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จากใจศิษยาภิบาล 
ในหนังสือ Growing Deep in Faith เขียนโดย Edmund Chan      

ศิษยาภิบาลคริสตจักร Covenant Evangelical Free Church ในสิงคโปร์
ได้กล่าวถึงค าพูดของสมาชิกของท่านไว้อย่างน่าประทับใจดังนี้ว่า 

When we lose our wealth, we lose nothing  
เมื่อเราสูญเสียความม่ังคั่ง เราไม่เสียอะไร 
When we lose our health, we lose something  
เมื่อเราสูญเสียสุขภาพ เราสูญเสียบางสิ่ง  
When we lose our character, we lose everything  
แต่เมื่อเราสูญเสียคุณธรรมชีวิต เราสูญเสียทุกสิ่ง 
ค าว่า Character ผมขอแปลว่า “คุณธรรมชีวิต” ในที่นี้เขาหมายถึง

ลักษณะชีวิตคริสเตียน คือลักษณะชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในตัวคนนั้น คือ 
ถ้าเราเป็นคริสเตียน แต่เราสูญเสียลักษณะชีวิตคริสเตียนของเราไป เราก็
ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว 

เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ในพระคริสต์เหมือนในพระธรรม อฟ.4:13 ที่กล่าวว่า “...จนกว่าเราจะโต
เป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่ คือเตม็ถึงขนาดความไพบลูยข์องพระคริสต”์ 

คริสเตียนเมื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เป็นคริสเตียนนานขึ้น เราต้องถาม
ตัวเราว่า เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณขนาดไหนแล้ว ซึ่งตัววัดตัวหนึ่ง
คือ ลักษณะชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในตัวเรา และถ้าเราสูญเสียลักษณะ
ชีวิตพระคริสต์นี้ ก็หมายความว่า เราสูญเสียทุกสิ่งไป ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์
อะไรเลย 
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แล้วเราจะมีลักษณะพระคริสต์ได้อย่างไร?  
ในพระธรรม อฟ.4:15 ก็ได้พูดต่อไปว่า “แต่ให้เรายึดความจริงด้วย 

ใจรกั เพือ่จะจ าเริญข้ึนทุกอย่างสู่พระองคผ์ู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต”์ 
ค าตอบคือ “ยึดความจริง” 
และความจริงนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้า 
ดังนั้นในการที่เราท า QT ทุก ๆ วัน อย่างสัตย์ซื่อ เราก็ก าลังสร้าง

ความจริงในชีวิตของเรา นี่คือส่วนที่เราต้องท า 
แต่ในส่วนของพระเจ้า พระองค์ก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ ์    

ที่จะน าความจริงนั้นให้เป็นจริงในชีวิตของเรา และประทานก าลังให้กับเรา
ที่จะมีชีวิตโดยความจริงนี้  ซึ่งก็จะท าให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน      
พระคริสต์ได้ ท าให้เรามี Character ของพระคริสต์ในตัวเรา 

และเมื่อนั้น “..เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป  ถกูซัดไปซัดมาและ  
หนัไปเหมาด้วยลมปากแห่งค าสัง่สอนทุกอย่าง  และด้วยเล่ห์กล 
ของมนุษยต์ามอบุายฉลาดอนัเป็นการล่อลวง” (อฟ.4:14) 

ดังนั้นให้เรายืนหยัดน าพระวจนะของพระองค์ให้เข้ามาในชีวิตของเรา
ทุก ๆ วันอย่างสัตย์ซื่อทั้งการอ่าน ศึกษาจากหนังสือ QT และทั้งการ
ภาวนาพระวจนะของพระองค์นะครับ 

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

(สดด.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  

(1ยอหน์ 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 มิถุนายน   
โยบ 5:1-16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 5:1-16 ช้า ๆ 
1 รอบ 
ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องการกล่าวหาผู้อื่นว่าท าบาป
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 8 
เพื่อนทั้งสามของโยบทึกทักเอาเอง
ว่าโยบท าบาปร้ายแรงบางอย่าง 
เขาจึงทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนี้   
 ทั้งเพื่อนๆ และโยบต่างไม่รู้เรื่อง
บทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับ
ซาตาน (1:6-2:8)  
 เมื่อคนอื่นเดือดร้อน เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่เรามักจะโทษว่าตัวเขาเอง  

เป็นต้น เหตุ  แต่ เ รื่ อ งของโยบ
ชี้ให้เห็นว่าคนที่เดือดร้อนไม่ได้
เป็นคนผิดเสมอไป 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13   
ภายหลังเปาโลอ้างถึงส่วนหนึ่งของ
พระคัมภีร์ข้อนี้ (1คร.3:19) ซึ่งเป็น
ครั้งเดียวในพันธสัญญาใหม่ที่อ้าง
ถึงพระธรรมโยบอย่างชัดเจน  
 แม้พระเจ้าทรงต าหนิเอลีฟัสที่
แนะน าโยบอย่างผิดๆ (42:7) แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าเอลีฟัสพูดผิด
ทั้งหมด  
 ส่วนที่เปาโลอ้างอิงนั้นถูกต้อง 
คือบ่อยครั้งคนเราติดกับที่ตัวเอง
วางไว้ (“ด้วยอบุายของเขาเอง”)  

เมื่อเราน าพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง  

มาอธิบายพระคัมภีร์อีกตอน  

เราจ าเป็นต้องเข้าใจภาพรวมของ  

พระวจนะทั้งหมดเสียก่อน  

เราจึงจะท าความเข้าใจตอนที่ยาก ๆ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 จากเหตุการณ์ที่เอลีฟัสสรุปว่า
โยบทุกข์ยาก เพราะโยบท าบาปนั้น 
ก็ไม่ใช่ข้อสรุปที่ถูกต้องเสมอไป 
 และในอีกมุมหนึ่ง การที่เอลีฟัส
สรุปเรื่องต้นเหตุความทุกข์ยาก
ของโยบผิด ก็ไม่ได้หมายความว่า 
ทุกสิ่งที่เอลีฟัสพูดจะผิดทุกอย่าง 

ดังนั้น เราก็สามารถเรียนรู้ว่า 

การที่เราจะสรุปอะไร 

หรืออ้างอิงอะไร  

เราจึงต้องดูบริบทให้ดี ๆ   

 ในพระคัมภีร์นั้นอาจจะมีบาง
เรื่องที่ยาก และสลับซับซ้อน ไม่
ตรงไปตรงมา แต่บางเรื่องเป็นเรื่อง
ที่พระเจ้าได้ให้หลักการอย่างตรง- 
ไปตรงมา และง่ายต่อความเข้าใจ  
 เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ต้องเอาเรื่อง
ที่พระคัมภีร์พูดชัดเจนมาเป็นหลัก
ส าหรับการอธิบายเรื่องที่สลับ -
ซับซ้อนได้  
 ดังเช่นที่ เปาโลได้อ้างค าพูดที่
ถูกต้องของเอลีฟัสในจดหมาย -
ฝากที่ท่านได้เขียนไปยังคริสตจักร 
โครินธ ์

 มีเรื่องอะไรบ้างในพระคัมภีร์ที่
เข้ าใจยาก และเราสามารถหา
ค าตอบได้แล้ว เรื่องนั้นคืออะไร 
และเราหาค าตอบอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจาก
พระเจ้าที่ เราจะสามารถเข้าใจ  
พระวจนะของพระเจ้าได้ และทูล
ขอพระวิญญาณทรงน า เราใน  
การศึกษาพระวจนะ และมีความจ า
ที่จะระลึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่ส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต
ของเราได้ 
 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 2 มิถุนายน   
โยบ 5:17-26 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 5:17-26  
ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน   
ข้อ 17 

เอลีฟัสพูดถูกที่ว่าเมื่อเราท าผิด 
การตีสั่งสอนจากพระเจ้านั้นจะเป็น 
พระพร อย่างไรก็ตามค าแนะน า
ของเขาใช้กับโยบไม่ได้ เรารู้ตั้งแต่
ต้นว่าการทนทุกข์ของโยบไม่ได้ 
สืบเนื่องมาจากบาปที่ร้ายแรง  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 บางครั้ ง เ ราก็ ให้ค าแนะน าที่       
ดีเยี่ยมแก่คนอื่น แต่เมื่อค าแนะน า
นั้นใช้กับเขาไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์
อะไร  

เราควรท าความเข้าใจสถานการณ์

ของอีกฝ่ายให้ถ่องแท้ก่อนที่เราจะ  

ให้ค าแนะน าจากพระวจนะของพระเจ้า 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 17-26 
ถ้อยค าของเอลีฟัสในข้อ 5:17,18 นั้น
เสนอมุมมองซึ่งมักจะถูกมองข้าม  
อยู่ เสมอ นั่นคือการตีสั่ งสอนและ
ความเจ็บปวดท าให้เราเติบโตได้ 
เราควรจดจ าถ้อยค าเหล่านี้ไว้เมื่อ
เราเผชิญกับความทุกข์ยากหรือ
การสูญเสีย  
 เนื่องจากโยบไม่เข้าใจว่าท าไม
ตนเองต้องทนทุกข์ โยบจึงมีโอกาส
เติบโตในความเชื่อกับพระเจ้าได้ 
ในทางตรงกันข้ามเราไม่ควรท า
ผิดพลาดแบบเอลีฟัส  
 พระเจ้าไม่ได้ก าจัดความทุกข์ -
ยากออกไปเพราะเราติดตาม
พระองค์อย่างใกล้ชิด พระเจ้าทรงมี 

ทั้งรางวัลส าหรับการท าดีและมี 
การลงโทษส าหรับความชั่วร้ายใน 
พระหัตถ์ พระองค์จะประทานทั้ง
สองสิ่งนี้ในเวลาที่เหมาะสม  
 แผนการของซาตานก็คือพยายาม
ท าให้ เราสงสัยว่ าพระเจ้ าทรง
ปรารถนาดีต่อเราจริงหรือไม่  
 ดังนั้น เป็นการย้ าว่า เราอย่าด่วน
สรุปอะไรเร็วเกินไป เพราะบางครั้ง
พระเจ้ าอนุญาตให้มีความยาก -
ล าบากเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
พิ เ ศษและ เฉพาะ เจาะจงบาง  
ประการก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องเกิดจาก
ความบาปเสมอไป 
 เมื่อมีความทุกข์ยากเราต้อง
กลับมาดูตัวเราว่า มีความบาป
อะไรหรือไม่ที่เราซ่อนไว้ หรือเรา
เปิดประตูบาปอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็
ให้เราสารภาพและปิดประตูบาป
นั้นเสีย  
 แต่ถ้ าไม่มี  ให้ เราแสวงหาน้ า -
พระทัยของพระเจ้า นิ่งๆ กับพระเจ้า 
ทูลถามพระเจ้าว่าอะไรเป็นต้นเหตุ
ของสิ่งนี้  
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พระเจ้าอาจจะอนุญาตให้เรา 

พบกับความล าบากนี้เพื่อสอนหรือ

บอกอะไรบางอย่างกับเราก็ได้  

หรือพระเจ้าอาจจะให้เราเผชิญ  

เพื่อท าให้เราโตขึ้นก็ได้  

 มีหรือไม่ ที่พระเจ้าอนุญาตให้เรา
เผชิญความล าบาก เพื่ อ วั ตถุ -
ประสงค์พิเศษบางอย่างในชีวิต 
ของเรา หรือท าให้เราเติบโตกับ
พระองค์? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ชีวิตของเรา ให้เรามีวิถีชีวิตที่ติด
สนิทอยู่กับพระเจ้า ไวต่อความ
บาป ไวต่อการสารภาพ  
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
และเปิดเผยให้เรารู้ถึงพระสุรเสียง
ของพระองค์ และไวต่อพระสุรเสียง
ของพระองค์ และให้เราสามารถ
แยกแยะอย่างชัดเจนว่าพระสุรเสียง 

ของพระองค์คืออะไร เพื่อเราจะได้
มั่นใจในการด าเนินชีวิตไปตาม  
น้ าพระทัยนั้น 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เ จาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 3 มิถุนายน   
โยบ 6:1-13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 16 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ 6:1-13 ช้า ๆ  
1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6,7 โยบกล่าวว่าค าแนะน าของ
เอลีฟัสไร้รสชาติเหมือนไข่ขาวดิบ  
 เมื่อคนก าลังทุกข์ทรมานแสน
สาหัส ค าแนะน าที่ไม่เอาไหนก็
เหมือนอาหารที่ไม่ถูกปาก พวก
เขาอาจจะรับฟังอย่างสุภาพแต่
ลึกๆ แล้วพวกเขาก็ไม่พอใจ  

 อย่าผลีผลามแนะน าคนที่ก าลัง
ทุกข์ ใจ พวกเขาต้องการความ   
เห็นอกเห็นใจมากกว่าค าแนะน า 

