ ที่นั่นมีความหวัง 
พระธรรมตอนนี้ 

ให้ความหวังแก่ผู้อ่าน  
ถ้าไม่มีพระธรรมตอนนี้  

ค าเผยพระวจนะของโยเอล 
ก็มีแต่ความส้ินหวัง  

พระสัญญาเรื่องการอภัยบาป 
จะหนุนใจประชาชนให้กลับใจใหม่ 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21 
โยเอลใช้ภาพความชื่นชมยินดี   
ในการแทรกแซงของพระเจ้ า 
(2:21) ตัดกับความรู้สึกกลัวต่อ  
การพิพากษาของพระองค์ (2:1)  
 ในวันแห่ งองค์พระผู้ เป็นเจ้ า 
ความบาปจะน าไปสู่การพิพากษา
และการอภัยจากพระเจ้าเท่านั้นที่
จะน าความชื่นชมยินดีมาให้ ถ้าเรา
ไม่กลับใจ ความบาปจะน าเราไปสู่
การลงโทษ  
 จงให้พระเจ้าแทรกแซงชีวิตของ
เรา แล้วเราจะสามารถชื่นชมยินดี
ในวันนั้นได้เพราะเราไม่ต้องกลัว
สิ่งใด  

 ก่อนหน้านี้มีแต่การอดอาหาร 
ภัยพิบัติ และเพลงคร่ าครวญใน
งานศพ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีแต่การ
เฉลิมฉลอง การเก็บเกี่ยว และบท
เพลงแห่งการสรรเสริญ  
 เมื่อพระเจ้าทรงครอบครอง การ
กลับสู่สภาพดีก็เกิดขึ้นแน่นอน แต่
ในเวลาเดียวกันเราต้องจ าไว้ว่า
พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าทุกคนที่
ติดตามพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ทันควัน  
 เมื่อพระเจ้าทรงให้อภัย พระองค์
ทรงรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรา 
แต่สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันว่าเราจะมั่ง
คั่งขึ้นตามที่เราอยากเป็น  
 ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าทรง
สัญญาที่จะเติมเต็มความต้องการ
ในส่ วนที่ ลึ กที่ สุ ดขอ งคนที่ รั ก
พระองค์ โดยพระองค์จะประทาน
ความรัก การให้ภัย เป้าหมายใน
การด าเนินชีวิต และชุมชนคริส
เตียนที่ห่วงใยให้แก่เรา 
ไม่มีความบาปอันใดที่หนักเกินกว่า 

ที่พระเจ้าจะให้อภัยได้  
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อธิษฐาน 
 ขณะนี้ ในชีวิตของเรามีความ
บาปใดๆ ซ่อนอยู่หรือไม่ ให้เรา
สารภาพกับพระองค์ กลับใจ หัน
หลังกลับ เพื่อเราจะมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับพระองค์ตลอดไป ทูลขอการ
อภัยบาปจากพระองค์ ซึ่งแน่นอน
ที่พระเจ้าจะประทานให้กับเรา 
 สรรเสริญและขอบพระคุณพระ-
เจ้าส าหรับความรัก พระกรุณาคุณ 
และการให้อภัยของพระองค์ที่ทรง
มีต่อเรา  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



44 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

วันที่ 16 สิงหาคม   
เพลงซาโลมอน 2:8-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
2:8-17 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 15 
“สุนัขจิ้งจอกตัวเล็ก” หมายถึง
ปัญหาต่างๆ ที่คอยรุมเร้า หรือ
ท าลายความสัมพันธ์  
 คู่รักต้องขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่
อาจสร้างปัญหาระหว่างพวกเขา 
“เหล่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็ก” มักท าให้
เกิดปัญหาใหญ่ๆ ตามมาในชีวิต
สมรส  
 

 อย่ามองข้ามหรือมองปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กเกินไป แต่ให้
บอกกล่ าวกัน เพื่ อที่ จ ะจัดการ
ปัญหาได้ทันท่วงที 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง 
ข้อ 12,13 คู่รักเฉลิมฉลองการทรง
สร้างของพระเจ้าและความรักของ
พวกเขาด้วยความชื่นชมยินดี  
 พระเจ้าทรงสร้างโลก สร้างความ
งดงาม สร้างความชื่นบานในความ
รักและเพศสัมพันธ์ และพระองค์ก็
ทรงประทานอารมณ์ความรู้สึกให้
เราเพื่อชื่นชมสิ่งเหล่านี้ด้วย  
อย่าปล่อยให้ปัญหา ความขัดแย้ง 
หรือการเส่ือมสลายตามกาลเวลา 
มาท าลายความชื่นชมยินดีใน

ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเรา 
จงหาเวลาชื่นชมโลก 
ที่พระเจ้าทรงสร้าง 

 ส าหรับคนที่แต่งงานแล้ว ให้เรา
รักษาคู่ครองของเราไว้ให้ดี เพราะ
นี่ เ ป็ นของประทานที่ พ ร ะ เจ้ า
ประทานให้กับเรา เพื่อให้เรามี  
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ความสุข ชื่นบาน ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ 
 และส าหรับคนที่ยังเป็นโสด และ
ก าลังหาคู่ครอง จงใช้ เวลากับ 
พระเจ้า แสวงหาน้ าพระทัยของ
พระองค์ส าหรับคนที่ใช่ที่มาจาก 
พระเจ้าจริงๆ อย่าใจร้อน เพราะถ้า
เราพลาด ทั้งชีวิตเราก็จะไม่พบกับ
ความสุข ชื่นบานเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่าสงสารอย่างยิ่ง 
 ทั้ง 2 ประเด็น และกับคน 2 กลุ่ม
นี้ เราตระหนักหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า เพื่อเรา 
 (ส าหรับคนแต่งงานแล้ว) จะชื่น
บานกับคู่ครองของเรา ทูลขอพระ
เจ้าเสด็จมาเป็นเป้าหมายและศูนย์-
กลางความสัมพันธ์ของเราทั้งสอง 
 (ส าหรับคนโสด) จะพบกับน้ า-
พระทัยของพระองค์คือ พบกับคน
ที่ใช่ในสายพระเนตรของพระองค์ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



46 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

วันที่ 17 สิงหาคม   
เพลงซาโลมอน 3:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
3:1-5 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้
และการตอบสนอง 
ใน ข้อ 1-4 
นักวิ ชาการหลายคนเห็นพ้อ ง
ต้องกันว่าพระธรรมตอนนี้เป็นตอน
ที่หญิงสาวก าลังระลึกถึงความฝัน
ครั้งหนึ่งซึ่งท าให้เธอวิตกกังวลว่า
คนรักของเธออยู่ที่ไหน จนเธอต้อง
ลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อตามหาเขา  

 เมื่อเรารักใครสักคน เราจะท าทุก
สิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคน
คนนั้นปลอดภัยและมีทุกอย่างที่
ต้องการ แม้จะต้องแลกกับความ
สะดวกสบายของเราเองก็ตาม  
 สิ่งนี้แสดงผ่านการกระท าเล็กๆ 
น้อยๆ เช่น เดินเอาน้ าขึ้นไปให้คน
รักดื่มสักแก้ว เลิกงานเร็วขึ้นเพื่อ
ท ากิจกรรมร่วมกับลูก หรือยอม
สละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อ
เพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 สิ่งนี้สะท้อนถึงความรักที่พระเจ้า
ทรงมีต่อเราด้วย ที่พระองค์ก็ทรง
กระท าทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ว่าจะเป็น
สิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ตาม 
 ซึ่ ง เ ร าหลายๆ  คนอาจจะมี
ประสบการณ์ว่า ท าไม เรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ แต่พระเจ้าก็ยังสนใจเราอยู่ 
เ ร า เ คยมี ปร ะ สบการ ณ์ เช่ นนี้
หรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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เม่ือเรามีความรักกับคู่ครอง 
หรือพี่น้องทั้งฝ่ายกายภาพ 

