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จากใจศิษยาภิบาล 
พี่น้องที่รักครับ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ครอบครัว  

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ด้วยความยินดียิ่ง  
ผมเรียกท่านว่าพี่น้อง ก็เพราะเราทั้งหลายใน

คริสตจักรล้ วนเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น  
ในพระธรรมยอห์น 1:12 ได้กล่าวไว้ว่า “แต่ส่วน
บรรดาผูที้ต้่อนรับพระองคผ์ูที้เ่ชือ่ในพระนาม
ของพระองค ์ พระองคก์ท็รงประทานสิทธิให้
เป็นบตุรของพระเจ้า” เราทั้งหลายในคริสตจักร
พันธกิจเชียงใหม่ล้วนแต่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนกับที่ท่านได้ตัดสินใจ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสิ้น ดังนั้น ท่านก็เป็น พี่
น้องคนหนึ่งในคริสตจักรแห่งนี้ 

มนุษย์เรานั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ร่างกาย 
จิตใจ จิตวิญญาณ  

เมื่อเราคลอดจากท้องแม่ของเรานั้น เป็นการ
เกิดฝ่ายร่างกาย แม่เราต้องให้น้ํานม อาหารอ่อน  
และแข็งตามลําดับจนเราเติบโตฝ่ายร่างกายขึ้นมา
จนบัดนี้ 

เช่นเดียวกัน เมื่อเรากลับใจใหม่ ละทิ้ งวิถีชีวิต
บาป เชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรา ที่
เราเรียกง่าย ๆ ว่ารับเชื่อพระเยซูนั้น นั่นเป็น  
“การบังเกิดใหม่” เป็นการเกิดของจิตวิญญาณของ
เรา เราก็จะมีชีวิตใหม่ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์   
อยู่ในชีวิตของเรา เราได้รับความรอดแล้ว  แต่มัน
ไม่จบแค่นี้ เราต้องเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเหมือน
เราต้องเติบโตขึ้นฝ่ายร่างกาย  

เราจะโตได้อย่างไร? 
พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราอาหารแห่งชีวิต ” 

(ยน . 6 : 35 )  เราจะเติบโตได้ก็โดย การมี
ความสมัพนัธ์กบัพระเยซูคริสตท์ุกวัน  

เป้าหมายการเป็นคริสเตียนคือเราจะเป็น
เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น คิดแ บบพระองค์ 
พูดแบบที่พระองค์ตรัส  

วิธีการที่เราจะสัมพันธ์กับพระองค์คือ เราจัด
เวลาไว้อย่างสม่ําเสมอทุก ๆ วัน คุยกับพระองค์
โดยการอธิษฐาน ฟังพระองค์ตรัสโดยการอ่าน
พระวจนะของพระองค์ และ สงบเงียบกับพระองค์
อย่างตั้งใจเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
โดยตรง สิ่งนี้เราเรี ยกว่า การเฝ้าเดี่ยว หรือ ทํา 
QT (Quiet Time With God) เมื่อทําเช่นนี้ทุกวัน 
ผมรับรองว่าท่านจะเติบโตกับพระเจ้าอย่างแน่นอน 

ในหนังสือ QT เล่มนี้เพื่อผู้ที่เชื่อใหม่โดยเฉพาะ 
เป็นเรื่องจากพระธรรมยอห์นซึ่งเป็นประวัติ พระ -
ราชกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต์ มีทั้งหมด 
40 ตอนเพื่อให้เฝ้าเดี่ยว 40 วัน ซึ่งใน 40 ตอนนี้ 
ผมได้แทรกพระธรรมสดุดีไว้อีก 4 บท เพื่อเราจะ
ได้เข้าใจและคุ้ยเคยกับเรื่องการสรรเสริญและ     
ยกย่องพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีทั้ง 4 บทนี้ 

ให้พี่น้องผู้เชื่อใหม่เฝ้าเดี่ยวให้จบเล่ม นี้ 40 วัน
แล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วย QT ตามระบบปรกติที่มี
อยู่ในคริสตจักรต่อไป 

สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือ ขอให้พี่น้องทํา    
ทุกขั้นตอนที่เขียนไว้ใน QT ไม่ว่าจะเป็นการท่อง
พระคัมภีร์ซึ่งผมเลือกข้อสําคัญสําหรับพื้นฐาน
ชีวิตคริสเตียนของเรา และการตอบสนองโดยการ
เขียนบันทึก ก็ ให้เราเขียนตอบสนองด้วย  เพราะ 
นี่เป็นการฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับ 

 
  

 นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล 
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การเฝ้าเด่ียว 
 
การเฝ้าเดี่ยว  

หมายถึง  การที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการ
ส่วนตัวทุกวัน โดยการ อธิษฐาน การอ่าน
พระคัมภีร์ และอาจมีการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยก็ได้ การเฝ้าเดี่ยว
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้
เราติดสนิทกับพระเจ้าเสมอ 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง  
พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาเช้าแต่ละวัน     
ในการเข้าเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า เป็นการ
ส่วนตัว ดังใน มาระโก 1:35 ที่กล่าวไว้ว่า 
“ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรง      
ลุกขึ้นเสด็จออกไ ปยังที่เปล่ียว  และ
ทรงอธิษฐานที่นั่น” 

 

จะเฝ้าเดี่ยวอย่างไร 
1. จัดเวลาเฉพาะ  

 เลือกเวลาที่ดีที่สุดที่แน่นอน ที่เราจะสงบ
นิ่งกับพระเจ้าได้ และมีการเตรียมตัว  
ถ้าเราจัดเวลา เป็นตอนเช้าทุกวัน  เวลา 
6:00 น. เราต้องเตรียมตัวโดยไม่นอนดึก  
เพราะจะ ท าให้เราง่วง เมื่อเราเฝ้าเดี่ยวใน
ตอนเช้านั้น 

 เริ่มต้นจาก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่ม
เป็น 15 นาที 20 นาที 

2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์
 คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจ าแต่ละเดือน 
 คู่มือแนะน าพระคริสตธรรมคัมภีร ์ 

 ภาคพันธสัญญาใหม่ 
 หนังสือ 365 วันกับพระบิดา 
 สมุดบันทึก ปากกา  

3. เริ่มตน้ด้วยการนมัสการพระเจ้า 
4. อธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจ้า 

 เราอาจจะอธิษฐานตามแบบอย่างของพระ-
เยซูคริสต์จากพระธรรม มัทธิว 6:9-13 
และอธิษฐานตามหัวข้อในหนังสือ “365 
วันกับพระบิดา ” และถ้าหัวข้อไหนที่เรา
รู้สึกมีภาระหรือมีความต้องการ  ก็อาจจะ
ขยายความด้วยตัวของเราเอง หรือแล้วแต่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา 

5. ท่องพระคมัภีร ์และภาวนาใคร่ครวญ  
 เลือกข้อพระคัมภีร์ที่จะท่องแต่ละวันเอง 
 หรือท่องข้อพระคัมภีร์จากที่หนังสือ     
เฝ้าเดี่ยว QT ได้เลือกไว้ให ้โดยจะท่อง 3 
วันต่อ 1 ข้อ 

6: อ่านพระคมัภีรป์ระจ าวนั 
 วิธีการศึกษา มี 2 วิธี 
 กรณีท่ี 1 ท่ีเราจะศึกษาเอง 

-  ก่อนเริ่มพระคัมภีร์แต่ละเล่ม ให้ทํา
ความเข้าใจหนังสือเล่มนั้น ๆ ก่อน  
จากหนังสืออมตธรรมร่วมสมัย ฉบับ
อธิบาย [Life Application] 

-  อ่านพระคัมภรี์วันละ 1 ตอน ทุกวัน 
ตามตารางในหนังสือ “365 วันกับ
พระบิดา” 

-  เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้ตั้งคําถามกับ
ตัวเองดังนี้ว่า  
1.) เราได้รู้จักพระเจ้าจากพระธรรม

ตอนนี้อย่างไร 
2.) มีความบาปอะไรที่เราต้อง

สารภาพ 
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3.) พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเรา
บ้าง และมีเง่ือนไขอะไรที่เราต้อง
ทําตาม 

4.) มีตัวอย่างอะไรที่เราควรปฏิบัติ
ตาม 

5.) มีคําสั่งอะไรที่เราต้องเชื่อฟัง 
6:) มีบาปอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยง 

 กรณีท่ี 2 อ่านตามท่ีหนังสือ         
เฝ้าเด่ียว QT ก าหนดไว้ 

 -  ทําการศึกษาจาก “หนังสือคู่มือ
เฝ้าเดี่ยว” ประจําแต่ละเดือน    
เพื่อทําความเข้าใจและตอบสนอง
พระธรรมตอนนั้น ๆ 

- ทําตามขั้นตอนที่เขียนไว้ใน
หนังสือ 

- อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ
ความเข้าใจ 

- อ่านพระธรรมที่จะศึกษาช้า ๆ 
และตอบคําถาม 

- ทําความเข้าใจพระธรรมตอนนั้น 
- ตอบสนองพระธรรม 
- บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการ     

เฝ้าเดี่ยว 
- อธิษฐาน  

 
7. จดบนัทึกพระด ารสัพระเจ้า 
 สิ่งที่ได้รับจากการอธิษฐานหรือจาก

ข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเรา 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลานัดหมายกับพระเจ้า 
 

เวลาท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับ 

ข้าพเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือ 

 

 
สถานที่ท่ีเหมาะสมที่สุด 

ส าหรับการเฝ้าเดี่ยวคือ 

 

 
ข้าพเจ้าต้ังใจจะใช้เวลา 

เข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันประมาณ 
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เข้าใจพระธรรม ยอห์น 
 
ข้อมูลส าคัญ  
จุดประสงค์  เพื่อพิสูจน์และสรุปว่าพระเยซู

คริสต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า 
และทุกคนที่เชื่อในพระเยซูจะมีชีวิต    
นิรันดร์ 

ผู้เขียน   อัครทูตยอห์น บุตรชายเศเบดี 
น้องชายของยากอบ ยอห์นมีอีกชื่อ
หนึ่งว่า “ลูกฟ้าร้อง” 

เขียนถึงใคร  คริสเตียนใหม่และทุกคนที่
แสวงหาพระเจ้า 

ช่วงเวลาที่เขียน  อาจจะ ค.ศ. 85-90 
เบื้องหลัง   เขี ยนขึ้นหลังจากที่กรุง

เยรูซาเล็มถูกทําลายในปี ค .ศ. 70 
และก่อนที่ยอห์นจะถูกเนรเทศไปอยู่
เกาะปัทมอส 

ข้อพระคัมภีร์หลัก   “พระเยซูได้ทรง
กระท าหมายส าคญัอืน่ๆ  อีกหลาย
ประการต่อหน้าสาวกเหล่านัน้  ซึง่
ไม่ได้บนัทึกไว้ในหนังสือเล่มน้ี  แต่
การทีไ่ด้บนัทึกเหตกุารณ์เหล่าน้ีไ ว้  
กเ็พือ่ท่านทัง้หลายจะได้เชือ่ว่า  
พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์ พระบุตร 
ของพระเจ้า  และเมือ่มีความเชือ่
แล้ว  ท่านกจ็ะมีชีวิตโดยพระนาม
ของพระองค”์  (ยน.20:30,31) 

 เมื่อส้ินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัส
ส่ังให้โลกบังเกิดขึ้น กลุ่มดาวต่างๆ  ก็
ม้วนตัวรวมกันเป็นระบบ ดวงดาว
เปล่งประกายในอวกาศ ดาวเคราะห์
หมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นคําตรัส อัน
ทรงอํานาจยิ่งใหญ่ ไร้ขีดจํากัด ที่ถูก
ปลดปล่อยออกไป เมื่อพระองค์ตรัส
อีกครั้ง ผืนน้ําและผืนดินก็เต็มไปด้วย
พืชพันธุ์และส่ิงมีชีวิตเคล่ือนไหวไปมา 
เติบโต และแพร่พันธุ์  

 คําตรัสของพระองค์เป็นพระวาทะแห่ง
ชีวิต เป็นลมหายใจ เป็นชีพจร เมื่อ
พระองค์ตรัสอีกครั้งมนุษย์ ชายหญิงก็
ถือกําเนิดขึ้นมา พวกเขา คิด พูด    
รักซ่ึงกันและกัน คําตรัสของพระองค์
เป็นพระวาทะอันทรงเกียรติสิริที่   
สร้างความสัมพันธ์และสร้างสรรค์ส่ิง  
ดีงาม พระองค์ดํารงอยู่เป็นนิตย์ ไม่มี
วันสิ้นสุด ไม่มีคว ามจํากัด พระองค์  
คือพระผู้สร้างและจอมเจ้านายของ
สรรพส่ิงในอดีต ปัจจุบัน และตลอดไป 
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 จากน้ันพระเยซูเสด็จลงมารับสภาพ
เป็นมนุษย์ในดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็น
เพียงจุดเล็กๆ จุดหนึ่งในเอกภพอัน
ไพศาล พระผู้สร้างผู้ทรงฤทธานุภาพ
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสรรพส่ิงที่
ถูกสร้าง  

 พร ะองค์ต้องถูกจํากัดด้วยเวลา 
สถานที่ และอยู่ภายใต้กฎของอายุขัย 
ต้องป่วยไข้ ต้องเผชิญความตาย แต่
เพราะความรักที่ท่วมท้น  

 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อชีวิต
คนที่หลงหายไปให้ได้รับความรอด 
พร้อมทั้งมอบชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขา 
พระองค์เองคือพระวาทะนั้น พระองค์
คือพระเ ยซู พระคริสต์ผู้ได้รับการ
เลือกสรร 

 อัครทูตยอห์นต้องการจะสื่อความจริง
นี้แก่เรา พระกิตติคุณยอห์นไม่ใช่
บันทึกชีวประวัติพระเยซูคริสต์ เท่านั้น 
แต่เป็นคําโต้แย้งอันทรงพลังเรื่องการ
ที่พระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็น
คําสรุปให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์คือ  
พระบุตรของพระเจ้ าที่ส่งมาจาก
สวรรค์ พระองค์เป็นหนทางเดียวที่จะ
ทําให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร์ 

 ยอห์นเปิดเผยให้เราเห็นถึงพระเยซู
คริสต์ตั้งแต่คําแรกในพระธรรมเล่มนี้ 
“ซึง่มีตัง้แต่ปฐมกาล  ซึง่เราได้ยิน  

ซึง่เราได้เหน็กบัตา  ซึง่เราได้พินิจ
ด ู และจบัต้องด้วยมือของเรานัน้
เกีย่วกั บพระวาทะแห่งชีวิตและ
ชีวิตนัน้ได้ปรากฏ  และเราได้เหน็  
และเป็นพยาน  และประกาศชีวิต   
นิรนัดรนั์น้แก่ท่านทัง้หลาย  ชีวิต
นัน้ได้ด ารงอยู่กบัพระบิดาและได้
ปรากฏแก่เราทัง้หลาย ” (1 :1,2) 
ความจริงนี้ยังคงเป็นสาระสําคัญของ
ส่วนที่เหลือในพระกิตติคุณยอห์น
ทั้งหมด  

 ยอห์นผู้ ได้รับประสบการณ์โดยตรง
เลือกที่จะบันทึกการอัศจรรย์ของ    
พระเยซู (หรือที่ยอห์นเรียกว่าหมาย
สําคัญ ) 8 ครั้ง เพื่อเปิดเผยให้เห็น
ความเป็นพระเจ้าและความเป็น
มนุษย์ของพระเยซูคริสต์ รวมทั้ง     
ทําให้เห็นพันธกิจที่พระองค์เอาชีวิต
เข้าแลก การอัศจรรย์เหล่าน้ีคือ  
[1] ทรงเปล่ียนน้ําเป็นเหล้าองุ่น  
    (2:1-11)  
[2] ทรงรักษาบุตรชายข้าราชการ  
    (4:46-54)  
[3] ทรงรักษาคนป่วยที่เบธซาธา  
    (5:1-9)  
[4] ทรงเล้ียงคน 5,000 คน ด้วยขนม 
    ปังไม่กี่ก้อนและปลาไม่กี่ตัว  
    (6:1-14)  
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[5]ทรงพระดําเนินบนน้ํา (6:15-21)  
[6] ทรงรักษาคนตาบอด (9:1-41)  
[7] ทรงให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตาย  
    (11:1-44)   
และหลังจากที่คืนพระชนม์  
[8] ทรงบันดาลให้เหล่าสาวกจับปลา 
    ได้มากมาย(21:1-14)   

 เน้ือหาในพระธรรมยอห์นทุกบทแสดง
ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู  
ยอห์นชี้ให้เราเห็นพระลักษณะต่างๆ 
ของพระเยซูโดยเรีย กพระองค์ด้วย
พระนามต่างๆ เช่น พระวาทะ พระ -
บุตรองค์เดียว พระเมษโปดกของ  
พระเจ้า พระบุต รของพระเจ้า อาหาร
แห่งชีวิต  ผู้ที่ทําให้คนเป็นขึ้นจาก
ตาย เถาองุ่น โดยใช้คําว่า “เราเป็น...” 
ตามด้วยพระนามเหล่าน้ี  

 เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่า  
“เราเป็น”อาหารแห่งชีวิต (6:35)   
“เราเป็น” ความสว่างของโลก 
(8:12,9:5)  
“เราเป็น” ประต ู(10:7)  
“เราเป็น” ผูเ้ล้ียงทีดี่ (10:11,14)  
“เราเป็น” เถาองุ่นแท้(15:1) 
 
 
 

 แน่นอนหมายสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด    
คือการเป็นขึ้นจากตาย ยอห์นบันทึก
เรื่องราวของผู้ที่ได้เห็นอุโมงค์ว่าง
เปล่าด้วยตาตนเอง จากน้ั นก็บันทึก
เหตุการณ์หลายครั้งที่พระเยซูทรง
ปรากฎพระองค์หลังจากเป็นขึ้นจาก
ตายแล้ว 

 
 

ยอห์นผู้ถวายชีวิตเพื่อติดตามพระเยซูคริสต ์
ได้ให้เราเห็นพระเยซูคริสต์  

ผู้เป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้า 
ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าเชื่อถือยิ่งของเขา 

เมื่อเราอ่านเรื่องราวเหล่านี ้ 
จงอุทิศชีวิตที่จะเชื่อและติดตามพระองค ์
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ชีวิตใหม ่วันที่ 1  
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 1:1-28 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี เอเฟซัส 2:8-9  
8ด้วยว่าซึง่เราทัง้หลายรอดนัน้กร็อดโดย
พระคณุเพราะความเชือ่  และมิใช่โดย
ตวัเราทัง้หลายกระท าเอง  แต่พระเจ้า
ทรงประทานให้  
9 ความรอดนัน้จะเนือ่งด้วยการกระท าก็
หามิได้  เพือ่มิให้คนหนึง่คนใดอวดได้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 1:1-28  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้ว่า     
พระเยซูทรงมีพระลักษณะอย่างไรบ้าง ? 
________________________________
_____________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14         ทันทีที่พระเยซูคริสต์ประสูติ 
พระเจ้าก็ได้กลายเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้
เป็นครึ่งคนครึ่งพระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็น
มนุษย์อย่างสมบูรณ์และเป็น พระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ (คส.2:9)  
 ก่อนพระเยซูจะเสด็จมา มนุษย์เรา นั้น

สามารถรู้จักพระเจ้าได้เพียงบางส่วน 
 
 

แต่หลังจากพระเยซูเสด็จมาแล้ว มนุษย์
เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ 
เพราะพระองค์เป็นบุคคลที่เรามองเห็น
และสัมผัสได้ในพระเยซูคริสต์  

ข้อ 17 ทั้งพระคุณแล ะบทบัญญัติเป็น
ลักษณะของพระเจ้าที่สําแดงต่อเรา โมเสส
เน้นบทบัญญัติและความยุติธรรมของพระ
เจ้า แต่พระเยซูคริสต์เน้นความเมตตา 
ความรัก และการให้อภัยของพระเจ้า โมเสส
เป็นเพียงผู้นําบทบัญญัติมาสู่มนุษย์ แต่
พระยซูคริสต์เติมเต็มบทบัญญัติเหล่านั้นให้
สําเร็จครบถ้วน (มธ. 5:17)  
 ในอดีตบทบัญญัติแสดงถึงพระลักษณะ

และพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ปัจจุบัน
ทั้งสองส่ิงนี้ปรากฏในพระเยซูคริสต์  
 การสําแดงของพระเจ้า (“ความจริง ”) ได้

ปรากฏผ่านทางชีวิตของพระเยซู  แทนที่
จะเป็นศิลาที่เย็นเยียบ เมื่อเรารู้จักพระ
คริสต์มากขึ้น เราก็เข้าใจพระประสงค์ของ
พระเจ้าดียิ่งขึ้นด้วย 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 12,13 ทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์
เป็นพระเจ้าในชีวิตของตนจะบังเกิดใหม่ฝ่าย
วิญญาณ พวกเราจะได้รับชีวิตใหม่จากพระ
เจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  
 การบังเกิดใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงเราจาก

ภายใน โดยเปลี่ยนท่าที ความปร ารถนา 
และแรงจูงใจของเรา  
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 เมื่อเราเกิดมาโดยทางร่างกายนั้นเรา
กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพ่อ
แม่ (1:13) เมื่อเราบังเกิดใหม่จากพระเจ้า
เราก็มีชีวิตฝ่ายวิญญาณและเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัวของพระเจ้า (1:12) 
 เราเคยทูลขอพระเยซูคริสต์ให้สร้างเรา

เป็นคนใหม่หรือไม่ ? การ เริ่มต้นใหม่ใน
ชีวิตเป็นไปได้สําหรับทุกคนที่เชื่อในพระ
เยซูคริสต์ 
 

การตอบสนอง  
 เราได้รู้จักพระลักษณะ อะไรของพระเยซู

จากพระธรรมตอนนี้บ้าง 
 พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างเรา เปล่ียน - 

แปลงเรา ให้ความสว่างกับเรา 
 พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นเหมือน

พระองค์ เป็นบุคคลที่สะท้อนค วามสว่าง
ของพระเจ้าให้กับโลกนี้ ให้ทั้งเพื่อน ญาติ
พี่น้องของเรา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานให้เราเปล่ียนแปลงเหมือน

พระองค์มากขึ้นทุกวัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 
________________________________
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ชีวิตใหม ่วันที่ 2  
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 1:29-51 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี เอเฟซัส 2:8-9  
8ด้วยว่าซึง่เราทัง้หลายรอดนัน้กร็อดโดย
พระคณุเพราะความเชือ่  และมิใช่โดย
ตวัเราทัง้หลายกระท าเอง  แต่พระเจ้า
ทรงประทานให้  
9 ความรอดนัน้จะเนือ่งด้วยการกระท าก็
หามิได้  เพือ่มิให้คนหนึง่คนใดอวดได้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 1:29-51  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รู้จักพระเยซูมากถึงขนาดที่จะ
สามารถ กล่าวได้ว่ าเป็นสาวกของพระเยซู
คริสต์หรือไม่? 
________________________________
_____________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 29          แกะจะถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชา  
ในพระวิหารทุกเช้าเย็น (อพย. 29:38-42) 
 อิสยาห์ 53:7 พยากรณ์ว่าพระมาซีฮา ผู ้

รับใช้ของพระเจ้าจะถูกนําไปฆ่า  เหมือน
แกะเหล่านั้น หากต้องการลบล้างหนี้บาป
ของมนุษย์ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลก และ    
พระเจ้าเองทรงเป็นผู้จัดหาเคร่ืองบูชานั้น 
 

 ความบาปของโลกถูกลบล้างไปเมื่อ    
พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เป็นเคร่ืองบูชา
อันสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้บาปของเราจึงได้  
รับการอภัย (1 คร. 5:7)  
 “บาปของโลก ” หมายถึงบาปของทุกคน 

บาปของเราแต่ละคน พระเยซูคริสต์ชําระ
ล้างหนี้บาปทุกคนด้วยความตายของ
พระองค์  
 

ข้อ 46 นาซาเร็ธเป็นถิ่นที่ชาวยิวรังเกียจ
เน่ืองจากทหารรักษาการณ์ของโรมันตั้งฐาน
ทัพอยู่ที่นี่  
 บางคนคาดว่าคนนาซาเร็ธอาจจะมี      

ท่าทีห่างเหินหรือมี ชื่อเสียงไม่ดีใน      
ด้านศีลธรรมและศาสนา  นาธานาเอล    
จึงวิจารณ์อย่างรุนแรงเช่นน้ี  
 บ้านเกิดของนาธานาเอลอยู่ที่ คานา ห่าง

จากนาซาเร็ธไปประมาณ  6 กิโลเมตร 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 เป็นต้นไป  
พวกสาวกใหม่เหล่าน้ีได้กล่าวนามพระเยซู
ด้วยพระนามต่างๆ  เช่น พระเมษโปดกของ
พระเจ้า (1:36) รับบีหรืออาจารย์ (1:38) 
พระมาซีฮา (1:41) พระบุตรของพระเจ้า 
(1:49) และกษัตริย์ของอิสราเอล (1:49) เมื่อ
พวกเขารู้จักพระเยซูพวกเขาก็ยิ่งชื่นชม
พระองค์มากขึ้น  



หน้าที่  10 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 ยิ่งเราใช้เวลาทําความรู้จักพระองค์มาก
ขึ้นเท่าใด เราก็จะเข้าใจพระองค์และรัก
พระอง ค์มากขึ้น เท่านั้น ตอนแรกเราเข้า
มาเชื่อพระองค์เพราะคําสอนแต่ในที่สุด
เราจะ รู้จักพระองค์ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้า  
 แม้คําพูดของพวกสาวกจะเปล่ียนไปเพียง

ในเวลาไม่กี่วัน แต่กว่าพวกเขาจะรู้จัก
พระเยซูอย่างแท้จริงก็อีกสามปีต่อมา (กจ.
2) ส่ิงที่พวกเขาพูดออกมาอย่างง่ายดาย
นัน้จะกลายเป็นจริงด้วยประสบการณ์  
 

การพูดถึงความเชื่อนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ  
แต่ความรักที่มีต่อพระคริสต์อย่างลึกซึ้ง 

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ 
 

ตอบสนอง 
 เรามีประสบการณ์กับพระองค์ เพียงไร ? 