ดังนั้นเราได้รับบทเรียนว่า  

แม้เราจริงใจการที่เราจะ 

แนะน าผู้ที่ก าลังโศกเศร้า  

หรือเจอความยากล าบาก  

เราต้องระวังให้ดี เพราะไม่ใช่เพียง 

เรื่องเนื้อหาที่เราจะให้ค าแนะน า 

หรือค าหนุนใจเท่านั้น แต่วิธีการ 

และท่าทีของเราก็ส าคัญด้วย 

 เราเคยมีประสบการณ์การให้
ค าแนะน าแก่คนที่ก าลังมีปัญหา
หรือไม่ และเขาตอบสนองอย่างไร 
บวกหรือลบ จากข้อคิดในการเฝ้า-
เดี่ยววันนี้ เราได้รับค าตอบอย่างไร
บ้าง?______________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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ข้อ 8,9 โยบซึ่งก าลังทุกข์ทรมาน
อยากจะยอมแพ้ อยากหลุดพ้นจาก
ความยากล าบากและตายไปเสีย 
แต่พระเจ้าไม่ได้ประทานให้ตาม 
ค าขอของโยบ พระองค์ทรงมีแผน 
การที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นส าหรับเขา  
 เราเองก็เหมือนกัน คืออยากจะ
ยอมแพ้และถอนตัวเมื่อเจอความ
ยุ่งยาก เราควรจะวางใจพระเจ้าใน
ยามสุข แต่การวางใจพระองค์ใน
ยามทุกข์ช่วยทดสอบขีดจ ากัดและ
ช่วยฝึกความเชื่อของเรา  

เมื่อเราต้องดิ้นรนต่อสู้ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 

จงวางใจเถิดว่าพระเจ้าทรง

ครอบครองอยู่และพระองค์ 

จะทรงดูแลเรา (รม.8:28) 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ ความรักและพระ
กรุณาของพระองค์ ที่พระองค์ทรง
ครอบครองอยู่  แม้ว่าจะมีความ
ยากล าบากเกิดขึ้น พระองค์ก็ทรง
ห่วงใยเราและทรงสามารถท าให้
เราผ่านพ้นสภาพเลวร้ายนั้นไปได้ 

 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงน าชีวิต
ของเราที่จะด าเนินชีวิตด้วยสติ -
ปัญญา ด้วยความเข้าใจและด้วย
การรู้ถึงพระสุรเสียงของพระองค์ 
เพื่ อชี วิ ตของ เราจะด า เนิน ไป  
อย่างถูกต้องและถวายเกียรติแด่
พระองค์เสมอ และทูลขอการทรง
น าของพระเจ้าส าหรับวันนี้ด้วย 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
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วันที่ 4 มิถุนายน   
โยบ 6:14-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 6:14-30  
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองในข้อ 29,30 
โยบบอกว่าตัวเองชอบธรรม ไม่ใช่
เพราะเขาบริสุทธิ์ปราศจากบาป 
แต่ เพราะเขามีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระเจ้า  
 โยบไม่ได้ท าอะไรผิดอย่างที่
เพื่อนๆ กล่าวหา (ดูบทสรุปการ
ด าเนินชีวิตของโยบได้ในบทที่ 31)  

 ความชอบธรรมกับความบริสุทธิ์
ปราศจากบาปนั้นไม่เหมือนกัน 
(รม.3:23) นอกจากพระเยซูคริสต์
แล้วไม่มีมนุษย์ใดปราศจากบาป 
คือไม่เคยท าผิดเลยไม่ว่าจะเป็น
ทางความคิดหรือการกระท า แม้แต่
โยบก็ยังต้องเปลี่ยนท่าทีที่เขามีต่อ
พระเจ้าดังที่เราจะเห็นในตอนท้าย
ของพระธรรมนี้  
 อย่างไรก็ตามโยบเป็นคนชอบ-
ธรรม (1:8) เขาพยายามจะเชื่อฟัง
พระเจ้าอย่างสุดความสามารถใน
ทุกแง่มุมของชีวิต 
 พระเจ้าทรงถือว่าเราชอบธรรม
เพราะเรามีความเชื่อในพระเยซู
คริสต์ ท าให้เราได้รับความรอด ซึ่ง
นี่เป็นพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ
เราที่เป็นคนบาป  

และในแต่ละวันที่เราสามารถ

ด าเนินชีวิตได้อย่างชอบธรรม  

ก็เพราะเราสัมพันธส์นิท 

กับพระองค์ ด าเนินชีวิต 

ตามพระสุรเสยีงของพระองค ์
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 ทุกวันนี้ เราได้ฝึกการฟังพระสุร- 
เสียงของพระเจ้าหรือไม่ เราได้มี
ชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระองค์
หรือไม่ อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานโดยใช้พระธรรมสดุดี
บทที่  27 โดยการออกเสียงเพื่อ
เป็นการประกาศความจริงของ
พระองค์จากพระธรรมตอนนี้ และ
เป็นการกล่ า วกับจิต วิญญาณ   
และความคิดของเราเกี่ยวกับการ
สัมพันธ์สนิทกับพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
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…………………………………………
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…………………………………………
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………………………………………… 
…………………………………………
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…………………………………………
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วันที่ 5 มิถุนายน   
โยบ 7 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 7 ช้า  ๆ1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 12 
โยบหยุดพูดกับเอลีฟัสและหันไป
พูดกับพระเจ้าโดยตรง 
 แม้โยบจะด าเนินชีวิตอย่างดี
เพียบพร้อม แต่เขาก็เริ่มสงสัยว่า
การด าเนินชีวิตเช่นนั้นมีคุณค่า
อะไร เหมือนโยบก าลังจะบอกว่า
พระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงใยเขาและ
พระองค์ไม่ทรงยุติธรรม ภายหลัง
พระเจ้าก็ทรงต าหนิโยบที่มีท่าที
เช่นนี้ (38:2)  

 ซาตานมักเอาความคิดเหล่านี้มา
ล่อลวงให้ละทิ้งพระเจ้า ความทุกข์
ของเราเหมือนกับโยบ คืออาจจะ
ไม่ใช่ผลสืบเนื่องจากความบาป แต่
เราต้องระวังที่จะไม่ท าบาปเพราะ
การทนทุกข์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 20 
โยบกล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงสังเกต
และเฝ้าดูมนุษยชาติ  
 โยบรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเหมือน
ศัตรูของเขา เหมือนพระองค์ทรง
เฝ้าดูเขาอย่างไร้ความปรานีขณะที่
เขาดิ้นรนอยู่ในความทุกข์ยาก  
 เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นกับเรา เราต้องไม่ลืมว่า
พระองค์ทรงเฝ้าดูเราด้วยความ -
เห็นอกเห็นใจ และด้วยสายพระ-
เนตรแห่งความรัก ไม่ใช่คอยจ้อง
จะวิพากษ์วิจารณ์เรา 
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พระเจ้าทรงรักเรา ทรงเข้าใจเรา 

แม้บางครั้งที่พระองค์อนุญาตให้เรา

พบกับความล าบากหรือความทกุข์ยาก 

ที่พระองค์อนุญาตเช่นนี้  

พระองค์ทรงมีเหตุผล 

ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะ 

เสริมสร้างและพัฒนาเราทั้งสิ้น 

 เราเคยมีประสบการณ์ความ 
ทุกข์ยากซึ่งผลที่ออกมาเรารู้ว่า
พระเจ้าทรงอนุญาตและพระองค์
ทรงมีเหตุผลที่ทรงอนุญาตเช่นนั้น 
มีหรือไม่?  
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระองค์ ที่
พระองค์ทรงอนุญาตให้เราพบกับ
ความล าบาก และในขณะเดียวกัน
ก็ทรงให้มีทางออก ให้มีก าลังที่จะ
เผชิญปัญหาเหล่านั้น และขอบ -
พระคุณพระเจ้าที่ท าให้เราโตขึ้น
และใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 6 มิถุนายน   
โยบ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 23 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ 8 ช้า ๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1 
เป็นต้นไป 
บิลดัดไม่พอใจที่โยบยังยืนยันว่า
ตัวเองไม่ผิด ทั้งยังข้องใจในความ
ยุติธรรมของพระเจ้า  
 หลักเกณฑ์การโต้แย้งของบิลดัด 
(เรื่องความยุติธรรมของพระเจ้า) 
นั้นถูกต้อง แต่ความคิดของเขา
เกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้า
นั้นยังผิดอยู่  
 ข้ อ โ ต้ แย้ ง ข อ งบิ ล ดั ดมี ดั ง นี้      
คือ เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรง 
อยุติธรรม พระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษ 

คนยุติธรรม ดังนั้นโยบจึงต้องเป็น
คนอยุติธรรม บิลดัดคิดว่าทฤษฏีนี้
ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  
 เขาก็เหมือนกับเอลีฟัส คือสรุป
เอาเองอย่างผิดๆ ว่าคนทนทุกข์
ทรมานเพราะบาปของตนเอง บิลดัด 
ยังเห็นอกเห็นใจน้อยกว่าเอลีฟัส
ด้วยซ้ า บิลดัดกล่าวว่าลูกๆ ของ
โยบตายไปเพราะความชั่วร้ายของ
พวกเขาเอง 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 14,15   
บิลดัดทึกทักเอาเองว่าโยบพึ่งพา
ความมั่ นคงจากสิ่ งอื่ นที่ ไม่ ใ ช่ 
พระเจ้า ดังนั้นเขาจึงชี้ ว่ าที่พึ่ ง
เหล่านั้นจะสูญสิ้นไป (“สิ ่งทีเ่ขา
ไว้ใจหกัสะบัน้”)  
 ความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์คือความม่ันคงปลอดภัย  
คนเรามักยอมท าทุกอย่างเพื่อให้
ตนเองรู้สึกมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม 
เงินทอง ทรัพย์สมบัติ ความรู้ และ
ความสัมพันธ์ทั้งหลายจะสูญสิ้นไป 
พระเจ้าเท่านั้นจะประทานความ
มั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนแก่เราได้  
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 เราหวังพึ่งพาความมั่นคงจากสิ่ง
ใดบ้าง และความมั่นคงนั้นยั่งยืน
เพียงใด หากเรามีรากฐานที่มั่นคง
กับพระเจ้า ความรู้สึกไม่มั่นคงก็ไม่
อาจท าให้เราหวั่นไหวได้ 
 ความคิดของบิลดัดนั้นถูกต้อง 
แต่ข้อสรุปเกี่ยวกับโยบนั้นผิด 

ส าหรับการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้  

ให้เรามาพิจารณาถึง 

สิ่งที่บิลดัดบอกใน 2 ข้อนี้ คือ  

เป็นการไม่ปลอดภัยเลยที่เราจะยึด

และพึ่งพิงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า   

 ดังนั้นให้เรากลับมาดูตัวเราเอง
ว่า เรายึดมั่นในสิ่งใดบ้าง และเรา
สามารถไว้ใจสิ่งนั้นได้หรือ? 
__________________________
__________________________ 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ความรอบรู้ของพระเจ้า เรา
อาจจะใช้พระธรรมสดุดี บทที่ 91
เป็นค าอธิษฐานของเราที่มีต่อ 
พระเจ้าในวันนี้ก็ได้ โดยอธิษฐาน
ออกเสียงจากพระธรรมตอนนี ้  จน 

เรารู้ สึ กว่ านี่ เป็นค าอธิษฐานที่
ออกมาจากใจของเราจริง ๆ  
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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วันที ่7 มิถุนายน   
โยบ 9:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 9:1-18 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป  บิลดัดไม่ได้ให้
แง่คิดใหม่ ๆ กับโยบเลย  
 โยบรู้ว่าในที่สุดคนชั่วจะพินาศ 
แต่โยบก าลังสับสนกับสถานการณ์
ของตนเอง ท าไมเขาจะต้องพินาศ
ด้วย โยบไม่คิดว่าเขาควรจะต้องทน-
ทุกข์ถึงเพียงนั้น ดังนั้นโยบจึงอยาก 
จะอุทธรณ์ต่อพระเจ้า (9:32-35)  

 อย่างไรก็ตามโยบรู้ดีว่าการโต้-
แย้งกับพระเจ้านั้นเปล่าประโยชน์
และไร้ผล (9:4)  
 โยบไม่ได้อ้างว่าเขาดีพร้อม (7:2, 
21; 9:20) แต่เขาก็อ้างว่าเขาเป็น 
คนดีและซื่อสัตย์ (6:29,30) โยบแสดง
ความร้อนใจต่อพระเจ้า แต่เขาก็ไม่ได้
ปฏิเสธหรือแช่งด่าพระองค์ 
 โยบรู้ดีว่าตัวเองไม่ได้ท าบาปต่อ
พระเจ้าเลย เขาจึงสับสนกับสถาน-
การณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตามโยบก็ได้ระบายอารมณ์ ของ
ตนเองกับพระเจ้า แต่โยบไม่ได้
ต าหนิพระเจ้าเลย 