และฝ่ายจิตวิญญาณ  
เราก็ควรจะสนใจจุดเล็กๆ น้อยๆ 
เพราะว่า ส่ิงเล็กน้อยที่เราท านี้ 
จะสามารถดลจิตดลใจให้เรา 
รักพระเจ้า และเติบโตขึ้น 
เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราให้เป็นคนที่มีหัวใจแห่งความรัก 
และไวที่จะแสดงออกแม้แต่สิ่ ง
เล็กๆ น้อยๆ เพื่อว่าการกระท า
ด้วยความรักเช่นนี้จะ เป็นการ
ส าแดงความรักของพระเจ้าและท า
ให้คนเติบโตกับพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



48 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

วันที่ 18 สิงหาคม   
เพลงซาโลมอน 3:6-4:7 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
3:6-4:7 ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน 3:6-5:1 
ฉากในพระธรรมตอนนี้เปลี่ยนไป  
 บางคนเชื่อว่าพระธรรมตอนนี้
บรรยายภาพขบวนแต่งงานไว้ใน 
3:6-11 กล่าวถึงคืนแต่งงานไว้ใน 
4:1-5:1 และกล่าวถึงความวิเศษสุด
ยอดของการแต่งงานไว้ใน 4:16-
5:1  
 ค าอธิบายที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง
คือเป็นการระลึกถึงช่วงที่ซาโลมอน 

กับหญิงสาวหมั้นหมายกัน ในตอน
ก่อนหน้านี้ (2:8-3:5) ซาโลมอน
และหญิงสาวต่างตกหลุมรัก  
 ในตอนนี้ซาโลมอนกลับมาหา
หญิงสาวอย่างยิ่ งใหญ่ในฐานะ
กษัตริย์ (3:6-11) เพื่อแสดงความ
รักยิ่งใหญ่ที่ เขามีต่อเธอ (4:1-5) 
ขอเธอแต่งงาน (4:7-15) หญิงสาว
ตอบรับ (4:16) และซาโลมอนก็
ตอบสนองการตอบรับของเธอ 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนองใน 4:1-7 
เราอาจรู้ สึกกระอักกระอ่วนใจ     
ใ น ฐ าน ะ คนน อก เ มื่ อ อ่ า น ถึ ง
ปฏิ สั มพันธ์ ส่ วนตั ว และความ   
สนิทแนบแน่นอันลึกซึ้ง  
 ขณะที่คู่รักมีความสุขอย่างเต็ม
เปี่ยมในความรักของพวกเขา ทั้ง
สองต่างชื่นชมกันและกันโดยใช้
ภาพที่งดงาม ถ้อยค าของพวกเขา
อาจฟังดูแปลกเพราะความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ความรู้สึกของ
ความรักและการชื่นบานของทั้ง 
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สองนั้ น เป็น เรื่ อ งที่ ทุ กคนรับ รู้    
และเข้าใจได้  
 การสื่ อ ถึ งคว ามรั กและการ
แสดงออกถึงความชื่นชมที่ เป็น
ค าพูดและการกระท าจะท าให้ชีวิต
แต่งงานน่าหลงใหล 
ความสุขชีวิตแต่งงานนั้นจะซาบซึ้ง
และมีความหมายมาก ก็เพราะ 
การแต่งงานนั้นเป็นการแต่งงานที่

ชายหนุ่มหญิงสาวนั้น 
รักกันอย่างถูกต้อง และเป็น 

คู่ครองในน้ าพระทัยของพระเจ้า 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับคู่ครองของเราที่พระเจ้าน า
เราให้มาพบกัน และทูลขอพระเจ้า
ทรงอยู่ ในความสัมพันธ์ของเรา 
เพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ 
 ส าหรับคนที่ยังไม่แต่งงาน ให้เรา
อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าคู่พระพร 
ให้กับเรา เพื่อชีวิตของเราจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับอาณาจักรของ
พระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ 

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

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
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…………………………………………
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…………………………………………
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วันที่ 19 สิงหาคม   
เพลงซาโลมอน 4:8-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
4:8-16 ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนน้ี  
ข้อ 12 
ซาโลมอนเปรียบเทียบเจ้าสาวของ
เขากับอุทยานหวงห้าม เพื่อยกย่อง 
ความบริสุทธิ์ของเธอ  
 ถึงแม้การรักนวลสงวนตัวหรือ
การรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศจะ
ถูกมองว่ า เป็น เรื่ อ งล้ าสมัย ใน
ปัจจุบัน แต่นี่ยังคงเป็นพระประสงค์ 
ของพระเจ้าส าหรับคนโสด และ
พระองค์ก็มีเหตุผลที่ดีที่จะให้เรา
ท าเช่นนั้น  

 เพศสัมพันธ์เป็นของไร้ค่าหาก 
ยังไม่ได้แต่งงาน แต่เป็นของขวัญ
ล้ าค่าหากเราได้มอบตัวมอบใจ
ให้กับคนที่จะท าสัญญาใจกับเรา 
ไปตลอดชีวิต 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ข้อ 15 
เจ้าสาวเป็นความสดชื่นดั่งน้ าพุ
ส าหรับซาโลมอน คู่รักของเร า
สามารถพูดถึงเราแบบนี้ได้หรือไม่  
 บา ง ค รั้ ง ค ว า ม เ ฉ ย ช า ห ลั ง
แต่งงานอาจท าให้เราลืมความรัก
และความชื่นบานที่เราเคยมีอย่าง
ท่วมท้นในตอนเริ่มแรก  
 สามีภรรยาหลายคู่ต้องรื้อฟื้น
ความสัมพันธ์  
 เราท าให้คู่รักของเราสดชื่นขึ้น 
หรือเอาแต่บ่น หรือท าให้เศร้า หรือ
สร้างปัญหา  
 สามีภรรยาควรพยายามสร้าง
ความชื่นบานให้แก่กันและกันเสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นการพูดให้ก าลังใจ 
ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ การเปลี่ยน- 



กรกฎาคม – 51 

แปลงชีวิต โทรศัพท์หา ส่งข้อความ 
หรือแม้แต่การหยุดพูดถึงปัญหา
บางอย่ างจนกว่ าจะถึ ง เวลาที่
เหมาะสม  
คู่รักของเราต้องการให้เราเป็นที่พักใจ

และเป็นที่ที่ให้ความสดชื่น 
เพราะโลกนี้ไม่มีให้ 

 ขณะนี้ ความสัมพันธ์ของเรา    
กับคู่ครองของเรานั้น ดี หวานชื่น
เหมือนตอนแต่งงาน หรือ มากกว่า 
หรือน้อยลง ? 
__________________________
__________________________ 
 ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 ดังนั้น ส าหรับคนที่ยังไม่พบคู่น้ า
พระทัย เราจึงต้องอธิษฐานขอ
คู่ครองจากพระเจ้า และแสวงหา
อย่างจริงจัง เพราะเรื่องคู่ครองนั้น
เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิต
ของเรา 