คําสอนที่พระเยซูตรัสที่เรารู้นั้นได้เป็นจริง
ในชีวิตเราหรือไม่ ? 
 มีคําตรัสไหนของพระเยซูคริสต์บ้างที่ได้

กลายเป็นชีวิตของเราแล้ว? 
_______________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นํา       

คําสอนของพระเยซูให้เป็นจริงในชีวิต     
ของเรา ดังนั้นให้เราทูลเชิญพระวิญญาณ-
บริสุทธิ์ทรงนําพระวจนะของพระเจ้าจะ
เป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้นทุก ๆ วัน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________
_______________________________ 
 

***หมายเหตุ  พระมาซีฮา คือพระผู้ไถ่ที่
ชาวยิวผู้ซื่อสัตย์ทั่วโลกรอคอย  พระมาซีฮา
จะเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดซ่ึงพระเจ้า
ทรงสัญญาว่าจะทรงครองราชย์ตลอดกาล 
พระเยซูคือพระมาซีฮาที่พระเจ้าทรงส่งมา
เป็นพระผู้ไถ่แต่ชาวยิวไม่ยอมรับ เพราะเขา
วาดภาพว่า พระมาซีฮาต้องมาในสภาพ
กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล ะจะมาช่วยเขาให้พ้น
จากอํานาจของกรุงโรม แต่พระเยซูคริสต์มา
เป็นพระผู้ไถ่ไม่เพียงแต่คนอิสราเอล แต่   
ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้พ้นจาก
พันธนาการของความบาป 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
... ....... ................................................... ........................................................... 
.......................................................... .......................................................... 
..................... ..... .. ............................. .......................................................... 



บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  11 

ชีวิตใหม ่วันที่ 3  
วันที่ ___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____  

ยอห์น บทที่ 2 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี เอเฟซัส 2:8-9  
8ด้วยว่าซึง่เราทัง้หลายรอดนัน้กร็อดโดย
พระคณุเพราะความเชือ่  และมิใช่โดย
ตวัเราทัง้หลายกระท าเอง  แต่พระเจ้า
ทรงประทานให้  
9 ความรอดนัน้จะเนือ่งด้วยการกระท าก็
หามิได้  เพือ่มิให้คนหนึง่คนใดอวดได ้

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 2 ช้า ๆ 2 รอบ 
ให้เราทบทวนว่า เราเคยทูลขอพระเจ้า
อะไรบ้าง และพระเจ้าตอบเราอย่างไร ทุกครั้ง 
ที่พระองค์ทรงตอบนั้น ตรงตามความคิด  
เราหรือไม่? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4     มารีย์คงไม่ได้ขอให้พระเยซูทําการ
อัศจรรย์ เธอคงเพียงหวังว่าพระองค์จะช่วย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้และหาเหล้าองุ่น
มาให้เน่ืองจากเชื่อกันว่าโยเซฟสามีของ     
มารีย์เสียชีวิตแล้ว ดังนั้นเธอจึงจะขอให้     
ลูกชายช่วยเหลือในยามที่มีปัญหา  
 

 คําตอบของพระเยซูเข้าใจยาก แต่นั่น
อาจจะเป็นจุดสําคัญ แม้มารีย์จะไม่ เข้าใจ
ว่าพระเยซูทําอะไร แต่เธอก็วางใจว่า
พระองค์จะทําในส่ิงที่ถูกต้องเหมาะสม  
 

เมื่อผู้เชื่อในพระเยซ ู
เผชิญสถานการณ์ที่ตนไม่เข้าใจ 

ก็ต้องเชื่อวางใจต่อไปว่า 
พระองค์จะทรงคลี่คลายปัญหาอย่างดีทีสุ่ด 

 

ข้อ 15,16 พระเยซูทรงโกรธพ่อค้าแม่ค้า
เพราะพวกเขาเอาเปรียบคนที่มานมัสการ
พระเจ้า  
 ความโกรธที่ควบคุมไม่ได้กับความ       

ไม่พอใจอย่างชอบธรรมนั้นแตกต่างกัน 
แต่ทั้งสองก็ถือว่าเป็นความโกรธ เราต้อง
ระมัดระวังในการแสดงความโกรธ เรา
โกรธได้เมื่อเห็นส่ิงที่ไม่ยุติธร รมหรือ  
ความบาป แต่เราไม่ควรโกรธเพราะความ
ขัดแย้งส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ  
 พระเยซูหวดแส้และไล่คนแลกเงิน      

ออกจากวิหาร พระองค์เป็นแบบอย่าง    
ให้เราจัดการกับคนบาปด้วยความรุนแรง
อย่างนั้นหรือ ? 
 พระเจ้าประทานสิทธิอํานาจให้บางคน แต่

ไม่ใช่ทุกคน ตัวอย่างเช่นตํารวจสามารถ
ใช้อาวุธจับกุมผู้ทําผิด ศาลมีสิทธิอํานาจ
ในการคุมขัง แต่คนทั่วไปไม่มีสิทธิอํานาจ
เช่นนี้  



หน้าที่  12 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 พระเยซูก็มีสิทธิอํานาจที่เราไม่มี เราควร
ดําเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ แต่เราก็     
ไม่ควรใช้สิทธิอํานาจของพระองค์มาใช้  
ในส่วนที่พระองค์ไม่ได้ประทานให้แก่เรา 

 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 5  
 มารีย์ยอมให้พระเยซูตัดสินใจทําสิ่งต่างๆ 

เธอรู้ดีว่าบุตรของเธอไม่เพียงเป็นมนุษย์ 
แต่เป็นพระบุตรของพระเจ้า  
 เมื่อเรานําปัญหาของเราไปหาพระคริสต์ 

เราอาจจะคิดเอาเองว่า  พระองค์ควร
แก้ปัญหานี้อย่างไร แต่พระองค์อาจจะมี
วิธีการแก้ปัญหาต่างจากเราอย่างหน้ามือ
เป็นหลังมือ เราควรยอมจํานนเหมือน    
มารีย์และให้พระองค์จัดการแก้ปัญหาด้วย
วิธีที่พระองค์เห็นว่าดีที่สุด 
 

ตอบสนอง 
 เราได้นําปัญหาอะไรไปหาพระเยซู     

หรือไม่ ? และเราคาดหวังให้พระองค์  
ทรงตอบอะไรเรา บางครั้งพระองค์อาจจะ
ไม่ได้ตอบตามความต้องการของเรา 
 ให้เรายอมให้พระองค์ ตอบตามที่พระองค์

ทรงเห็นว่าเหมาะสมเถิด  คําตอบของ
พระองค์จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุด เพราะ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคย
ผิดพลาดเลย 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าตามพระธรรม

สดุดี 84:11ที่ว่า “เพราะพระเจ้าทรงเป็น
ดวงอาทิตยแ์ละเป็นโล่  พระองคท์รง
ปูนความชอบและเกียรติ  พระเจ้ามิได้
ทรงหวงของดีอนัใดไว้เลย  จากบุคคล
ผูเ้ดินอย่างเทีย่งธรรม” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  13 

ชีวิตใหม ่วันที่ 4 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 3:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ยอห์น 3:16  
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลก  จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ 
เพือ่ทุกคนทีว่างใจใ นพระบุตรนัน้จะ    
ไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรนัดร”์ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 3:1-21  
ช้า ๆ 2 รอบ 
เราเรียนรู้อะไรจากการที่นิโคเดมัสมาหา  
พระเยซูเป็นการส่วนตัว? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3         นิโคเดมัสรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
อาณาจักรของพระเจ้า ? 
 พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าเองจะปกครอง

อาณาจักรน้ัน จะทรงฟื้นฟูอาณาจักรขึ้น
บนโลกและรวบรวมคนของพระเจ้าเข้ามา 
พระเยซูสําแดงให้ฟาริสีผู้อุทิศตนเห็น     
ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงทั้งโลกนี้ 
(3:16)  
 
 
 

 ไม่ใช่แค่ชาวยิวเท่านั้ น นิโคเดมัสจะไม่มี
ส่วนในอาณาจักรน้ันถ้าเขาไม่บังเกิดใหม่ 
(3:5)  
 นี่เป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ

อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
ไม่ใช่เรื่องของชนชาติหรือเชื้อชาติ ผู้ที่    
จะเข้าอาณาจักรน้ันได้ต้องกลับใจและ
บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ  
 ภายหลังพระเยซู สอนว่าอาณาจักรของ

พระเจ้าได้เร่ิมต้นขึ้นแล้วในใจของผู้เชื่อ 
(ลก.17:21) อาณาจักรน้ีจะปรากฏอย่าง
สมบูรณ์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง
เพื่อพิพากษาโลกและขจัดความชั่วร้าย
ออกไปตลอดกาล (วว.21,22) 

ข้อ 14 ,15 สมัยที่ชนอิสราเอลเดินทาง
วนเวียนในถิ่นกันดารพระเจ้า ปล่อยให้ งูมา
กัดเขาเพราะพวกเขาที่มีท่าทีกบฏ แต่คนที่
กําลังจะตายเพราะพิษงูจะหายได้ถ้าเขาเชื่อ
ฟังพระเจ้าโดยมองไปที่งูทองสัมฤทธิ์ และ
โดยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพวก
เขาเมื่อมองดูรูปงูนั้น (ดู กดว.21:8,9)  
 

ในท านองเดียวกัน 
เราเองก็ได้รับความรอดเมื่อมองดูที่พระเยซ ู

และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเรา  
พระเจ้ามีหนทางให้เรารอดตายจากพิษบาป 

 
 



หน้าที่  14 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
นิโคเดมัสมาหาพระเยซูเป็นการส่วนตัว     
ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถส่งผู้ช่วยมาแทนก็ได้  
 นิโคเดมัสต้องการมาตรวจสอบพระเยซู

ด้วยตนเองเพื่อแยกแยะว่าส่ิงที่ได้ยินมา
นั้นเป็นความจริงหรือข่าวลือ  
 เขาอาจจะกลัวว่าเพื่อนๆ ฟาริสีจะไม่พอใจ 

ที่เขามาหาพระเยซู เขาจึงมาหาพระองค์
ตอนกลางคืน  ภายหลังเมื่อนิโคเดมัส
เข้าใจแล้วว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา เขา
ก็กล่าวปกป้องพระเยซูอย่างกล้าหาญ 
(7:50,51)  
 เราเองก็ควรเป็นเหมือนนิโคเดมัสที่มา

พินิจพิจารณาดูพระเยซูด้วยตนเอง คน
อื่นมาทําแทนเราไม่ได้ จากนั้นเมื่อเราเชื่อ
แล้วว่าพระองค์เป็นดังที่พระองค์กล่าว
จริงๆ เราก็จะสามารถเป็นพยานเพื่อ
พระองค์ได้อย่างกล้าหาญ 

 
ตอบสนอง 
 เราได้มาหาพระเยซูเป็นการส่วนตัวแล้ว

หรือยัง ? 
 การเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องความสัมพันธ์  

ส่วนตัวของเรากับพระเจ้า เราไม่สามารถ  
สัมพันธ์ผ่านทางคนอ่ืนได้ แม้จะเป็นพ่อ
แม่ หรือ พี่เล้ียงของเราก็ตาม 
 
 

 แม้เราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็ยังต้อง
สัมพันธ์กับพระองค์อีกต่อไป ให้เราตั้งใจ
ที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการเฝ้า
เด่ียวทุกวัน 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดี 27: 4  ที่ว่า “ ข้าพเจ้า
ทูลขอสิง่หนึง่จากพระเจ้า  ซึง่ข้าพเจ้า
จะเสาะแสวงหาเสมอ  คือที ่ข้าพเจ้าจะ
ได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า   ตลอด
วนัเวลาชัว่ชีวิตของข้าพเจ้า  เพือ่จะดู
ความงามของพระเจ้า  และเพือ่จะพินิจ
พิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์” 
คือทูลขอที่เราจะรู้จักพระเจ้าและลึกซึ้งกับ
พระองค์มากขึ้น  และติดสนิทกับพระองค์
ตลอดไป 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________
_______________________________ 

 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  15 

ชีวิตใหม ่วันที่ 5  
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____  

ยอห์น บทที่ 3:22-36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ยอห์น 3:16  
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลก  จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ 
เพือ่ทุกคนทีว่างใจในพระบุตรนัน้จะ    
ไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรนัดร”์ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 3:22-36  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านยอมรับว่า “พระเยซูคือใคร ” ในชีวิต
ส่วนตัวของท่าน? 
________________________________
_______________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27 ทําไมยอห์นผู้ให้บัพติสมาจึงยังให้
บัพติสมาอยู่ทั้ง  ๆที่พระเยซูก็ปรากฏพระองค์
แล้ว ทําไมเขาไม่ไปเป็นสาวกของพระองค์ ? 
 ยอห์นอธิบายว่าพระเจ้ามอบหมายงาน  

ให้เขาทํา เขาจะทํางานนั้นต่อไปจนกว่า
พระองค์จะเรียกเขาไปทําอย่างอื่น  
 เป้าหมายหลักของยอห์นคือชี้ให้คนมอง

ไปที่พระคริสต์ แม้ว่าพระเยซูจะเร่ิมทํา
พันธกิจของพระองค์แล้ว ยอห์นก็ยั งคง
สามารถนําคนไปหาพระองค์ได้ 
 

ข้อ 30 การที่ยอห์นเต็มใจจะให้ตนเองมี
ความสําคัญด้อยลงนั้นแสดงถึงการถ่อมตน
อย่างยิ่ง ศิษยาภิบาลและผู้นําคริสเตียนอาจ
พลั้งเผลอไปให้ความสนใจความสําเร็จใน
พันธกิจมากกว่าพระเยซูคริสต์ เราต้องระวัง
ภัยจากคนที่เน้นความสําเร็จของตนมากกว่า
ความสําเร็จของอาณาจักรของพระเจ้า 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31-35  คําพยานของพระเยซูเชื่อถือได้
เพราะพระองค์มาจากสวรรค์และพูดถึงสิ่งที่
พระองค์ได้เห็นบนสวรรค์ ถ้อยคําของ
พระองค์ก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเอง  
 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเร่ิมต้นด้วย

คําถามที่ว่า “พระเยซู คือใคร ” ถ้าเรา
ยอมรับว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้เผยพระ
วจนะหรืออาจารย์ เราก็กําลังปฏิเสธคํา
สอนของพระองค์ เพราะพระเยซูตรัสว่า
พระองค์ ทรง เป็นพระบุตรของพระเจ้า 
และพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า  
 หัวใจของพระกิตติคุณยอห์น  คือ ความ-

จริงที่ว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของ
พระเจ้า พร ะผู้ช่วยให้รอดผู้ดํารงอยู่เมื่อ
สรรพส่ิงเริ่มต้นขึ้นและจะดํารงอยู่ตลอด  
ไปเป็นนิตย์  
 ความจริงอันเปี่ยมไปด้วยพลังนี้เชื้อเชิญ

เราให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตอยู่
ในพระองค์ตลอดไป  



หน้าที่  16 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

เมื่อเราเข้าใจว่าพระองค์คือใคร  
เราก็จะเชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสด้วย 

 
ตอบสนอง 
 พี่น้องครับ พื้นฐานสําคัญของเราที่เป็น  

คริสเตียนนั้น คือการยอมรับพระเยซูเป็น
เจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิต    
ของเรา 
 พระเยซูเป็นเหมือนประตูที่เราต้องผ่าน

ก่อนที่เราจะพบคลังสมบัติที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ง
เป็นคลังสมบัติแห่งพระพร คลังสมบัติ
แห่งการรับใช้ คลังสมบัติแห่งก ารสนิท -
สนมกับพระเจ้า 
 ให้เรามั่นใจว่า พระเยซูนั้นเป็นองค์พระผู ้-

เป็นเจ้าและจอมเจ้านายของเรา 
 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระองค์

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์       
แต่เพียงผู้เดียว พระองค์คือจอมเจ้านาย 
ที่ข้าพระองค์คือทาสของพระองค์ตลอดไป 
อาเมน” 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  17 

ชีวิตใหม่ วันที่ 6 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 4:1-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 10:9-10 
9 คือว่าถ้าท่านจะรบัด้วยปากของท่านว่า  
พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า  และ
เชือ่ในจิตใจว่า  พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์
ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย  ท่านจะรอด 
10ด้วยว่า  ความเชือ่ด้วยใจกน็ าไปสู่
ความชอบธรรม  และการยอมรบัสจัจะ
ของพระเจ้าด้วยปากกน็ าไปสู่ความรอด 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 4:1-30  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้รับ “น้ําแห่งชีวิต ” จากพระเยซูแล้ว
หรือยัง น้ําน้ันได้ทําให้ชีวิตของท่าน
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 4 หลังจากที่อาณาจักรเหนือและเมือง
หลวงคือสะมาเรียพ่ายแพ้ให้แก่พวกอัสซีเรีย
อย่างยับเยิน ช าวยิวจํานวนมากก็ถูกกวาด
ต้อนไปอัสซีเรีย  
 

 และพวกอัสซีเรียได้นําชาวต่างชาติเข้า   
มาตั้งถิ่นฐานและช่วยรักษาความสงบ 
(2พกษ .17:24) คนยิวที่ยังเหลืออยู่ ก็ได้
แต่งงานกับคนต่างชาติเหล่านี้และทําให้
เกิดลูกผสม ซึ่งชาวยิวในอาณาจักรใต้ถือ
ว่าลูกผสมนี้ไม่บริสุทธิ์ และชาวยิวแ ท้
เกลียดชังลูกผสมเหล่าน้ีและเรียกพวกเขา
ว่าชาวสะมาเรีย เนื่องจากพวกเขารู้สึก   
ว่าคนเหล่าน้ีทรยศต่อชาวยิวด้วยกันและ   
ต่อประเทศชาติ  
 ชาวสะมาเรียได้ตั้งศูนย์กลางการสถาน -

นมัสการขึ้นอีกแห่งหนึ่งบนภูเขาเกริซิม
(4:20) ควบคู่กับพระวิหารที่เยรูซาเล็ม 
แต่สถานนมัสการนี้ ก็ถูกทําลายเมื่อ
ประมาณ 150 ปีก่อน  
 ปกติชาวยิวพยายามหลีกเล่ียงการ      

เดินทางผ่านสะมาเรีย แต่พระเยซู        
ไม่จําเป็นต้องทําตามความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมดังกล่าว ดังนั้นพระองค์จึง   
ผ่านเข้าไปยังสะมาเรีย 
 

ข้อ 10  “น ้าแห่งชีวิต ” ที่พระเยซูตรัส
หมายถึงอะไร? 
 พันธสัญญา เดิมหลายข้อพูดถึงความ -

กระหายหาพระเจ้าเหมือนกระหายหาน้ํา 
(สดด .42:1; อสย .55:1; ยรม .2:13; 
ศคย .13:1)และเรียกพระเจ้าว่าเป็นน้ําพุ
แห่งชีวิต (สดด.36:9)  



หน้าที่  18 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 การที่พระเยซูบอกว่าจะประทานนํ้าซึ่ง    
ให้ชีวิตที่สามารถดับความกระหายหา   
พระเจ้าให้เราได้ เท่ากับกําลังอ้างว่า
พระอง ค์คือพระมาซีฮา เพราะมีเพียง   
พระมาซีฮาเท่านั้นที่สามารถ เติม เต็ม
ความปรารถนาฝ่ายจิตวิญญาณได้  
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 15  
 ผู้หญิงคนน้ีเข้าใจผิดว่าเธอได้รับน้ําจาก

พระเยซูแล้วจะไม่ต้องกลับมาตักน้ําที่   
บ่อนี้อีก เธอสนใจส่ิงที่พระเยซูพูดเพราะ
คิดว่าชีวิตจะสะดว กสบายขึ้น แต่ถ้าเป็น
เช่นนั้นคนก็คงรับพระเยซูด้วยเหตุผล      
ที่ผิด  
 

พระเยซูไม่ได้มาเพื่อ 
ขจัดอุปสรรคทั้งหมดออกไปจากชีวิตของเรา  
แต่มาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราจากภายใน 

และให้ก าลังแก่เราในการแก้ปัญหาต่างๆ  
จากมุมมองของพระเจ้า 

 
ตอบสนองและอธิษฐาน 
 การเปล่ียนแปลงชีวิต ต้องใช้เวลา และ

ต้องไม่รีบร้อน ให้เราอดทนในการเปล่ียน-
แปลงจากภายในจนเราเป็นผู้ใหญ่ใน    
พระคริสต์ เพื่อเราจะเผชิญปัญหาทุก -
อย่างได้ด้วยความมั่นคงและด้วยกําลัง
ที่มาจากพระเจ้า 

 ชีวิตด้านใดของเราบ้างที่ต้องการ  การ
เปล่ียนแปลง?____________________ 
_______________________________
_______________________________ 
 อธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงสอนเรา ให้เรา

เปล่ียนแปลงและเข้าใจการเปล่ียนแปลง
นั้น เพื่อเราจะสามารถช่วยผู้อื่นในการ
เปล่ียนแปลงแบบเราได้ 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________
_______________________________ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  19 