เช่นเดียวกันเมื่อเราสับสน เรา

อาจจะระบายอารมณ์กับพระเจ้าได้ 

แต่ในการระบายอารมณ์ของเรานั้น

เราต้องตระหนักถึงพระลักษณะ  

ของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงรักเรา 

ให้อภัยเรา มีพระเมตตา 

กรุณาธิคุณต่อเราเสมอ  

 ถ้าเราตระหนักเช่นนี้ ก็จะท าให้
เรามีความเชื่อว่า  
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แม้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา 

ขนาดไหนก็ตาม นั่นคือสิ่งที่พระเจ้า

อนุญาต และผลที่สุด สิ่งดีก็จะ

สามารถเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้  

 ดังที่ รม.8:28 ที่ได้กล่าวว่า “เรารู้
ว่า  พระเจ้าทรงช่วยคนทีร่กัพระ-
องค์ให้เกิดผลอนัดีในทุกสิง่  คือ
คนทัง้ปวงทีพ่ระองค์ได้ทรงเรียก
ตามพระประสงคข์องพระองค”์ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาต
ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แม้บาง-
ครั้งเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม และเรา
เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถใช้เรื่องที่
ยากนั้นให้เป็นพระพรต่อเรา และ
ต่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ 
 อธิษฐาน สรรเสริญพระเจ้าถึง
ความรัก พระกรุณา พระเมตตาที่
ทรงมีต่อเราในชีวิตเสมอ แม้เราจะ
ไม่เข้าใจก็ตาม ทูลขอพระเจ้าประทาน 
ความเชื่อให้เรามากขึ้น เพื่อเราจะ 

เชื่อไว้วางใจพระองค์มากขึ้นแม้ใน
ยามที่ยากล าบากก็ตาม 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 8 มิถุนายน   
โยบ 9:19-35 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่าน โยบ 9:19-35 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 20,21   
“ถึงแม้ข้าชอบธรรม  ปากของ
ข้าจะกล่าวโทษข้า แม้ว่าข้าจะดี
รอบคอบ  พระองค์จะพิสูจน์ว่า
ข้าบกพร่อง” 
  โยบหมายความว่า “ถึงแม้ฉันจะ
เป็นคนดี แต่พระเจ้าก็ทรงตัดสินว่า
ฉันผิด” ยิ่งโยบทุกข์ทรมานเขาก็ยิ่ง
หมดความอดทน แม้โยบจะยังคง
ภักดีต่อพระเจ้า แต่เขาก็พูดสิ่งที่
ท าให้เขาเสียใจภายหลัง  

 ขณะที่คนเจ็บป่วยเรื้อรังหรือต้อง
เจ็บปวดเป็นเวลานาน เป็นเรื่อง
ปรกติที่เขาเริ่มสงสัย สิ้นหวัง และ
หมดความอดทน ในเวลาเช่นนี้เขา
ต้องการใครสักคนที่จะรับฟังและ
ช่วยเขาให้ผ่านความรู้สึก และ
อุปสรรคเหล่านี้ไปได้ ความอดทน
ของคนอื่นจะช่วยคนที่เจ็บปวดได้ 

เราได้บทเรียนว่า  

เราต้องระวังค าพูดของเราอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราล าบาก 

เจ็บไข้ได้ป่วย ล้มเหลว หรือผิดหวัง 

อย่าให้ค าพูดแง่ลบออกมา 

จากปากของเรา เพราะจะท าให้เรา

เสียใจกับค าพูดที่เราระบายอารมณ์

อย่างไม่ถูกต้องออกมานั้นได้ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงเป็น
ยามของปากของเรา ให้เราเป็นคน 
ที่ระวังระไวในการใช้ค าพูดทั้งกับ
พระเจ้าในการอธิษฐาน กับพี่น้อง
ในคริสตจักร กับคนใกล้ชิดคือพ่อ
แม่ พี่น้องของเรา เพื่อว่าค าพูด
ของเราจะเป็นการถวายเกียรติแด่
พระเจ้า และเป็นที่หนุนจิตชูใจ 
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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 9 มิถุนายน   
โยบ 10:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 27 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 10:1-12 ช้า ๆ 
1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรบ้างจากการที่โยบ
เริ่มกล่าวค าที่สงสารตัวเองในพระ-
ธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ1 
โยบเริ่มหมกมุ่นกับการสงสาร
ตัวเอง  
 เมื่อเราเผชิญความทุกข์ทรมาน 
ที่เราไม่เข้าใจ ความเจ็บปวดมัก
ล่อลวงให้เราสงสารตัวเอง ถึงจุดนี้
เราก็เริ่มคิดแล้วว่าตัวเองชอบธรรม 
จากนั้นเราจะเริ่มเก็บรายละเอียด 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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ความอยุติธรรมต่างๆ ในชีวิต และ
พูดว่า “ดูซิ เกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้าง 
ไม่ยุติธรรมเลย”  
 เราจะอยากโทษพระเจ้าแต่จงจ า
ไว้ว่าการทดลองต่าง ๆ ในชีวิต
ล้วนเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาและ    
ขัดเกลาตัวเอง ไม่ว่าพระเจ้าจะทรง
อนุญาตให้เกิดการทดลองหรือ
พระองค์เป็นผู้ส่งการทดลองมา  

เมื่อเผชิญกับการทดลอง จงถาม

ตัวเองว่า “ฉันจะเรียนรู้อะไรบ้าง 

และจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร” 

แทนที่จะถามว่า  

“ใครจะท าอย่างนี้กับฉัน  

และฉันจะหลุดพันไปได้อย่างไร” 

 ลักษณะประการหนึ่งของการ
เป็นผู้ใหญ่คือการที่จะสามารถยืน-
หยัดได้ในสภาพที่ยากล าบากหรือ
ล้มเหลว  
 ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
อย่างลึกซึ้ง รู้จักพระเจ้าอย่างดี  
แม้มีปัญหาเกิดขึ้น เราจะไม่ตัดพ้อ
ต่อว่าพระเจ้าอย่างแน่นอน 

 กลับมามองตัวเราเอง เมื่อเรา
ล้มเหลว ท้อแท้ เราอธิษฐานกับ
พระเจ้าอย่างไรบ้างแง่ลบหรือแง่
บวก?_____________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………



24 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 

อธิษฐาน 
 อธษิฐานทูลขอพระเจ้าทรงโปรด
สร้างชีวิตของเราให้เป็นผู้ใหญ่ ให้
รู้จักใช้ค าพูดอย่างถูกต้อง โดย - 
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญ
ปัญหา ความท้อใจ ความยากล าบาก 
ช่วยเราที่จะไว้วางใจพระองค์อยู่
เสมอและตลอดไป 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราในเรื่องการใช้ค าพูดแง่บวก 
ค าพูดที่เป็นที่หนุนใจพี่น้อง และ
การใช้ค าพูดที่ถูกต้องในการเตือน- 
สติผู้อื่นอย่างไม่ท าร้ายจิตใจ 
 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 10 มิถุนายน   
โยบ 10:13-22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ 10:13-22 ช้า  ๆ
1 รอบ 
ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากการระบาย
อารมณ์ของ โยบในพระธร รม
ตอนนี้?____________________ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 20-22 
มุมมองของโยบคือมุมมองของ  
คนทั่วไปในสมัยพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับความตาย  
 พวกเขาเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว
พวกเขาจะไปยังดินแดนอันมืดมน
และปราศจากความสุข ในดินแดนนั้น
จะไม่มีการให้บ าเหน็จรางวัล ไม่มี
การลงโทษและไม่มีทางหนีออกมาได้ 
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ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี  และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 13, 14 
โยบด่วนสรุปด้วยความคับแค้นใจ
ว่าพระเจ้าทรงจ้องจะจับผิดเขา  
 สมมุติฐานผิดๆ จะน าไปสู่ข้อ - 
สรุปผิดๆ ด้วย โดยทั่วไปเราจะไม่
เอาประสบการณ์อันจ ากัดของเรา
ไปหาข้อสรุปในชีวิต  

หากเรารู้สึกว่า 

ตัวเองเริ่มสงสัยพระเจ้า จงจ าไว้ว่า

เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด  

พระเจ้าทรงประสงค์สิ่งดีที่สุด 

ส าหรับชีวิตของเรา  

 คนมากมายทนทุกข์แสนสาหัส 
แต่ในที่สุดการทนทุกข์นั้นท าให้
พวกเขาได้พบสิ่งที่ดีกว่า  
 เมื่อเราดิ้นรนต่อสู้อย่าพึ่งด่วน
สรุปว่านี่จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด 
 เราได้บทเรียนว่า อย่าสรุปอะไร 
เมื่อเราก าลังอยู่ในอารมณ์ที่รุนแรง 
เช่น โมโห คับแค้นใจ โกรธ เพราะ
เราจะสรุปประเด็นออกมาเป็น 
แง่ลบ  

 และในขณะที่เรามีอารมณ์แง่บวก
มากๆ เช่น มีความรักมากๆ ความ
ยินดีมาก ๆ เราก็ต้องระวังในการ
สรุปประเด็นด้วย เพราะเราจะเอียง
ในไปในแง่บวกที่เกินไป  

เมื่อเราจะสรุป เราต้องใช้เหตุผล 

ใช้หลักการจากพระวจนะของพระเจ้า 

ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก 

 เคยมีหรือไม่ที่ เราสรุปคนอื่น
อย่างผิด ๆ เมื่อเรามีอารมณ์โกรธ
อย่างรุนแรงกับคนนั้น? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่มี
อารมณ์ที่มั่นคง ตัดสิน และเผชิญ
ปัญหาด้วยความนิ่ง ไม่วู่วาม เพื่อ
เราจะไม่ผิดพลาดในการตัดสิน
ปัญหา หรือตัดสินผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างเราให้
เป็ นผู้ ใ หญ่ที่ มี ค ว ามมั่ นค ง ใน
อารมณ์ด้วย 



26 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 

 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 11 มิถุนายน   
โยบ 11 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 11 ช้า  ๆ1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
โคฟาร์เป็นเพื่อนคนที่สามที่พูด
ขึ้นมาและเป็นคนที่พูดอย่างแล้ง
น้ าใจที่สุด  
 โคฟาร์ต่อว่าโยบอย่างรุนแรง
ด้วยความโกรธและบอกว่าโยบควร
จะถูกลงโทษมากกว่านี้เสียด้วยซ้ า  
 โคฟาร์ยืนกรานเช่นเดียวกับเอลี-
ฟัส (บทที่ 4,5) และบิลดัด (บทที่ 
8) ว่าโยบต้องทนทุกข์เพราะความ-
ผิดบาป  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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 แต่โคฟาร์พูดอย่างทะนงตัวที่สุด
และเชื่อว่าตนเองรู้ทุกอย่างดีที่สุด 
เขาไม่ใส่ใจเลยว่าสถานการณ์ของ
โยบนั้นแตกต่างจากคนอื่น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 11   
โศฟาร์เรียกโยบว่าเป็นคนโกหก
หลอกลวงและกล่าวหาว่าโยบซุก
ซ่อนบาปบางอย่างไว้  
 แม้ข้อสันนิษฐานของโคฟาร์จะ
ผิด แต่เขาก็อธิบายได้อย่างถูกต้อง
ว่าพระเจ้าทรงรู้และทรงเห็นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง  

บ่อยครั้งเราถูกล่อลวงให้ท าบาป

โดยคิดว่า “ไม่มีใครรู้หรอก”  

เราอาจจะซ่อนบาปบางอย่างไว้ 

จากคนอื่นๆ ได้ แต่เราไม่สามารถ

ซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้  

 พระเจ้าทรงเข้าใจความคิดความ
อ่านของเราทั้งหมดและพระองค์จะ
ทรงสังเกตเห็นความบาปของเรา
อย่างแน่นอน  

 โยบก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นเดียวกับ
โคฟาร์ แต่ความรู้ช่วยแก้ปัญหาที่
เขาเผชิญอยู่ไม่ได้ 

พระเจ้าต้องการให้เรา 

ประสบความส าเร็จในชีวิต  

แต่ซาตานต้องการท าลายเรา  

และสิ่งที่มันท าคือมันล่อลวงเรา 

หรือมันอาจจะหลอกล่อ 

เนื้อหนังของเราให้เราท าบาปได้  

ดังนั้นเราต้องระมัดระวังความบาป 

ที่ซาตานหยิบยื่นให้เสมอ 

 
 ไม่เพียงแต่ที่เราต้องรับผลของ
ความบาปนั้น แต่ความบาปเป็น
การเปิดประตูบาปให้ซาตานมัน
ท างานในชีวิตของเรามากขึ้น  
 สิ่งที่กล่าวมานี้  ไม่ได้เกี่ยวกับ
เรื่องความรอด เพราะเมื่อเรากลับ
ใจจากบาป เชื่อพระเจ้าอย่าง -
แท้จริง เราจะได้รับความรอดอย่าง
แน่นอน แต่นี่เป็นเรื่องความส าเร็จ
ในการด าเนินชีวิตของเรา 



28 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 

 เรามีความบาปอะไรที่ซ่อนเร้น
อยู่หรือไม่ ให้เราน าสิ่งนั้นมาให้ 
พระเจ้า ให้พระเจ้าจัดการเสีย เพื่อ
เราจะมีชีวิตที่ประสบความส าเร็จ
และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ได้ 
 