อธิษฐาน 
 ส าหรับคนที่แต่งงานแล้ว    รา 
อธิษฐานทูลพระเจ้าทรงอวยพระ-
พรความสัมพันธ์ของเราทั้งสอง 
และพัฒนาให้ความสัมพันธ์ของเรา
ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อเราจะได้สะท้อน
ถึงพระลักษณะของพระคริสต์ที่มี
ความรักต่อเรา 
 ส าหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน    
ให้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าคู่ 
พระพรที่เป็นน้ าพระทัยพระเจ้า
ให้กับเรา เพื่อชีวิตของเราจะถวาย
เกียรติแด่พระองค์ตลอดไป 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 20 สิงหาคม   
เพลงซาโลมอน 5:1-8 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม เพลงซาโลมอน 
5:1-8  ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
เป็นต้นไป 
พระธรรมตอนนี้ท าให้เห็นว่าชีวิต
แต่งงานของทั้งคู่จะเติบโตและ
แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรทั้งๆ ที่มี
ปัญหา  
 หลังจากแต่งงานได้สักระยะหนึ่ง 
หญิงสาวรู้สึกว่าความเฉยชาเริ่ม  
ก่อตัวในความสัมพันธ์ เธอเย็นชา
กับการที่สามีพยายามพัฒนาความ 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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สัมพันธ์ แต่เมื่อเธอเปลี่ยนใจและ
จะตอบสนองเขา เขาก็จากไปเสีย
แล้ว  
 แม้หญิงสาวจะยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลางและขาดความอดทน 
ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นเหตุให้
ทั้งสองเหินห่างกัน แต่เธอก็ลงมือ
แก้ไขปัญหาทันทีโดยออกตามหา
สามีของเธอ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 2-8 
เมื่อความเฉยชาเพิ่มมากขึ้นตาม
กาลเวลา ความรักที่หวานชื่นตั้งแต่
แรกก็เหือดหายไปอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  
 การสบตาและการสัมผัสไม่ได้  
ท าให้รู้สึกเหมือนเดิม ความขัดแย้ง
และความกดดันอาจคืบคลานเข้า
มา มันอาจท าให้ เราขาดความ
อ่อนโยนต่อคู่รักของเรา  
 โลกนี้ไม่ได้มีไว้ส าหรับคู่รัก และ
แท้จริงแล้วความตึงเครียดจากโลก
ภายนอกก็มักจะสร้างปัญหาให้กับ 

ความสัมพันธ์ของคู่สมรส แต่คู่สามี
ภรรยาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อกัน
และกัน  
 ถ้าความสนิทแนบแน่นและความ
รักเริ่มจืดจางลง จงจ าไว้ว่าสิ่ ง
เหล่านี้สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้
อีกครั้ง  
 จงใช้เวลาคิดถึงครั้งแรกที่หัวใจ
เราเต้นระรัว ถึงเพศสัมพันธ์ที่น่า
ตื่นเต้นเร้าใจ ถึงความเข้มแข็งของ
คู่รัก และถึงค ามั่นสัญญาที่เราให้ไว้  
 เมื่อเราจับตามองอยู่แต่ที่แง่บวก 
การคืนดีและการเริ่ มต้นใหม่ก็
ตามมา 

จงให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลาง 
ในความสัมพันธ์ของเรา  

แล้วความรักที่เรามีต่อกันและกัน 
จะสามารถยั่งยืนได้ 

 เราได้ให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์ -
กลางความสัมพันธ์ของเราหรือไม่ 
อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 



54 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลเชิญพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เสด็จมาเป็นศูนย์กลาง     
ในชีวิตของเราทุกๆ เรื่อง ไวต่อ
พระองค์ทั้งการสารภาพบาป และ
ความบริสุทธิ์ ทูลขอพระเจ้าทรง
สอนเราที่จะพัฒนาชีวิตแห่งความ-
สัมพันธ์ไม่ เพียงแต่กับคนที่อยู่
ใกล้ชิดเรา แต่รวมถึงพี่น้องใน
คริสตจักรด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 21 สิงหาคม   
โยเอล 2:28-32 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยเอล 2:28-32 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 28-32 
เปโตรอ้างพระธรรมตอนนี้ (ดู กจ. 
2:16-21) การเทลงมาของพระ- 
วิญญาณตามที่โยเอลได้พยากรณ์
ไว้เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์  
 ในอดีต ดูเหมือนว่ามีแต่กษัตริย์ 
ผู้เผยพระวจนะ และผู้วินิจฉัยเท่านั้น
ที่ได้รับพระวิญญาณ แต่โยเอลเห็น
ภาพในช่วงเวลาที่พระวิญญาณจะ
เสด็จลงมาเหนือผู้เชื่อทุกคน  

 เอเสเคียลกล่าวถึงการเทลงมา
ของพระวิญญาณเช่นกัน (อสค . 
39:28,29)  
 ขณะนี้พระวิญญาณของพระเจ้า
พร้อมที่จะเสด็จลงมาเหนือทุกคนที่
ร้องเรียกพระองค์ (2:32) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 31,32 
ในที่นี้ “วันของพระเจ้า” หมายถึง
วันเวลาที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้
เพื่อพิพากษาชนชาติทั้งหลาย (ดู
ค าอธิบายใน 1:15)  
 การพิพากษาและพระเมตตาจะ
เกิดขึ้นควบคู่กันไป โยเอลกล่าวไว้
ว่าถ้าประชาชนกลับใจ พระเจ้าจะ
ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการ
พิพากษา (2:12-14) ดังนั้นจะมีบาง
คนได้รับความรอดในวันพิพากษา  
 พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการที่จะ
ท าลาย แต่ทรงตั้งใจที่จะรักษาและ
ช่วยให้รอด อย่างไรก็ตามเราต้อง
ย อ ม รั บ ก า ร ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด จ า ก
พระองค์ ไม่เช่นนั้นเราจะพินาศไป
พร้อมกับคนที่ไม่กลับใจ 
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 โยเอลย้ ามากถึงการกลับใจและ
การกลับมาหาพระเจ้า ซึ่งเรื่องนี้ก็
ควรจะย้ าในยุคของเราในปัจจุบันนี้
ด้วย พระเจ้าทรงไว้ซึ่งความรักและ
ความยุติธรรม พระองค์ไม่ประสงค์
ให้คนหนึ่งคนใดพินาศเลย แต่เรา
ต้องตอบสนองต่อความรักของ
พระองค์ด้ วยการกลับใจ และ
กลับมาหาพระองค์ด้ วยความ
จริงใจ 

มีอะไรหรือไม่ที่เป็นความบาป 
ที่เราซ่อนไว้ภายในเรา  
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม  
ให้เรามอบให้พระเจ้า 
ส าหรับส่ิงท่ีเรารู้ตัวนั้น  

สารภาพกับพระองค์อย่างจริงจัง 
และกลับมาหาพระองค์  

 แต่ส าหรับเรื่องที่เราไม่รู้ตัวนั้น 
ให้เราทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเรา 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานจากพระธรรมสดุดี 
139:23-24 ที่กล่าวไว้ว่า 23“ ข้าแต่
พระเจ้า  ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ 

และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์  
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์      
24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่ว
ใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอ
ทรงนําข้าพระองค์ไปในมรรคา    
นิรันดร์ ”  ทู ลขอพระ เจ้ าทรง
เปิดเผยความบาปผิดที่ซ่อนอยู่ใน
ชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้น ามา
สารภาพต่อพระองค์ กลับใจ และ
เดินชีวิตใหม่กับพระองค์ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงน า
หลักการ ในการด า เนิ นชี วิ ตที่
บริสุทธิ์และตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ให้กับเรา ไม่เพียงเท่านั้น 
ทูลขอพระเจ้าประทานก าลังให้   
กับเราในการด าเนินชีวิตตามน้ า-
พระทัยของพระองค์ให้กับเราด้วย 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 22 สิงหาคม   
โยเอล 3:1-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยเอล 3:1-16 
ช้าๆ  รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1,2 
วลีที่ว่า “ในวันเหล่านั้น”หมายถึง 
ช่วงเวลาที่คนเหล่านั้นที่ร้องทูล
พระเจ้าจะได้รับความรอด (2:32)  
 พระเจ้าจะไม่เพียงแต่อวยพรผู้
เชื่อโดยการประทานทุกสิ่งที่จ าเป็น
แก่พวกเขาเท่านั้น แต่พระองค์จะ
อวยพรพวกเขาโดยจะทรงท าลาย
ความบาปชั่วทั้งสิ้น และก าจัดความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานบน
โลกไปด้วย  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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 ค าพยากรณ์นี้ ส า เ ร็ จ ในสาม
ช่วงเวลาด้วยกันคือ ความส าเร็จ   
ที่เกิดขึ้นทันที ที่ก าลังจะเกิด และ 
ที่เกิดขึ้นในตอนสุดท้าย  
 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นทันทีอาจ
หมายถึงสงครามที่กษัตริย์เยโฮ - 
ชาฟัทท ากับหลายชนชาติที่ เป็น
ศัตรูในช่วงนั้น ซึ่งรวมถึงโมอับและ
อัมโมนด้วย (2พศด.20)  
 ความส าเร็จที่ก าลังเกิดขึ้นนั้น
อาจหมายถึงช่วงหนึ่งของการน า
ประชากรกลับสู่ดินแดนของพวก
เขาหลังจากตกเป็นเชลยของบาบิ-
โลนแล้ว  
 ส่วนความส าเร็จในตอนสุดท้าย
หมายถึงสงครามครั้งใหญ่ที่ จะ
เกิดขึ้นก่อนที่พระเมสสิยาห์จะทรง
สถาปนาการปกครองของพระองค์
ขึ้นเหนือโลก (วว.1,2) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 14 
โยเอลบรรยายถึงฝูงชนที่คอยอยู่ใน 
“หุบเขาแห่งการพิพากษา” (หุบเขา
เยโฮชาฟัทในข้อ 2 และ 12)  

 คนหลายพันล้านที่อาศัยอยู่บน
โลกล้วนต้องเผชิญการพิพากษาไม่
ว่าจะเป็นคนที่ตายไปแล้ว คนที่ยัง
มีชีวิตอยู่ หรือคนที่ก าลังจะเกิดมา  

จงมองไปรอบตัวเรา  
ดูเพื่อนๆ ที่เราท างานและอยู่ด้วย  
พวกเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้า
แล้วหรือยัง เราเตือนพวกเขา 
ถึงผลของความบาปแล้วหรือ?  

 ถ้าเราเข้าใจว่าการพิพากษาครั้ง
สุดท้ายของพระเจ้านั้นหนักแค่ไหน 
เราก็จะชี้หนทางแห่งความหวัง
ให้แก่คนที่เรารู้จัก 
 แต่การที่ เราเตือนพวกเขานั้น 
เราต้องเตือนด้วยท่าทีของความรัก
ไม่ใช่ท่าทีด้วยการตัดสินเขา  
ก่อนที่เราจะเตือนให้เราอธิษฐาน
ถามพระเจ้าถึงเวลาเหมาะสม  

ในเวลาที่เขาเปิดใจ ถ้าเขายังไม่พร้อม
ก็ให้เราส าแดงชีวิตของเรากับเขา  

 มีใครบ้างเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน
ของเราที่เรารักและเป็นห่วงเขา ที่
เรามีภาระใจที่จะประกาศกับเขา? 
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้าที่ เราจะประกาศเรื่องรัก
ของพระเจ้าและความรอดในพระ-
เยซูคริสต์ให้เขาฟัง ทูลขอเวลาที่
เหมาะสมที่เราประกาศ และอธิษฐาน 
ผูกมัดอ านาจซาตานที่ปิดตาเขา
ด้วยม่านบังข่าวประเสริฐ อธิษฐาน
ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เมตตาท างานในใจของเขาที่จะยอม 
รับข่าวประเสริฐที่เราประกาศนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
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วันที่ 23 สิงหาคม   
โยเอล 3:17-21 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยเอล 3:17-21 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 21 
โยเอลเริ่มต้นพระธรรมด้วยการ
พยากรณ์เรื่องการถูกท าลายของ
ดินแดนนี้  และจบล งด้ ว ยการ
พยากรณ์เรื่องการพลิกฟื้นดินแดน  
 เราเริ่มด้วยการเน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในการกลับใจ และจบลง
ด้วยพระสัญญาแห่งการให้อภัยซึ่ง
ได้รับจากการกลับใจ  
 

 โยเอลพยายามที่จะโน้มน้าวใจ
ประชาชนให้ตื่นตัว (1:5) ออกจาก
ความเอกเขนก และตระหนักถึง
อันตราย หากด าเนินชีวิตเหินห่าง
จากพระเจ้า  
 ข้อความที่โยเอลส่งมาถึงเราก็คือ 
ยังมีเวลา ผู้ที่ร้องออกพระนามของ
พระเจ้าจะได้รับความรอด (2:12-
14, 32) คนที่หันกลับมาหาพระเจ้า
จะชื่นชมยินดีอยู่ในพระพรที่โยเอล
ได้เผยพระวจนะไว้ แต่ผู้ที่ปฏิเสธ
พระองค์จะเผชิญกับความหายนะ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
เและการตอบสนองในข้อ 17 
ถ้อยค าสุดท้ายจะมาจากพระเจ้า 
การทรงครอบครองสู งสุดของ
พระองค์จะถูกส าแดงในที่สุด  
 เราคาดเดาไม่ได้ว่าวันสุดท้ายจะ
มาถึงเมื่อใด แต่เรามั่นใจได้ว่าพระ
เจ้าทรงควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
บนโลกนี้ ประวัติศาสตร์ของโลก
หรือแม้แต่เส้นทางชีวิตของเราเอง
ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  
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เราปลอดภัยเมื่อเรา 
อยู่ในความรักของพระองค์  

และวางใจว่าพระองค์จะทรงน าเรา 
ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส า ห รั บ ค ว า ม ร อ ดที่ พ ร ะ เ จ้ า
ประทานให้กับเรา  สรร เสริญ
พระองค์ส าหรับความรัก สันติสุข 
การเกิดผลที่พระเจ้าประทานให้กับ
เราในโลกนี้  และในโลกหน้าที่
พระองค์ทรงจัดเตรียมที่อยู่ให้กับ
เ ร า ใน เมื อ งบ รมสุ ข เ กษมกั บ
พระองค์นั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ข้อมูลส ำคัญ  

จุดประสงค์ : เพื่อประกาศเรื่อง
การพิพากษาของพระเจ้าที่จะเกิด
ขึ้นกับอิสราเอลหรืออาณาจักร
เหนือ เพราะพวกเขาท าตัวเป็น
ทองไม่รู้ร้อน กราบไหว้รูปเคารพ 
และกดขี่ข่มเหงคนยากจน 
 

ผู้เขียน : อาโมส 
 

เบื้องหลัง : คนมั่งคั่งในอิสราเอล
รื่นรมย์กับความสงบสุขและความ
ร่ ารวย พวกเขาไม่ดูด าดูดีผู้อื่นและ
กดขี่ข่มเหงคนจน ถึงขั้นขายคนจน
ไ ป เ ป็ น ท า ส  แ ต่ ไ ม่ น า น นั ก 
อัสซี เรียก็ยึดอิสราเอล และคน
ร่ ารวยก็กลายเป็นทาสเสียเอง 
 

ข้อพระคัมภีร์หลัก (อาโมส 5:24) 
แต่จงให้ความยุติธรรมหล่ังไหล
ลงอย่างน้ํา  และให้ความชอบ
ธรรมเป็นอย่างลําธารที่ไหลอยู่
เป็นนิตย ์