ชีวิตใหม่ วันที่ 7   
วันที ่___ เดือน ______ ปี ค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 4:31-54 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 10:9-10 
9 คือว่าถ้าท่านจะรบัด้วยปากของท่านว่า  
พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า  และ
เชือ่ในจิตใจว่า  พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์
ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย  ท่านจะรอด 
10ด้วยว่า  ความเชือ่ด้วยใจกน็ าไปสู่
ความชอบธรรม  และการยอมรบัสจัจะ
ของพระเจ้าด้วยปากกน็ าไปสู่ความรอด 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 4:31-54  
ช้า ๆ 2 รอบ 
อะไรที่แสดงว่า ท่านเชื่อพระเจ้า และเชื่อฟัง
พระองค์?_________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 34 อาหารที่พระเย ซูตรัสคืออาหา รฝ่าย
วิญญาณ ซ่ึงไม่ได้หมายถึงแ ค่การศึกษา  
พระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการไปโบสถ์
เท่านั้นแต่ยังมาจากการทําตามพระประสงค์
ของพระเจ้าและมีส่วนช่วยให้พระราชกิจ  
การไถ่ของพระองค์สําเร็จครบถ้วน 
 

 เราไม่เพียงได้รับการหล่อเล้ียงจากการรับ
ส่ิงต่างๆ เท่านั้น แต่จา กการทําส่ิงต่างๆ 
ถวายพระเจ้าด้วย  

ข้อ  46,47 ข้าราชการผู้น้ีอาจทํางานรับใช้  
เฮโรด เขาเดินทางประมาณ 32 กิโลเมตร  
มาหาพระเยซูและเรียกพระองค์ว่า “ท่านเจ้า
ข้า” เท่ากับถ่อมตัวลงต่ํากว่าพระเยซูทั้งๆ ที่
เขามีอํานาจทางกฏหมายเหนือพระองค์ 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 50  
 ข้าราชการผู้น้ีไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระเยซู

สามารถรักษาได้เท่านั้น แต่เขายังทําตาม
เมื่อพระเยซูส่ังให้เขากลับบ้าน ซึ่งเป็นการ
กระทําที่สําแดงความเชื่อของเขา  
 การพูดว่าเราเชื่อว่าพระเยซูจะช่วยจัดการ

กับปัญหาของเรานั้นยังไม่พอ เราต้อง
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้ น
ด้วย  
 เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยในส่ิงที่

จําเป็นหรือช่วยแก้ปัญหา เราต้องดําเนิน
ชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเยซูสามารถทํา
ส่ิงที่พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทําได้ 
 

ตอบสนอง 
 น่าประทับใจสําหรับการตอบสนองของ

ข้าราชการผู้น้ีอย่างยิ่งที่เชื่อฟังพระเยซู
และเขาก็ได้รับคําตอบอย่ างคุ้มค่ากับการ
เชื่อฟังนี้ 



หน้าที่  20 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เรามีปัญหาอะไรที่ต้องการการช่วยเหลือ
จากพระเจ้าหรือไม่ ?______________ 
_______________________________
_____________________________ 
 ขอให้ตัวอย่างของข้าราชการคนนี้สอนเรา 

ให้เรามีชีวิตที่มีความเชื่อและมีความ    
เชื่อฟังมากขึ้น เพื่อเ ราจะดําเนินชีวิต
อย่างอัศจรรย์  และได้รับคําตอบจาก    
พระเจ้าอย่างอัศจรรย์เช่นเดียวกันด้วย 
 

อธิษฐาน 
 พระนามหนึ่งของพระเยซูคริสต์คือ  
“ทีป่รกึษามหศัจรรย ์พระเจ้าผูท้รง 
มหิทธิฤทธิ ์พระบิดานิรนัดร ์ 
องคส์นัติราช” (อสย.9:6) 
 อธิษฐานให้พระนามของพระเยซูน้ี       

เป็นประ สบการณ์ในชีวิตของเรา คือ ให้
เราพบพระเยซูในการอัศจรรย์ ในฤทธิ์ -
เดช ในสันติสุขแห่งชีวิตเราเสมอ และ 
ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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..............................................................................



บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  21 

ชีวิตใหม่ วันที่ 8 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 5:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 10:9-10 
9 คือว่าถ้าท่านจะรบัด้วยปากของท่านว่า  
พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า  และ
เชือ่ในจิตใจว่า  พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์
ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย  ท่านจะรอด 
10ด้วยว่า  ความเชือ่ด้วยใจกน็ าไปสู่
ความชอบธร รม  และการยอมรบัสจัจะ
ของพระเจ้าด้วยปากกน็ าไปสู่ความรอด 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 5:1-18   
ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่อพระเจ้ าทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา
นั้น ท่านคิดว่า พระเจ้ากําลังจะสอนหรือตรัส
อะไรกับท่านบ้าง? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 10  ตามกฎของพวกฟาริสี นั้น การแบก
ที่นอนในวันสะบาโตถือว่าเป็นการทํางาน  
ซึ่งขัดกับบทบัญญัติ  
 

 การแบกที่นอนไม่ได้ละเมิดบทบัญญัติ -
เดิม แต่ละเมิดการตีความบทบัญญัติของ
พวกฟาริสีในข้อที่ว่า “จงระลึกถึงวนั   
สะบาโต ถือเป็น วนับริสุทธิ ์ ” (อพย . 
20:8) นี่เป็นหนึ่งในกฎหลายร้อยข้อที่
พวกฟาริสีเพิ่มเติมเข้าไปในบทบัญญัติ
ของพันธสัญญาเดิม 

 
ข้อ 16 พวกผู้นําชาวยิวได้เห็นพระเยซู     
ทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในการรักษา โรค
และได้เห็นพระองค์ทําส่ิงที่ขัดต่อบทบัญญัติ
ด้วย พวกเขาไม่สนใจการอัศจรรย์ แต่      
พุ่งความสนใจไปที่การละเมิดบทบัญญัติ  
เพราะพวกเขาเห็นว่ากฎสําคัญกว่าการ
อัศจรรย์  
 

พระเจ้าพร้อมจะท างานในชีวิตของเรา  
แต่เราสามารถปิดกั้น 

การอัศจรรย์ของพระองค ์ด้วยมุมมองแคบๆ  
เกีย่วกับวิธีการท างานของพระเจ้า 

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 14  
 ชายคนนี้เป็นง่อยหรืออัมพาตมานาน 

แล้วอยู่ๆ เขาก็เดินได้นี่เป็นการอัศจรรย์   
ที่ยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตเขายังต้องการการ -
อัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก นั่นคือได้รับการ
อภัยโทษบาป  
 



หน้าที่  22 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เขายินดียิ่งนักที่ร่างกายหาย ป่วย แต่ที่
สําคัญกว่านั้นคือเขาต้องละทิ้งบาปในชีวิต
ของตนแล้วหันมารับการอภัยโทษ      
จากพระเจ้าเพื่อจิตวิ ญญาณของเขา      
จะหายป่วย การอภัยโทษจากพระเจ้าเป็น
ของขวัญชิ้นสําคัญที่สุดเท่าที่เราได้รับ  

 
ตอบสนอง 
 นอกเหนือจากการอัศจรรย์และคําตอบที่

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานข องเรานั้น 
พระองค์ทรงต้องการสอนอะไรบางอย่าง
กับเรา เพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
มากขึ้น 
 ให้เราทบทวนว่า ครั้งสุดท้ายที่พระเจ้า

ช่วยเหลือเราหรือตอบคําอธิษฐานของเรา
นั้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรหรือ
สอนอะไรสําหรับชีวิตของเราหรือไม่? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็น

ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เพื่อเราจะ
ได้รับใช้พระองค์มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ถวายพระสิริแด่พระองค์ และเพื่อเราจะ
สามารถเป็นพระพรต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  23 

ชีวิตใหม่ วันที่ 9   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 5:19-47 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฮีบรู 11:1 
ความเชือ่คือความแน่ใจในสิ่ งทีเ่ราหวงั
ไว้  เป็นความรูสึ้กมัน่ใจว่า  สิง่ทีย่งัไม่ได้
เหน็นัน้มีจริง 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 5:19-47  
ช้า ๆ 2 รอบ 
บางครั้ง การที่ท่านเป็นคริสเตียนอาจจะมี
คนเข้าใจผิดและมีอคติได้ ท่านรู้สึกอย่างไร
เมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้?_____________ 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 ชีวิตนิรันดร์หมายถึงชีวิตที่อยู่กับ
พระเจ้าตลอดไป  
 ชีวิตนิรันดร์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเรา ต้อน รับ

พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา ในขณะน้ันเองชีวิตใหม่ก็เร่ิมต้นใน   
ตัวเรา (2คร.5:17) 
 นี่เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน เราจะยังต้อง   

ตายฝ่ายร่างกาย แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จ
กลับมาอีกครั้งร่างกายของเราจะเป็น
ขึ้นมาใหม่และมีชีวิตอยู่ตลอดไป  
 

ข้อ 29 คนที่ต่อต้านพระคริสต์ก็จะเป็นขึ้น   
อีกครั้งเช่นกัน แต่เพื่อฟังคําพิพากษาจาก
พระเจ้าและถูกลงโทษโด ยถูกแยกจาก
พระองค์ตลอดไป  
 คนเหล่านี้คือคนที่อยากดําเนินชีวิต      

บนโลกนี้ ไม่สนใจพระเจ้า และมองว่า
ความตายคือจุดจบ  
 แท้จริงแล้วความตายไม่ใช่จุดจบที่แท้จริง

แต่ยังมีการพิพากษาที่ต้องเผชิญอีก  
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 41  
 เราต้องการการสรรเสริญจากใคร พวก

ผู้นําทางศาสนาชอบที่ พวกเขามีสิทธิ
พิเศษในอิสราเอลแต่การเห็นชอบจาก
พวกเขาไม่มีความหมายอะไร 
 สําหรับพระเยซู พระองค์ ทรง สนใจแต่  

การยอมรับของพระเจ้าเท่านั้น  
 นี่เป็นหลักการที่ดีสําหรับเราด้วย แม้    

พระเจ้าเห็นชอบแล้วและคนอ่ืนจะไม่
เห็นชอบก็ตาม เราก็ควรจะพอใจ 
 

ตอบสนอง และ อธิษฐาน 
 เมื่อเราต้องเผชิญกับอคติ ความกดดันใน

ชีวิตอันเน่ืองจากการที่เราเป็นคริสเตียน 
เราไม่ต้องหวาดหวั่น เพราะแม้แต่พระ -
เยซูก็ยังต้องเผชิญ เราไม่ได้ปรารถนาการ
ยอมรับหรือคําสรรเสริญจากมนุษย์ แต่เรา
ต้องการให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 



หน้าที่  24 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 ท่านถูกกดดันในเรื่องอะไรบ้าง? 
_______________________________
_______________________________ 
 อธิษฐานเผื่อสถานการณ์นั้นให้เรา

สามารถผ่านไปได้ และให้เราผ่านได้อย่าง
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และให้เราได้
เรียนรู้ในสถานการณ์เช่นนี้ด้วย เพื่อเรา
จะสามารถหนุนใจพี่น้องเราเมื่อเขาต้อง
เผชิญแบบเราน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบทวนข้อพระคัมภีร์ท่องจ า 
เอเฟซัส 2:8-9  
8 ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น 
ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ   
และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระท าเอง   
แต่พระเจ้าทรงประทานให้  
9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระท า 
ก็หามิได้  เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ 
ยอห์น 3:16  
เพราะ ว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  
แต่มีชีวิตนิรันดร์ 
โรม 10:9-10 
9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า  
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   
และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์
ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด 
10 ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็น าไปสู่ความ  
ชอบธรรม  และการยอมรับสัจจะของพระเจ้า
ด้วยปากก็น าไปสู่ความรอด 
ฮีบรู 11:1 
ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้   
เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า   
สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  25 

ชีวิตใหม่ วนัที่ 10   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____  

สดุดี บทที่ 1 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฮีบรู 11:1 
ความเชือ่คือความแน่ใจในสิง่ทีเ่ราหวงั
ไว้  เป็นความรูสึ้กมัน่ใจว่า  สิง่ทีย่งัไม่ได้
เหน็นัน้มีจริง 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 1  ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่ออ่าน พระธรรมตอนนี้แล้ว ท่านจะดําเนิน 
ชีวิตอย่างไรในยุคสุดท้ายนี้? (ข้อ 4-6) 
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 3 
เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “การทุกอย่างซึง่
เขากระท ากจ็ าเริญขึ้น”  
 ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่เคย

ล้มเหลวหรือตกระกําลําบากและไม่ได้
หมายความว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดี 
ร่ํารวย และมีความสุขเสมอไป  
 ความเจริญรุ่งเรืองในพระคัมภีร์  

หมายความว่าเมื่อเรานําสติปัญญาของ
พระเจ้าไปใช้ ผลที่ เกิดขึ้น (ผลลัพธ์หรือ
ผลพลอยได้ ) จะเป็นผลดีและได้รับการ
ยอมรับจากพระเจ้า 
 

 ในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมน้ําและออกผล   
หอมหวาน เราเองก็ต้องซึมซับพระวจนะ
ของพระเจ้าและออกผลเป็นการกระทํา
และมีท่าทีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราจะ
เจริญรุ่งเรืองก็ต่อเมื่อเรามี พระวจนะของ
พระเจ้าในหัวใจ  
 

บทเรียนจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3    พระธรรมสองข้อน้ีมีความจริง
ประการหนึ่งคือยิ่งเราชื่นชมกับการสถิตอยู่
ของพระเจ้า เราก็ยิ่งเกิดผล ในทางกลับกัน
ยิ่งเรายอมให้คนที่หมิ่นประมาทพระเจ้ามี
อิทธิพลเหนือความคิดและทัศนคติของเรา 
เราก็ยิ่งออกห่างจากพระเจ้าผู้ท รงหล่อเล้ียง
ชีวิตของเรา 



หน้าที่  26 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เรายังต้องคบหาผู้ไม่เชื่อเพื่อเป็นพยาน
กับพวกเขา แต่เราต้องไม่ร่วมทําบาปหรือ
เลียนแบบพฤติกรรมบาปของคนเหล่าน้ี  
 

ถ้าเราต้องการความสิ้นหวัง 
ก็จงใช้เวลากับคนบาปที่หมิ่นประมาทพระเจ้า 

แต่ถ้าต้องการความสุขจากพระเจ้า  
จงผูกมิตรกับคนที่รักพระเจ้า 
และพระวจนะของพระองค ์

 

ตอบสนอง 
 ทบทวนว่า ใครมีอิทธิพลในชีวิตของเรา 

เมื่อเราจะทําอะไรสัก 1 ส่ิง เราเอาอะไร
เป็นหลัก เราฟังความเห็นของใคร? 
 ถ้าคนนั้น ไม่ใช่คนของพระเจ้าให้เราอยู่

ห่าง ๆ เขาจะดีหรือไม่ครับ? 
 ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ให้เรา

เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ วันนี้ดีหรือไม่ก่อนเราจะ
ทําอะไร ให้เรานิ่ง และกลับมาคิดวางแผน
ว่า พระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไรเก่ียว - 
กับเร่ืองนี้ และให้เราดําเนินตามนั้น? 

 
อธิษฐาน 
 ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวัน

อย่างมีสติปัญญาเพื่ออาณาจักรพระเจ้า 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  27 

ชีวติใหม่ วันที่ 11   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 6:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 10:17 
ฉะนัน้ความเชือ่เกิดขึ้นได้กเ็พราะ 
การได้ยิน  และการได้ยินเกิดขึ้นได้ 
กเ็พราะการประกาศพระคริสต ์

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 6:1-21 
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านบ้างในพระธรรม
ตอนนี?้__________________________ 
________________________________
______________________________ 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 5-7 เมื่อพระเยซูถามฟี ลิปว่ าจะซื้อ
อาหารจํานวนมากได้ ที่ไหน ฟี ลิปก็เร่ิมคิด
คํานวณค่าใช้จ่าย พระเยซูอยากจะสอนเขา
ว่าเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุด  
 เราอาจจํากัดพระราชกิจของพระเจ้า     

ในชีวิตเราได้โดยสรุปเอาเองว่าอะไร
เป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้  
 มีงานอะไรบ้างที่พระเจ้าต้องการให้เราทํา

แล้วเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้? อย่าให้การคิด
ประมาณการกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้น
เราจากการทํางานน้ัน  
 

 พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ได้ จงเชื่อ
วางใจในพระองค์ว่าจะทรงจัดเตรียมให้
เราอย่างเพียงพอ 

ข้อ 13 อาหารเหลือเป็นบทเรียนที่ดี คือ 
 พระเจ้าทรงให้อย่างเหลือเฟือเสมอ 

พระองค์ใช้ส่ิงที่เราถวายแด่พระองค์ ไม่ว่า
จะเป็นเวลา ความสามารถ หรือส่ิงที่เรามี 
แล้วพระองค์ก็ทวีคูณส่ิงเหล่านั้นให้มี
ประสิทธิผลมากขึ้นเกินกว่าที่เราจะคิดได้  
 

ถ้าเรายอมก้าวออกไปก่อน 
เพื่อให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราท าการต่าง ๆ  

พระองค์จะแสดงให้เราเห็นว่า 
เราสามารถช่วยขยายอาณาจักร 
ของพระองค์ได้มากเพียงไร 

 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ18,19 พวกสาวกหวาดกลัว และคิดว่า
เห็นผี ถ้าพวกเขาคิดถึงส่ิงที่พระเยซูได้ทํา
ก่อนหน้านี้ พวกเขาก็คงรับการอัศจรรย์ครั้ง
นี้ได้ พวกเขากลัวไม่คาดคิดว่าพระเยซูจะมา 
และไม่ได้เตรียมรับความช่วยเหลือจาก
พระองค์  
 ความเชื่อคือการคาดหวังว่าพระเจ้ าจะ

ช่วยเหลือเรา เมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยด้วย
ความคาดหวังเช่นนี้ เราก็จะเอาชนะความ
กลัวได ้

 



หน้าที่  28 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

ตอบสนอง  
 พี่น้องครับ เมื่อวานนี้เรากําลัง ทําอะไรอยู่ 

และ พระเจ้าตรัสกับท่านจาก QT วันนี้
อย่างไรบ้าง 
 ถ้าเป็นอุปสรรคการเงิน -  ให้เราวางใจว่า

พระเจ้าจะจัดเตรียมอย่างพอเพียง 
 ถ้าเป็นความขัดสน -  ให้เรากล้าทูลขอต่อ

พระองค ์
 ถ้าเป็นความกลัว -  ให้เรามีความหวังใน

พระเยซ ู
 
อธิษฐาน 
 พระนามหนึ่งของพระเจ้าคือ ยะโฮวาห์ -

ยเิรห์ พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม 
 พระเจ้าทรงจัดเตรียมส่ิงที่ดีให้กับลูกของ

พระองค์เสมอ 
 ให้เราร้องทูลขอส่ิงที่จําเป็นจากพระเจ้า 

พระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานเราอย่าง
แน่นอน เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  29 

ชีวิตใหม่ วันที่ 12   
วันที ่___ เดือน ______ ปี ค.ศ.____ 

ยอห์น บทที่ 6:22-59 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ โรม 10:17 
ฉะนัน้ความเชือ่เกิดขึ้นได้กเ็พราะ 
การได้ยิน  และการได้ยินเกิดขึ้นได้ 
กเ็พราะการประกาศพระคริสต ์

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 6:22-59 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ในความคิดของท่าน เมื่อคนหนึ่งจะเชื่อ   
พระเจ้า เขาเชื่อเอง หรือ พระเจ้าทรงนํา  
หรือทั้งสอง? (ข้อ 44) 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 44 พระเจ้าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ทําให้คนคนหนึ่งได้รับความรอด ไม่ใช่
มนุษย์  
 เมื่อใครสักค นเลือกที่จะเชื่อพระเยซู -

คริสต์ และให้ พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้ -
รอด เขาเพียงตอบสนองก ารทรงนําของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น พระเจ้าเป็น
ผู้ชักนําแล้วจากน้ันเขาจึงตัดสินใจว่าจะ
เชื่อหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่มีใครมาเชื่อ     
พระเยซูได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเขา 
 

ข้อ 51 พระเยซูจะให้เน้ือของพระองค์เป็น
อาหารแก่เราได้อย่างไรการกินอาหารซึ่งให้
ชีวิตหมายถึงการยอมรับพระคริสต์เข้ามาใน
ชีวิตและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ 
เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูได้โดย  

[1] เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ (สละเลือด
เน้ือของพระองค์) และเป็นขึ้นจากความตาย  

[2] อุทิศตัวในการใช้ชีวิต ตามที่พระองค์
ต้องการ คือยึดคําสอนของพระองค์เป็น แนว 
ทางดําเนินชีวิตและวางใจในพระวิญญาณ - 
บริสุทธิ์ที่จะประทานฤทธิ์อํานาจแก่เรา 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 28,29     ผู้แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าพระเจ้าประสงค์จะให้
พวกเขาทําอะไร  ศาสนาต่างๆ ในโลกพึ่ง
ความพยายามของมนุษย์ที่จะตอบคําถามนี้ 
แต่พระเยซูตรัสตอบสั้นๆ ง่ายๆ ว่าเราต้อง
เชื่อในผู้ที่พระเจ้าส่งมา  
 

การท าให้พระเจ้าพอพระทัย 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราท า  
แต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราเชื่อ  

ก้าวแรกคือเราต้องยอมรับว่าพระเยซ ู
ทรงเป็นผู้ที่พระองค์อ้างว่าเป็น  

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ 
พัฒนาการฝ่ายวิญญาณทุกดา้น 



หน้าที่  30 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 จงบอกพระเยซูว่า “พระองคท์รงเป็น
พระคริสต ์พระบุตรของพระเจ้าผูท้รง
พระชนมอ์ยู่ ” (มก .16:16) และดําเนิน
ชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อให้เป็นผู้พอพระทัย
พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา 

 
ตอบสนอง  
 เราได้ทําให้พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่ ? 