อธิษฐาน 
 ในวันนี้  ให้ เร าอธิษฐานโดย
อธิษฐานออกเสียงจากพระธรรม
สดุดีบทที่ 139 อธิษฐานจนกระทั่ง
พระเจ้าทรงท างานในชีวิตของเรา 
และเราได้ค าตอบและได้รับการ
ปลดปล่อยจากพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
…………………………………………
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วันที่ 12 มิถุนายน   
โยบ 12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 34 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 12  ช้า  ๆ1 รอบ 
ท่ า น ไ ด้ รั บ ค ว าม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง
ความสามารถและความรอบรู้  
ของพระจากจากพระธรรมตอนนี้
อะไรบ้าง? (ข้อ 17-20) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1 เป็นต้นไป 
โยบตอบโศฟาร์อย่างประชดประชัน
ว่า “สติปัญญาจะตายไปพร้อม
กบัท่าน!”  
 จากนั้นโยบก็กล่าวกับเพื่อนทั้ง
สามว่าไม่จ าเป็นต้องอธิบายเรื่อง
พระเจ้าให้เขาฟัง เพราะโยบรู้ทุก
สิ่งที่เขาพูดแล้ว (12:7-9; 13:1,2) 

 โยบยังคงยืนยันว่าเพื่อนๆ ล้วน
เข้าใจผิดในเรื่องที่เขาต้องทนทุกข์ 
โยบเองก็ไม่เข้าใจสาเหตุ แต่เขา
มั่นใจว่าเหตุผลที่เพื่อนๆ ยกมานั้น
ไม่ถูกต้องและเป็นมุมมองที่คับ -
แคบ โยบทูลอ้อนวอนให้พระเจ้า
ทรงตอบเขาอีกครั้งหนึ่ง 
  
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 24,25 
โยบยืนยันว่าไม่มีผู้น าคนไหนมี
สติปัญญาอย่างแท้จริงนอกจาก 
พระเจ้า  
 ไม่มีการค้นคว้าวิจัยใดๆ ที่มี
น้ าหนักมากกว่าความเห็นของ  
พร ะ เ จ้ า  ไม่ มี ก าร ค้ นพบทาง
วิทยาศาสตร์หรือความก้าวหน้า
ทางการแพทย์อะไรที่จะท าให้  
พระเจ้าทรงประหลาดพระทัยได้  

เมื่อเราแสวงหาค าแนะน า 

ในการตัดสินใจ เราต้องตระหนักว่า

สติปัญญาของพระเจ้านั้นเหนือกว่า

สติปัญญาใดๆ ที่โลกหยิบยื่นให้  
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 จงพยายามท าความรู้จักพระเจ้า
ให้ ดี ยิ่ งขึ้ นและอย่ าปล่ อยให้ที่
ปรึกษาในโลกขัดขวางเรา 
 นี่คือข้อตระหนักที่ส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ประสบความ-
ส าเร็จและถวายเกียรติพระเจ้า 
 เรามีประสบการณ์ถึงความยิ่ง-
ใหญ่ของพระเจ้าอะไรบ้าง และเรา
ได้ยอมสยบต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
องค์นี้อย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรร เสริญถึ งความ
ยิ่งใหญ่ ความรอบรู้ พระสติปัญญา
ของพระเจ้า เราอาจจะอธิษฐาน
จากสดุดีบทที่ 8 อธิษฐานออก -
เสียงเพื่อประกาศถึงความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า  
 อธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับ
พระเจ้า ทูลพระเจ้าให้เราได้รู้ถึง
การทรงน าของพระองค์ในชีวิตของ
เรา และให้เรายอมต่อน้ าพระทัย
ของพระองค์ 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



  มิถุนายน – 31 

วันที่ 13 มิถุนายน   
โยบ 13 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 13 ช้า  ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนองใน ข้อ 4   
โยบเปรียบเพื่อนทั้งสามเหมือนหมอ
ที่ไม่รู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่  
 พวกเขาเหมือนหมอตาที่พยายาม
ผ่าตัดหัวใจ แม้พวกเขาจะรู้ความจริง
หลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า แต่พวก
เขาก็ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ของโยบได้  
 เพื่อนทั้งสามพูดถูกที่ว่าพระเจ้า 
ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรง
ลงโทษความบาป แต่พวกเขาผิดที่ 

ทึกทักเอาว่าการทนทุกข์ของโยบ
นั้นเป็นการลงโทษที่สาสมแล้ว
ส าหรับความผิดบาปของเขา 
 เพื่อนทั้งสามน าหลักการที่ถูกต้อง
มาใช้อย่างผิดๆ โดยไม่สนใจว่าแต่ละ
สถานการณ์นั้นแตกต่างกัน  
 เช่นเดียวกันกับเรา เราต้องใช้พระ-
คัมภีร์อย่างระมัดระวัง ต้องเห็นอก
เห็นใจและไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น 
 การเข้าใจความจริงเป็นเรื่องที่
ส าคัญ และการที่จะน าความจริง
นั้นมาประยุกต์หรือมาใช้ในชีวิต
ของเรานั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญกว่า 
เพราะจะท าให้ความจริงนั้นเป็น
ประโยชน์ในชีวิตได้  
 และยิ่งถ้าการน าความจริงนั้นไป
ใช้กับคนอื่นนั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ระวังอย่างยิ่ง เพราะถ้าเราใช้ไม่ถูก
บริบท แทนที่จะเป็นพระพร ก็จะ
สามารถกลายเป็นการกล่าวโทษได้ 
 ดังนั้น เราต้องระมัดระวังที่จะ
ตักเตือน หรือการที่จะใช้พระวจนะ
ไปให้กับใคร เพราะเราอาจจะไม่รู้
บริบททั้งหมด และใช้พระวจนะผิด
กับสถานการณ์นั้น ๆ ได้  
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 เหมือนกับในกรณีที่เพื่อนของ
โยบทั้ง 3 คนได้ใช้ความจริงเกี่ยว- 
กับพระเจ้ามาสรุปว่าโยบผิด ทั้ง ๆ 
ที่ไม่รู้ว่าบริบทของโยบคืออะไร 

ดังนั้น ถ้าเราไม่แน่ใจ  

หรือมีข้อมูลไม่ครบ เราต้องระวัง

เรื่องการกล่าวเตือนผู้อื่น  

แม้ว่าจะจริงใจก็ตาม  

เพราะอาจจะส่งผลลบ และท าร้าย

เพื่อนหรือพี่น้องของเราได้ 

 

อธิษฐาน 
 ให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้
เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและเห็นอก
เห็นใจพี่น้องของเรา เพื่อเราจะ
สามารถหนุนจิตชูใจพี่น้องของเรา
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างและสอน
เราให้มีความระมัดระวังและมี
สติปัญญาในการเตือนสติพี่น้อง
อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ เป็นการ
กล่าวโทษ 
 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 14 มิถุนายน   
โยบ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ  14 ช้า  ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
โยบร าพันทิ้งท้ายว่าชีวิตนั้นแสน
สั้นและเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก  
 ทั้งความเจ็บป่วย ความเดียวดาย 
ความผิดหวัง และความตายท าให้
ชีวิตนั้นไม่ยุติธรรม  
 บางคนตีความ 14:14, 15 ว่าแม้
โยบจะสิ้นหวัง แต่เขาก็ยังหวังจะ
เห็นการเป็นขึ้นจากตาย ถ้าการ
ตีความนี้ถูกต้องแสดงว่าโยบก็  
เข้าใจความจริงที่ท าให้เขามีมุม-
มองที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทนทุกข์  

 พระเจ้าทรงมีทางออกส าหรับผู้เชื่อ
ที่อาศัยอยู่ในโลกที่ไร้ความยุติธรรม
นี้ พระองค์ทรงรับรองว่าเราจะมีชีวิต
อยู่กับพระองค์ตลอดไป  

ไม่ว่าสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน

จะอยุติธรรมอย่างไร พระเจ้าก็ทรง

ให้เรามีความหวังในการมีชีวิตอยู่ 

ต่อหน้าพระองค์ตลอดไป เรา

ยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าหรือยัง? 

 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22 
ค าพูดอันลึกซึ้งของโยบในบทนี้
แสดงให้เห็นความจริงที่ยิ่ งใหญ่
ประการหนึ่งคือ การมีหลักทฤษฏีที่
ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ  
 พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเพียง
เพราะเรารู้ว่าเราควรเชื่ออะไร  
 ความจริ งที่ ไม่ ได้พิสู จน์ด้ วย
ประสบการณ์ชีวิตจะเป็นความจริง
ที่หยุดนิ่งและไม่เติบโต  
 ความทุกข์ยากจะท าให้ชี วิ ต
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เหมือนกับที่ความ
แห้งแล้งท าให้ต้นไม้หยั่งรากลึก   
ลงไปอีกเพื่อหาน้ า ความทุกข์ยากก็ 
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ผลักดันให้เราก้าวข้ามการยอมรับ
ความจริงอย่างผิวเผินไปสู่การ
พึ่งพาพระเจ้าเพื่อจะมีความหวัง
และชีวิต 

เป็นการดีที่เราจะรู้จักความจริง  

แต่เราต้องขอพระเจ้าช่วยให้เรา 

มีความจริงชนิดที่พิสูจน์ด้วย

ประสบการณ์ชีวิตด้วย  

ไม่ใช่ความจริงที่อยู่เพียงแค่สมอง

หรือความคิดเท่านั้น  

เพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลย 

 ขณะนี้ มีความจริงจากพระวจนะ
ของพระเจ้าเรื่องไหนบ้างที่เรามี
ประสบการณ์ด้วยชีวิตของเรา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วย
เราให้เรามีประสบการณ์ในความ
จริงของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อ
เราจะสามารถใช้ความจริงนั้นเป็น
หลักในการด าเนินชีวิตและเป็น 

ตัวอย่างและหนุนใจพี่น้องของเรา
ให้ด าเนินชีวิตไปกับพระเจ้าได้ อัน
จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 15 มิถุนายน   
โยบ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 63 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ 15 ช้า  ๆ1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้?  
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
บทสนทนารอบแรกจบลง เพื่อนแต่
ละคนย้ าข้อโต้แย้งของตนอีกครั้ง
โดยพูดเรียงกันตามล าดับเดิม แล้ว
โยบก็จะตอบข้อโต้แย้งของพวก
เขาอีกครั้งหนึ่ง (บทที่ 15-31)  
 คราวนี้เอลีฟัสยิ่งหยาบคาย รุนแรง 
และขู่ เข็ญมากกว่าเดิม แต่เขาก็
ยังคงย้ าประเด็นเก่าที่พูดไปแล้ว 
(ดูค าพูดรอบแรกของเอลีฟัสได้ใน
บทที่ 4,5)  
 

 เอลีฟัสกล่าวว่าค าพูดของโยบ
นั้นไร้ประโยชน์และไร้ความคิด 
จากนั้นเขาก็ย้ าอีกว่าโยบจะต้องท า
บาปอย่างใหญ่หลวง เอลีฟัสเชื่อว่า
ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นมีน้ าหนัก
มากกว่าความเห็นส่วนตัวของโยบ  
 เอลีฟัสทึกทักเอาว่าค าพูดของ
ตนเป็นจริงเหมือนพระด ารัสของ
พระเจ้า เห็นได้ชัดว่าเอลีฟัสหยิ่ง
ยโสเพียงใด 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15,16 
เอลีฟัสกล่าวว่า “ในสายพระเนตร
ของพระองค์  ฟ้ าสวรรค์ก็ไ ม่
สะอาด”  
 เขาย้ าประเด็นเดิมที่ว่าสรรพสิ่งที่
พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ทูตสวรรค์หรือมนุษย์ ต่างก็ไม่มี
คุณค่าพอที่เราจะวางใจหรือฝาก
ความหวั ง ไว้ ได้  มี แต่พระ เจ้ า
เท่านั้นที่เราจะมั่นใจได้ เพื่อจะมี
ความหวังและชีวิต 
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 สิ่งที่เอลีฟัสพูดนั้นถูกต้อง แต่เขา
ก็สรุปผิดเกี่ยวกับโยบ และเราจะ
เห็นว่า เพื่อนของโยบพยายามใช้
ความจริงของพระเจ้าที่ถูกต้องนั้น
มากล่าวโทษโยบว่าท าบาป จึงท า
ให้ตนเองเป็นเช่นนั้น 

เราจึงต้องระวังที่จะ 

ไม่ใช้ความจริงของพระเจ้า  

หรือพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้อง

ไปฟาดฟันหรือกล่าวโทษผู้อื่น  

ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้บริบทของคนคนนั้น 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
เราที่ เราจะมีสติปัญญาในการใช้
พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะการใช้พระวจนะของ
พระเจ้าในการแก้ไขปัญหาพี่น้อง
ของเรา 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเติม
ความรักให้ในชีวิตของเรา เพื่อว่า 
เมื่อเราให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
พี่น้องของเรา เราจะท าด้วยท่าที
แห่งความรัก ความเห็นอกเห็นใจ 
และเอื้ออาทรเสมอ 