อาโมสเป็นคนชอบธรรมของ
พระเจ้าอย่างแน่นอน เขาอุทิศชีวิต
ให้กับการรับใช้พระเจ้าและการ
ด า เนินชี วิ ตขอ ง เขาก็ สะท้ อน
ออกมาเช่นนั้น แต่เขาเป็นผู้รับใช้ที่
เป็นฆราวาส เขาเลี้ยงฝูงแกะและ
ท าไร่มะเดื่อในชนบทของยูเดีย เขา
ไม่ได้เป็นลูกผู้เผยพระวจนะหรือ
ลูกปุโรหิต เขาเป็นคนเลี้ยงแกะที่
ถ่อมเนื้อถ่อมตัว เขาน่าจะอยู่ที่    
เทโคอา ท างานหาเลี้ยงชีพและ
ครอบครัวที่นั่นรวมทั้งนมัสการ 
พระเจ้าด้วย แต่พระเจ้าประทาน
นิมิตเกี่ยวกับอนาคตให้แก่ เขา 
(1:2) และตรัสให้เขาไปบอกพระ-
ด ารัสของพระองค์แก่อิสราเอลหรือ
อาณาจักรเหนือ (7:15) อาโมสก็
เชื่อฟังนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเป็น
คนของพระเจ้า 

ข้อความของอาโมสส่งผลต่อ
ประชาชนของพระเจ้าในหลาย
ศตวรรษ และยังเป็นข้อความที่ทั้ง
คนและชนชาติต่างๆ ในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องฟัง แม้ว่าชาวอิสราเอล

เข้าใจพระธรรมอาโมส 
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ทางเหนือจะแยกตัวจากพี่น้องทาง
ใต้ในยูดาห์ พวกเขาก็ยังคงเป็น
ประชากรของพระเจ้า แต่พวกเขา
ด าเนินชีวิตแบบมือถือสากปากถือ
ศีล พวกเขากราบไหว้รูปเคารพ
และกดขี่คนยากจน อาโมสเป็นคน
เลี้ยงแกะจากทางใต้ที่ใจร้อน ไม่
กลัวใคร และจริงใจ เขาเผชิญหน้า
กับชาวอิสราเอลเรื่องความบาป
ของพวกเขาและเตือนพวกเขาถึง
การพิพากษาที่ก าลังจะมาถึง 

พระธรรมอาโมสเปิดฉากด้วย
คนเลี้ยงแกะที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวคนนี้
ที่ก าลังดูแลฝูงแกะของเขา แล้ว
พระเจ้าก็ประทานนิมิตเกี่ยวกับ    
สิ่ งที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชนชาติ 
อิส รา เอลแก่ เขา  พระ เจ้ าทรง
สาปแช่งชนชาติต่างๆ ที่ได้ท าผิด
บ าปต่ อ พ ร ะ อ ง ค์ แ ล ะ ท า ร้ า ย
ประชากรของพระองค์ โดยเริ่ม
สาปแช่งอารัม แล้วพุ่งเป้าไปที่     
ฟีลิสเตีย ไทระ เอโดม อัมโมน และ
โมอับ และเราก็ได้ยินชาวอิสราเอล
ตะโกนตามมาว่า “อาเมน” แม้แต่ 

ยูดาห์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาโมสก็
ถูกพระเจ้าประณามอย่างรุนแรง
เช่นกัน (2:4, 5) ชาวอิสราเอลที่ฟัง
อาโมสคงจะดีใจเมื่อได้ยินถ้อยค า
เหล่านั้น แต่ในชั่วพริบตาอาโมสก็
หันมาที่พวกเขาและประกาศถึง
การพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อ
พวกเขาเช่นกัน เนื้อหาสี่บทต่อมา
สาธยายถึงความบาปของพวกเขา 
จึงไม่แปลกที่อามาซิยาห์ซึ่งเป็น
ปุโรหิตพยายามจะขัดขวางและ
หยุดค าเทศนานี้ (7:10-13) แต่อา-
โมสก็กล่ า วถึ งนิ มิ ตที่ พ ระ เจ้ า
ป ร ะทาน ให้ เ ข า เ กี่ ย ว กั บก า ร
พิพากษาในอนาคตอย่างไม่กลัว
เกรง (บทที่ 8,9) หลังจากจบบท
ต่างๆ ที่กล่าวถึงการพิพากษา 
พระธรรมเล่มนี้ปิดตัวด้วยข้อความ
แห่งความหวัง ในที่สุดพระเจ้าจะ
ทรงรื้อฟื้นประชากรของพระองค์
ขึ้นใหม่และท าให้พวกเขายิ่งใหญ่
อีกครั้ง (9:8-15) 
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เมื่อเราอ่านพระธรรมอาโมส 
จงน าตัว เราเข้าไปยืนอยู่ ในจุด
เดียวกับชาวอิสราเอลและฟังพระ
ด ารัสพระเจ้า เราเริ่มหลงระเริง
หรือไม่ มีอะไรที่เข้ามาแทนที่พระ
เจ้าในชีวิตของเราบ้างหรือไม่ เรา
เพิกเฉยต่อคนยากจนขัดสนหรือ
กดขี่คนสิ้นไร้ไม้ตอกหรือไม่ สมมุติ
ตัวเราเองเป็นอาโมส จงท าสิ่งที่
พระเจ้าทรงเรียกให้เราท าอย่าง
ซื่อสัตย์ เราเองก็เป็นคนของพระ
เจ้าได้เช่นกัน จงฟังเสียงเรียกที่
ชัดเจนของพระเจ้าและท าตามสิ่งที่
พระองค์ตรัสไม่ว่าสิ่งนั้นจะน าเรา
ไปที่ใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 สิงหาคม   
อาโมส 1:1-2:6 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อาโมส 1:1-2:6 
ให้ได้เนื้อความ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 
อาโมสเป็นคนเลี้ยงแกะและคนท า
สวนมะเดื่อที่มาจากอาณาจักรใต้ 
(ยูดาห์) แต่เขาพยากรณ์ถึงอาณา-
จักรเหนือ (อิสราเอล)  
 ขณะนั้นอิสราเอลมีอ านาจสูงสุด
ทางการเมืองและเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ  แต่ ล้ม เหลวทางจิต
วิญญาณ มีการกราบไหว้รูปเคารพ
ทั่วดินแดน โดยเฉพาะที่เบธเอลซึ่ง 
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น่าจะเป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ของชาติ  
 พระเจ้าทรงส่งอาโมสมาด้วย
เป้าหมายเดียวกับโฮเชยา คือเพื่อ
ประณามความเสื่อมทรามทาง
สังคมและทางศาสนา  
 หลังจากอาโมสพยากรณ์ได้ 30 
หรือ 40 ปี อัสซีเรียก็มาท าลาย
สะมาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อิสราเอล และยึดอิสราเอลไว้ได้ 
(722 ก่อน ค.ศ.)  
 อุสซียาห์ครองราชย์ในยูดาห์
ตั้งแต่ปี 792 ถึง 740 ส่วนเยโรโบ-
อัมที่  2 ครองราชย์ในอิสราเอล
ตั้งแต่ปี 793 ถึง 753 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน 1.3-2.6 
ข้อกล่าวหาที่ว่า “การละเมิด...
สามครั้ง และสี่ครั้ง” หมายความ
ว่า ชนชาตินี้ท าบาปครั้งแล้วครั้ง
เล่า  
 วลีนี้ถูกใช้ซ้ าเมื่อพระเจ้าทรง
ประเมินแต่ละชนชาติในพระคัมภีร์ 