ไม่ใช่ที่เราพยายามทําดีสําหรับพระองค์ 
หรือพยายาม รับใช้พระองค์ แต่เป็นการ
เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
ส่งมา เพราะนี่คือศูนย์กลางของการเป็น  
คริสเตียนของเรา 
 พี่น้องครับ เราเชื่อวางใจพระองค์จริง ๆ 

หรือไม่? 
 ถ้าเช่นนั้น อะไรคือส่ิงที่บอกว่า เราเชื่อ

วางใจในพระเยซูจริง ๆ ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่ง

ชีวิต ทูลเชิญพระองค์เข้ามาในทุกส่วนใน
ชีวิตของเรา ให้เรามีประสบการณ์ความ
อิ่มในทุกส่วนของชีวิต โดยเฉพาะในส่วน
จิตวิญญาณของเรา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  31 

ชีวิตใหม่ วันที่ 13   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 6:60-71 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี 1 ยอห์น 1:9 
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา   
พระองคท์รงสตัยซื์อ่และเทีย่งธรรม   
กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา   
และจะทรงช าระเราให้พ้นจาก 
การอธรรมทัง้ส้ิน 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 6:60-71  
ช้า ๆ 2 รอบ 
มีบ้างไหม เมื่อท่านฟังคําสอนของพระเยซู
คริสต์ แล้วท้อแท้ใจ เมื่อเป็นเช่นน้ัน ท่านทํา
อย่างไร?__________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 66 ทําไมคําพูดของพระเยซูทําให้สาวก
หลายคนเลิกติดตามพระองค์  

[1] พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าพระเยซูไม่ใช่
พระมาซีฮาที่จะเป็นกษัตริย์ตามที่พวกเขา
คาดหวังไว้  

[2] พระองค์ไม่ยอมทําตามคําขอร้องที่
เห็นแก่ตัวของพวกเขา  

 

[3] พระองค์เน้นเรื่องความเชื่อไม่ใช่การ -
กระทํา  

[4] คําสอนของพระองค์เข้าใจยากและ   
บางคําก็ดูรุนแรงมาก  
 เมื่อเราเติบโตขึ้นในความเชื่อ เราอาจจะ

ถูกทดลองให้หันหลังกลับเพราะบทเรียน
ของพระเยซูน้ันยาก เราจะตอบสนองด้วย
กา รยอมแพ้ เมินเฉยต่อคําสอนบาง
ประการ หรือปฏิเสธพระคริสต์  
 แทนที่จะทําเช่นนั้นเราควรอธิษฐานขอให้

พระเจ้าสําแดงความหมายที่แท้จริงของ
คําสอน ช่วยให้เรานําคําสอนนั้นๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต และให้เรากล้าที่จะทํา
ตามความจริงของพระเจ้า 
 

ข้อ  67 สําหรับพระเยซูไม่มีทางสายกลาง 
เมื่อพระเยซูถามเหล่าสาวกว่าพวกเขาจะ
จากไปด้วยหรือ พระองค์แสดงให้เห็นว่า
พวกเขามีทางเลือกสองทาง คือยอมรับ
หรือไม่ก็ปฏิเสธพระองค์  
 พระเยซูไม่ได้พยายามผลักไสใครออกไป

ด้วยคําสอนของพระองค์ พระองค์
เพียงแต่ตรัสความจริงเท่านั้น ยิ่งผู้คนได้
ยินคําสอนที่แท้จริงของพระเยซูมาก
เท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งแบ่งเป็นสองพวก
อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น คือพวกหนึ่ง
แสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจและ
อยากจะเข้าใจมากขึ้น กับอีกพวกหนึ่ง
ปฏิเสธพระเยซูเพราะไม่ชอบส่ิงที่ได้ยิน 



หน้าที่  32 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

ข้อคิดและตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 70  
 บางคนตอบสนองต่อคําสอนของพระเยซู

ด้วยการละทิ้ งพระองค์ บางคนอยู่กับ
พระองค์และเชื่ออย่างจริงใจ และบางคน
ทําเหมือนยูดาส คืออยู่กับพระองค์และ
พยายามใช้พระองค์เพื่อหา ผลประโยชน์
ส่วนตน  
 ปัจจุบันนี้หลายคนละทิ้งพระเยซู บางคน

ก็แสร้งติดตามพระองค์ด้วยการไปโบสถ์
เพื่อฐานะทางสังคม เพื่อให้ครอบครัวและ
เพื่อนฝูงยอมรับ หรือเพื่อติดต่อธุรกิจ  
 

แต่การตอบสนองต่อพระเยซูนั้น 
แท้จริงแล้วมีเพียงสองทางเท่านั้น  

คือปฏิเสธพระองค ์
หรือไม่ก็ยอมรับพระองค ์

 เราตอบสนองต่อพระเยซูอย่างไร? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงเปิดตาใจ

ของเราให้เห็นความจริงของพระวจนะ
พระเจ้าที่เราจะสามารถนํามาใช้ในชีวิต
ของเราได ้

 ทูลขอพระเจ้าทรงนําเราได้พบพระเยซู
คริสต์แบบที่เปโตรพบคือ พบและเชื่อด้วย
ความสุดใจว่า  “พระองคมี์ถ้อยค าซึง่ให้
มีชีวิตนิรนัดร์ ...พระองคท์รงเป็นองค์
บริสุทธิข์องพระเจ้า” (ข้อ 68-69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  33 

ชีวิตใหม่ วันที่ 14   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 7:1-24 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี 1 ยอห์น 1:9 
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  
พระองคท์รงสตัยซื์อ่และเทีย่งธรรม   
กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา  
และจะทรงช าระเราให้พ้นจาก 
การอธรรมทัง้ส้ิน 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 7:1-24  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านมีประสบการณ์การเป็นพยานเพื่อ    
พระเยซูอย่างไรบ้าง ง่ายหรือยาก และท่าน
มีโอกาสนําใครมาพบพระองค์แล้วหรือยัง ? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 3,5 น้อง ๆ ของพระเยซูรู้สึกว่ายากที่จะ
เชื่อในพระองค์ แต่ต่อมาภายหลังน้องชาย
ของพระองค์บางคนกลายเป็นผู้นําคริสตจักร 
(เช่นยากอบ)  หลายปีทีเดียวที่พวกเขา รู้สึก
ว่าต้องอับอายเพราะพระเยซู  
 ในที่สุด หลังจากที่พระเยซูส้ินพระชนม์

และเป็นขึ้นจากความตาย พวกเขาก็เชื่อ 
 

 พวกเราในปัจจุบันมีเหตุผลมากมายที่  จะ
เชื่อ เพราะเรามีบันทึกครบถ้วนเกี่ยวกับ
การอัศจรรย์ของพระเยซู การส้ินพระชนม์
และการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์  
 เรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระกิตติ -

คุณเปล่ียนแปลงชีวิตคนอีกมากมายเป็น
เวลาหลายร้อยปี อย่าพลาดโอกาสที่จะ
เชื่อในพระบุตรของพระเจ้า 
 

ข้อ  21-23 ตามบทบัญญัติของโมเสส เด็ก
จะเข้าสุหนัตเมื่ออายุได้แปดวัน (ปฐก.17:9-
14; ลนต.12:3)  
 เด็กชายชาวยิวทุกคนต้องรับพิธีนี้เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชากรแห่งพันธสัญญากับพระเจ้า แม้
วันนั้นจะเป็นวันสะบาโตก็ตาม ก็ยังต้อง
ทําพิธีเข้าสุหนัต (แม้จะถือว่าเป็นการ
ทํางาน)  
 ในขณะที่พวกผู้นําทางศาสนามีข้อยกเว้น

สําหรับกฎวันสะบาโตเช่นน้ี พวกเขากลับ
ไม่ยอมยกเว้นให้พระเยซูเลยทั้งๆ ที่
พระองค์เพียงแต่แสดงความเมตตาต่อ  
คนเจ็บปวด 
 

ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 13  
ทุกคนพูดถึงพระเยซู  แต่เมื่อถึงเวลาที่    
พวกเขาต้องพูดเพื่อปกป้องพระองค์ในที่
สาธารณะกลับไม่มีใครกล้า ทุกคนกลัว  



หน้าที่  34 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 ความกลัวอาจทําให้เราเป็นพยานไม่ออก 
แม้ว่าหลายคนจะพูดถึงพระคริสต์ในโบสถ์
แต่เมื่อต้องพูดถึงความเชื่อของตนในที่
สาธารณะพวกเขามักจะอาย  
 พระเยซูบอกว่าพระองค์จะทรงยอมรับต่อ

เราต่อหน้าพระเจ้าถ้าเรายอมรับพระองค์
ต่อหน้าคนอื่น (มธ.10:32)  
 ดังนั้นจงกล้าหาญ ! จงกล้าที่จะเป็นพยาน

เพื่อพระคริสต์ 
 

ตอบสนอง 
 การเป็ นพยานเพื่อพระคริสต์ไม่ใช่เป็น   

ส่ิงที่ยากเลย เพียงเรามีชีวิตสัมพันธ์สนิท
กับพระเจ้า ซาบซึ้งกับพระองค์ เรา ก็จะมี
ชีวิตจากพระองค์ เมื่อน้ัน การเป็นพยานก็
จะง่าย เพราะเป็นเพียงการแบ่งปันประสบ-
การณ์ความรัก การช่วยกู้ที่พระเจ้าทรงมี
ต่อเราเท่านั้น 
 

ให้เราเริ่มต้นติดสนิทกับพระองค์  
แล้วค าพยานก็จะไหลออกมา   

และเราก็จะเห็นว่า ชีวิตในพระเยซูคริสตน์ัน้
ตื่นเต้นขนาดไหน 

 

อธิษฐาน 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สําหรับการ

ที่พระเจ้าทรงอยู่กับเรา นําเรา ช่วยกู้เรา 
ทําให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์      
วันต่อวัน 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  35 

ชีวิตใหม่ วันที่ 15 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 7:25-52 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ยอห์น 15:7 
ถ้าท่านทัง้หลายเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
ถ้อยค าของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะ
ขอสิง่ใด ซึง่ท่านปรารถนากจ็ะได้สิง่นัน้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 7:25-52 
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับนิโคเดมัสที่กล้า
ยืนยันกล่าวปกป้องพระเยซู ? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ  38 พระเยซูคริสต์ใช้คําว่า “น้ําธํารง
ชีวิต” ใน 4:10 เพื่อหมายถึงชีวิตนิรันดร์ แต่
ในที่นี้พระองค์หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกัน คือยอมรับพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ แล้วพระองค์จะนํามาซึ่ง
ชีวิตนิรันดร์  
 พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เพิ่มเติมในบทที่ 14-16 ในวัน  
เพ็นเทค อสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ประทานฤทธิ์อํานาจแก่ผู้ที่ติดตาม      
พระเยซู (กจ.2)  
 

 และตั้งแต่นั้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็
สถิตอยู่ในชีวิตของทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซู
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

 
ข้อ  50-52        พระธรรมตอนนี้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิโคเดมัส ซึ่งเป็นฟาริสี ที่
เคยไปหาพระเยซูตอนกลางคืน (บทที่ 3)  
 เห็นได้ชัดว่าเขากลายเป็นผู้เชื่อโดยไม่ได้

เปิดเผย เนื่องจากฟาริสีส่วนใหญ่เกลียด
ชังพระเยซูและต้องการจะฆ่าพระองค์    
นิโคเดมัสต้องเอาชื่อเสียงและตําแหน่ง
ของตนเข้าเส่ียงเมื่อเขาพูดปกป้องพระ -
เยซู  
 นี่เป็นคําพูดที่กล้าหาญ และ พวกฟาริสีก็

สงสัยขึ้นมาทันที เมื่อพระเยซูส้ินพระชนม์
แล้วนิโคเดมัสผู้นี้ก็นําเคร่ืองหอมไปชโลม
พระศพ (19:39) นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่   
พระคัมภีร์กล่าวถึงนิโคเดมัส 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 40-44 
ประชาชนต่างก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับพระเยซู 
บางคนเชื่อพร ะองค์ บางคนก็ต่อต้าน บาง
คนก็ว่าพระเยซูไม่น่าจะเป็นพระมาซีฮา
เพราะพระองค์มาจากนาซาเร็ธ ไม่ใช่เบธเล-
เฮม (มีคาห์ 5:2) แต่พระเยซูประสูติที่เบธ -
แเลเฮม (ลก.2:1-7) แล้วเติบโตที่นาซาเร็ธ   



หน้าที่  36 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 ถ้าคนเหล่านี้พิจารณาให้รอบคอบ
เสียก่อน พวกเขาก็จะไม่ด่วนสรุปอย่าง
ผิดๆ 

เมื่อเราแสวงหาความจรงิเรื่องพระเจ้า  
ควรพิจารณาและศกึษาพระคัมภีร ์
อย่างรอบคอบด้วยความคิดและ 

จิตใจที่เปิดกว้าง  
อย่าด่วนสรุปหากเรายังไม่รู้ว่า 
พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร 

 
 สําหรับเราเองนั้น เรารู้จักพระคัมภีร์ที่ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องมากน้อยขนาด
ไหน ? ให้เราลงทุนกับพระวจ นะเถิดครับ 
เพื่อเราจะปลอดภัยและไม่ถูกหลอก 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอความกล้าหาญจากพระเจ้าในการ

ยืนอยู่ในฝ่ายความจริงที่ถูกต้อง เหมือน  
กับที่นิโคเนมัสกล้ายืนหยัดกับพระเยซู 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  37 

ชีวิตใหม่ วันที่ 16   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 8:1-30 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ยอห์น 15:7 
ถ้าท่านทัง้หลายเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
ถ้อยค าของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะ 
ขอสิง่ใด  ซึง่ท่านปรารถนากจ็ะได้สิง่นัน้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 8:1-30  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านมีประสบการณ์พระเยซูเป็นความสว่าง
ในชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ  7 
นี่เป็นข้อความสําคัญเกี่ยวกับการพิพากษา
คนอ่ืน เนื่องจากพระเยซูยังยึดบทลงโทษ
ตามบัญญัติ คือให้เอาหินขว้างจนตาย 
พระองค์จึงไม่ได้ทําผิดกฎหมาย แต่การให้
คนที่ไม่มีบาปเลยเอาหินขว้างผู้หญิงคนน้ี
เป็นคนแรก พระองค์ก็กําลังเน้นที่ความ
เมตตาและการให้อภัย  
 เมื่อคนอ่ืนถูกจับได้ว่าทําบาป เราตัดสิน

เขาอย่างรวดเร็ว หรือไม่  การทําเช่นนั้นก็
เหมือนกับว่า เราไม่เคยทําบาปเลย  
 

การพิพากษาเป็นหน้าที่ของพระเจ้า 
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา 

หน้าที่ของเราคือการให้อภัยและมีเมตตา 
 
ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้   ข้อ12 
ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่พระวิหารในบริเวณที่
วางของถวาย  (8:20) และมีการจุดเทียนอัน
เป็นสัญลั กษณ์ของเสาเพลิงที่นําชน ชาติ
อิสราเอลในถิ่นกันดาร (อพย.13:21,22) 
 ในบริบทนี้พระเยซูทรงเรียกพระองค์เอง

ว่าเป็นความสว่างของโลก เสาเพลิงแสดง
ถึงการสถิตอยู่ด้วย การปกป้อง และการ
ทรงนําของพระเจ้า พระเยซูเป็นผู้มาซึ่ง
การสถิตอยู่ด้วย การปกครอง และการ
ทรงนําของพระเจ้า พระอง ค์ทรงเป็น
ความสว่างในโลกของเราหรือไม่? 



หน้าที่  38 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

การตอบสนองและอธิษฐาน 
 อะไรคือความมืดในชีวิตของเรา พระเยซู

ทรงเป็นความสว่าง ดังนั้น เมื่อพระองค์
ทรงอยู่ในเรา พระองค์ก็จะเป็นคําตอบ
สําหรับปัญหานั้นของเราด้วย ความสว่าง
ของพระองค์จะฉายเข้ามาในความมืดน้ัน 
ให้ความมืดน้ันหายไป 
 ด้ านไหนในชีวิตของเราบ้างที่เป็น      

ความมืดที่เราแก้ไขไม่ได้? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
 ให้เราทูลขอพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามา    

ในชีวิตของเรา บอกพระองค์ถึงความ     
มืดบอดอันน้ันของเราให้พระองค์ทราบ  
แน่นอน เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาความมืด
นั้นจะหายไปทันที 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  39 

ชีวิตใหม่ วันที่ 17   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 8:31-59 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฟีลิปปี 4:6-7 
6 อย่าทุกขร์อ้นในสิง่ใดๆเลย  แต่จงทูล
เรือ่งความปรารถนาของท่านทุกอย่าง
ต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอน  
กบัการขอบพระคณุ 
7 แล้วสนัติสุขแห่งพระเจ้าซึง่เกินความ
เข้าใจ  จะคุ้มครองจิตใจและความคิด
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต ์

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 8:31-59  
ช้า ๆ 2 รอบ 
มีพฤติกรรมอะไรของเราหรือไม่ ที่เรารู้ว่า 
ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ เราไม่อยากทํา แต่เรา ก็
ทําอยู่ ซึ่งแสดงว่า เรากําลังถูกพันธนาการ
แล้ว ?____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 32          พระเยซูเองเป็นความจริงที่
ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ  (8:36) พระองค์
เป็นแหล่งความจริง เป็นมาตรฐานอันสมบรูณ์ 
ของความถูกต้อง  
 

 พระองค์ปลดปล่ อยเราจากผลของบาป 
จากการหลอกลวงตนเอง และการ
หลอกลวงจากซาตาน พระองค์ชี้ให้เรา
เห็นอย่างชัดเจนถึงหนทางสู่ชีวิตนิรันดร์
กับพระเจ้า  
 

ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ได้ให้อิสรภาพแก่เรา 
เพื่อจะท าตามใจตนเอง  

แต่ให้อิสรภาพเพื่อเราจะติดตามพระเจ้า 
 และเมื่อเราดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า ความ-

จริงอันครบถ้วนสมบรูณ์จะช่วยปลดปล่อย
เราให้เป็นคนที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น 

 
ข้อ  58 นี่เป็นประโยคที่ทรงอํานาจที่สุด
ประโยคหนึ่งของพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว่า
พระองค์ดํารงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด  พระองค์
ก็ได้ประกาศความเป็นพระเจ้าของพระองค์
อย่างชัดเจนที่สุด   
 ไม่เพียงเท่านั้นพระเยซู ทรง ใช้พระนาม  

อันบริสุทธิ์ของพระเจ้ากับพระองค์เอง
ด้วย (เราเป็น อพย. 3:14 ) การกล่าวอ้าง
นี้ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง  ไม่มีใคร
เพิกเฉยได้   
 ผู้นํายิวจะพยายามเอาหินขว้างพระเยซู

เพราะพระองค์หมิ่นประมาทพระเจ้า  แต่
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า   
 เมื่อนั้นเราจะตอบสนองต่อพระบุตรของ

พระเจ้าอย่างไร? 



หน้าที่  40 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ34,35 
ความบาปสามารถกักขังเรา  ควบคุมเรา  
ปกครองเราและบงการเราได้  แต่พระเยซู
สามารถปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสบาป
ซึ่งขัดขวางเราไม่ให้เป็นคนอย่างที่พระเจ้า
กําหนดไว้ให้เราเป็น   
 ถ้าความบาปฉุดรั้งเรา  ครอบงําเรา หรือ

กดเราให้เป็นทาส พระเยซูสามารถ
ทําลายอํานาจบาปที่อยู่เหนือชีวิตของคุณ
ได้ อะไรคือบาปตัวนั้น ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอการปลดปล่อยจากพระเจ้า  
 ให้อธิษฐานประกาศพระวจนะในข้อ 32 นี้

ที่ว่า  “สัจจะจะทําให้ข้าพเจ้าเป็นไท     
จริง ๆ” 
 และประกาศพระวจนะในข้อ 36 อีกว่า 

“พระบุตรทรง กระทําให้ข้าพเจ้าเป็นไท 
ข้าพเจ้าก็เป็นไทจริง ๆ” 
 ยืนหยัดและเชื่อตามพระ วจนะ 2 ข้อน้ี  

แล้วเราจะพ้นจากพันธนาการทุกอย่าง
และจะเป็นไทอย่างแท้จริง 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  41 

ชีวิตใหม่ วันที่ 18   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 9:1-23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ ฟีลิปปี 4:6-7 
6 อย่าทุกขร์อ้นในสิง่ใดๆเลย  แต่จงทูล
เรือ่งความปรารถนาของท่านทุกอย่าง
ต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอน  
กบัการขอบพระคณุ 
7 แล้วสนัติสุขแห่งพระเจ้าซึง่เกินความ
เข้าใจ  จะคุ้มครองจิตใจและความคิด
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต ์

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 9:1-23  
ช้า ๆ 2 รอบ 
เมื่อท่านเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้า      
เช่น การรักษาโรค ท่านคิดว่าคน อื่น ๆ จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรบ้าง? 
________________________________
________________________________
_____________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3 ตามวัฒนธรรมยิวมีความเชื่อกันว่า
คนที่บาปร้ายแรงจะต้องเผชิญภัยพิบัติ
หรือไม่ ก็ต้องทนทุกข์  แต่พระเยซูใช้ความ
ทุกข์ของชายคนนี้สอนเราเกี่ยวกับความเชื่อ
และการถวายเกียรติแด่พระเจ้า   
 

 เราอาศัยอยู่ ในโลกที่จมอยู่ในความบาป  
การประพฤติดอีาจไม่ได้รับรางวัลและการ
ประพฤ ติชั่วก็ อาจไม่ถูกลงโทษเสมอไป  
ดังนั้นคนที่ไม่มีความผิดก็อาจจะต้อง    
ทนทุกข์ทรมานก็ได้   
 ถ้าพระเจ้าช่วยขจัดความทุกข์ยากทุกครั้ง

ที่เราทูลขอ  เราก็คงจะติดตามพระองค์
เพื่อความสะดวกและ ความสบาย  ไม่ใ ช่
เพราะความรักและการอุทิศตนแด่
พระองค์   
 ไม่ว่าเราต้องทนทุกข์ด้วยสาเหตุใด  พระ -

เยซูมีฤทธิ์อํานาจที่จะช่วยเราให้เผชิญกับ
ความทุกข์นั้นเมื่อเราทนทุกข์จากโรคภัย  
โศกนาฏกรรม  หรือต้องพิการ     
 

พยายามอย่าถามว่า 
“ท าไมเรื่องเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับฉัน”  

หรือ “ฉันท าอะไรผิด” 
แทนที่จะถามเช่นนั้นเราควรอธิษฐาน 
ขอก าลังจากพระเจ้าให้เราผา่ฟัน 

ความยากล าบากไปได ้
และมองสถานการณ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ1 เป็นต้นไป 
ในบทที่ 9 เราเห็นปฏิกิริยา  4 แบบที่มีต่อ  
พระเยซูคือ  



หน้าที่  42 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

[1] พวกเพื่อนบ้านประหลาดใจและสงสัย  
[2] พวกฟาริสีไม่เชื่อและมีอคติ   
[3] พวกพ่อแม่เชื่อแต่เก็บเงียบเพราะกลัวจะ
ถูกอเปหิ  และ  
[4] คนที่ได้รับการรักษา  สําแดงความเชื่อที่
เพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ 
 ให้เราเป็นเหมือนคนต าบอดที่ได้รับการ

รักษาคนน้ีที่มีความเชื่ออย่างมั่นคง แม้
เขาไม่รู้ว่า ตาของเขาหายบอดได้อย่างไร 
แต่รู้ว่าเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น และ
ไม่กลัวที่จะพูดความจริง 
 ให้เรากล้าที่จะพูดถึงการเปล่ียนแปลง     

ในชีวิตของเรา เพื่อ ถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้า แม้ว่า เราจะไม่มีคําตอบในทุก
เรื่องก็ตาม แต่คนก็ไม่สามารถปฏิเสธถึง
ประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการอัศจรรย์

ในชีวิตที่พระเจ้าทรงให้กับเรา 
 ทูลขอการอัศจรรย์ในชีวิตของเรามากขึ้น 

เพื่อเราจะได้เป็นพยานและถวายเกียรติ
แด่พระองค์มากขึ้น 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  43 

ชีวิตใหม่ วันที่ 19   
วันที ่___ เดือน ________ ปี ค.ศ.____ 

ยอห์น บทที่ 9:24-41 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฟีลิปปี 4:6-7 
6 อย่าทุกขร์อ้นในสิง่ใดๆเลย  แต่จงทูล
เรือ่งความปรารถนาของท่านทุกอย่าง
ต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอน  
กบัการขอบพระคณุ 
7 แล้วสนัติสุขแห่งพระเจ้าซึง่เกินความ
เข้าใจ  จะคุ้มครองจิตใจและความคิด
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต ์

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 9:24-41  
ช้า ๆ 2 รอบ 
การที่ท่านติดตามพระเยซูน้ัน ท่านพบกับ
การต่อต้ านอะไรบ้าง ให้ประสบการณ์
ชายตาบอ ดนี้หนุนใจท่านที่จะยืนหยัด
ต่อไป?___________________________  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 30-33 ยิ่งชายคนนี้มีประสบการณ์ใน
ชีวิตใหม่ผ่านทางพระคริสต์มากขึ้นเท่าใด  
เขาก็ยิ่งมั่นใจในพระองค์ผู้ทรงรักษาเขามาก
ขึ้นเท่านั้น   