 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
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วันที่ 16 มิถุนายน   
สุภาษิต 22:1-16 [1] 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 22:1-16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ได้บอกเรา
หลักการอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
เด็ก?______________________ 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง 
ข้อ 6  ถ้าแปล “ในทางทีเ่ขาควรจะ
เดินไป” ตามตัวอักษรก็หมายความ
ว่าตามทางของเขา (ของเด็ก)  
 เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยากจะ
เลี้ยงดูลูกๆ ของเราให้เหมือนๆ 
กันหรือฝึกฝนพวกเขาในแนวทาง
เดียวกัน  
 

 แต่พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมาย
แฝงว่าพ่อแม่ควรจะมองเห็นเอก-
ลักษณ์และจุดเด่นที่พระเจ้าประทาน
ให้แก่ลูกแต่ละคน ในขณะที่ เรา     
ไม่ควรปล่อยให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง  
 เราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนก็
มีจุดเด่นที่พ่อแม่สามารถสนับสนุน
หรือพัฒนาได้  
 เราสามารถมองเห็นและพัฒนา
ความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่
ละคนได้จากการพูดคุยกับครู พ่อ
แม่คนอื่นๆ และปู่ย่า ตายาย 
 
ข้อ 6 การตัดสินใจทุกอย่างแทนลูก
เป็นการท าร้ายลูกในระยะยาว  
 เมื่อพ่อแม่สอนลูกให้รู้วิธีตัดสินใจ 
พวกเราก็ต้องยอมให้เขาผิดพลาด
แต่ต้องปกป้องเขาด้วย  

ลูก ๆ จะยังคงเดินถูกทาง 

เพราะถูกฝึกให้ตัดสินใจด้วยตนเอง 

จงฝึกลูกๆ ของเรา 

ให้ตัดสินใจให้ถูกทาง 
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ข้อ 15 บ่อยครั้งที่เด็กเล็ก ๆ มักจะ
ท าสิ่งโง่เขลาและอันตรายเพราะ
พวกเขาไม่รู้ถึงผลที่จะตามมา  
 สติปัญญาและสามัญส านึกไม่ได้
เกิดขึ้นจากการเห็นแบบอย่างที่ดี
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสอนลงไป
ถึงระดับจิตใจ  
 “ไม้เรียวที่ตีสั่งสอน” เป็นสิ่งที่สื่อ
ถึงการสร้างวินัยและการฝึกฝนใน
ทุกรูปแบบ  

พ่อแม่ต้องสร้างวินัยให้แก่ลูก 

เพื่อให้เขาเรียนรู้จักแยกแยะ 

ผิดชอบชั่วดีเหมือนกับที่พระเจ้า 

ทรงฝึกฝนและขัดเกลาเราให้ดีขึ้น  

 ความรักที่ เรามีต่อลูกนั้นต้อง
ถูกต้อง หลายครั้งที่เรารักลูกผิด ที่
พบบ่อยที่สุดคือ ตามใจลูก และไม่
ฝึกฝนเขา ท าให้เขาไม่เติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่  ซึ่ งก็ เป็ นการท าลายลู ก      
ในที่สุด 
 ถ้าเราเป็นพ่อแม่ การเฝ้าเดี่ยว
วันนี้ พระเจ้าได้บอกเราเรื่องการ
เลี้ยงลูกอะไรบ้าง? 

__________________________
__________________________
__________________________ 
 ถ้าเราเป็นเด็กหรือคนโสด คุณ
พ่อคุณแม่ของเราได้สร้างเราให้
เติบโตกับพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
อธิษฐาน 
 ถ้ า เ ร า เ ป็ น พ่ อ  แ ม่  ใ ห้ เ ร า
อธิษฐานทูลขอสติปัญญาและ 
ก าลังจากพระเจ้าที่ เราจะเลี้ยงดู 
ลูกของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็ง 
 ถ้าเราเป็นเด็ก หรือคนโสด ให้
เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเองที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่
เข้มแข็งด้วย 
 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 17 มิถุนายน   
สุภาษิต 22:1-16 [2] 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 22:1-16 
ช้า ๆ 1 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้อะไรคือสิ่งที่
น่าปรารถนามากกว่าเงินทอง? 
(ข้อ1)_____________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง ใน ข้อ 7 
พระธรรมข้อนี้หมายความว่าเราไม่
ควรหยิบยืมเลยอย่างนั้นหรือ?  
 ไม่ใช่เลย เพียงแต่เป็นค าเตือน
ว่าอย่าหยิบยืมโดยไม่ได้ประเมิน
อย่ า งรอบคอบว่ าตนมี คว าม -
สามารถจะจ่ายคืนได้หรือไม่  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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การกู้หนี้ยืมสินที่เรารับภาระไหว 

ก็เป็นหนี้ที่ดึงเราขึ้น แต่ถ้าเรา

รับภาระไม่ไหวก็เป็นหนี้ที่ฉุดเราลง  

 ผู้ที่กู้หนี้ยืมสินต้องตระหนักว่า
กว่าเขาจะใช้หนี้หมดเขาต้องตก
เป็นทาสของเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็น
คนหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ  
 ในการท าธุรกิจนั้น อาจจะต้องมี
การกู้ เ งิน  แต่การกู้ เ งินนั้น  สิ่ ง
ส าคัญที่เราต้องตระหนักก็คือว่า 
เราสามารถใช้คืนได้หรือไม่? ถ้า
ไม่ได้เราก็ไม่ควรกู้เลย เพราะจะท า
ให้เรามีปัญหามากขึ้น 
 แต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะต้อง
รอบคอบในเรื่องการใช้เงิน ดีที่สุด
คือใช้ตามสภาพของเรา อย่ากู้หรือ
ยืมเงินมาใช้จ่าย  เราควรจะประหยัด 
รัดเข็มขัด อยู่ตามสภาพของเรา 
ห้ามไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มี
มากกว่าเรา  
 คนที่ จะสามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินที่ดีที่สุดคือ
ตัวเราเอง  

 ส าหรับเรา อะไรคือหลักการใช้เงิน
ส่วนตัวของเรา หรือ การท าธุรกิจ
ของเราที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เรามี
วินัยในการใช้เงิน ขอพระเจ้าทรง
น าเราที่เราจะใช้เงินเพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ถ้ า เ ร า เป็ นนั ก ธุ ร กิ จ  ใ ห้ เ ร า
อธิษ ฐานขอพระ เจ้ าปร ะทาน
สติปัญญาให้ เร ากับเราในการ
บริหารเงินอย่างฉลาด ถูกต้อง   
เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เ จาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
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วันที่ 18 มิถุนายน   
สุภาษิต 22:17-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดีบทที่ 84 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 22:17-23 
ช้า ๆ 3 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรคือค า-
สอนของปราชญ์ที่จะให้เราเป็นคน
ที่น่าเชื่อถือได้ ? (ข้อ 21) 
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนอง ข้อ 22,23 
พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นความหวังให้แก่
คนที่ต้องด าเนินชีวิตและต้องท างาน
อยู่ภายใต้ผู้น าที่ไร้ความยุติธรรม  
 นอกจากนั้นยังเป็นการเตือนผู้น า 
ที่สนุกกับการปกครองคนอื่นอย่าง
ไร้ปรานี  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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 บางครั้งพระเจ้าเองก็ทรงเข้ามา
แทรกแซงและท าลายคนที่กดขี่ - 
ข่มเหงผู้อื่น และบ่อยครั้งพระองค์ก็
มักจะใช้ผู้น าคนอื่นๆ มาโค่นล้ม
อ านาจของเขาหรือท าให้คนอื่นที่
อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงลุกขึ้น
กบฏต่อเขา  
 ถ้าเราอยู่ในต าแหน่งที่มีอ านาจ
ในคริสตจักร ที่ท างาน หรือที่บ้าน  
จงเตือนตัวเองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้กดขี่ข่มเหงเหล่านั้น  

การน าด้วยความเมตตากรุณา 

มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่า 

การน าด้วยการบังคับขู่เข็ญ 

 ดังนั้นจึงเป็นข้อเตือนสติส าหรับ
ผู้น าด้วยที่ต้องไม่คิดว่า เราเป็น
ผู้น า มีสิทธิอ านาจ  ได้รับการเจิม 
และจะท าอะไรก็ได้  นั้นเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง   
 ผู้น าต้องรักลูกแกะ และปรนนิบัติ 
ลูกแกะของตนเหมือนที่พระเยซู-
คริสต์ได้เป็นแบบอย่างกับเราที่
ทรงกล่าวว่า  

“เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มา
เพือ่รบัการปรนนิบติั  แต่ท่าน
มาเพือ่จะปรนนิบติัเขา”  (มก.
10:45) เพราะถ้าผู้น าท าเช่นนี้ เขา
ก็จะชนะใจผู้ตาม และผู้ตามก็จะ
ยินดีมอบชีวิตร่วมรับใช้กับผู้น า 
คนนั้น ๆ  
 นอกจากพระเยซูแล้ว ใครคือ
ผู้น าที่เราประทับใจ และเราอยาก
ร่วมรับใช้พระเจ้ากับเขา? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสร้าง
ใจของการเป็นผู้รับใช้แบบพระเยซู
คริสต์ให้กับเรา เพื่อเราจะสามารถ
ปรนนิบัติซึ่งกันและกันในคริสต -
จักร อันเป็นเหตุท าให้คริสตจักร
ของพระเจ้าขยายออกไปได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด 
 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 19 มิถุนายน   
สุภาษิต 22:24-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม สุภาษิต 22:24-29 
ช้า ๆ 3 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงเรื่อง
การค้ าประกันอย่างไรบ้าง ? (ข้อ
26-27)____________________ 
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  ใน 
ข้อ 28 
ในพระธรรมโยชูวา 13-21 เป็น
เรื่องการแบ่งดินแดนคานาอันให้ 
แก่แต่ละเผ่า  
 โมเสสได้เตือนประชาชนไว้ก่อน
แล้วว่าเมื่อพวกเขาได้เข้าสู่ดินแดน
แห่งพระสัญญาแล้ว พวกเขาไม่
ควรโกงเพื่อนบ้านด้วยการเคลื่อน-
ย้ายหลักเขตเพื่อให้ตัวเองมีที่ดิน
มากขึ้น (ฉธบ.19:14; 27:17) 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
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 การเคลื่อนย้ายหลักเขตในรูปแบบ
ใหม่ก็เช่น การเปลี่ยนแปลงเขต
เลือกตั้งเพื่อคนกลุ่มที่ตนสนับสนุน     
จะได้รับผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ายจะ
เสียประโยชน์ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 24,25   
 คนเราเมื่ออยู่กับใครนาน ๆ ก็
มักจะเป็นเหมือนคนนั้น แม้แต่
นิสัยที่ไม่ดีก็ติดกันได้  

พระคัมภีร์เตือนให้เราระมัดระวัง 

ในการเลือกคบเพื่อน  

จงคบคนที่มีบุคลิกลักษณะ 

ที่เราอยากจะพัฒนาในชีวิตของเรา 

 มีเพื่อนคนไหนบ้างที่เราอยู่กับ
เขาแล้ว เราได้รับการพัฒนา การ
เสริมสร้าง? เพื่อนเช่นนี้ เราจะต้อง
เก็บรักษาไว้ 
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________ 

 และมีเพื่อนคนไหนที่เราอยู่ด้วย 
เขามักพาเราเสีย? เพื่อนเช่นนี้เรา
จะต้องหลีกเลี่ยง 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับเพื่อนที่ดีของเรา ที่คอย
เสริมสร้าง เตือนสติ สนับสนุนเรา
ในทางที่ดีและทางแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรง
โปรดอวยพระพรเขา และทูลขอ
สติปัญญาและหัวใจให้กับเราที่  
เราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  
และเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วย 
 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 มิถุนายน   
สุภาษิต 23:1-8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม สุภาษิต 23:1-8 
ช้า ๆ 1 รอบ 
พระเจ้าสอนอะไรกับเราบ้างใน
เรื่องการกินจากพระธรรมตอนนี้? 
(ข้อ1-3,6-7) 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-3   ประเด็นของพระคัมภีร์
ข้อนี้คือให้ระมัดระวังในการไป
รับประทานอาหารกับบุคคลส าคัญ
หรือผู้มีอิทธิพลเพราะผู้นั้นอาจ
พยายามติดสินบนเราอยู่ ซึ่งก็จะ
ไม่มีอะไรดีเลยในอาหารมื้อนั้น 
 