ตอนนี้ แต่ละชนชาติยืนกรานจะไม่
ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า 
พวกเขาท าบาปจนเป็นชีวิตจิตใจ 
การละเลยหรือหลีกเลี่ยงปัญหาไม่
สามารถช่วยอะไรเราได้  
 เราต้องเริ่มกระบวนการแก้ไข 
โดยการสารภาพบาปต่อพระเจ้า
และขอการอภัยจากพระองค์ มิ
เช่นนั้นเราจะมีแต่ความสิ้นหวังและ
จะยังคงอยู่เส้นทางความบาปของ
เราต่อไป 
 พระเจ้าทรงเป็นห่วงประชากร
ของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่า
เมื่อเขาท าบาป เขาจะต้องพบกับ
ภัยพิบัติ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงส่ง 
ผู้ เผยพระวจนะของพระองค์มา
เตือนสติประชากรของพระองค์ 

ในปัจจุบันพระเจ้า 
ก็ยังทรงเตือนประชากรของพระองค์ 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จากการเผยพระวจนะ  

จากการเฝ้าเดี่ยว จากค าเทศนา 
การสอน จากความฝัน นิมิต  
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 พระเจ้าทรงเตือนอะไรกับเรา
หรือไม่ และเราตอบสนองอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ที่ทรง
มีต่อเรา ทรงเตือนสติ เรา และ
สรรเสริญพระองค์ถึงความเมตตา
และพระคุณที่ทรงมีต่อเราเสมอ แม้
เราผิดพลาดพระองค์ก็ยังทรงรัก
เราอยู่ 
 อธิษฐานส าหรับหัวใจของเราที่
จะยอมรับค าเตือนจากพระองค์ ที่
หัวใจของเราจะเชื่อฟังพระองค์และ
ยินดีตอบสนองต่อการเตือนจาก
พระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
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วันที่ 25 สิงหาคม   
อาโมส 2:7-16 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อาโมส 2:7-16 
ช้าๆ 3 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 9-11 
ผู้เผยพระวจนะท้าทายประชาชน
ตลอดมาว่า ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระ-
เจ้าทรงกระท า 
 เมื่อเราอ่านพระค าตอนนี้ เราก็
ต้องแปลกใจว่าท าไมอิสราเอลช่าง
ลืมง่ายเสียจริง  
 แต่ลองคิดดูว่า ถ้าเป็นเรา ผู้เผย-
พระวจนะจะต้องย้ ากับเราอย่างนี้
หรือไม่? 

 ความซื่อสัตย์ของพระองค์ที่ผ่าน
มาควรเป็นเครื่องเตือนใจอิสราเอล
ให้เชื่อฟังพระองค์ ในท านองเดียว- 
กัน สิ่งที่พระองค์ทรงกระท าเพื่อ
เรา ในอดีตนั้ น  ก็ ควร เป็นสิ่ งที่
เตือนใจให้เราด าเนินชีวิตอยู่เพื่อ
พระองค์ในปัจจุบัน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 16 
ภาพของคนที่เข้มแข็งห้าวหาญ
และไม่หวาดกลัวอะไรมีให้ เห็น
เกลื่อนทั้งในละครและหนัง ภาพ
เหล่านี้หล่อหลอมคนมากมายใน
ปัจจุบันให้มีชีวิตตามนั้น  
 พวกเขาอยากเป็นคนเข้มแข็ง 
แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัยใน
ความเข้มแข็งเหล่านั้น พระองค์
ตรั ส ว่ า เมื่ อการพิพ ากษาของ
พระองค์มาถึง แม้แต่คนที่เข้มแข็ง
ที่สุดก็จะวิ่งหนีด้วยความกลัว  
 เรารู้จักใครบ้างไหมที่คิดว่าเขา
สามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องมี
พระเจ้า  
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อย่าไขว้เขวเพราะ 
ค าสรรเสริญเยินยอตนเอง 
ของพวกเขา จงจ าไว้เสมอว่า 
พระเจ้าทรงไม่เกรงกลัวผู้ใด  

แต่วันหนึ่งทุกคนจะเกรงกลัวพระองค์ 
 สิ่งที่เราควรท าคือ มอบชีวิตของ
เราให้กับพระองค์ ด าเนินชีวิตด้วย
ความย าเกรงพระองค์ ถวายเกียรติ
แด่พระองค์และให้เป็นที่พอพระทัย
ของพระองค์ และเมื่อวันสุดท้าย
มาถึง เราจะยืนอยู่จ าเพาะพระ
พักตร์ของพระองค์เพื่อสรรเสริญ
ยกย่องพระองค์  ไม่ ใช่ก้มหน้ า
ละอายต่อใจตัวเองที่ได้ท าบาปต่อ
พระองค์ในโลกนี้  
 เรายินดีที่จะมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระองค์ขณะนี้หรือไม่? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่และความรอบรู้ของพระเจ้า
จากพระธรรมสดุดี 139 ยกย่อง
พระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราในเช้า
วันนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 26 สิงหาคม  
อาโมส 3:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อาโมส 3:1 -9 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 2 
พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลให้เป็น
ประชากรของพระองค์ เพื่อทุกชน
ชาติจะสามารถรู้จักพระองค์ได้ผ่าน
ทางพวกเขา  
 พระองค์ทรงท าสัญญานี้ กั บ     
อับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ  
ชาวอิสราเอล (ปฐก.12:1-3)  
 อิสราเอลไม่ต้องท าอะไรเพื่อให้
พระเจ้าเลือกพวกเขา พระองค์
ประทานสิทธิพิเศษนี้ให้พวกเขา 

เพราะพระองค์ทรงประสงค์เช่นนั้น 
ไม่ใช่เพราะพวกเขาควรจะได้รับ
อภิสิทธิ์ (ฉธบ.9:4-6)  
 แต่ความภาคภูมิใจในสิทธิพิเศษ
ของตนก็ได้ท าลายพวกเขา มันท า
ให้ใจของพวกเขาตายด้านต่อพระ-
ประสงค์ของพระเจ้าและต่อสภาพ
ย้ าแย่ของผู้อื่น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 7 
แม้แต่เวลาที่พระเจ้าทรงพระพิโรธ 
พระองค์ก็ยังทรงเปี่ยมด้วยพระ -
เมตตา  
 พระองค์ทรงเตือนประชากรของ
พระองค์ผ่านทางพวกผู้เผยพระ-
วจนะก่อนที่จะทรงลงโทษพวกเขา
เสมอ  
 การเตือนเรื่องความบาปและการ
พิพากษาก็ประยุกต์ใช้กับคนใน
ปัจจุบันได้เช่นกัน เพราะเราถูก
เตือนเรื่องความบาปของเราแล้ว
เราจึงไม่มีข้อแก้ตัวเมื่อถูกลงโทษ  
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 พระเจ้าทรงเตือนประชากรของ
พระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะ 
ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อาจต่อรองหรือ
ต่อว่าพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรง
ลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขาไม่
ยอมกลับใจใหม่  
 อย่าท าหน้าชื่นตาบานต่อพระ
วจนะของพระเจ้าที่เตือนเรื่องการ
พิพากษา ค าเตือนของพระเจ้าเป็น
หนทางหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดง
พระเมตตาต่อเรา 

พระเจ้าทรงเป็นความรักและ
ความชอบธรรม เพราะพระองค์ 

ทรงรักเราจึงทรงเตือนเรา  
และน าเรากลับมาจากความบาป 
สู่อ้อมแขนของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง  
 ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเรา
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม ให้
เราไวที่จะตอบสนอง หันหลังกลับ
จากความบาป ทูลขอการอภัยจาก
พระองค์ ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานก าลังให้กับเราที่จะด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องตามน้ าพระทัยของ
พระองค์อีกครั้ง 