 พระองค์ไม่เพียงประทานดวงตาฝ่ายกา ย
ให้เขา  แต่ยังประทานดวงตาฝ่ายวิญญาณ
ให้เขาด้วยเมื่อเขาเริ่มตระหนักว่าพระเยซู
เป็นผู้เผยพระวจนะ (9:17)  และในที่สุดก็
รู้ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า   
 เมื่อเราหันมามองพระคริสต์เราจะเริ่ม

มองเห็นพระองค์แตกต่างออกไป   ยิ่งเรา
ดําเนินชีวิตกับพระองค์นานเท่าใด  เราก็
จะยิ่งเข้าใจว่าพระองค์เป็นใคร  
 เปโตรบอกเราว่า “แต่ขอท่านทัง้หลาย
จงเจริญขึ้นในพระคณุและในความรู ้ 
ซึง่มาจากพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าพระผูช่้วยให้รอดของเรา  พระเกียรติ 
จงมีแด่พระองคท์ัง้ในปัจจบุนัน้ีและ
ตลอดไปเป็นนิตย ์  
อาเมน” (2 ปต.3:18)  
 ถ้าเราต้ องการจะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้น 

จงดําเนินชีวิตกับพระองค์ต่อไป 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ28,29  
 ความเชื่อใหม่ของชายคนนี้ถูกทดสอบ

อย่างแข็งขันโดยผู้มีอํานาจในสังคม  เขา
ถูกสาปแช่งและถูกขับไล่ออกจากธรรม
ศาลา 
 
 



หน้าที่  44 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เมื่อเราติดตามพระเยซู เราเองก็อาจจะถูก
ข่มเหง เราอาจจะต้องเสียเพื่อนหรือถึงกับ 
เสียชีวิต  แต่ไม่มีใครแย่งชิงชีวิตนิรันดร์ที่
พระเยซูประทานให้เราไปได้ 
 

ไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไป 
จากการที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์  

เราไม่ต้องกลัว เพราะพระองค์จะให้คืนกับเรา
อย่างเหลือคณานับ 

จงมั่นใจในพระเจ้า โดยไม่หวั่นไหว 
 

อธิษฐาน 
 ส่ิงที่เราสูญเสียไปในการเชื่อในพระเยซู

นั้นเทียบไม่ได้กับส่ิงที่พระเยซูคริสต์
ประทานให้เราเลย 
 ให้เราขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ที่สละ

ชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะเป็นคนชอบ -
ธรรมได้ 
 ทูลขอให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มอง

อยู่ที่บําเหน็จในสวรรค์ โดยให้ชีวิต
ปัจจุบั นน้ีเป็นชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้าเสมอ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  45 

ชีวิตใหม่ วันที่ 20   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____  

สดุดี บทที่ 8 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
2 ทิโมธี 3:16-17 
16 พระคมัภีรท์ุกตอนได้รบัการดลใจ จาก
พระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน  
การตกัเตือนว่ากล่าวการปรบัปรงุแก้ไข
คนให้ดี  และการอบรมในทางธรรม 
17 เพือ่คนของพระเจ้าจะพรกัพรอ้มทีจ่ะ
กระท าการดีทุกอย่าง 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 8 ช้า ๆ 2 รอบ 
ให้เราท่องพระธรรมสดุดีบทที่ 8 นี้ทั้ งบท 
เพื่อเราจะเตือนตัวเองว่า แม้เราเล็กน้อย แต่
พระเจ้าทรงถือว่าเรามีค่ามากในสาย      
พระเนตรของพระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ เป็นการประหลาดที่
พระองค์ทรงเลือกเราที่เป็นมนุษย์และผง   
คลีดิน 
 
ข้อ1 เป็นต้นไป พันธสัญญาใหม่กล่าวถึง
พระเยซูคริสต์โดยอ้างอิงบางส่วนจากสดุดี
บทนี้ (คร.15:27; ฮบ.2:6-8)   
 

 พระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งต่ํากว่า
ชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย ( 8 :5)และ
พระองค์จะทรงยกบรรดาคนของพระองค์
ให้สูงเหนือชาวสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จ
มาปกครองสวรรค์ใหม่และโลกใหม่   
 พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ผู้เดี ยวที่เป็น     

พระฉายที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า (กท.
2:20,คส.1:15) 
 

ข้อคิดจากสดุดีบทนี้ ข้อ 3-5 
เมื่อเรามองการทรงสร้างที่กว้างใหญ่ไพศาล 
เราประหลาดใจว่าทําไมพระเจ้ายังทรงใส่ใจ
กับมนุษย์ที่ทําให้พระองค์ผิดหวังอยู่เสมอ 
และพระเจ้าทรงสร้างเราให้ต่ํากว่าพระองค์
หรือทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
 

เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกด้อยค่า 
ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง  

จงจ าไว้ว่าเรามีค่ามากส าหรับพระเจ้า 



หน้าที่  46 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เรามีค่าเพราะเรามีพระฉาย (พระลักษณะ 
หรือ ธรรมชาติ) ของพระผู้สร้าง  
 ดู ปฐก .1:26,27 ว่าพระเจ้าทรงให้ค่าแก่

มนุษย์ทั้งหลายมากเพียงใด  
 พระเจ้าทรง เปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วว่า

เรามีค่ามากสําหรับพระองค์ เราจึงไม่ต้อง
รู้สึกด้อยค่าอีกต่อไป 
 

ตอบสนอง  
 เรามีคุณค่ามากสําหรับพระเจ้า เราต้อง

ตระหนักเช่นน้ี อย่าให้ซาตานและค่านิยม
ของโลกหลอกเราว่าเราไร้ค่า 
 ให้เราทบทวนเสมอว่า เรามีค่า เพราะเรา

มีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในเรา 
 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระฉายของ

พระองค์ในชีวิตของเรา 
 ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักและ

พระกรุณาของพระองค์ที่สร้างเราให้เป็น
เหมือนพระฉายของพระองค์ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  47 

ชีวิตใหม่ วันที่ 21   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 10:1-21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
2 ทิโมธี 3:16-17 
16 พระคมัภีร์ทุกตอนได้รบัการดลใจ จาก
พระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน  
การตกัเตือนว่ากล่าวการปรบัปรงุแก้ไข
คนให้ดี  และการอบรมในทางธรรม 
17 เพือ่คนของพระเจ้าจะพรกัพรอ้มทีจ่ะ
กระท าการดีทุกอย่าง 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 10:1-21  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านรู้จักเสียงของพระเยซูซ่ึงเป็นผู้เล้ียงของ
ท่านหรือไม่ ครั้งสุดท้ายที่พระองค์ตรัสกับ
ท่านคือเมื่อไร อะไร และท่านตอบสนอง
อย่างไร?__________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1         ตอนกลางคืนแกะทั้งหมดจะถูก
รวมกันอยู่ในคอกเพื่อป้องกันขโมย อากาศ
ที่หนาวเหน็บ และสัตว์ป่า  
 

 คอกนี้อาจจะเป็นถ้ํา  โรงเรือน หรือที่โล่ง   
ที่ล้อมรอบด้วยรั้วทําด้วยหินหรือกิ่งไม้ 
คนเล้ียงแกะมักจะนอนในคอกเพื่อป้องกัน
แกะของตน คนเล้ียงแกะเอาใจใส่ดูแลแกะ
ของตน  
 พระเยซูก็เช่นกัน พระองค์เป็นคนเล้ียง -

แกะที่ดีเอาใจใส่ดูแลแกะของพระองค์ (ผู้
ที่ติดตามพระองค์ ) ผู้เผยพระวจนะเอเส -
เคียลที่พยากรณ์ว่าพระมาซีฮาจะเสด็จมา 
ก็เรียกพระองค์ว่าคนเล้ียงแกะ (อสค .
34:23) 

 

ข้อ 16       “แกะอ่ืน” หมายถึงคนที่ไม่ใช่ยิว  
 พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยทั้งคนต่างชาติ

และพวกยิวให้รอด น่ีคือมุมมองที่พระองค์ 
มีต่อพันธกิจโลก คือส้ินพระชนม์เพื่อไถ่
บาปคนทั้งโลก  
 คนมักจะอย ากให้พระเจ้าอวยพรเฉพาะ

กลุ่มของตนเองเท่าน้ัน แต่พระเยซูไม่ถูก
จํากัดด้วยกรอบที่เขาสร้างขึ้น 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 19,20  
ถ้าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาพระองค์
ก็คงเสียสติที่อ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่
การอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทําได้พิสูจ น์
ว่าพระองค์พูดความจริง พระองค์เป็นพระ -
เจ้าจริงๆ แต่พวกผู้นํายิวมีอคติมากจนมอง
ไม่เห็นความจริง  



หน้าที่  48 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 พวกเขาพยายามจํากัดพระเยซูให้อยู่ใน
ขอบเขตของการเป็นมนุษย์ แต่พระเยซู
ไม่ได้ถูกจํากัดตามความคิดอันจํากัดของ
พวกเขา 
 เรามีประสบการณ์การอัศจรรย์จาก      

พระเจ้าอะไรบ้างครับ? 
 พี่น้องอาจจะพบการอัศจรรย์หลาย ๆ 

อย่างจากพระเจ้า เช่น  การหายโรค เร่ือง
การเงิน ฯลฯ แต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคือ การที่พระเจ้าทรงไถ่เราพ้นจาก
ความบาป และเราไม่ต้องถูกพันธนาการ
ด้วยความบาปอีกต่อไป 
 

สิ่งส าคัญในส่วนของเราคือ 
เราต้องตัดสินใจ 

ไม่กลับไปอยู่ใตซ้าตาน 
ซึ่งมันใช้ความบาปนั้นล่อลวงเราอีกต่อไป 

 
อธิษฐาน 
 ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงเป็นผู้

เล้ียงดูเราเหมือนเล้ียงแกะที่เราไม่ขัดสน
ส่ิงใดเลย  
 ทูลขอพระเจ้าให้ เราเห็นถึงการหลอกลวง

ที่ซาตาน ส่งมาในภาพของความบาปที่
ดึงดูดใจ -กายของเรา เพื่อเราจะสามารถ
เลือกที่จะไม่ตามมันได้ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  49 

ชีวิตใหม่ วันที่ 22   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 10:22-42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
2 ทิโมธี 3:16-17 
16 พระคมัภีร์ทุกตอนได้รบัการดลใจจาก
พระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การ
ตกัเตือนว่ากล่าวการปรบัปรงุแก้ไขคน
ให้ดี  และการอบรมในทางธรรม 
17 เพือ่คนของพระเจ้าจะพรกัพรอ้มทีจ่ะ
กระท าการดีทุกอย่าง 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 10:22-42  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านเรียนรู้การปกป้อง  
จากพระเจ้าอย่างไรบ้ าง?_____________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 24 ผู้นําเหล่านี้รอหมายสําคัญและ
คําตอบซึ่งพวกเขาคิดว่าทํา ให้เขาแน่ใจว่า 
พระเยซูเป็นใคร ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ได้ยิน
ความจริงที่พระเยซูบอกพวกเขา 
 

 พระเยซูพยายามแก้ไขความคิดไม่ถูกต้อง
ของพวกเขา แต่พวกเขายึดติดกับความคิด 
ผิด ๆ เกี่ยวกับพระมาซีฮาที่พระเจ้าจะส่ง
มา 
 ความคิดมืดบอดเช่นนี้ยังคงปิดก้ันคนให้

ห่างออกจากพระเยซู พวก เขาต้องการให้
พระองค์เป็นอย่างที่พวกเขาคิด พวกเขา
ไม่ต้องการพระองค์ถ้าเขาต้องเปล่ียน - 
แปลงชีวิต 

 
ข้อ 30 นี่เป็นคําพูดที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับ
ความเป็นพระเจ้าของพระเยซู  
 พระองค์และพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ทั้งสองพระองค์ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน 
แต่เป็นหนึ่งเดียวกั นในแก่นสารและ     
พระลักษณะ ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ได้เป็น
เพียงอาจารย์ที่ดี แต่พระองค์ทรงเป็น   
พระเจ้า และพระองค์ก็บอกอย่างชัดเจน
ด้วย ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจเป็นอื่นได้  
 พวกผู้นําทางศาสนาอยากจะฆ่าพระเยซู

เพราะตามบทบัญญัติของยิวนั้นคนที่อ้าง
ตนเป็นพระเจ้าจะต้องตาย  ไม่มีอะไร
พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นได้ว่าคําพูดของ  
พระเยซูเป็นความจริง 
 
 
 
 



หน้าที่  50 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 28,29  
 คนเล้ียงแกะปกป้องแกะของตน พระเยซู    

ก็ปกป้องคนของพระองค์จากอันตราย   
ชั่วนิรันดร์เช่นกัน  
 

ผู้เชื่อพระเยซูอาจต้องทนทุกข์ในโลกนี้  
แต่ซาตานไมส่ามารถท าอันตราย 

จิตวิญญาณของเขาหรือ 
เอาชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าไปจากเขาได ้

 
 ในโลกน้ีมีหลายอย่างที่น่ากลัว เพราะโลก

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน (1ปต.
5:8) แต่ถ้าเราเลือกที่จะติดตามพระเยซู 
พระองค์จะประทานความปลอดภัยนิรันดร์ 
ให้เรา 
 ดังนั้น ให้เรามั่นใจเถิด ว่า  ในพระเยซู

คริสต์ซาตานทําอะไรเราไม่ได้ 
 และทุกครั้งที่เราเผชิญกับความกลัว 

ความยากลําบาก การทดลอง การกล่าว - 
โทษ หรือ การหลอกลวง ให้เรากลับไปที่
พระเยซูคริสต์  
 ให้คิดถึงพระวจนะของพระเจ้า และ     

พระสัญญาของพระองค์ ยึดไว้ให้แน่น 
และนี่แหละคือชีวิตที่เดินด้วยความเชื่อ 

 
 

อธิษฐาน 
 วันนี้ให้อธิษฐานโดยอ่านตามสดุดีบท     

ที่ 91 อธิษฐานหลาย ๆ รอบ จนกระทั่ง
เรามั่นใจการปกป้องจากพระเจ้าโดยสดุดี
บทนี้ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  51 

ชีวิตใหม่ วันที่ 23 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 11:1-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฮีบรู 10:25 
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคน  
ทีข่าดอยู่นัน้  แต่จงพดูหนุนใจกนัให้
มากยิง่ขึ้น  เพราะท่านทัง้หลายกร็ูอ้ยู่ว่า
วนันัน้ใกล้เข้ามาแล้ว 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 11:1-27  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านรู้สึกอย่า งไร เมื่อท่านทูลอธิษฐานต่อ
พระเจ้า แล้วคําตอบนั้นมาช้ากว่าที่ท่าน
คาดหวัง?_________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 14 สถานการณ์ยุ่งยากใดๆ ที่ผู้เชื่อ
เผชิญนั้นในที่สุดจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
เพราะพระเจ้าสามารถเปล่ียนเรื่องร้ายให้
กลายเป็นดีได้ (ปฐก.50:12; รม.8:28)  
 เมื่อต้องเผชิญปัญหา เราบ่นโอดครวญ

โทษพระเจ้าหรือเปล่า หรือเรามองปัญหา
ว่าเป็นโอกาสที่จะถวายเกียรติแด่
พระองค?์ 

 

ข้อ 5-7 พระเยซูทรงรักครอบครัวนี้และ
มักจะพักอยู่กับพวกเขาพระองค์รู้ถึงความ
เจ็บปวดของพวกเขาแต่ไม่ได้ช่วยเหลือทันที  
 การเล่ือนเวลาออกไปนั้นมีเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจง กําหนดเวลาของพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเล่ือนเวลา
ออกไปอาจทําให้เราคิดว่าพระองค์ไม่ตอบ
คําอธิษฐาน หรือไม่ตอบตามที่เราอยาก
ให้ตอบ  
 

แต่พระเจ้าจะตอบสนองความจ าเป็นของเรา 
ตามตารางเวลาและเปา้หมาย 

อันดีพร้อมของพระองค์ (ฟป.4:19) 
จงรอคอยเวลาก าหนดของพระองค์อย่างอดทน 
 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 16  
เรามักคิดถึงโธมัสในฐานะคนช่างสงสัย 
เพราะเขาสงสัยในการเป็นขึ้นจากตายของ
พระเยซู แต่ใน ที่นี้เขาแสดงให้เราเห็นถึง
ความรักและความกล้าหาญ  
 เหล่าสาวกรู้ว่าจะตกอยู่ในอันตรายหาก

เดินทางไปเยรูซาเล็มกับพระเยซู และ
พวกเขาพยายามจะให้พระองค์เปล่ียนใจ  
 โธมัสเพียงแต่พูดความรู้สึกของทุกคน

ออกมา เมื่อทัดทานไม่สําเร็จพวกเขาก็
เต็มใจจะไปและตายพร้อมกับพระเยซู  



หน้าที่  52 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซู
จึงต้องส้ินพระชนม์ แต่พวกเขายังคงรัก
ภักดีต่อพระองค์  
 การรับใช้พระเจ้าอาจจะมีอันตรายที่เรา  

ไม่คาดคิด เราควรระลึกอยู่เสมอว่าการ
เป็นสาวกของพระเยซูน้ันต้องจ่ายราคา    
สูงมาก 
 การเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั้น ราคา

แพงมาก เรายินดีจะจ่า ยราคาสําหรับการ
เป็นสาวกของพระองค์เท่าไร 
 ที่ผ่านมานั้น เราต้องจ่ายไปเท่าไร 

แน่นอน พระเจ้าเห็นคุณค่าของการที่เรา
จ่ายราคานั้น และพระองค์จะตอบแทนเรา
อย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าไม่เคยติดหนี้
ใคร 

 
อธิษฐาน 
 อธิษฐานตามสดุดี 84:11ที่กล่าวว่า 

“เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์
และเป็นโล่  พระองคท์รงปูนความ  
ชอบและเกียรติ  พระเจ้ามิได้ทรงหวง
ของดีอนัใดไว้เลย  จากบุคคลผูเ้ดิน
อย่างเทีย่งธรรม” 
 เพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระชนม์ชีพ

ของพระเยซูคริสต์ เราเป็นสาวกของ
พระองค์ พระองค์จะไม่หวงของดีใด ๆ 
เลยจากเรา 
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ชีวติใหม่ วันที่ 24 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 11:28-57 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี ฮีบรู 10:25 
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคน  
ทีข่าดอยู่นัน้  แต่จงพดูหนุนใจกนัให้
มากยิง่ขึ้น  เพราะท่านทัง้หลายกร็ูอ้ยู่ว่า
วนันัน้ใกล้เข้ามาแล้ว 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 11:28-57  
ช้า ๆ 2 รอบ 
เราสามารถมีอารมณ์หรือแสดงอารมณ์ของ
เราในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเรา
นมัสการ อธิษฐาน หรือ ทํา QT ได้หรือไม่? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 33-38  
ยอห์นเน้นว่า เรามีพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเรา 
ความคิดน้ีตรงข้ามกับความเข้าใจของกรีก
เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเชื่อกันทั่วไปในสมัยนั้น
ว่า พระเจ้าไม่มีความรู้สึกและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
มนุษย์  
 แต่ในที่นี้พระเยซูแสดงอารมณ์ แสดง

ความเมต ตา โกรธเคือง โศกเศร้า และ
แม้กระทั่งไม่พอใจ พระองค์มักจะแสดง
ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง 
 

 เราจึงไม่ต้องกลัวที่จะแสดงความรู้สึก      
ที่แท้จริงกับพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจ
ความรู้สึกเหล่านั้นดี เพราะพระองค์ก็เคย
มีประสบการณ์มาก่อน  

 

ให้เราจริงใจและอย่าปิดบังสิ่งใด 
จากองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

เพราะพระองค์ทรงห่วงใย 
 
ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 35  
เมื่อพระเยซูเห็นคนร้องไห้คร่ําครวญ
พระองค์ก็ทรงร้องไห้อย่างเปิดเผยด้วย บาง
ทีพระองค์อาจจะโศกเศร้าไปกับพวกเขา
ด้วยหรือพระองค์อาจจะทุกข์ใจเพราะความ
ไม่เชื่อของพวกเขา แต่ไ ม่ว่าจะเป็นเพราะ
อะไร พระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรง
ห่วงใยเรามากจนร้องไห้ร่วมกับเราได้ 
 เรามีพระเจ้าที่ทรงเห็นใจและเข้าใจเราทั้ง

ความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึก 
 ดังนั้น เราจึงสามารถติดต่อส่ือสารกับ

พระองค์โดยอารมณ์และความรู้สึกได้  
 และเช่นเดียวกัน เราควรรับการ

ติดต่อส่ือสารกับพี่น้องของเราอย่าง  
เข้าใจเมื่อเขาร้องไห้ หัวเราะ เงียบ หรือ 
ตื่นเต้น 
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อธิษฐาน 
 ทูลขอพระทัย ความรู้สึกของพระเยซู

คริสต์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อเรา
จะสามารถเข้าใจผู้อื่นดังที่เขาเป็นได้ 
 อธิษฐานให้หัวใจเราอ่อนเพียงพอจน     

คนอ่ืนสามารถสัมผั สหัวใจของพระคริสต์
ในเราได้ เพื่อเราจะสามารถเป็นอุปกรณ์
ของพระเจ้าให้เขาสัมผัสพระทัยของ     
พระเจ้าได ้
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ชีวิตใหม่ วันที่ 25   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 12:1-36 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี มาลาคี 3:10 
พระเจ้าจอมโยธาตรสัว่า  จงน าทศางค์
เตม็ขนาดมาไว้ในคลงั  เพือ่ว่าจะมี
อาหารในนิเวศของเรา  จงลองดเูราใน
เรือ่งน้ีดทีูหรอืว่า  เราจะเปิดหน้าต่างใน
ฟ้าสวรรคใ์ห้เจ้า  และเทพรอย่างล้นไหล
มาให้เจ้าหรอืไม ่

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 12:1-36  
ช้า ๆ 2 รอบ 
การที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้น มีครั้งไหน
บ้างหรือไม่ที่เราต้องทิ้งความต้องการของ
เรา และทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า ? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 7,8  
ในพระธรรมตอนนี้พระเยซูไม่ได้สอนเราให้
ละเลยคนยากจนแล้วนําเงินมาทําอะไร
ฟุ่มเฟือยเพื่อพระคริสต์  
 ส่ิงที่มารีย์ทําครั้งนี้เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะ

โอกาสนี้เท่านั้น คือการเจิมก่อนฝังพระ -
ศพพระเยซู  
 

 และเป็นการประกาศในที่สาธารณะถึง
ความเชื่ อในพระเยซูว่าพระองค์เป็น     
พระมาซีฮา  
 คําพูดของพระเยซูน่าจะสอนบทเรียน   

อัน มีค่าแก่ยูดาสเกี่ยวกับคุณค่าของเงิน 
แต่น่าเสียดายที่ยูดาสไม่ใส่ใจ และอีก    
ไม่นานเขาก็ขายชีวิตพระอาจารย์ของ  
เขาเองด้วยเงิน 30 เหรียญ 
 

ข้อคิดและการตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 27  
พระเยซูรู้ดีว่าอีกไม่นานพระองค์จะถูกตรึง
บนไม้กางเขนและด้วยความเป็นมนุษย์ของ
พระองค์ พระองคก์็กลัว  
 พระองค์รู้ว่าจะต้องแบกรับบาปของโลก  