ข้อ 6-8   ผู้เขียนเตือนเราว่าอย่า
อิจฉาวิถีชีวิตของคนที่ร่ ารวยขึ้นมา 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
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…………………………………………
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จากการตระหนี่ถี่เหนียว และอย่า
ประจบประแจงหรือเอาใจเพื่อให้
เขาชอบ  “มิตรภาพ” ของเขานั้น
จอมปลอม เขาเพียงแต่หลอกใช้
เรา เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 4,5 
เราทุกคนเคยได้ยินเรื่องคนที่ถูก
รางวัลหลายล้านบาทแต่หลังจาก
นั้นก็หมดเกลี้ยง  
 แม้แต่คนทั่วไปก็ยังผลาญมรดก
หรือ เ งินที่หามาได้ภายในชั่ ว -
พริบตา หลังจากนั้นก็หมดตัว  

อย่าเสียเวลาไล่ตามทรัพย์สมบัติ 

ที่ติดปีกบินหายวับไปกับตา  

จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ดีกว่า

เพราะไม่มีวันสูญสลายไป  

 (ดูค าสอนของพระเยซูใน ลก.
12:33,34) 
 ดังนั้น ขณะนี้เราได้สะสมทรัพย์
สมบัติอะไรไว้ในสวรรค์บ้าง? 
__________________________
__________________________ 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอน
และช่วยเราให้เป็นคนที่มองเห็น
ความส าคัญของฝ่ายวิญญาณ เช่น 
เรื่องการที่ เราจะสะสมเงินทอง     
ที่แผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่ในโลกนี้ 
เรื่องการลงทุนชีวิตในอาณาจักร 
พระเจ้ามากกว่าโลกนี้ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 21 มิถุนายน   
โยบ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 91  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 16 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 19 
โยบกลัวพระเจ้าจะทอดทิ้ง แต่เขา
ก็ยังร้องทูลโดยตรงต่อพระเจ้า  
(ผู้ทรงเป็นพยานและทนายของ
เขา) ว่าเขาบริสุทธิ์  
 พยานคือผู้เห็นเหตุการณ์ และ
ทนายคือผู้แก้ต่างให้ผู้ ร้องทุกข์ 
โยบใช้ค าเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าเขาฝากความหวังทั้งหมดที่จะ
ได้รับการแก้ต่างอย่างยุติธรรมไว้ที่
พระเจ้าผู้ทรงอยู่บนสวรรค์ เพราะ 

เขาคงตายไปก่อนที่การแก้ต่างนั้น
จะเกิดขึ้นบนโลก  
 ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูทรง
เป็นผู้ทูลแก้ต่างให้เรา (ฮบ .7:25;  
1ยน.2:1) ดังนั้นเราจึงไม่มีอะไร
ต้องกลัว 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง  
ใน ข้อ 1 เป็นต้นไป 
เพื่อน ๆ ที่น่าจะมาปลอบโยนให้โยบ
คลายความทุกข์กลับโทษว่าโยบ
เป็นต้นเหตุให้ตนเองทุกข์ทรมาน  
 โยบตอบเอลีฟัสโดยเรียกเอลีฟัส
กับเพื่อนๆ ของเขาว่า “ผู้เล้าโลมที ่
กวนใจ” หรือ “นั กปลอบโยนที่     
แย่จริงๆ”  
 ค าพูดของโยบแสดงให้เห็นว่าเรา
จะปลอบโยนคนที่ก าลังเจ็บปวดได้
อย่างไร [1] อย่าสักแต่พูด [2] อย่า
เทศนาโดยตอบอย่างอวดดี [3] 
อย่ากล่าวโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ 
[4] เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ  
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[5] เสนอความช่วยเหลือและให้
ก าลังใจ  
 จงลองท าตามค าแนะน าของโยบ 
และตระหนักว่าค าแนะน านี้มาจาก
คนที่ต้องการการปลอบโยนอย่าง
ยิ่ง  

นักปลอบโยนที่ดีที่สุด 

ก็คือคนที่เข้าใจการทนทุกข์ 

 เราเคยมีประสบการณ์ที่ทุกข์โศก
แล้วมีคนมาพูดกับเราอย่างไรบ้าง 
เปรียบเทียบ 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่ง
ท าให้เราดีขึ้น และเราคิดว่าอะไรที่
ท าให้เรารู้สึกดีขึ้น? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 อีกด้านหนึ่งเมื่อเขาพูดกับเรา
แล้วท าให้เราแย่ลง และเราคิดว่า
อะไรที่ท าให้เรานั้นรู้สึกแย่ลง? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า และ
ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนใจ 
แห่งการปลอบประโลมใจ เมื่อเรา
ผิดพลาด ทุกข์ยากล าบาก เรามา
หาพระองค์ เราก็จะได้รับก าลัง   
ฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไป 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรด
สร้างเราให้เราเป็นคนที่มีทักษะใน
การปลอบใจ และหนุนใจคน ไม่ว่า
จะเป็นโดยค าพูด การปรนนิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เรามีหัวใจ
แห่งการหนุนใจ  
 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 ่22 มิถุนายน   
โยบ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 17 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 10 
เพื่อนทั้งสามของโยบมีชื่อเสียงใน
ฐานะที่เป็นคนมีปัญญา แต่โยบไม่
พบสติปัญญาในหมู่พวกเขา  
 พระเจ้าทรงสนับสนุนค าพูดของ
โยบใน 42:7 โดยทรงต าหนิเพื่อน
ทั้ งสามว่าพวกเขาไม่ได้พูดถึ ง
พระองค์อย่างถูกต้อง  
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 เห็นได้ชัดว่าทั้งสามมีมุมมอง
ผิดๆ เกี่ยวกับสติปัญญา พวกเขา
คิดเอาเองว่าพวกเขาเจริญก้าว -
หน้าและประสบความส าเร็จเพราะ
พระเจ้าทรงพอพระทัยวิถีชีวิตและ
แนวความคิดของพวกเขา  
 อย่างไรก็ตามโยบกล่าวว่าเพื่อน
ของเขาคิดผิด เพราะความส าเร็จ
และความเจริญก้าวหน้าทางฝ่าย
โลกไม่ได้เป็นหลักฐานที่แสดงถึง
ความเชื่อในพระเจ้า  
 ในท านองเดียวกันปัญหาและ
ความยากล าบากก็ไม่ได้เป็นหลัก-
ฐานที่แสดงถึงความไม่เชื่อ  

คนที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริง 

จะรู้ว่าสติปัญญามาจากพระเจ้า 

เพียงองค์เดียวเท่านั้น 

และคนที่มีสติปัญญาอย่างแท้จริง 

ก็จะไม่ละทิ้งพระเจ้า  

 พระเจ้าทรงพิสู จน์ ให้ เห็นว่ า
สติปัญญาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่
เหนื อ สติ ปัญญาของ โยบแล ะ  
เพื่อน ๆ ของเขา 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 15 
โยบเลิกหวั งแล้วว่ าในอนาคต   
เขาจะได้ครอบครัวและทรัพย์สิน
กลับคืนมา  
 ตอนนี้เขาหมกมุ่นอยู่กับความ
ตายและคิดว่าความตายจะช่วยให้
เขาหลุดพ้นจากความทุกข์และ
ความเจ็บปวดได้  
 บ าเหน็จรางวัลที่เพื่อนๆ ของโยบ
บรรยายไว้นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิต
ปัจจุบัน พวกเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ
ชีวิตหลังความตายเลย  

เราไม่ควรประเมินชีวิต 

โดยมองแต่ชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น 

เพราะพระเจ้าทรงสัญญา 

จะประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ 

ให้แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ 

 เมื่อ เราเจอความยากล าบาก 
มาก ๆ หรือเจอความทุกข์แล้ว เรา
ไม่ได้รับค าตอบสักทีที่จะมีทางออก 
เราก็อาจจะเป็นแบบโยบก็ได้  
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 แต่สิ่ งที่ จะช่วยเราได้มากคือ  
พระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ ใน 
พระวจนะของพระองค์ซึ่ ง เป็น   
การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ส าหรับเรา  
 แม้สภาพการณ์ของเราจะเป็น
อย่างไร หรือแม้เราอธิษฐานแล้ว 
พระเจ้าดูเหมือนเงียบ ช่วงเวลานี้
เป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ความเชื่อ
มากที่สุด และความเชื่อจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระ-
เจ้าคือพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นเอง  
 ให้เราภาวนา และท่องพระวจนะ
ของพระเจ้าจนกระทั่งพระสัญญา
ในพระวจนะนั้นเข้าในห้วงความคิด 
ในหัวใจของเรา ซึ่งแน่นอน เราก็จะ
ได้รับค าตอบตามพระสัญญานั้น 
 เราเคยมีประสบการณ์ของการที่
เราใช้ความเชื่อโดยการภาวนา 
พระวจนะของพระเจ้า แล้วเรา
ได้รับค าตอบ? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 ทูลขอหัวใจแห่งการรักพระวจนะ
ของพระเจ้าให้กับเรา เพื่อเราจะ 
ชื่นชมในการเฝ้าเดี่ยว ในการอ่าน
พระวจนะ และในการภาวนาพระ- 
วจนะของพระเจ้าอยู่ เสมอและ
ตลอดไป 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้เรามี
ประสบการณ์ในพระวจนะของ 
พระเจ้าในทุก ๆ วันที่เราอ่านและ
ภาวนาพระวจนะนั้น ๆ  
 ใช้ เ ว ล านี้ อ ธิ ษ ฐานยกย่ อ ง -
ขอบพระคุณ -ทู ล ขอ -วิ ง ว อน -
สารภาพ 
 วันนี้ สิ่ ง เฉพาะ เจาะจงที่ เ ร า
อธิษฐานคือ_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

วันที่ 23 มิถุนายน   
โยบ 18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111  ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 18 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 14  “พระราชาแห่งความน่า
หวาดเสียว” เป็นอุปมาอุปไมยที่
หมายถึงความตาย  
 บิลดัดมองว่าความตายเป็นนัก
กัดกิน (18:13) แต่พระคัมภีร์สอน
เราว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อ านาจที่
จะสามารถกลืนกินกระทั่งความ
ตายได้ (สดด.49:15, อสย.25:8,    
1คร.15:54-56) 



  มิถุนายน – 53 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ 
และการตอบสนอง  
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
 บิลดัดคิดว่าเขารู้ว่าจักรวาลควร
ด าเนินไปอย่างไรและมองว่าชีวิต
ของโยบเป็นผลที่เกิดจากความบาป 
บิลดัดปฏิเสธมุมมองของโยบเพราะ
มุมมองนั้นไม่สอดคล้องกับเขา  
 เราเห็นได้ชัดว่าบิลดัดเป็นฝ่าย
ผิดและเราก็กล่าวโทษเขาได้โดย 
ง่าย แต่อย่างไรก็ตามเราเองก็มัก 
จะท าผิดแบบเดียวกันเวลาที่คนอื่น
ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรา 

การที่เราเปิดใจฟังความคิดของผู้อื่น

ที่แตกต่างจากเรานั้น 

เป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่ง 

ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ  

 ยิ่งเมื่อเราร่วมรับใช้พระเจ้าใน
คริสตจักร เราต้องท างานเป็นทีม
ร่ วมกันกับพี่น้องคนอื่น  ๆ ซึ่ ง
อาจจะมีความคิดไม่ตรงกับเรา  
ดังนั้น การที่เราจะเสริมสร้างพี่น้อง 

และการที่จะให้งานพันธกิจของ
พระเจ้าในคริสตจักรส าเร็จและ
เกิดผลนั้น เราต้องฟังความคิดของ
ผู้อื่นโดยไม่ตัดบทและสรุปเอา
ความคิดของตัวเองเป็นหลัก  
 เราต้องสามารถอธิบายได้ด้วยว่า 
ท าไมเราจึงตัดสินใจแบบนี้ และไม่
เอาความคิดอีกแบบหนึ่ง เมื่อเป็น
เช่นนี้ เราก็จะสามารถรับใช้พระ -
เจ้าร่วมกันอย่างเป็นพระพร และ
อย่างมีความสุข สนุกสนาน 
 ให้เราคิดถึงการรับใช้พระเจ้าของ
เราที่ผ่านมา อะไรที่ท าให้ เรามี
ความสุขกับการรับใช้ และอะไรที่
เราอึดอัดในการรับใช้? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานมอบถวายชีวิตของเรา
ให้กับพระเจ้า ทูลขอพระเจ้าทรง
เติมเราให้เต็มด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ให้เราเต็มไปด้วยผลของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5:22- 
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23) โดยเฉพาะเรื่องการบังคับตัวเอง 
เพื่อเราจะสามารถเสริมสร้าง หนุน-
ใจพี่น้องให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ฝ่ายวิญญาณได้ 
 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 24 มิถุนายน   
โยบ 19:1-12 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 111  ทั้งบท 