 ขณะนี้เรามีสิ่งใดบ้างที่เราต้อง
กลับใจ และทูลขอการช่วยเหลือ
จากพระเจ้า? 
__________________________
_________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนที่ไวต่อพระเจ้า ไวต่อความบาป
ที่จะรีบสารภาพ ไวต่อพระสุรเสียง
ของพระเจ้า ไวในการตอบสนอง
ต่อพระองค์ในทุกๆ เรื่อง 
 อธิษฐานทูลขอการทรงน าจาก
พระเจ้าในการด าเนินชีวิตในวันนี้ 
ในการตัดสินใจทุกประการที่ เรา
จะต้องกระท าในวันนี้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 27 สิงหาคม  
อาโมส 3:10-15 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม อาโมส 3:10-15 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 11,12 
“ศัตรู”  ในที่นี้หมายถึงอัสซีเรีย 
ซึ่งยึดอิสราเอลและท าสิ่งที่อาโมส
พยากรณ์ไว้  
 ประชากรกระจัดกระจายไปตาม
ดินแดนของคนต่างชาติและคน
ต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในอิสราเอล
แทนที่พวกเขาเพื่อรักษาความสงบ  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

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



72 – ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 

 ผู้น าอิสราเอลได้ปล้นคนชาติ
เดียวกันที่ไร้ทางสู้ และในที่นี้พวก
เข ากล าย เป็ น คน ไ ร้ ท า งสู้ ใ น
สายตาอัสซีเรีย  
 อาโมสกล่าวอีกว่าแม้ชนชาติ
อิสราเอลจะพยายามกลับใจ มันก็
สายเกินแก้แล้ว ความหายนะจะ
เกิดขึ้น ผลาญทุกอย่างจนไม่เหลือ
สิ่งมีค่าใดๆ เลย 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
อิสราเอลไม่รู้จักการท าสิ่งที่ถูกต้อง
อีกต่อไป ยิ่งพวกเขาท าบาป ก็ยิ่ง
ยากที่พวกเขาจะจ าได้ว่าพระเจ้า
ทรงต้องการสิ่งใด 
 เช่นเดียวกับพวกเรา  
ยิ่งเราจัดการกับความบาปของเราช้า 

มันก็ยิ่งยึดเราแน่น  
ในที่สุดเราก็จะลืมว่า 

การท าส่ิงท่ีถูกต้องนั้นคืออะไร  
 เราเข้าข่ายพวกที่จะลืมหรือไม่? 
__________________________
__________________________ 

 ดังนั้นอย่าให้เราประมาทเรื่อง
ของความบาป อย่าท าเล่นๆ กับ
เรื่องของบาป คิดว่าไม่มีอะไร บาป
คือบาป ที่มันมีผลที่ร้ายแรงเสมอ 
เมื่อมีบาปเพียงเล็กน้อย ให้เรารีบ
จัดการก่อนที่มันจะสายเกินแก้ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เราเป็น
คนแห่งอาณาจักรพระเจ้า เป็นคน
ที่รักความบริสุทธิ์ และขยะแขยง
ความบาป เพื่ อ เร าจะมีชี วิตที่
นมัสการพระเจ้า เป็นคนที่รักคน
บาป รักพี่น้อง เพื่อชีวิตของเรา 
จะตอบสนองต่อพระมหาบัญชา
ของพระองค์ที่บอกไว้ ในมัทธิว  
28:19-20 ที่บอกว่า  “เหตุฉะนั้น
เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของ
เรา  ให้รับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา  พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์  สอนเขาให้ถือ
รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวก
เจ้าไว้” 
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 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 สิงหาคม  
อาโมส 4:1-5 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทัง้บท 

อ่านพระธรรม อาโมส 4:1 -5 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ 
ใน ข้อ 4 
อาโมสประชดประชากรโดยการ
เชิญพวกเขาให้ท าบาปในเบธเอล
และกิลกาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวก
เขากราบไหว้รูปเคารพแทนที่จะ
นมัสการพระเจ้า  
 เบธเอลเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรง
รื้อฟื้นพันธสัญญากับยาโคบ เป็น
พันธสัญญาที่พระองค์ทรงท าไว้กับ 
อับราฮัม (ปฐก.28:10-22)  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
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 ในช่วงเวลานั้นเบธเอลเป็นศูนย์- 
กลางทางศาสนาของอาณาจักร
เหนือ และเยโรโบอัมได้น ารูป
เคารพไปไว้ที่นั่นเพื่อกีดกันไม่ให้
ประชากรเดินทางไปนมัสการที่
เยรูซาเล็มในอาณาจักรใต้ (1พกษ. 
12:26-29)  
 กิลกาลเป็นที่แรกที่อิสราเอลตั้ง
ค่ายหลังจากเข้าไปในดินแดนแห่ง
พระสัญญา (ยชว.4:19)  
 โยชูวาได้ท าพันธสัญญาและท า
พิธีสุหนัตอีกครั้งที่นั่น และประชากร
ได้ฉลองเทศกาลปัสกาที่นั่น (ยชว. 
5:2-11)  
 ซาอูลถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์องค์
แรกของอิสราเอลที่กิลกาล (1ซมอ.
11:15) 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 1 
ผู้หญิงอิสราเอลที่ร่ ารวยถูกเรียกว่า 
“แม่โคแห่งบาชาน” มันถูกตามใจ 
ขนมันขลับและได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดี (ดู สดด.22:12)  

 ผู้หญิงเหล่านี้เห็นแก่ตัว พวกนาง
ผลักดันสามีของตนให้ไปบีบบังคับ
คนไร้ทางสู้เพื่อที่พวกนางจะด า-
เนินชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยได้  
จงระวัง อย่าอยากได้วัตถุส่ิงของมาก

จนท าให้เราไปบีบบังคับผู้อื่น 
และท าในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย 
 ให้เราพึงพอใจและขอบพระคุณ
พระเจ้ าส าหรับทุกสิ่ งที่พระเจ้ า
ประทานให้กับเรา ให้เราอารักขาสิ่งที่
พระเจ้าให้เราดูแล ท าอย่างเต็มที่ 
และเมื่อพระเจ้ าเห็นเราสัตย์ซื่ อ 
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้เราดูแล
มากขึ้น ซึ่งเราก็จะอารักขามากยิ่งขึ้น 
 ขณะนี้เราได้อารักขาสิ่งที่พระเจ้า
ให้เราดูแลอย่างดีแล้วหรือยัง? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลพระเจ้าประทาน
สติปัญญา ก าลังกับเรา ที่ เราจะ
อารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแล
อย่างเกิดผล เพื่อเราจะท าอย่างสุด 
ศักยภาพของเราเพื่ออาณาจักร
ของพระองค์ 
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 อธิษฐานมอบสิ่งที่เรามีอยู่ขณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ของ- 
ประทาน เงินทอง ครอบครัว ของ
เราให้พระเจ้าทรงใช้เพื่อแผ่นดิน
ของพระองค์จะมาตั้งอยู่ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่29 สิงหาคม  
อาโมส 4:6-13 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อาโมส 4:6-13 
ช้าๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6-13 
ไม่ว่าพระเจ้าจะเตือนประชากร
อย่างไร ทั้งผ่านการกันดารอาหาร 
ความแห้งแล้ง แมลง ตั๊กแตน โรค
ระบาด หรือสงคราม พวกเขาก็
ยังคงมองข้ามพระองค์  
 เหตุเพราะอิสราเอลไม่เข้าใจสิ่ง   
ที่พระเจ้าบอก พวกเขาจึงต้อง
เผชิญหน้ ากั บพระ เจ้ า ในการ
พิพากษา  