ไว้ที่พระองค์เอง และพระองค์รู้ว่าการ    
ทําเช่นนั้นจะแยกพระองค์จากพระบิดา 
พระเยซูอยากจะพ้นจากความตายอัน   
น่าสะพรึงกลัวนั้น แต่ ก็รู้ว่าพระเจ้าทรง     
ส่งพระองค์ลงมาในโลกเพื่อไถ่บาปของ
เราและตายแทนเรา  
 

พระเยซูปฏิเสธความต้องการของพระองค์เองเพื่อ
เชื่อฟังพระบิดา 

และถวายเกียรติแด่พระบิดา 
แม้เราจะไม่เคยเผชิญสถานการณ ์

ที่ยากล าบากเช่นนี้ เรายังคงต้องเชื่อฟังพระเจ้า 
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 ไม่ว่าพระบิดาจะขอให้เราทํา อะไร เราก็
ควรทําตามพระประสงค์ของพระองค์และ
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 
 แล้วพระบิดาได้ขอให้เราทําอะไรบ้างที่

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ และ ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ และเราตอบสนอง
อย่างไร?________________________ 
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทุกอย่างที่เราทํานั้น ขอให้เราทําตาม    

น้ําพระทัยของพระบิดาเสมอ  
 ขอให้ใจของเรา, ความคิดของเรา และ  

ความปรารถนาของเรา  เป็นตามพระทัย , 
ความคิด และความปรารถนาของพระ -
บิดาตลอดไป 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 26   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 12:37-50 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี มาลาคี 3:10 
พระเจ้าจอมโยธาตรสัว่า  จงน าทศางค์
เตม็ขนาดมาไว้ในคลงั  เพือ่ว่าจะมี
อาหารในนิเวศของเรา  จงลองดเูราใน
เรือ่งน้ีดทีูหรอืว่า  เราจะเปิดหน้าต่างใน
ฟ้าสวรรคใ์ห้เจ้า  และเทพรอย่างล้นไหล
มาให้เจ้าหรอืไม่ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 12:37-50  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ีเพื่ออะไร?  
(ข้อ 47)__________________________ 
________________________________
________________________________ 
สําหรับคนที่ไม่ยอมรับพระเยซูและคําสอน
ของพระองค์นั้น  เมื่อวันสุดท้าย พระเจ้าจะ
พิพากษาเขาโดยหลักใด? (ข้อ 48) 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 39-41 
คนในสมัยพระเยซูก็เหมือนกับคนใน     
สมัยอิสยาห์ คือพว กเขาไม่เชื่อทั้งๆ  ที่      
มีพยานหลักฐาน (12:37)  

 ผลก็คือพระเจ้าจะทําให้จิตใจของพวกเขา
ตายด้าน หมายความว่าพระเจ้า ทรงตั้งใจ
ทําให้พวกเขาไม่เชื่อพระองค์หรือ ไม่ใช่
เช่นนั้น พระเจ้าเพียงแต่ยืนยันการ
ตัดสินใจของพวกเขา  
 พวกเขาเลือกที่จะต่อต้านพระเจ้ามาตลอด

ชีวิตและยึด ติดกับวิถีทางของตัวเองจน
พวกเขาไม่พยายามทําความเข้าใจส่ิงที่
พระเยซูคริสต์ตรัสเลย คนเช่นนี้ไม่มีทาง
มาหาพระเจ้า จิตใจของพวกเขาแข็ง
กระด้างอย่างถาวรแล้ว  
 อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จิตใจแข็งกระด้าง

คือการด้ือดึงต่อพระเจ้าอยู่เสมอเช่น ที่
ปรากฏในพระธรรมอพยพ 9:12; 1:14-
28; 2เธสะโลนิกา 2:8-12 
 

บทเรียนจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 42,43     ในหมู่คนที่ไม่เชื่อก็มีคนที่เชื่อ
แต่ไม่ยอมรับด้วย ซึ่งก็แย่พอกัน พระเยซู
กล่าวตําหนิคนเหล่าน้ีอย่างรุนแรง (ดู มธ . 
10:32,33) คนที่ไม่กล้ายืนหยัดเพื่อพระเยซู
นี้ พวกเขากลัวว่าคนอ่ืนจะไม่ยอมรับและ
หัวเราะเยาะตน  
 ผู้นํายิวหลายคนไม่ยอมรับว่าตนเองเชื่อ

พระเยซูเพราะกลัวจะถูกอเปหิจากธรรม
ศาลา (ซึ่งเป็นช่องทางเลี้ยงชีพของเขา ) 
และกลัวว่าจะสูญเสียสิทธิพิเศษทางสังคม 
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แต่ค าสรรเสริญของผู้คนนั้น 
ผิวเผินและไม่จีรังยั่งยืน  

เราควรใส่ใจในการยอมรับอันนิรันดร ์
จากพระเจ้ามากกว่า 

การยอมรับแบบชั่วครู่ชั่วยามของผู้คน 
 
ตอบสนอง 
 เราเป็นเพียงคนที่เชื่อ หรือ เป็นคนที่เชื่อ

และยอมรับ 
 อะไรที่ทําให้เราไม่ยอมรับ เราเป็นเหมือน

ผู้นํายิวเหล่านั้นหรือไม่ที่กลัวถูกเพื่อนเรา
ปฏิเสธ?________________________ 
_______________________________
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานในใจ

ของเราอย่างสม่ําเสมอให้เรามองทุกอย่าง
ในชีวิตของเราด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ 
ไม่ใช่เพียงฝ่ายกายภาพเพื่อเราจะยืน
หยัดกับพระองค์ได้จนตลอดชีวิตของเรา 
 ให้อธิษฐานตามสดุดี 34:1-3 ที่ว่า 
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  
ค าสรรเสริญพระองคอ์ยู่ทีป่ากข้าพเจ้า
เรือ่ยไปจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดใน
พระเจ้า  ให้คนทีเ่สงีย่มเจียมตวัได้ฟัง
และยินดี  เชิญยอพระเกียรติพระเจ้า  
พรอ้มกบัข้าพเจ้า  ให้เราสรรเสริญ
พระนามของพระองคด์้วยกนั 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 27 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 13:1-20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
มัทธิว 28:19-20 
19 เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่
สอนชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา  
ให้รบับพัติศมาในพระนามแห่ง พระบิดา  
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 
20 สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่สารพดัซึง่เรา
ได้สัง่พวกเจ้าไว้  นีแ่หละเราจะอยู่กบัเจ้า
ทัง้หลายเสมอไป  จนกว่าจะส้ินยุค" 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 13:1-20  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ในตอนน้ีมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและเป็นเพียง
ข้อเดียวเท่านั้นที่บันทึกว่ า พระเยซูทรง
กล่าวตรง ๆ ว่า พระองค์เองทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า  และที่เหลือน้ัน คนอื่นพูด 
หรือเหล่าสาวกพูด ให้ค้นดูว่าคือข้อไหน? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 1-17 
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของผู้รับใ ช้    
และแสดงความเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ต่อ
เหล่าสาวก  
 

 ปกติคนรับใช้ในบ้านจะมีหน้าที่ล้างเท้า  
ให้แขกเมื่อแขกมาถึง แต่พระเยซูคริสต์
ผูกผ้าเช็ดตัวไว้ที่เอวเหมือนทาสที่ต่ําต้อย 
แล้วล้างเท้าและเช็ดเท้าให้เหล่าสาวก 
แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าที่มาเกิด
เป็นมนุษย์แต่พระองค์ก็เต็มใจรับใช้  
 เราซึ่งเป็นผู้ติดตามพระองค์ก็ต้องเป็น

ผู้รับใช้เช่นกัน และรับใช้ด้วยความเต็มใจ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า  
 เราเต็มใจที่จะรับใช้ตามแบบอย่างของ

พระเยซูคริสต์หรือไม่? เรารับใช้ใครอยู่ใน
วันนี้ ? 
 

มีพระพรวิเศษส าหรับคนที่ไม่เพียงยอมรับว่า 
การรับใช้ที่ถ่อมตนเป็นวิถีทางของพระคริสต์  
แต่ยังลงมือปฏิบัติและท าจนส าเร็จด้วย (13:17) 
 
บทเรียน และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 6,7  
 ลองนึกภาพว่าเราเป็นเปโตรที่มองดู     

พระเยซูล้างเท้าสาวกเรียงมาทีละคน    
จนใกล้จะถึงเราแล้ว  
 เปโตรสับสนมากเมื่อเห็นอาจารย์ของเขา

ทําหน้าที่ของทาส เขายังคงไม่เข้าใจ     
คําสอนของพระเยซูที่ว่าการเป็นผู้นํา 
หมายถึงการเป็นผู้รับใช้  



หน้าที่  60 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 ข้อความนี้อาจไม่รื่นหูนักสําหรับผู้นํา
หลายคนที่พบว่าการรับใช้คนที่อยู่ใน   
การดูแลของตนเป็นเรื่องยาก  
 เราปฏิบัติตนอย่างไรต่อคนที่อยู่ภาย ใต้

การดูแลของเรา  (ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูก 
ลูกจ้าง หรือ อาสาสมัคร) 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 ลองทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรา

กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราว่าเป็น
อย่างไรบ้าง หากความสัมพันธ์เป็นการรับ
ใช้ซึ่งกันและกันตามบทบาทหน้าที่ แสดง
ว่าเราได้วางตัวตามที่พระคริสต์สอน  
 แต่ถ้าเราเรียกร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

คอยแต่ปรนนิบัติเราแต่ฝ่ายเดียว เรา
กําลังเลียนแบบเจ้านายในโลกน้ี ถ้าเป็น
เช่นนั้ น ขอให้เรากลับใจและเปล่ียนวิธี
ปฏิบัติต่อลูกน้องเสียใหม่ เพราะเราไม่ได้
ทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ 

 
อธิษฐาน 
 ขอพระลักษณะชีวิตเช่นน้ีของพระเยซูมา

อยู่ในชีวิตของเรา ให้เราปรนนิบัติผู้ที่อยู่
ใต้เราไม่ใช่เพราะเป็นกฏจากพระคัมภีร์ 
แต่ให้เป็นชีวิตของเราที่ทําด้วยความยินด ี
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ชีวิตใหม่ วันที่ 28 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 13:21-38 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
มัทธิว 28:19-20 
19เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไป       
สัง่สอนชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา  
ให้รบับพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา  
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 
20 สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่สารพดัซึง่เรา  
ได้สัง่พวกเจ้าไว้  นีแ่หละเราจะอยู่กบั  
เจ้าทัง้หลายเสมอไป  จนกว่าจะส้ินยุค" 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ 13:21-38  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านบอกว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซู  
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าอะไรคือส่ิงที่
แสดงว่าท่านเป็นสาวกของพระองค์ ?  
________________________________
______________________________ 

 
 
 
 
 
 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 27 
แม้ว่าซาตานจะมีส่วนทําให้พระเยซูถูก
ทรยศ แต่ยูดาสก็ยั งต้องรับผิดชอบในการ
กระทําของเขา ยูดาสผิดหวังที่พระเยซูตรัส
ถึงการส้ินพระชนม์แทนที่จะตรัสถึงการ
ก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์  
 เขาอาจจะพยายามผลักดันให้พระเยซูใช้

ฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อพิสูจน์ความ
เป็นพระมาซีฮา หรือบางทียูดาสอาจจะไม่
เข้าใจพันธกิจของพระเยซู และไม่เชื่ ออีก
ต่อไปว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร  
 ไม่ว่ายูดาสจะคิดอย่างไร ซาตานมั่นใจว่า

ถ้าพระเยซูส้ินพระชนม์ พันธกิจของ
พระองค์จะจบสิ้นลงและแผนการของ   
พระเจ้าก็จะไม่สําเร็จ ซาตานก็เหมือน     
ยูดาส ที่ไม่รู้ว่าการส้ินพระชนม์ของพระ -
เยซู  เป็นส่วนสําคัญที่สุดในแผน การของ    
พระเจ้ามาโดยตลอด 
 

บทเรียนจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 35 ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่น แต่
เป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นเป็นการกระทํา  
 เราจะรักคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูรักเรา

ได้อย่างไร ? ก็โดยการช่วยเหลือทั้งๆ ที่
เราไม่สะดวก ให้ทั้งๆที่เราต้องเจ็บปวด  
ทุ่มเทเพื่ อสวัสดิภาพของคนอ่ืนมากกว่า
ของเราเอง ยอมรับความเจ็บปวดจาก    
คนอ่ืนโดยไม่บ่นหรือโต้ตอบ  
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 ความรักเช่นน้ีทําได้ยาก นั่นเป็นเหตุผล
ว่าทําไมคนทั่วไปจึงสังเกตเห็นเมื่อเราทํา
เช่นนี้และพวกเขาจะรู้ว่าเราได้รับพลัง
เหนือธรรมชาติที่จะทําเช่นนี้ได้  
 พระคัมภีร์ได้บรรยายเกี่ย วกับความรักไว้

อย่างงดงาม  ในพระธรรม 1 โครินธ์ 13 
 

การตอบสนอง  
 เคยมีหรือไม่ ที่เราต้องเชือดเนื้อตัวเอง

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน พ่อ แม่ หรือ
ลูกของเรา ? 
 ผมเชื่อว่ามีอย่างแน่นอน  
 และมีหรือไม่ที่เราต้องเชือดเนื้อตัวเอง  

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน พี่น้องใน
คริสตจั กรซ่ึงเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณ   
ของเรา? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 มอบชีวิตของเราให้กับพระ เจ้า ยอมให้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทําการ    
มากขึ้นตามน้ําพระทัยของพระองค์ 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 29   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ._____

ยอห์น บทที่ 14 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้  
มัทธิว 28:19-20 
19 เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่
สอนชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา  
ให้รบับพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา  
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
20 สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่สารพดัซึง่เรา
ได้สัง่พวกเจ้าไว้  นีแ่หละเราจะอยู่กบัเจ้า
ทัง้หลายเสมอไป  จนกว่าจะส้ินยุค" 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี 14  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือองค์ผู้ช่วย  
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราว่าทรงช่วย
เราในเรื่องอะไรบ้าง ?_______________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 9        พระเยซูทรงเป็นพระฉายที่เรา
มองเห็นและจับต้องได้ของพระเจ้าที่เรามอง
ไม่เห็น  
 พระเยซูอธิบายแก่ฟีลิปผู้อยากเห็น     

พระบิดาว่า เมื่อรู้จักพระเยซูก็เท่ากับได้
รู้จักพระเจ้า การแสวงหาพระเจ้า และ
ความจริงจะสําเร็จได้เมื่อเราพบพระคริสต์ 

 

ข้อ 14 เมื่อพระเยซูตรัสว่าเราสามารถขอ
อะไรก็ได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการขอใน
นามของพระองค์ นั้น หมายถึงขอตามพระ -
ลักษณะและตามพระประสงค์ของพระเจ้า  
 พระเจ้าจะไม่ประทานตามคําขอที่ตรงข้าม

กับพระลักษณะหรือพระประสงค์ของ
พระองค์ และเราไม่สามารถใช้พระนาม
ของพระองค์เหมือนคาถาวิเศษเพื่อสนอง
ความต้องการที่เห็นแก่ตัวของเรา  
 ถ้าเราติดตามพระเจ้าและต้องการจะ     

ทําตา มพระประสงค์ของพระองค์อย่าง
จริงใจ คําขอของเราก็จะสอดคล้องกับ    
ส่ิงที่พระเจ้าต้องการ และพระองค์จะ
ประทานตามคําขอของเรา 
 

บทเรียนจากพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 27          ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์   
ในชีวิตเราคือสันติสุขที่ลึกซึ้งคงทนถาวร   
ไม่เหมือนกับสันติสุขของโลกซึ่งมั กจํากัด
ความว่าเป็นสภาพที่ไม่มีความขัดแย้ง  



หน้าที่  64 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 สันติสุขของพระเจ้าคือความมั่นใจใน  
ทุกๆ สถานการณ์  
 เมื่อเรามีสันติสุขของพระคริสต์ เราก็     

ไม่ต้องกลัวทั้งปัจจุบันและอนาคต  

ถ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยความเครียด 
จงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ ์

ครอบครองความคิดและจิตใจของเรา 
ดว้ยสันติสุขแท้ของพระองค ์

 
การตอบสนองและอธิษฐาน 
 ให้เราทบทวนถึงส่ิงที่พระเจ้าทรงตอบคํา

อธิษฐานของเรา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ
ของเราว่า พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา 
พระองค์ทรงห่วงเราเสมอ 
 เรามีประสบการณ์สันติสุขที่ลึกซึ้งคงทน

ถาวรแบบที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ในข้อ 
27 หรือไม่  เมื่อเรามีความกดดันในชีวิต
ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม พระเจ้าทรงสัญญา
ว่า จะประทานสันติสุขให้กับเราซึ่งเป็น
เหมือนหลักประกันว่า พระองค์กําลังช่วย
เราอยู่ 
 อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ   

สันติสุขของพระองค์ 
 ทูลขอพระเจ้าให้เรามีประสบการณ์กับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 30   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______ 

สดุดี บทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
2 พงศาวดาร 7:14 
ถ้าประชากรของเราผูซึ้ง่เขาเรียกกันโดย
ชือ่ของเรานัน้จะถ่อมตวัลง และอธิษฐาน 
และแสวงหาหน้าของเรา  และหนัเสีย
จากทางชัว่ของเขา เรากจ็ะฟังจากสวรรค ์ 
และจะให้อภยัแก่บาปของเขาและจะ
รกัษาแผน่ดินของเขาให้หาย 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 16 ช้า ๆ 2 รอบ 
มีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะขอการพิทักษ์รักษา 
การปกป้องที่มาจากพระเจ้า ในวั นน้ี ท่าน
สามารถทูลขอได้?___________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจสดุดีบทนี้  
หลายครั้งที่ดาวิดเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่
พระเจ้าก็ทรงช่วยท่าน  
 สดุดีบทที่ 16 นี้เป็นคําขอบพระคุณ    

พระเจ้าต่อความช่วยเหลือของพระองค์    
ที่นําท่านกลับมาสามัคคีธรรมกับพี่น้อง    
ได้อีกครั้งหนึ่ง 
 

ข้อ 18 เมื่อดาวิดพูดว่า ท่าน“จะไม่หวั่นไหว” 
ท่านกล่าวถึงความมั่นคงปลอดภัยซึ่งผู้เชื่อ
สัมผัสได้  
 พระเจ้ายังคงให้ผู้เชื่อเผชิญสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งผู้เ ชื่อและผู้   
ไม่เชื่อต่างมีสถานการณ์กับความเจ็บปวด 
ความทุกข์ยาก และความล้มเหลวเหมือน- 
กัน (มธ.5:45)  

ผู้เชื่อจะไม่สิ้นหวังกับชีวิต 
หรือสับสนกับเป้าหมายที่แท้จริงในโลกนี้  
แต่ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าจะเดินหน้าต่อไปได ้

อย่างมั่นใจเพราะพวกเขารู้ว่าอะไรถูกต้องและ
ส าคญัในสายพระเนตรพระเจ้า  

พวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องพวกเขา 
ไม่ให้หันเหไปจากเส้นทางที่พระองค์ทรงเลือก 

 

ข้อคิดจาก ข้อ 9  
 ดาวิดมีความยินดี ท่านพบเคล็ดลับของ

ความชื่นชมยินดี ความชื่นชมยินดีที่
แท้จริงนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุข  
 เราชื่นชมยินดีได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความ

ทุกข์ร้อนแสนสาหัส  ความสุขนั้นไม่ยั่งยืน
เพราะว่าเป็นส่ิงที่ขึ้นอยู่สถานการณ์  แต่
เมื่อเราใคร่ครวญถึงการสถิตอยู่ด้วยของ
พระเจ้าในแต่ละวัน เราจะมีความอิ่มใจ  
 
 



หน้าที่  66 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เมื่อเราเข้าใจในอนาคตที่พระองค์ทรง
เตรียมไว้ให้เรา เราจะชื่นชมยินดี อย่า
ปล่อยชีวิตไปตามสถานการณ์ รอบข้าง 
แต่จงขึ้นอยู่กับพระเจ้า 
 

ตอบสนอง 
 พระธรรมบทนี้เป็นบทที่ผมอยากหนุนใจ

ให้พี่น้องทุกคนท่องจําไว้ เพื่อว่าเมื่อเรา
เผชิญกับส่ิงที่ลําบาก เราจะสามารถใช้
พระวจนะของพระเจ้าบทนี้เผชิญได้ 

 
อธิษฐาน 
 ในวันนี้หรือสัปดาห์นี้ เราจะต้องเผชิญ

อะไรบ้าง เราสามารถทูลขอการพิ ทักษ์
รักษาจากพระองค์ได้ มีปัญหาอะไรที่เรา
ต้องแก้ไข ให้เราทูลขอการปรึกษาจาก
พระองค ์
 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่  

ล้ีภัย เป็นความชื่นชม เป็นความชื่นบาน 
เป็นที่ปรึกษาของเรา 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 31 
วันที ่___ เดือน _________ ปี ค.ศ.____ 

ยอห์น บทที่ 15 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี  
2 พงศาวดาร 7:14 
ถ้าประชากรของเราผูซึ้ง่เขาเรียกกันโดย
ชือ่ของเรานัน้จะถ่อมตวัลง และอธิษฐาน 
และแสวงหาหน้าของเรา  และหนัเสีย
จากทางชัว่ของเขา เรากจ็ะฟังจากสวรรค ์ 
และจะให้อภยัแก่บาปของเขาและจะ
รกัษาแผน่ดินของเขาให้หาย 

อ่าน พระธรรมยอหน์บทท่ี15  
ช้า ๆ 2 รอบ 
พระธรรมตอนนี้ได้บอกกับท่านว่า ท่านจะ
เกิดผลได้โดยวิธีไหน ?_______________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 2,3 พระเยซูพูดถึงการดูแลรักษากิ่งองุ่น
ที่แตกต่างกันสองแบบ 
[1] ตัดทิ้งไป หรือ [2] ลิดเพื่อให้ออกผล  
 กิ่งที่เกิดผลหมายถึงผู้ที่มีความเชื่อแท้และ

ติดสนิทในพระองค์ ซึ่งย่อมจะเห็นผลออก
แสดงมาในชีวิต  
 

 การลิดเพื่ อให้กิ่งนั้นมีผลมากขึ้น คือการ  
ที่พระเจ้าอบรมสั่งสอนและตักเตือนเรา
เพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านบุคลิก -
ภาพและความเชื่อ   
 กิ่งที่ไม่ออกผล คือผู้ที่ไม่ได้เชื่อและเชื่อ

ฟังอย่างแท้จริง จะถูกตัดออกจากต้น 
หมายถึงว่าในที่สุดแล้วเขาเหล่านั้น
ย่อมจะหลุดออกไปจาก พระเจ้า และถูก
ตัดออกจากแหล่งพลังหล่อเล้ียงชีวิต  
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

 
ข้อ 8 ยิ่งกิ่งองุ่นได้รับการแต่งและลิดก็ยิ่งจะ 
“เกิดผลมาก”  พระเจ้าได้รับเกียรติเพราะว่า
เมื่อคนทั้งหลายเห็นผลที่เป็นพระเจ้าเท่าน้ัน
ทรงกระทําได้ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เขาก็
จะสรรเสริญพระอ งค์ผู้ทรงกระทําในสิ่งที่  
เน้ือหนังทําไม่ได้ นอกจากนี้ผลที่มีมากมาย
นั้นย่อมใช้ประโยชน์ได้มาก พระเยซูจึงบอก
เราว่าการเกิดผลมากเป็นส่ิงที่แสดงว่าคนๆ
นั้นเป็นสาวกของพระองค์ 
 