อ่ านพระธรรม  โยบ  19:1-12 
ช้าๆ 1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 6 
โยบรู้สึกว่า พระเจ้าทรงมองว่าเขา
เป็นศัตรูของพระองค์ ทั้งๆ ที่ความ
จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นเพื่อนของ
โยบและทรงยกย่องเขา (1:8; 2:3)  
 ขณะที่ โยบก าลังทนทุกข์  เขา
กล่าวหาคนผิด ศัตรูของโยบคือ
ซาตานต่างหาก ไม่ใช่พระเจ้า  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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…………………………………………
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 เนื่องจากชาวอิสราเอลเน้นที่  
ต้นตอ พวกเขาจึงเชื่อว่าทุกสิ่งทั้งดี
และชั่วล้วนมาจากพระเจ้า  
 นอกจากนี้พวกเขายังเชื่อว่าคน
ต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของ
ตนเอง  
 แต่แท้จริงแล้วอ านาจชั่วที่อยู่ใน
โลกนี้ท าให้เราต้องเผชิญกับความ
ทุกข์ยากมากมาย ใน 19:7 โยบยังคง
ร้องทูลเพื่อให้พระเจ้าทรงรับฟังเขา 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 3-5 
คนเรามักจะมองเห็นแต่ความ
ผิดพลาดหรือบาปของคนอื่น  
 เพื่อนทั้งสามกล่าวหาว่าโยบท า
บาปเพื่อให้โยบรู้สึกผิด พวกเขา
ไม่ได้ให้ก าลังใจหรือแก้ไขโยบ  

เมื่อเราจ าเป็นต้องตักเตือนใคร  

จงท าเช่นนั้นด้วยความรักที่มีต่อเขา 

ไม่ใช่เพราะเราร าคาญ  

เพราะเราไม่สบายใจ  

หรือต้องการจะประณามเขา 

 เราได้บทเรียนอย่างมากมายจาก
พระธรรมโยบเกี่ยวกับเรื่องการปลอบ
ประโลมใจคนที่ทุกข์ยากล าบากว่า 
ต้องใช้ค าพูดที่ระมัดระวัง เราต้องไม่
ด่วนสรุปเขาว่าผิด หรือด่วนตัดสิน
ว่าที่เขาทุกข์ยากก็เป็นเพราะความ
บาปหรือเรื่องอื่นใด  
 เราต้องใจเย็น มีความสุขุมรอบ-
คอบ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ค าพูด
ที่เข้าใจและเห็นใจเขาเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง อธิษฐานเผื่อเขาขอการเปิด- 
เผยจากพระเจ้า เพื่อเขาจะสามารถ
หลุดจากความทุกข์ยากล าบากนั้นได้ 
 เราเคยมีประสบการณ์การหนุน-
ใจคนที่ทุกข์ยากล าบากหรือไม่ 
และเราช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง 
และจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ให้เรา
ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นหรือไม่? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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อธิษฐาน 
 อีกวันหนึ่งให้เราอธิษฐานมอบ
ชีวิตของเราให้กับพระเจ้า บอกกับ
พระเจ้าว่า เราขอมอบชีวิตของเรา
ให้กับพระองค์ทรงใช้เราเพื่อจะ
หนุนจิตชู ใจพี่น้องในยามยาก -
ล าบาก เพื่อให้เขาเข้มแข็งเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ เพื่อเขา
จะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 25 มิถุนายน   
โยบ 19:13-29 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 19:13-29 
ช้าๆ 1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมตอนนี้ 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 25-27 
มาถึงใจกลางพระธรรมโยบ โยบ
ยืนยันด้วยความมั่นใจว่า  “ข้า
ทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรง
พระชนมอ์ยู่”  
 ในอิสราเอลสมัยโบราณผู้ไถ่คือ
สมาชิกในครอบครัวที่จ่ายเงินไถ่
ทาสให้เป็นไทหรือผู้ดูแลหญิงม่าย 
(ดูค าอธิบายใน นรธ.3:1)  
 

 โยบมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ทั้งๆ ที่
เขาไม่รู้ เรื่องบทสนทนาระหว่าง
พระเจ้าและซาตาน โยบยังคิดว่า
พระเจ้าทรงเป็นผู้น าภัยพิบัติเหล่า-
นี้มาสู่เขา  
 ขณะที่โยบสูญสิ้นเรี่ยวแรงและ
เผชิญหน้ากับความตาย โยบยังคง
เชื่อว่าเขาจะได้พบพระเจ้าและจะ
ได้พบพระองค์ในกายนี้ด้วย  
 ในสมัยที่เขียนพระธรรมโยบนั้น 
ชาวอิ สรา เอลยั ง ไม่มีทฤษฏีที่
ชัดเจนเรื่องการเป็นขึ้นจากตาย 
แม้โยบจะต้องต่อสู้กับความคิดที่ว่า
พระเจ้าก าลังเล่นงานเขา แต่เขาก็
ยังเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้า
จะทรงอยู่ฝ่ายเขา ความเชื่อนี้
เข้มแข็งมากจนท าให้โยบกลาย
เป็นคนแรกๆ ที่พูดถึงการเป็น
ขึ้นมาจากตาย 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนน้ี และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 26 
โยบกล่าวว่า “แล้วในเน้ือหนัง
ของข้า  ข้าจะเหน็พระเจ้า”  



58 – ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 

 จากสถานการณ์ของโยบ การที่
เขาจะได้เห็นพระเจ้าทั้งที่อยู่ใน
กายนี้นั้นดูเป็นไปไม่ได้ แต่นี่คือ
ประเด็นที่ชี้ให้เห็นความเชื่อของ
โยบ โยบมั่นใจว่าความยุติธรรม
ของพระเจ้าจะมีชัยในที่สุด แม้
จะต้องอาศัยการอัศจรรย์อย่างการ
เป็นขึ้นจากตายก็ตาม 

บางครั้งในชีวิตคริสเตียน 

ที่เราเดินไปกับพระเจ้า เราอาจจะ

ต้องเผชิญกับความยากล าบาก และ

บางครั้งอาจจะแสนสาหัสก็ได้ แต่

ในเมื่อเรามีพระเจ้าที่ทรงยุติธรรม  

ทรงรักเรา และทอดพระเนตรเห็น

สภาพการณท์ุกอย่างของเรา  

เราจึงไม่ต้องกลัว เราสามารถ 

มั่นใจในพระเจ้าองค์นี้ได้  

 องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับเรา
ในสภาพแบบนี้ก็คือ ความเชื่อ 
เพราะโดยความเชื่อนั้น เราจะ
สามารถผ่านสภาพยากล าบากนี้ได้ 
ความเชื่อนี้คือ ความเชื่อในพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่นั้นเอง 

 เราเคยเผชิญความยากล าบาก
ที่สุดอะไรบ้าง และเราแก้ไขสถาน-
การณ์นั้นได้อย่างไร ความเชื่อของ
เราในพระเจ้าได้ช่วยให้เราผ่าน
สถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 ให้เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ 
ความยุติธรรม ความรัก การช่วยกู้
ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเรา
อยู่ เสมอ โดยการอธิษฐานออก
เสียงจากพระธรรมสดุดีบทที่  34 
อ่านจนกระทั่งเราสัมผัสว่าพระ- 
ธรรมตอนนี้เป็นค าตอบที่พระเจ้า
ประทานกับเราเป็นการส่วนตัว 
 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 26 มิถุนายน   
โยบ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 
อ่านพระธรรม โยบ 20 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 

ข้อ 1  เป็นต้นไป 
ค าพูดของโศฟาร์เปิดเผยให้เห็นว่า
เขาตั้งสมมุติฐานผิด เพราะพื้นฐาน
ข้อโต้แย้งของเขามีเพียงอย่างเดียว
คือความคิดที่ว่าโยบเป็นคนหน้า
ซื่อใจคด  
 โศฟาร์กล่าวว่าแม้ช่วงหนึ่งโยบ
จะเจริญก้าวหน้า แต่โยบก็ไม่ได้
ด าเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรม ดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงริบทรัพย์สมบัติของ
โยบไป  

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..…………
…………………………………………
……………………….……………… 
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 โศฟาร์กล่าวว่าความทุกข์ยาก  
ที่เกิดขึ้นนั้นพิสูจน์ให้ เห็นความ  
ชั่วร้ายของโยบ 
 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้และ
การตอบสนองในข้อ 6,7 
แม้โศฟาร์จะประณามโยบอย่าง
ผิดๆ แต่เขาก็พูดถูกเรื่องจุดจบ
ของคนชั่ว  

แรกๆ ความบาปอาจจะดูน่าสนุก

และเย้ายวนใจ คนที่โกหก  

ลักขโมย หรือกดขี่ผู้อื่นอาจจะ

ได้รับผลประโยชน์ชั่วคราว  

บางคนก็มีชีวิต อยู่ยืนยาวด้วย

ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ  

แต่ท้ายที่สุดแล้วความยุติธรรม 

ของพระเจ้าจะมีชัยชนะ  

 สิ่งที่โศฟาร์พลาดไปก็คือ คนที่
ท าบาปอาจจะยังไม่ ได้รับโทษ
ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ได้ การ
ลงโทษอาจถูกเลื่อนออกไปจนถึง
การพิพากษาครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็น
เวลาที่คนบาปทุกคนจะถูกแยก
จากพระเจ้าไปตลอดกาล  

 เราไม่ควรหลงไปกับความส าเร็จ
และอ านาจของคนชั่ว พระเจ้าจะ
ทรงพิพากษาคนเหล่ านี้ อย่ าง
แน่นอน 
 ในพระธรรมโรมได้บอกกับเรา 
ไว้ว่า ค่าจ้างของความบาปคือ
ความตาย นั่นคือความจริง แม้ว่า
ผลของความบาปอาจจะไม่เกิดขึ้น
ทันที แต่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 ถ้าเราท าบาป ไม่ว่าจะเป็นบาป
อะไรก็ตาม แล้วผลของมันยังไม่
ออก เราก็อย่าชะล่าใจว่าไม่เป็นไร 
เพราะผลของมันจะออกอย่ าง
แน่นอน  
 สิ่งที่เราต้องรีบท าคือ กลับใจใหม่ 
ซึ่งหมายความว่า เสียใจในความ
บาปนั้น สารภาพบาปกับพระเจ้า
เสีย ปิดประตูบาปที่เกิดจากบาป
นั้น ทูลขอการยกโทษจากพระเจ้า 
ทูลขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์ให้กับเรา เพื่อเราจะไม่ต้อง
ตกอยู่ ภายใต้พันธนาการของ   
บาปนั้นอีกต่อไป แต่มีก าลังจาก
พระองค์ในการด าเนินชีวิต 
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 แต่ในกรณีที่เราเห็นคนอื่นท า -
บาปแล้วไม่มีผลร้ายเกิดขึ้น ก็อย่า
อิจฉาเขาว่า เขาท าบาปแล้ว ท าไม
เขายังจ าเริญขึ้นอยู่   เพราะการ
จ าเริญนั้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น  
 พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้าง
ครับจากการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงให้
เราเป็นคนที่ไวต่อความบาป ไวใน
การกลับใจ ไวในการสารภาพ ไว
ต่อเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้า 
เพื่อชีวิตของเราจะไม่เปิดประตู
บาปให้ซาตานท างานได้ และเราจะ
สามารถเป็นอุปกรณ์ของพระองค์
ในการรับใช้พระเจ้าตลอดไป 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………..………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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วันที่ 27 มิถุนายน   
โยบ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 121 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 21 ช้า ๆ   1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างใน
พระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ข้อ 1 เป็นต้นไป 
โศฟาร์คิดว่าคนชั่วไม่เคยร่ ารวย
และไม่เคยมีความสุข  
 โยบหักล้างแนวคิดนี้ โดยชี้ ให้ 
เห็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น
คนชั่วเจริญก้าวหน้า พระเจ้าทรง
ท าทุกสิ่ งตามที่พระองค์ทรงพอ
พระทัย (21:22-25) และมนุษย์แต่
ละคนก็ไม่สามารถประเมินความดี
ของตนเองหรือความดีของพระเจ้า
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

 สถานการณ์ชีวิตกับความดีชั่ว
นั้นเกี่ยวข้องกัน แต่ก็ไม่เสมอไป 
เพื่อนๆ ของโยบมองว่าความส าเร็จ 
มีพื้นฐานอยู่ที่จิตใจคน ๆ นั้น 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 22 
แม้โยบจะไม่เข้าใจว่าท าไมเขาต้อง
ทนทุกข์ทรมาน แต่โยบก็ยังยืนยัน
ว่าพระเจ้าทรงมีความเข้าใจสูงส่ง
กว่ามนุษย์ โยบจึงตั้งค าถามว่า “มี
ผูใ้ดจะสอนพระเจ้าได้หรือ”  
 วิธีที่เราตอบสนองต่อการดิ้นรน
ต่อสู้จะแสดงให้เห็นว่าเรามีท่าที
อย่างไรต่อพระเจ้า แทนที่จะโกรธ
พระเจ้า จงเชื่อมั่นในพระองค์ต่อไป 
 ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็น
อย่างไร พระเจ้าทรงครอบครอง
เสมอ แม้บางครั้งเราจะมองไม่เห็น
ก็ตาม เราต้องอุทิศชีวิตให้พระเจ้า
อย่างเต็มที่เพื่อเราจะไม่ขุ่นเคือง
กับจังหวะเวลาของพระองค์ 
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 ชีวิตของมนุษย์นั้นมีฤดูกาล บาง 
ครั้งสุข บางครั้งล าบาก บางครั้ ง   
ชื่นชม บางครั้งน้ าตาไหล  เมื่อเรา
รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว เราจะ
สามารถไว้วางใจพระองค์ได้ ไม่ว่า
สภาพการณ์ชีวิตของเรานั้นเป็น
อย่างไรก็ตาม 