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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 พวกเขาไม่อาจมองข้ามพระเจ้า
ได้อีกต่อไป พวกเขาต้องเผชิญ -
หน้ากับพระองค์ผู้ที่พวกเขาปฏิเสธ 
กับพระองค์ที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อ-
ฟังเมื่อพระองค์ทรงบัญชาให้พวก
เขาดูแลคนจน  
 วันหนึ่ ง เ ร าแต่ ละคนจะต้ อ ง
เผชิญหน้ากับพระเจ้าเพื่อรายงาน
สิ่งที่เราได้ท าลงไปและสิ่งที่เราไม่
ยอมท า  เ ราเตรียมตัวที่ จะพบ
พระองค์หรือยัง? 
__________________________
__________________________ 

จงให้พระวจนะเป็น 
หลักการในการด าเนินชีวิตของเรา 
ศึกษา ใคร่ครวญ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา  

ส่ิงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย  
เราต้องจ่ายราคา อดทน และฝึกฝน 
ถ้าเราท าเช่นนี้ เราจะได้เกี่ยวเก็บผล

ที่น่าชื่นใจอย่างแน่นอน 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการ 

ให้พระวจนะเข้ามาในชีวิตของเรา 
เพื่อเราจะสามารถด าเนินชีวิตตาม
พระวจนะนั้นให้เกิดผล และประสบ
ความส าเร็จในทุกด้านของชีวิต 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 

……………….…………….………..… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………...……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………
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วันที่ 30 สิงหาคม 2015 
อาโมส 5:1-9 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อาโมส 5:1 -9 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ข้อ 1 
อาโมสท าให้คนที่ฟังเขาตกตะลึง
เมื่อเขาร้องเพลงคร่ าครวญหรือ
เพลงไว้อาลัยราวกับว่าพวกเขาถูก
ท าลายไปแล้ว  
 ชาวอิสราเอลเชื่อว่าความร่ ารวย
และพิธีกรรมทางศาสนาจะท าให้
พวกเขาปลอดภัย แต่อาโมสคร่ า
ครวญถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 6 
“จงแสวงหาพระเจ้าและดํารง 
ชีวิตอยู่” นี่เป็นหนทางเดียวที่จะ
รักษาเยียวยาโลกที่เจ็บป่วยและ
ก าลังจะตายในความบาปนั้น  
 ความบาปจ้องท าลาย แต่ความ-
หวังอยู่ในการแสวงหาพระเจ้า จง
แสวงหาพระเจ้าในยามยากล าบาก 
จงแสวงหาพระเจ้าในยามทุกข์หรือ
ในยามดิ้นรนต่อสู้ และเมื่อคนอื่น
ตกอยู่ในสภาพนี้ จงหนุนใจพวก
เขาให้แสวงหาพระเจ้าเช่นกัน 
 ค าตอบส าหรับความถูกต้อง 
ความจริ ง  การเกิดผล คือการ
แสวงหาพระเจ้าและด าเนินชีวิต
ตามนั้น  

ไม่เพียงรู้จักพระเจ้า  
และรู้น้ าพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น 

แต่ต้องมีการปฏิบัติ 
คือน าสิ่งที่เรารู้นั้นไปกระท าด้วย 

 เราได้รู้ และ ได้กระท าตามนั้น
หรือไม่?___________________
_________________________ 
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานท าลายความคิดที่มี
เหตุผลจอมปลอมที่คริสเตียนเรา
ถูกหลอกให้รู้พระวจนะพระเจ้า แต่
ไม่ยอมปฏิบัติตามพระวจนะนั้น สั่ง
ท าลายความขี้ เกียจออกไปจาก
ชีวิตของเรา และอธิษฐานขอความ
ปรารถนาที่จะท าตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ให้กับเรา ที่ เราจะ
ปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าด้วย
ความรักที่มาจากพระองค์ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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วันที่ 31 สิงหาคม  
อาโมส 5:10-17 
อธิษฐานสั้นๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้ า 
สดุดี บทที่ 139 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม อาโมส 5:10-17 
ช้าๆ  2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 16 
ในอิสราเอลถือว่างานศพที่ไม่มีการ
ร้องไห้คร่ าครวญเพื่อให้เกียรติแก่
คนตายนั้นเป็นเรื่องแย่ ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องธรรมดาที่ ได้ยินเสียง
ร้องไห้คร่ าครวญกระหึ่มในงานศพ  
 นางร้องไห้ซึ่งถูกจ้างมาจะร้องไห้
คร่ าครวญเสียงดังพร้อมกับร้องบท
เพลงโศกและกล่าวค าไว้อาลัย  
 

 อาโมสกล่าวว่าจะมีการจัดงาน
ศพเกิดขึ้นมากมายจนนางร้องไห้
มืออาชีพขาดตลาด ด้วยเหตุนี้
ชาวนาจึงถูกเรียกออกจากทุ่งเพื่อ
มาช่วยร้องไห้ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 12 
ท าไมพระเจ้าจึงทรงเน้นย้ าวิธีที่ 
เราจะปฏิบัติต่อคนยากจนและคน
ขัดสน  
 วิธีท่ีเราปฏิบัติต่อคนรวยหรือคน
ที่เท่าเทียมกับเรามักจะสะท้อนสิ่ง
ที่ เ ร าหวั งจากคนเหล่ านั้น  แต่
เพราะคนยากจนไม่อาจจะให้อะไร
แก่เราได้ ดังนั้นวิธีที่เราปฏิบัติต่อ
คนเหล่านั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึง
อุปนิสัยที่แท้จริงของเรา  

เราให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
เหมือนที่พระคริสต์ให้ได้หรือไม่  

เราควรปฏิบัติต่อคนยากจนเหมือนที่
เราอยากให้พระเจ้าปฏิบัติต่อเรา 

 ในยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16 ได้บอก
ว่า พระเจ้าทรงรักโลกนี้ ซึ่งหมาย- 
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ถึงคนบาปทุกคนในโลก พระองค์
ทรงรักจนกระทั่งเอาพระบุตรของ
พระองค์มาแลกกับความบาปนี้ 
เพื่อให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง
มานั้นได้รับความรอด  
 เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าที่มี
พระทัยของพระองค์ เราก็ควรจะ
รักคนบาปและต้องการให้เขารับ
ความรอดด้วย และยิ่งกว่านั้นสัก
เท่าใดที่พี่น้องในคริสตจักรที่เราก็
ต้องรักเขาด้วย ไม่ว่าเขาจะมีฐานะ
อย่างไร เราก็ต้องรักเขาเหมือนที่
พระเจ้าทรงรักเขา 
 เรามีความรักต่อพี่น้องของเราที่
มีฐานะแตกต่างจากเรา จริงๆ 
หรือไม่?___________________ 
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานส าหรับคนในครอบครัว
ของเราที่ยังไม่ได้รับความรอด ทูล
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเมตตา
ดึงม่านบังข่าวประเสริฐของเขาออก
เพื่อตาใจของเขาจะสว่างและยินดี
รับความรอดที่มาจากพระเยซู -
คริสต์ 

 อธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักร
ของเราทุกคน ให้มีหัวใจแห่งความ
รักแบบที่พระเจ้าทรงรักเรา ให้
บรรยากาศของความรักเต็มล้นใน
คริสตจักรจนกระทั่งคนที่เข้ามาใน
คริสตจักรเราจะสัมผัสความรักนี้ได้ 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 

บันทึกส่ิงท่ีเราได้รับ 
จากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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