บทเรียน และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 17  
เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งและเ กลียดชัง พระเยซูทรงบอกให้
สาวกรักและสนับสนุนกันและกันเพราะนั่น
เป็นส่ิงที่โลกทําไม่ได้   
 



หน้าที่  68 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อย  ๆ
มาขวางกั้นความรักที่เราให้แก่พี่น้องคริสเตียน  

เมื่อพระเยซูทรงสั่งให้เรารักกันและกัน  
พระองค์ย่อมจะประทานก าลังแก่เรา 

เพื่อเราจะท าเช่นนั้นได ้
 การรักพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราต้อง

เห็นด้วยกันทั้งหมด พระเยซูคริสต์ทรง
รักเปโตร แม้เขามีจุดอ่อนมากมาย และ
ถึงกับตําหนิเขาอย่างแรงในเวลาที่เขาทํา
ผิด แต่นั่นไม่ได้ทําให้พระองค์เลิกรัก หรือ
เลิกหวังใจในส่วนดีของเขา  
 ขอให้เราเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์และ

ตัดสินใจรักพี่ น้องที่เรารักเขาได้ยาก อาจ
เป็นไปได้ที่เขายังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่  
ฝ่ายวิญญาณ หรือ เขายังไม่ได้รับการ
สร้างเท่าที่ควร   
 เรายินดีอดทนกับเขาหรือไม่ หรือบางครั้ง 

พระเจ้าอาจจะสอนเราผ่านทางพี่น้องที่  
ไม่น่ารักเช่นนี้ก็เป็นได ้

 
อธิษฐาน 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรา พบกับ    

พี่น้องที่เข้มแข็ง มีชีวิตเป็นแบบอย่าง 
และเป็นที่หนุนน้ําใจเรา  
 ถ้าเป็นเช่นน้ี ในวันอาทิตย์นี้ ผมแนะนํา

ว่า ท่านน่าจะเขียนบัตรหนุนใจให้เขา ที่
เขามีชีวิตที่หนุนใจเรา เพื่อเขาจะได้มี
กําลังใจ 

 และให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราพบ
กับคนที่เราสัมพันธ์ด้วยยาก ให้ เรา
อธิษฐานเผื่อเขาในการเติบโตขึ้นในพระ
คริสต์ และอธิษฐานที่เราจะมีชีวิตแห่งการ
อดทน และ มีส่วนในการสร้างคนน้ันให้
เติบโตด้วย 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 32 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 16 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี 1 เปโตร 5:18 
ท่านทัง้หลายจงสงบใจจงระวงัระไวให้ดี  
ด้วยว่าศตัรขูองท่านคือมารวนเวียนอยู่
รอบๆ ดจุสิงหค์ ารามเทีย่วไปเสาะหาคน
ทีม่นัจะกดักินได้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี16  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ท่านได้เข้าใจเรื่องภารกิจ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบ้าง ? (ข้อ 
8-11)____________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1-16 ในช่วงเวล าสุดท้ายที่อยู่กับเหล่า
สาวก พระเยซูทรง   
[1] เตือนพวกเขาถึงการข่มเหงในอนาคต   
[2] บอกพวกเขาว่าพระองค์จะไปที่ไหน   
[3] ให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่าพวกเขา    
จะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง เพราะ   
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา  
 

 พระเยซูรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อมา พระองค์
ไม่ต้องการให้ความเชื่อของเหล่าสาวก
ต้องสั่นคลอนหรือถูกทําลายไป  พระเจ้า
ทรง ต้องการให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัว    
คนเดียวเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์คอย   
ให้กําลังใจ สอนให้เรารู้ความจริงและ
ช่วยเหลือเรา 

 

ข้อ 8-11 ภารกิจสําคัญของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 3 ประการคือ  
[1] ทําให้โลกสํานึกในความบาป  
[2] แสดงให้เห็นว่า ความชอบธรรมของ  
พระเจ้ามีพร้อมสําหรับคนที่เชื่อพระองค์   
[3] สําแดงให้ประจักษ์ชัดว่า พระคริสต์ทรง
พิพากษาโทษซาตาน 
 

บทเรียน และการตอบสนอง จาก
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 20  
พวกสาวกและโลกนี้ช่างแตกต่างกัน
เหลือเกิน!  
 โลกนี้จะยินดีใน ขณะที่พวกสาวกร้องไห้ 

แต่พวกสาวกจะได้พบพระเยซูอีกครั้ง   
(ในอีกสามวันต่อมา) และชื่นชมยินดี  
 ค่านิยมของโลกมักตรงกันข้ามกับค่านิยม

ของพระเจ้า เรื่องนี้อาจจะทําให้คริสเตียน
รู้สึกว่าตนเองเข้ากับโลกนี้ไม่ได้ แต่แม้ว่า
การดําเนินชีวิตปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องยาก 
วันหนึง่เราจะชื่นชมยินดี  



หน้าที่  70 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 จงเพ่งมองที่อนาคตและยึดมั่นใน       
พระสัญญาของพระองค์ 
 พี่น้องครับ ในทางของพระเจ้า  อาจจะมี

บ้างที่เราร้องไห้ แต่การร้องไห้ของเรานั้น
ไม่ถาวร สุดท้ายเราจะมีความชื่นชมยินดี 
 

ในทางของพระเจ้า 
มีเรื่องอะไรที่ท าให้เราร้องไห้หรือไม่ ? 

ให้เรามองไปทีพ่ระเจ้า  
และพระองค์จะทรงเช็ดน้ าตาทุกหยดของเรา 

และจงมีก าลังขึ้นเถิด 
 
อธิษฐาน 
 สรรเสริญพระเจ้าสําหรับความยิ่งใหญ่  

ของพระองค์ เพราะแม้ว่าในโลกน้ี ซาตาน
มันทําการของมัน แต่ในที่สุดมันก็จะ    
พ่ายแพ้เพราะพระคริสต์จะพิพากโทษมัน
อย่างแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  71 

ชีวิตใหม่ วันที่ 33   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 17 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี 1 เปโตร 5:18 
ท่านทัง้หลายจงสงบใจจงระวงัระไวให้ดี  
ด้วยว่าศตัรขูองท่านคือมารวนเวี ยนอยู่
รอบๆ ดจุสิงหค์ ารามเทีย่วไปเสาะหาคน
ทีม่นัจะกดักินได้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี17  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ อะไรที่จะทําให้โลกนี้
เชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้พระเยซูเสด็จมาในโลก
นี้ ? (ข้อ 21)_______________________ 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 เป็นต้นไป  
บทนี้ทั้งบทเป็นคําอธิษฐานของพระเยซู เรา
ได้เรียนรู้จากพระธรรมบทนี้ว่าโลกเป็น
สนามรบอันดุเดือด มีการทําสงครามกัน
ระหว่างอํานาจของซาตานกับอํานาจของ
พระเจ้า  
 แรงจูงใจของซาตานและสมุนของมัน     

คือความเกลียดชัง พระเยซูคริสต์และ
ผู้ติดตามพระองค์  
 

 พระเยซูอธิษฐานเผื่อเหล่าสาวกของ
พระองค์ รวมถึงพวกเราผู้ติดตามพระองค์
ในปัจจุบันด้วย พระเยซูอธิษฐานขอให้
พระเจ้าปกป้องบรรดาผู้เชื่อที่พระองค์
เลือกสรรให้ปลอดภัยจากอํานาจของ
ซาตาน แยกคนเหล่านี้ออกมา ชําระพวก
เขาให้บริสุทธิ์และชอบธร รม และผูกพัน
พวกเขาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความ
จริงของพระองค์ 

 
ข้อ 14     โลกนี้เกลียดชังคริสเตียนเพราะ  
คริสเตียนมีค่านิยมที่แตกต่างจากค่านิยม
ของโลก  คริสเตียนไม่ยอมร่วมมือกับโลกใน
การทําบาป  
 ดังนั้นการดําเนินชีวิตคริสเตียนจึง

กล่าวโทษความไร้ซึ่งศี ลธรรมของโล ก 
โลกติดตามซาตาน และซาตานก็เป็นศัตรู
ตัวฉกาจของพระเยซูและสาวกของ
พระองค ์

 
บทเรียน, ตอบสนองและอธิษฐาน 
จากพระธรรมตอนนี้ 
ข้อ 21-23            

พระเยซูปรารถนาอย่างยิ่ง 
ที่จะเห็นสาวกของพระองค ์
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

เพื่อเป็นพยานหลักฐานที่ทรงพลังว่า 
ความรักของพระเจ้ามีอยู่จริง 



หน้าที่  72 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เราได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกันในคริสตจักรซ่ึงเป็นพระกาย
ของพระคริสต์หรือยัง  
 เราสามารถทําได้ด้วยการ อธิษฐานเผื่อ  

คริสเตียนคนอื่นๆ ไม่ซุบซิบนินทา ให้
กําลังใจซึ่งกันและกัน ทํางานร่วมกันด้วย
ความถ่อมใจ ให้เวลาและทรัพย์สินเงิน
ทอง ยกย่องเชิดชูพระคริสต์ และไม่หันเห
ไปถกเถียงกันในเร่ืองเล็กๆ  น้อยๆ ที่
ก่อให้เกิดความแตกแยก 
 ให้เขียนรายชื่อของผู้ที่เราจะอธิษฐานเผื่อ 

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 ให้เราตั้งใจทํางานร่วมกับพี่น้องของเราใน

การรับใช้ 
 มีอะไรบ้างที่เราต้องอดทนในการรับใช้

ร่วมกันกับพี่น้องคนอ่ืน ๆ เพื่อเห็นกับ
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 เราได้ให้สิบลด เวลา ทรัพย์สินของเรา  

ยกย่องพระเ จ้าหรือไม่ ถ้าเราได้ทํา ก็ให้
เราขอบพระคุณพระเจ้า แต่ถ้าเราไม่ได้ทํา   
ก็ให้เราเริ่มทําตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป 
 อธิษฐานให้ความตั้งใจที่จะเป็นน้ําหนี่ง   

ใจเดียวกันอยู่ในใจเราเสมอและตลอดไป 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  73 

ชีวิตใหม่ วันที่ 34   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______

ยอห์น บทที่ 18:1-18 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงน าและความ
เข้าใจการเฝ้าเด่ียววนัน้ี 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี มัทธิว 22:37-40 
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า  "จงรกัพระองค ์
ผูเ้ป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต
ของเจ้า  และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า 
38 นัน่แหละเป็นพระบญัญติัข้อใหญ่  และ
ข้อต้น 
39 ข้อทีส่องกเ็หมือนกนั  คือ  จงรกัเพือ่น
บ้านเหมือนรกัตนเอง 
40ธรรมบญัญติัและค าของผูเ้ผยพระ -
วจนะทัง้ส้ิน  กข็ึ้นอยู่กบัพระบญัญติัสอง
ข้อน้ี" 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี 18:1-18  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ถ้าท่านเป็นเปโตร และ
มีคนมาแย่งจับอาจารย์ของท่านไป ท่านจะ
ตอบสนองแบบนี้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 11 ถ้วยนี้หมายถึงความทุกข์ทรมาน 
ความโดดเด่ียว และความตายที่พระเยซูต้อง
เผชิญเพื่อลบบาปของโลก 
 

ข้อ 13 ทั้งอันนาสและคายาฟาสต่างก็เป็น
มหาปุโรหิตของอิสราเอลอันนาสเป็น     
มหาปุโรหิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 6 จนถึง 15 ก่อนที่
พวกโรมันจะปลดเขาออกจากตําแหน่ง            
คายาฟาสเป็นลูกเขยของอันนาส เขาได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตใน ค .ศ. 18 
ถึง 36/37  
 ตามกฏหมายของยิวตําแหน่งมหาปุโรหิต

จะคงอยู่ตลอดชีพ ดังนั้นพวกยิวหลายคน
จึงยังถือว่าอันนาสเป็นมหาปุโรหิตและยัง
เรียกเขาด้วยตําแหน่งนั้น แม้ว่าอันนาสจะ
ยังคงมีอํานาจมากท่ามกลางพวกยิว แต่
คายาฟาสเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ  
 ทั้งคายาฟาสและอันนาสต่างก็สนใจแต่

ตําแหน่งในทางการเมือง ของตนมากกว่า
หน้าที่ในการนําคนไปหาพระเจ้า แม้ว่า
พวกเขาจะเป็นผู้นําทางศาสนา แต่พวก
เขาก็กลายเป็นคนชั่วร้าย  
 ในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้นําฝ่ายจิต -

วิญญาณของชาติ พวกเขาควรจะไวต่อ
การสําแดงของพระเจ้า ควรจะรู้ว่าพระ -
เยซูเป็นพระมาซีฮาที่พระคัมภีร์กล่าวถึง 
และควรจะนําประชาชนไปหาพระองค์  
 แต่เมื่อมนุษย์โกหกหลอกลวงและจงใจ  

ทําชั่ว พวกเขาจะกําจัดทุกส่ิงที่เข้า
ขวางทาง แทนที่พวกผู้นําทางศาสนาจะ
พิจารณาคํากล่าวอ้างของพระเยซูด้วย
ความจริงใจบนพื้นฐานความรู้ในพระ -
คัมภีร์  



หน้าที่  74 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 พวกเขากลับแสวงหาหนทางที่จะทําตาม
ความปรารถนาของตนอย่างเห็นแก่ตัว
ต่อไป และพ ร้อมที่จะฆ่าพระบุตรของ   
พระเจ้าเพื่อให้ตนเองสมหวัง 
 

บทเรียนและตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 10-11   
 เปโตรพยายามปกป้องพระเยซูโดย      

ชักดาบออกมาทําร้ายคนรับใช้ของมหา -
ปุโรหิต แต่พระเยซูบอกให้เปโตรเก็บดาบ
นั้นเสียและปล่อยให้แผนการของพระเจ้า
ดําเนินต่อไป  
 บางครั้งเราอยากจะจัดการแก้ปัญหาด้วย

ตัวเองและใช้กําลัง แต่การกระทําเช่นนี้
ส่วนใหญ่นําไปสู่ความบาป ดังนั้นเราจึง
ควรไว้วางใจให้พระเจ้าดําเนินตามแผน  
การของพระองค์  
 ลองคิดว่าถ้าเปโตรทําสําเร็จ พระเยซูก็คง

ไม่ถูกตรึงที่กางเขน และแผนการของ  
พระเจ้าที่จะไถ่มนุษย์ก็คงจะไม่สําเร็จ  
เปโตรมีความหวังดีและความจริงใจต่อ
พระเยซูคริสต์ แต่เป็นส่ิงที่ผิดและทําลาย
แผนการของพระเจ้า  
 ความจริงและความหวังดีจึงไม่จําเป็น  

ต้องเป็นส่ิงที่ถูกต้องเสมอไป เราต้อง
ตรวจสอบว่า สิ่งนั้นถูกต้องตามน้ําพระทัย
พระเจ้าหรือไม่ 
 
 

ดังนั้น เราจะเอาความจริงใจและความหวังด ี
มาเป็นเหตุผลในการบอกว่าถูกต้องไม่ได้  

แต่เราต้องเอาน้ าพระทัยของพระเจ้ามาเป็นหลัก
และน้ าพระทัยของพระเจ้าปรากฏแล้ว 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร ์
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเรา

และเปิดตาใจของเราทุกครั้งที่เราศึกษา
พระวจนะของพระองค์ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  75 

ชีวิตใหม่ วนัที่ 35 
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 18:19-40 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี มัทธิว 22:37-40 
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า  "จงรกัพระองค ์
ผูเ้ป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต
ของเจ้า  และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า 
38 นัน่แหละเป็นพระบญัญติัข้อใหญ่  และ
ข้อต้น 
39 ข้อทีส่องกเ็หมือนกนั  คือ  จงรกัเพือ่น
บ้านเหมือนรกัตนเอง 
40ธรรมบญัญติัและค าของผูเ้ผยพระ -
วจนะทัง้ส้ิน  กข็ึ้นอยู่กบัพระบญัญติัสอง
ข้อน้ี" 

อ่าน พระธรรม  ยอหน์ บทท่ี18:19-40  
ช้า ๆ 2 รอบ 
จากพระธรรมตอนนี้ ถ้าท่านเป็นเปโตร ท่าน
คิดว่าจะปฏิเสธพระเยซูหรือไม่ หรือท่าน
สามารถยืนหยัดกับพระองค์ได้? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 28 
ตามบทบัญญัติของพวกยิว การเข้าไปใน
อาคารของคนต่างชาติจะทําให้คนยิ วเป็น
มลทินตามระเบียบพิธี  
 

 เขาจะไม่สามารถเข้าร่วมนมัสการใน   
พระวิหารหรือร่วมงานเล้ียงฉลองได้
จนกว่าเขาจะ “สะอาด” อีกครั้ง คนเหล่านี้
กลัวว่าตนจะเป็นมลทินจึงยืนข้างนอก
ศาลปรีโทเรียมที่พวกเขาพาพระเยซูไป  
ไต่สวน  
 พวกเขายังคงรักษาบทบัญญัติอย่าง

เคร่งครัดขณะที่ในใจ มีแต่การฆาตกรรม
และการหลอกลวง 
 

บทเรียนและตอบสนองจาก  
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 22-27   
เป็นการง่ายที่เราจะโกรธสภาแซนแฮดรินที่
ตัดสินลงโทษพระเยซูอย่างไม่ยุติธรรม แต่
เราต้องไม่ลืมว่าเปโตรและสาวกคนอื่นๆ ก็มี
ส่วนในการทําให้พระเยซูต้องเจ็บปวดเพราะ
พวกเขาทิ้งพระองค์ไป (มัทธิว 26:56,75)  
 เราส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเหมือนผู้นําทาง

ศาสนา แต่เราอาจเป็นเหมือนพวกสาวก
เพราะเราทุกคนล้วนมีความผิดที่ไม่
ยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าใน
ด้านสําคัญๆของชีวิต หรือปกปิดว่าเรา
เป็นผู้เชื่อในยามที่ถูกกดดัน  
 

อย่าแก้ตัวโดยการชี้ไปที่คนอื่น 
ที่ดูเหมือนท าบาปมากกว่าเรา  

แทนที่จะท าเช่นนั้น เราควรมาหาพระเยซ ู
ขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้เรา 

และบ าบัดรักษาเรา 



หน้าที่  76 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 การที่สาวกจะอยู่กับพระเยซูผู้ที่กําลัง  
พ่ายแพ้ต่อกระแสสังคมเป็นส่ิงที่ยาก  
อย่างยิ่ง เราอาจจะไม่ได้วิ่งหนีพระเยซู
คริสต์จริง ๆ แต่เราอาจจะต้านกระแส
สังคมไม่ได้ 
 แท้จริงโดยกําลังของเรา เราไม่สามารถ

ต้านกระแสสังคมได้ แต่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์สามารถช่วยเราได้ พระองค์
สามารถประทานสติปัญญา และกําลัง
ให้กับเราในการยืนหยัดได้ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอกําลังและสติปัญญาจากพระเจ้า     

ที่เราจะสามารถยืนหยัดต่อแรงต้านของ
กระแสสังคมทางโลกในปัจจุบันนี้ ได้อย่าง
สวยงามและมีชัยชนะ เพื่อเราสามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องคริสเตียน     
รุ่นถัดไป และเป็นการนําคนรอบข้างมา
พบความรอดได้ 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  77 

ชีวิตใหม่ วันที่ 36   
วันที ่___ เดือน _______ ปี ค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 19:1-27 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี มัทธิว 22:37-40 
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า  "จงรกัพระองค ์
ผูเ้ป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต
ของเจ้า  และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า 
38 นัน่แหละเป็นพระบญัญติัข้อใหญ่  และ
ข้อต้น 
39 ข้อทีส่องกเ็หมือนกนั  คือ  จงรกัเพือ่น
บ้านเหมือนรกัตนเอง 
40ธรรมบญัญติัและค าของผูเ้ผยพระ -
วจนะทัง้ส้ิน  กข็ึ้นอยู่กบัพระบญัญติัสอง
ข้อน้ี" 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี19:1-27  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการที่พระเยซูถูก    
ไต่สวนทั้งจากปีลาตและผู้นําศาสนา? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้ ข้อ 10 
ตลอดการสืบสวน พระเยซูทรงเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์ไม่ใช่ปีลาตหรือผู้นําทางศาสนา  
ปีลาตนั้นรวนเร ส่วนผู้นําทางศาสนาทําไป
ด้วยความเกลียดชังและความโกรธ  

 แต่พระเยซูยังคงสงบนิ่ง พระอง ค์ทรง รู้
ความจริง ทรงรู้แผนการของพระเจ้า และ
ทรงรู้ว่าทําไมถึงถูกไต่สวน  
 แม้ว่าพระเยซูจะ ทรงอยู่ท่ามกลางความ

กดดันและถูกข่มเหง แต่พระองค์ก็ยัง ทรง
ไม่หวั่นไหว แท้จริงแล้วปีลาตกับผู้นําทาง
ศาสนาต่างหากที่กําลังถูกไต่สวน ไม่ใช่
พระเยซู  
  
เมื่อเราถูกตั้งค าถามหรือถูกหัวเราะเยาะ 

เพราะความเชื่อ จงจ าไว้ว่าแม้เราก าลังถูกไต่สวน
ต่อหน้าผู้ที่กล่าวหาเรา  

แต่แท้จริงแล้วพวกเขาเองต่างหาก 
ก าลังถูกไต่สวนต่อหน้าพระเจ้า 

 

บทเรียนและตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 12,13  
 เสียงตะโกนกดดันปีลาตจนเขายอมให้

ตรึงพระเยซูบนไม้กางเขน  ในฐานะผู้ว่า
การ โรมันท้องถิ่น ปีลาตมีหน้าที่รักษา
ความสงบ เน่ืองจากโรมไม่สามารถส่ง
กองทหารขนาดใหญ่มาประจําท้องถิ่นที่
ห่างไกล พวกเขาจึงใช้วิธีจัดการกับกบฏ
อย่างรวดเร็วและรุนแรง  
 ปีลาตกลัวว่าถ้ามีคนรายงานซีซาร์ว่าเกิด

ความไม่สงบในเขตปกครองของตน เขา
อาจจะไม่เพียงสูญเสียตําแหน่งเท่า นั้นแต่
อาจถึงขั้นโดนประหาร   



หน้าที่  78 บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี  

 เมื่อเราต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่
ยากลําบาก เรามีทางเลือกสองทาง เอา
ตัวรอด หรือไม่ก็ ยืนหยัดเพื่อส่ิงที่ถูกต้อง  
 พระคัมภีร์สอนเราว่า ถ้าเรารู้ว่าอะไร

ถูกต้องแล้วไม่ทํานั่นก็เป็นบาป (ยก.4:17) 
 เราเคยเป็นแบบปีลาตหรือไม่ที่หนีเอาตัว

รอดโดยไม่ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง แท้จริง
แล้วไม่ได้เป็นส่ิงง่ายเลยที่เราจะยืนหยัด
ในส่ิงที่ถูกต้องได้  
 แต่ให้เราเปรียบเทียบระหว่างปีลาตที่ไม่มี

จุดยืน กับพระเยซูที่ยืนหยัดในพันธกิจที่
พระเจ้ามีพระประสงค์คือไถ่บาปของ
มนุษย์ทั้งโลก 
 แต่การยืนหยัดนั้น บางครั้งอาจจะต้อ ง

เผชิญความยากลําบากแบบพระเยซูได้ 
 ท่านยินดีหรือไม่? 