ชีวิตของคนเรานั้น  

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้ 

แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงความวิตก-

กังวลและความกระวนกระวายได้ 

ขึ้นอยู่กับว่า ชีวิตของเรานั้น 

วางอยู่ที่ไหน พระเจ้าหรือโลก  

พระเจ้าหรือตัวเราเอง 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ถึงการ
ครอบครองของพระองค์เหนือชีวิต
ของเรา ให้เราประกาศการครอบครอง 
และ การช่วยกู้ ของพระเจ้ าจาก   
พระธรรมสดุดี บทที่ 91 อธิษฐาน 
ออกเสียงจนกระทั่งเราสัมผัสว่า 
ข้อพระคัมภีร์ที่เราอธิษฐานนั้นเป็น
จริงส าหรับเรา 

 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว

วันนีค้อื…………….………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………….……… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
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วันที่ 28 มิถุนายน   
โยบ 22 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 22 ช้า ๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลจิตดลใจอะไรบ้าง
จากพระธรรมตอนนี้? 
__________________________
__________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ใน 
ขอ้ 1 เป็นต้นไป 
นี่ เป็นรอบที่ ส ามและ เป็นรอบ
สุดท้ายที่เอลีฟัสพูดกับโยบ  
 ในรอบแรก (บทที่ 4,5) เอลีฟัส
ชมเชยสิ่งดีๆ ที่โยบท าและแนะน า
อย่างอ่อนโยนว่าโยบอาจจะต้อง
กลับใจจากบาปบางอย่าง  
 รอบนี้ เขายังคงพูดแบบเดิมแต่
เจาะจงยิ่งขึ้น เอลีฟัสยังเชื่อว่าคนที่
ทุกข์ทรมานเพราะพระเจ้าทรงลง 
โทษความผิดบาปของเขา   ดังนั้น 

เอลีฟัสจึงเสนอความบาปหลาย
อย่างที่โยบอาจท า  
 เอลีฟัสไม่ได้พยายามท าลายโยบ 
เขาพูดทิ้งท้ายว่าโยบจะมีสันติสุข
และกลับคืนสู่สภาพดีถ้าเพียงแต่
เขายอมรับผิดและกลับใจ 
 
ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 21-30 
หลายครั้งเพื่อน ๆ ของโยบก็แสดง
ให้เห็นความจริงและพระลักษณะ
บางส่วนของพระเจ้า แต่พวกเขา
กลับไม่สามารถน าความรู้นี้มาใช้
ในชีวิตจริงได้  
 เอลีฟัสก็เป็นเช่นนี้ แม้เขาจะสรุป
เรื่องการกลับใจได้อย่างงดงาม เขา
พูดถูกที่ว่าเราต้องทูลขอให้พระเจ้า
ทรงอภัยโทษให้เมื่อเราท าผิด แต่
สิ่ งที่ เขาพูดนั้นใช้กับโยบไม่ได้ 
เพราะโยบแสวงหาการอภัยโทษ
จากพระเจ้าแล้ว (7:20, 21; 9:20; 
13:23) และโยบก็ด าเนินชีวิตอยู่
ใกล้ชิดพระเจ้ามาตลอด 
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 นี่คือข้อผิดพลาดของเพื่อนของ
โยบที่มีต่อโยบ คือเขารู้ความจริง
ของพระเจ้า และหลักการของชีวิต
อย่างถูกต้อง แต่เขาสรุปหลักการ
นั้นกับโยบผิดพลาดไป 
 เช่นเดียวกันกับเราเอง ที่เมื่อเรา
เห็นปัญหาของเพื่อนของเรา เรา
ต้องไม่ด่วนสรุป แม้ว่าเราจะรู้หลัก-
การของพระเจ้า และหลักการชีวิต
ที่ถูกต้องก็ตาม แต่เราต้องท าความ
เข้าใจปัญหาและประเด็นของเพื่อน
ของเราให้ชัดเจนก่อน ก่อนที่จะ
สรุปความคิด  

ในเชิงปฏิบัติของเราคือ  

เราต้องฟังให้มาก ฟังให้เข้าใจ  

อย่าเพิ่งด่วนสรุป 

 เราเคยด่วนสรุปใครหรือไม่ และ
ผลของการที่เราด่วนสรุปคนนั้น
เป็นอย่างไรบ้าง? 
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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อธิษฐาน 
 อธิษฐานทูลขอพระ เจ้ าทร ง
ประทานสติปัญญาให้กับเราในการ
สามารถประยุกต์พระวจนะของ
พระเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของเราได้อย่างถูกต้อง  
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเต็มล้นในชีวิตของเรา 
เพื่อพระองค์จะทรงใช้พระวจนะ
ของพระองค์ในชีวิตของเราเพื่อ
ต่อสู้กับความคิดที่มีเหตุผลจอม-
ปลอมต่าง ๆ ได้อย่างมีชัยชนะ 
 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 29 มิถุนายน   
โยบ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 23 ช้า ๆ  1 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างจาก
พระธรรมโยบบทนี้? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 10 
ในบทที่ 22 เอลีฟัสพยายามกล่าว-
หาโยบโดยชี้ให้เห็นบาปบางอย่าง
ที่โยบอาจจะปกปิดไว้  
 ในข้อนี้โยบประกาศว่าเขามั่นใจ
ในความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง
และในความยุติธรรมของพระเจ้า  
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 เราเองก็มักจะซ่อนความบาปไว้
ในชีวิต ความบาปที่เราเองก็อาจจะ
ยังไม่รู้ เพราะมาตรฐานของพระ-
เจ้านั้นสูงมากและความประพฤติ
ของเราก็บกพร่อง  
 อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นผู้เชื่อที่
แท้จริง ความบาปทั้งหลายของเรา
ก็ได้รับการอภัยแล้ว เนื่องจาก 
พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนกาง-
เขนเพื่อเรา (รม.5:1; 8:1)  
 นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังสอนด้วย
ว่าแม้ใจของเราจะกล่าวโทษตนเอง 
แต่พระเจ้าก็ทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของ
เรา (1ยน.3:20)  

การอภัยโทษและ 

การช าระของพระเจ้านั้นเพียงพอ

และมีฤทธิ์อ านาจ 

ลบล้างความสงสัยของเรา  

 แม้เราจะยังรู้สึกผิดอยู่ แต่พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา
ทรงเป็นพยานว่าเราได้รับการยก-
โทษแล้วในสายพระเนตรพระเจ้า  
 

 ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างจริง- 
จังเหมือนโยบ เราก็จะยังยืนหยัด
อยู่ได้แม้คนอื่นจะกล่าวโทษเรา
หรือแม้แต่เวลาที่ตัวเราสงสัย  

ถ้าพระเจ้าทรงอภัย 

และทรงยอมรับเราแล้ว  

เราก็ได้รับการอภัยโทษ 

อย่างแท้จริง 

 เมื่อเราท าบาป เราอาจจะปกปิด
คนอื่นได้ แต่เราปกปิดตัวเองและ
พระเจ้าไม่ได้ และในทางตรงกัน-
ข้าม เมื่อเราไม่ได้ท าบาป เราก็จะรู้
ของเราเอง และพระเจ้าก็ทรงทราบ  
 แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ การปรักปร า
ที่มาจากซาตาน ซึ่งมันอาจจะใช้
เพื่อนเรา หรือคนอื่นมาปรักปร า
และกล่าวโทษเราได้  แต่ถ้าเรา
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราซึ่ง
ไม่ใช่ เพราะความดี หรือความ -
สามารถของเรา แต่เรามั่นใจการ
ยกโทษของพระเจ้า เราก็ไม่ต้อง
หวาดหวั่น สิ่งที่ส าคัญคือ เรามั่นใจ
ในพระเจ้าขนาดไหน 
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 เ ร า เคยมีปร ะสบการ ณ์กา ร
ปรักปร าจากซาตานหรือไม่ และ
เราตอบสนองอย่างไร? 
__________________________
__________________________ 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
ส าหรับความรักของพระบิดา และ
พระคุณของพระเยซูในเรื่องการให้
อภัยโทษบาปที่พระองค์ทรงมีต่อ
เราทั้งหลาย คือ การที่พระเยซู
คริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กาง-
เขนเพื่อไถ่บาปเรา 
 อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา เพื่อเรา    
จะได้มั่นใจพระองค์ เสมอ และ
สามารถต่อสู้การหลอกลวงของ
มารซาตานที่พยายามปรักปร าเรา
นั้น 
 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_________________ 
__________________________
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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วันที่ 30 มิถุนายน   
โยบ 24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและ
ความเข้าใจการเฝ้าเดี่ยววันนี้ 
ภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 
สดุดี บทที่ 126 ทั้งบท 

อ่านพระธรรม โยบ 24 ช้า ๆ  1 รอบ 
ท่านได้รับการดลใจอะไรบ้างจาก
พระธรรมบทนี้? 
__________________________
__________________________ 

ข้อคิดพระธรรมตอนนี้ และ
การตอบสนอง ใน ข้อ 18-21 
จู่ ๆ โยบก็พูดเหมือนอยู่ฝ่ายเดียว 
กันกับเพื่อนทั้งสาม ด้วยเหตุนี้หลาย 
คนจึงออกความเห็นว่าเพื่อนคนใด
คนหนึ่งของโยบคงเป็นคนพูด  
 แต่เราก็ไม่ควรเชื่อมั่นว่าโยบจะ
โต้เถียงได้อย่างเป็นระบบ โยบ
ก าลังสับสน เขาไม่ได้เถียงว่าพระ-
เจ้าทรงให้รางวัลคนชั่วและลงโทษ
คนดีไปเสียทุกกรณี โยบเพียงแต่ 
 

ยืนยันว่าในกรณีของเขาคนชอบ-
ธรรมเป็นฝ่ายต้องทุกข์ทรมาน 
 บางทีเราอาจจะสับสนได้เหมือน
ในกรณีของโยบที่ ถูก เพื่ อน ๆ 
อธิบายเหตุการณ์ที่ตัว เองต้อง
เผชิญกับความทุกข์ยาก เพราะ
เหตุความบาปผิด ทั้ง ๆ ที่โยบเอง
ก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ท าบาปอะไร
เลย แต่ก็อธิบายเหตุการณ์ล าบาก
ของตัวเองว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนี้ 
 ถ้า เราเป็นโยบ เราจะแก้ ไข
สถานการณ์นี้อย่างไร? 
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 สิ่งที่ผมอยากแนะน าคือ  
1) เราต้องมั่นใจก่อนว่า เราไม่ได้
ตกอยู่ในความบาป หรือเรามีความ
บาปที่ไม่ได้สารภาพ  
2) เราต้องสนิทกับพระเจ้า และ
มั่นใจในความรัก ความยุติธรรม
ของพระองค์  
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3) เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้า
มากพอในความคิดจิตใจของเรา เพื่อ
จะต่อสู้กับความคิดจอมปลอมนั้น  
4) ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้
เต็มล้นในชีวิตของเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตในน้ าพระทัยของพระองค์
เสมอ และมีก าลังจากพระองค์ใน
การต่อสู้กับการหลอกลวงนั้น   
 และเมื่อเป็นเช่นนี้  ก็ให้เรานิ่ง
สงบกับพระเจ้า รอคอยพระองค์
อย่างมั่นใจ  พระเจ้าจะทรงส าแดง
พระองค์กับเราอย่างแน่นอน 
 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึงการ
ช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตเรา เรา
อาจจะอธิษฐานโดยออกเสียงอ่าน
พระธรรมสดุดีบทที่ 27 จนกระทั่ง
เราได้รับการสัมผัสและการปลด-
ปล่อยจากพระองค์ 
 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_________________ 
__________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รบัจากการเฝา้เดีย่ว
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สดุดี 34  
1ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  

ค าสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป 
2จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  
ให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดี 

3เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า พร้อมกับข้าพเจ้า  
ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน 

4ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า 
และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า 

5เขาท้ังหลายเพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน  
เพ่ือหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอาย 

6คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟัง 
และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากล าบากท้ังสิ้นของเขา 

7ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อม 
บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด 
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8ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ  
คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข 

9ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์ จงย าเกรงพระเจ้า 
เพราะผู้ที่ย าเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 

10เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย  
แต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเจ้า ไม่ขาดของดีใดๆ 

11บุตรชายทั้งหลายเอ๋ย มาเถิด มาฟังเรา  
เราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเจ้า 

12มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิต และรักวันคืนทั้งหลาย 
 เพ่ือเขาจะได้เห็นของดี 

13จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว  
และอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง 

 14จงหนีการชั่ว และกระท าการดี  
แสวงสันติภาพ และติดตามไป 