_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 ทูลขอพระเจ้าทรงสร้างและพัฒนาเรา    

ให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจนเราสามารถ  
ยืนหยัดแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงยืนหยัด
นั้น 
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บทเฝ้าเด่ียวส าหรับผู้เชื่อใหม่ ยอห์น - สดุดี หน้าที่  79 

ชีวิตใหม่ วันที่ 37   
วันที ่___ เดือน ________ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 19:28-42 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 8:1-2 
1 เหตฉุะนัน้การลงโทษจึงไม่มีแก่คน
ทัง้หลายทีอ่ยู่ในพระเยซูคริสต ์
2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต  
ในพระเยซูคริสต ์ ได้ท าให้ข้าพเจ้าพ้น
จากกฎแห่งบาปและความตาย 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี19:28-42 
ช้า ๆ 2 รอบ 
โยเซฟ ชาวอาริมาเธียและนิโคเดมัสกล้า
ประกาศตัวว่าเป็นศิษย์ของพระเยซู โดยการ
มาขอพระศพของพระองค์ไปฝัง ซึ่งเส่ียงต่อ
การเสียชื่อเสียงของตน ถ้าเป็นท่าน ท่านจะ
กล้าทําแบบโยเซฟและนิโคเดมัส หรือไม่? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 31 การทิ้งศพข้ามคืนน้ันผิดบทบัญญัติ
ของพระเจ้า (ฉธบ.21:23) นอกจากนั้นการ
ทํางานหลังดวงอาทิตย์ตกดินในวันศุกร์ก็ผิด
กฏวันสะบาโตด้วย เพราะสะบาโตเริ่มขึ้น
ตอนเย็นวันศุกร์   
 

 ด้วยเหตุนี้บรรดาผู้นําทางศาสนาต้องการ
ให้รีบเอาพระศพพระเยซูลงจากไม้กางเขน
และรีบฝังก่อนตะวันตกดิน 

 
ข้อ 31-35 ทหารโรมันเหล่านี้เป็นทหารที่มี
ประสบการณ์การตรึงคน บนไม้กางเขนมา
หลายต่อหลายครั้ง พวกเขามีวิธีตรวจสอบ
ว่านักโทษที่ถูกตรึงนั้นเสียชีวิตหรือยังโดย
การแทงที่สีข้าง หากยังไม่ตายส่ิงที่ไหล
ออกมาคือเลือด แต่ถ้าตายแล้วจะมีล่ิมเลือด
กับน้ําไหลออกมา (แสดงให้เห็นว่าหัวใจ
หยุดเต้นและเลือดเริ่มจับตัวเป็นล่ิมแยกออก
จากส่วนที่เป็นนํ้า)  
 วิธีที่ทหารโรมันใช้สําหรับนักโทษที่ยังไม่

ตายคือทุบกระดูกขา เพื่อไม่ให้สามารถ
ยันตัวหายใจได้สะดวก เป็นการเร่งให้
นักโทษเสียชีวิตเร็วขึ้นนั่นเอง 
 จากส่ิงที่พระคัมภีร์บันทึกเรารู้ว่าพระเยซู

ส้ินพระชนม์แล้วจริงๆไม่ใช่ เพียงแต่หมด
สติไปเท่านั้นอย่างที่บางคนพ ยายามอ้าง 
เพราะทหารเหล่านั้นตัดสินใจไม่ทุบขา
พระองค์ ดังนั้นจึงหมายความว่าพระองค์ 
“เป็นขึ้นอีก” ในวันที่สามจริง ๆ  
 นอกจากนี้เรายังมีหลักฐานจากฝ่ายที่    

ไม่เข้าข้างใครคือพวกทหารโรมัน ที่กล่าว
ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์แล้วจริงๆ  
บนไม้กางเขน  
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บทเรียนและตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 38,39  
มีส่ีคนได้รับการเปล่ียนแปลงเมื่อพระเยซู
ส้ินพระชนม์บนกางเขนคือ  
[1] อาชญากรที่กําลังจะตายบนไม้กางเขน
ข้างๆ พระเยซู  เขาได้ขอให้พระเยซูนําเขา
ไปสู่อาณาจักรพระองค์ (ลก.23:29-43)  
[2] นายร้อยชาวโรมันผู้ประกาศว่าแท้จริง
พระเยซูทรงเป็นพร ะบุตรของพระเจ้า (มก.
15:39)   
[3] โยเซฟและ [4] นิโคเดมัส ผู้เป็นสมาชิก
สภาของยิวและเป็นสาวกของพระเยซูอย่าง
ลับๆ (7:50-52) กล้าออกมาเปิดเผยตัวเอง  
 คนเหล่านี้ได้รับการเปล่ียนแปลงเมื่อ   

พระเยซูส้ินพระชนม์มากกว่าตอนที่
พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาตระหนักว่า
พระเยซเูป็นใคร และการตระหนักเช่นน้ัน
ทําให้พวกเขามีความเชื่อ กล้าประกาศ 
และลงมือทํา  
 

เมื่อเราเผชิญหน้ากับ 
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู  

เราควรได้รับการเปลี่ยนแปลง คือ 
เชื่อ ประกาศ และลงมือท า  

แน่นอนเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์  
ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิม  
ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง 

 

 เป็นการดีที่เราจะประเมินชีวิตฝ่าย
วิญญาณของเรา มีอะไรในชีวิตของเราที่
เปล่ียนแปลงเมื่อเรารับเชื่อพระเยซู  
_______________________________
_______________________________ 

 
อธิษฐาน 
 การเติบโตหมายถึงการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่

ในพระคริสต์ และผู้ใหญ่คือคนที่ กล้า     
ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง 
 ทูลพระเจ้าทุก ๆ วัน ขอพระองค์พัฒนา

และสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่ 
 ทูลพระเจ้าให้เราสามารถผ่านสถานการณ์

ที่ยากในแต่ละวันของเราได้ โดยการพึ่ง
ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสิ่งที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้คือ 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 38   
วันที ่___ เดือน _______ ป ีค.ศ.______ 

ยอห์น บทที่ 20 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 8:1-2 
1 เหตฉุะนัน้การลงโทษจึงไม่มีแก่คน
ทัง้หลายทีอ่ยู่ในพระเยซูคริสต ์
2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต  
ในพระเยซูคริสต ์ ได้ท าให้ข้าพเจ้าพ้ น
จากกฎแห่งบาปและความตาย 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี 20  
ช้า ๆ 2 รอบ 
การสงสัยเป็นความบาปหรือไม่ และการที่
เราสงสัยในเรื่องของพระเจ้าเป็นความผิด
หรือไม่ (ข้อ 25)? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 1 หินถูกเค ล่ือนออกจากปากอุโมงค์
ไม่ใช่เพื่อพระเยซูจะออกมาได้ พระองค์คง
ออกไปอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกลิ้งหินออก 
แต่หินก้อนน้ีถูกกล้ิงออกไปเพื่อคนอื่นจะเข้า
ไปข้างในได้และเห็นว่าพระเยซูออกไปแล้ว 
 

ข้อ 25 -28 พระเยซูไม่ถือสาโธมัสที่สงสัย 
แม้จะสงสัยแต่โธมัสก็ยังคงจงรักภักดีต่ อ
พวกผู้เชื่อและต่อพระเยซู  

 บางคนเริ่มจากการสงสัยก่อนที่จะเชื่อ
อะไรบางอย่าง ถ้าความสงสัยนําไปสู่
คําถาม คําถามนําไปถึงคําตอบ และ
คําตอบนําไปสู่การยอมรับ ความสงสัยนั้น
ก็เป็นส่ิงดี  
 แต่ถ้าความสงสัยกลายเป็นความดื้อดึง

และความดื้อดึงกลายเป็นวิถีชีวิต ความ
สงสัยนั้นเป็นอันตรายต่อความเชื่อ  

เมื่อเราสงสัย อย่าหยุดแค่นั้น  
แต่จงให้ความสงสัยส่งผลให้ความเชื่อของเรา
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการแสวงหาค าตอบที่แท้จริง 

 
บทเรียน, ตอบสนองและอธิษฐาน 
จากพระธรรมตอนนี้ ข้อ 24-29  
 เราเคยคิดอยากเห็นพระเยซู สัมผัส

พระองค์ และได้ยินเสียงพระองค์จริงๆ 
บ้างหรือไม่ เราเคยคิดอยากจะนั่งลงกับ
พระองค์และรับฟังคําแนะนําบ้างหรือไม่   
 โธมัสอยากจะให้พระเยซูปรากฏกายให้

เขาเห็น แต่แผนการของพระเจ้าลํ้าลึกกว่า
นั้น พระองค์ไม่ถูกจํากัดอยู่ในร่างกายของ
มนุษย์ พระองค์ต้องการจะอยู่กับเรา
ตลอด แม้กระทั่งเด๋ียวนี้พระองค์ คือพระ -
วิญญาณบริสุทธิ์ ก็ทรงสถิตอยู่กับเรา เรา
สามารถพูดคุยกับพระองค์และพบคําตรัส
ของพระองค์จากการใคร่ครวญคําตรัส  
จากพระวจนะ เราจะได้พบพระองค์จริงๆ 
ดังที่โธมัสได้พบแล้ว 
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 พี่น้องครับ พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่   
ใกล้ ๆ เราและอยู่ในใจของเราโดยทาง
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสัมผั ส
หรือไม่ครับ 
 ครั้งสุดท้ายที่เราได้สัมผัสพระองค์คือ

เมื่อไหร่ครับ ?____________________ 
_______________________________ 
 พระองค์ทรงต้องการพูดกับเรา หนุนใจ

เรา เพียงแต่เราต้องปรับคลื่นจิตวิญญาณ
ของเรากับพระองค์ 
 ความบาปเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราได้ยิน

เสียงพระองค์ ดั งนั้น เราจะต้องจัดการ
บาปในชีวิตเราจนหมดส้ิน เพื่อเราจะฟัง
เสียงของพระองค์ได้ชัดเจน 
 อธิษฐานสารภาพบาปของเราที่เรารู้จัก

พระองค์  และทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปิดเผยกับเราถึงความบาปที่เรามีและไม่
รู้ตัว เพื่อเราจะนํามาสารภาพต่อพระองค์
ได ้
 แล้วตั้งใจดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์ 

เมื่อนั้น เราจะได้ยินเสียงพระองค์อย่าง
ชัดเจน 
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ชีวิตใหม่ วันที่ 39   
วันที ่___ เดือน ________ ปี ค.ศ._____ 

ยอห์น บทที่ 21 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันนี้ โรม 8:13 
เพราะว่าถ้าท่านทัง้หลายด าเนินชีวิต
ตามฝ่ายเน้ือหนังแล้ว  ท่านจะต้ องตาย  
แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้
ท าลายการของฝ่ายกายเสียท่านกจ็ะ
ด ารงชีวิตได้ 

อ่าน พระธรรม ยอหน์ บทท่ี 21  
ช้า ๆ 2 รอบ 
ถ้าพระเยซูถามท่านเหมือนที่ถามเปโตรว่า 
“ท่านรักเราหรือ ” ท่านจะตอบแบบเดียว  
กับเปโตรหรือคนละแบบ (ข้อ 17)? 
________________________________
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมตอนนี้  
ข้อ 18,19    นี่เป็นคําพยากรณ์ว่าเปโตร       
จะเสียชีวิตโดยการถูกตรึงบนไม้กางเขน  
 มีเรื่องเล่ากั นมาว่าเปโตรถูกตรึงเพราะ  

การยืนหยัดในความเชื่อของเขา แต่เขา
ขอตรึงแบบกลับหัวเน่ืองจากเขารู้สึกว่า
ตัวเองไม่คู่ควรจะตายแบบเดียวกับองค์
พระผู้เป็นเจ้าของเขา  
 

 ทั้งๆ ที่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่พระ-
เยซูก็ทรงกําชับให้เปโตรติดตามพระองค์  

เราอาจจะไม่แน่ใจและกลัวอนาคต  
แต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานก าลังให้เรา 

ที่จะเผชิญทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้  
ให้เรามั่นใจในพระองค ์

 
ข้อ 25 เป้าหมายในการเขียนพระกิตติคุณ
ของยอห์นคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซู
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เขานําเสนอ
หลักฐานยืนยันคําอ้างของพระเยซูอย่าง
ชัดเจนและอย่างเป็นระบบ  
 เมื่อหลักฐานเหล่านี้ปรากฏในห้อง

พิจารณาคดี ผู้ฟังต้องตัดสินใจเลือก คนที่
อ่านพระกิตติคุณยอห์นก็เช่นกัน ต้อง
ตัดสินใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าหรือไม่  
 เราเป็นเหมือนลูกขุน หลักฐานน้ันแจก

แจงไว้อย่างชัดเจนแล้ว เราต้องตัดสินใจ 
จงอ่านพระกิตติคุณยอห์นและมีความเชื่อ 
 

บทเรียนและตอบสนองจาก 
พระธรรมตอนนี้ ข้อ 17   
 พระเยซูตรัสถามเปโตรสามครั้งว่าเขารัก

พระองค์หรือ ครั้งแรกพระเยซูถามว่า 
“ท่านรักเรายิ่งกว่าส่ิงเหล่านี้จริงๆหรือ ” 
(คําว่ารักในภาษากรีกใช้คําว่า  “อากาเป้” 
แปลว่า รักอย่างตั้งใจ รักอย่างถวายชีวิต)  
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 ครั้งที่สองพระเยซูตรัสถามโดยเน้น         
ที่ตัวเปโตรคนเดียวและยังคงใช้คําว่า        
“อากาเป”้ ส่วนครั้งที่สามพระเยซูใช้ภาษา
กรีกว่า “ฟีเลโอ” (แปลว่ารักเอ็นดู ชอบพอ 
รักอย่างพี่น้อง ) ซึ่งเท่ากับถามว่า “ท่าน
เป็นมิตรของเราหรือ ” แต่ละครั้งเปโตร  
ตอบพระเยซูเ ป็นภาษากรีกด้วยคําว่า      
“ฟีเลโอ”  
 พระเยซูไม่รับคําตอบที่รวดเร็วและผิวเผิน

จากเปโตร แต่พระองค์มีวิธีเข้าไปให้ถึง
แก่นสําคัญ เปโตรต้องเผชิญหน้ากับ
ความรู้สึกและแรงจูงใจที่แท้จริงของ
ตนเองเมื่อพระเยซูเผชิญหน้าเขา  
 เราจะตอบอย่างไรถ้าพระเยซูถามเราว่า 

“ท่านรักเราหรือ?”  
 เรารักพระเยซูจริงๆ  หรือ เราเป็นเพียง

มิตรของพระองค์? 
 
อธิษฐาน 
 สารภาพความรักของเราต่อพระเยซูคริสต์

อย่างจริงใจและจริงจัง 
 นั่งเงียบ ๆ ระลึกถึงความรักของพระองค์ 

และขอบพระคุณสําหรับความรักน้ันที่ทรง
มีต่อเรา 
 ให้เราคิดถึงว่า อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดในชีวิต

ของเรา  และให้เราถวายสิ่งนั้นให้กับ
พระองค ์
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ชีวิตใหม่ วันที่ 40   
วันที ่___ เดือน ________ ปี ค.ศ._____ 

สดุดี บทที่ 23 
อธิษฐานสั้น ๆ ขอการทรงนําและ 
ความเข้าใจการเฝ้าเด่ียววันนี้ 
ท่องจ า ข้อพระคัมภีร์วันน้ี โรม 8:13 
เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายด าเนินชีวิต
ตามฝ่ายเน้ือหนังแล้ว  ท่านจะต้องตาย  
แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ  ท่านได้
ท าลายการของฝ่ายกายเสียท่านกจ็ะ
ด ารงชีวิตได้ 

อ่าน พระธรรม สดดีุ 23 ช้า ๆ 2 รอบ 
ในสดุดีบทนี้ มีข้อไหนที่ท่านใช้เพื่อหนุนใจ
ตัวเองบ้าง? 
________________________________
________________________________ 

เข้าใจพระธรรมสดุดีบทนี้ ข้อ 1 
ดาวิดดูแลฝูงแกะตั้งแต่ยังหนุ่ม (1 ซมอ .
16 :10 ,11 ) ท่านจึงใช้ประสบการณ์ของ
ตนเองบรรยายถึงพระเจ้าในฐานะผู้เล้ียงแกะ  
 แกะต้องพึ่งพาผู้เล้ียงทุกอย่างทั้งเรื่อง

อาหาร การนําทาง และการปกป้องจาก
อันตราย พันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่า
คนเล้ียงแกะที่ดี (ยน .10 :11) องค์พระ -    
ผู้เล้ียงผู้ยิ่งใหญ่ (ฮบ.13:20) และหัวหน้า
ของผู้เล้ียงทั้งปวง (1ปต 5:4) เมื่อพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เล้ียงที่ดี เราก็เป็นแกะของ
พระองค์  

 เราไม่ใช่สัตว์ที่ตื่นตระหนกหรือไม่มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรเลย  แต่เป็นผู้ตามที่
เชื่อฟังและมีสติปัญญาพอที่จะติดตาม      
ผู้ซึ่งจะนําเราไปในทิศทางและสถานที่      
ที่ถูกต้อง  
 สดุดีบทนี้ไม่ได้เน้นที่ความเป็นสัตว์ของ

แกะทั่วไป แต่เน้นที่ความเป็นสาวกของ
ผู้ติดตาม เมื่อเรารู้จักผู้เล้ียงที่ดีก็จงตาม
พระองค์ไป 

ข้อคิดประการที ่1 และการตอบสนอง 
จาก ข้อ 2,3   
 เมื่อเรายอมให้พระเจ้าพระผู้เล้ียงทรงนํา

เรา เราจะอิ่มใจ แต่เมื่อเราตัดสินใจทํา
บาป เราก็เลือกทางของเราเองและไม่อาจ
โทษพระเจ้าได้เมื่อเกิดอะไรขึ้น   
 ผู้เล้ียงของเรารู้จัก “ทุ่งหญ้าเขียวสด” และ 

“ริมน้ําอันสงบ ” ที่จะช่วยฟื้นฟูเราได้ เรา
จะไปถึงที่นั่นไ ด้ก็ต่อเมื่อเราติดตาม
พระองค์ด้วยความเชื่อฟัง หากเราไม่ยอม
ให้พระผู้เล้ียงทรงนําก็เท่ากับเราปฏิเสธ
ผลประโยชน์ของตัวเอง เราต้องจําความ
จริงข้อน้ีไว้ให้ดีเมื่อเราถูกทดลองให้เลือก
ทางของเราเองแทนที่จะติดตามพระเจ้า 
 เราได้ติดตามพระองค์ด้วยการเชื่อฟัง

หรือไม่ เราได้ยอมต่อพระองค์หรือไม่? 
 ให้เราฝึกฝนตัวของเราเองที่จะยอม

พระองค์อย่างง่าย ๆ  
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ข้อคิดประการที่ 2 และการตอบสนอง 
จาก ข้อ 4  
 ความตายแผ่เงามืดอันน่ากลัวปกคลุมเรา 

เพราะเราทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อเผชิญกับ
ความตาย เราอาจต่อสู้กับศัตรูอื่นๆได้ ไม่
ว่าจะเป็นความเจ็บปวด ความยากลําบาก 
โรคภัยไข้เจ็บภยันตราย แต่กําลังและ
ความกล้าหาญเอาชนะความตายไม่ได้  
 ความตายมีอํานาจเหนือทุกส่ิง มีเพียง    

ผู้เดียวเท่านั้นที่เดินผ่านหุบเขาแห่ง  
ความตายไปพร้อมๆกับเราและนําเราไป
ถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัย ผู้นั้นคือ
พระเจ้าแห่งชีวิตผู้เป็นพระผู้เล้ียงของเรา  
เน่ืองจากชีวิตนั้นไม่แน่นอน เราจึงต้อง
ติดตามพระผู้เล้ียงองค์นี้ซ่ึงจะดูแลเรา
ตลอดไป 
 พระธรรมข้อน้ีหนุนใจหลาย ๆ คนให้     

ยืนหยัดท่ามกลางความยากลําบาก ผมจึง
อยากแนะนําให้เราท่องพระคัมภีร์ข้อน้ีไว้ 
เพื่อจะหนุนใจในยามที่เราต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิษฐาน 
 พระนามหนึ่งของพระเจ้าคือ เยโฮวาห์โรอี 

[Jehovah-rohi] พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ -
เล้ียง ให้เราอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ที่
ทรงเล้ียงดูเราอยู่เสมอไม่ได้ขาดส่ิงใด 
 มีส่ิงใดที่เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับชีวิตอะไร  

บ้าง ?__________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
 ให้เราทูลขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เล้ียง     

ของเรา พระองค์ทรงทรงตอบเราอย่าง
แน่นอน 
 ใช้เวลานี้อธิษฐานยกย่อง- ขอบพระคุณ -

ทูลขอ-วิงวอน-สารภาพ 
 วันนี้ส่ิงเฉพาะเจาะจงที่เราอธิษฐานคือ 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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ทบทวนข้อพระคัมภีร์ท่องจ า 
โรม 10:17 
ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะ 
การได้ยิน  และการได้ยินเกิดขึ้นได้ 
ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ 
1 ยอห์น 1:9 
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา   
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม   
ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา   
และจะทรงช าระเราให้พ้นจาก 
การอธรรมทั้งสิ้น 
ยอห์น 15:7 
ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา  และ
ถ้อยค าของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะ 
ขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 
ฟีลิปปี 4:6-7 
6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย  แต่จงทูล
เรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง 
ต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอน  
กับการขอบพระคุณ 
7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความ
เข้าใจ  จะคุ้มครองจิตใจและความคิด 
ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ 

2 ทิโมธี 3:16-17 
16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ  
จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน 
การตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไข 
คนให้ดี  และการอบรมในทางธรรม 
17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อม 
ที่จะกระท าการดีทุกอย่าง 
ฮีบรู 10:25 
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคน  
ที่ขาดอยู่นั้น  แต่จงพูดหนุนใจกันให้มาก
ยิ่งขึ้น  เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่า 
วันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว 
มาลาคี 3:10 
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า  จงน าทศางค์
เต็มขนาดมาไว้ในคลัง  เพื่อว่าจะมีอาหาร
ในนิเวศของเรา  จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูที
หรือว่า  เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
ให้เจ้า  และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า
หรือไม่ 
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มัทธิว 28:19-20 
19เหตฉุะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน
ชนทุกชาติ  ให้เป็นสาวกของเรา   
ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา  
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
20สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้
สั่งพวกเจ้าไว้  นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้า
ทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค 
2 พงศาวดาร 7:14 
ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดย 
ชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน  
และแสวงหาหน้าของเรา  และหันเสียจาก
ทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค ์ และ
จะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษา
แผ่นดินของเขาให้หาย 
1 เปโตร 5:18 
ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี  
ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียน 
อยู่รอบๆ ดุจสิงห์ค ารามเที่ยวไปเสาะหา 
คนที่มันจะกัดกินได้ 
 
 
 

มัทธิว 22:37-40 
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า  "จงรักพระองค ์
ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต 
ของเจ้า  และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า 
38นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่  และ
ข้อต้น 
39ข้อที่สองก็เหมือนกัน  คือ   
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 
40ธรรมบัญญัติและค าของผู้เผย 
พระวจนะทั้งสิ้น  ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ
สองข้อนี้" 
โรม 8:1-2 
1เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่ 
คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 
2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต  
ในพระเยซูคริสต์  ได้ท าให้ข้าพเจ้า 
พ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 
โรม 8:13 
เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายด าเนินชีวิตตาม
ฝ่ายเนื้อหนังแล้ว  ท่านจะต้องตาย  แต่
ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้ท าลาย
การของฝ่ายกายเสียท่านก็จะด ารงชีวิตได้ 
 


