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บทที่ 10
การศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน (เฝาเดี่ยว)
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
- บอกขัน้ ตอนของการศึกษาพระคัมภีรโดยการเฝาเดี่ยว
- ศึกษาพระคัมภีรโดยการเฝาเดี่ยวได

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“นัยนตาของขาพระองคตื่นอยู กอนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดํารัส
ของพระองค”

สดุดี 119:148

คํานํา
วิธกี ารแรกของการศึกษาพระคัมภีร ซึ่งเราจะไดเรียนนี้เรียกวาวิธีการเฝาเดี่ยว บทนี้ไดใหคําจํากัด
ความคําอธิบายและเสนอตัวอยางของการศึกษาพระคัมภีรเฝาเดี่ยว
ตอนที่วาดวยเพื่อการศึกษาตอไปนั้นจะเปดโอกาสที่จะนํ าสิ่งที่คุณไดเรียนรูมาใชโดยการศึกษา
พระคัมภีรแบบเฝาเดี่ยวจริง ๆ มีแบบฟอรมการศึกษาพิเศษใหไวสําหรับการใชวิธีนี้

คํานิยามของวิธี
วิธกี ารเฝาเดีย่ วมาจากคําวา สละอุทิศ คํานี้หมายความวาอุทิศ สละถวายมอบไว นมัสการและ
การเขาติดสนิทอยางจริงใจตอเหตุหรือตอบุคคลหนึ่งคนใด
วิธกี ารศึกษาพระคัมภีรเฝาเดี่ยวนี้ทําใหเราสละและถวายตัวตอพระเจามากขึ้น และนํามาซึ่งการ
นมัสการและทําใหเกิดความสัมพันธสวนตัวกับองคพระผูเปนเจาพระเยซูคริสตเจา
วิธกี ารนีไ้ มเพียงแตรวมถึงการศึกษาพระวจนะของพระเจา แตยังหมายถึง การนําความจริงที่อยูใน
นัน้ มาใชในชีวติ ของเรา การใชวิธีการนี้เองที่ซาตานพยายามที่จะตอสูอยางมาก ซาตานไมสนใจการศึกษา
เพือ่ ทีจ่ ะไดรบั ความรู แตซาตานสนใจอยางมากเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีรซึ่งมีผลในการนํามาใชซึ่งจะ
นําการเปลี่ยนแปลงมาสูชีวิตฝายจิตวิญญาณอยางมาก
ไมเปนการเพียงพอทีจ่ ะเปนเพียงผูฟงพระวจนะ ผูที่เปนผูฟงพระวจนะก็คือ ผูที่ไดศึกษาพระวจนะ
แตไมเคยนํามาใชในชีวิตของตนเลย อัครทูตยากอบไดเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา
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“แตทา นทัง้ หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟงเทา
นัน้ ซึง่ เปนการลวงตนเอง เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปน
เหมือนคนทีด่ หู นาของตัวในกระจกเงา เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไปและลืมในทันทีนั้นวา
ตนเองเปนอยางไร แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และ
ตัง้ อยูใ นพระบัญญัตินั้นมิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืมแตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผูนั้นก็จะ
ไดรบั ความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน”
ยากอบ 1:22-25
คุณจะไดเรียนรูหลายวิธีการของการศึกษาพระคัมภีรในหลักสูตรนี้ แตวาแตละวิธีการควรจะมีผล
ในการศึกษาแบบเฝาเดี่ยว ไมวาคุณจะอานเปนหนังสือ เปนบท เปนขอ เปนคํา หรือศึกษาดวยวิธีอื่นๆ คุณ
ควรจะนําสิ่งที่คุณเรียนรูนั้นมาใชกับชีวิตและการรับใชของคุณ

อธิบายวิธีการ
ขณะทีค่ ณ
ุ อานคําอธิบาย จงใชแบบฟอรมเปลา ๆ ที่ใหไวในหัวขอที่วาดวยสําหรับการศึกษาตอไป
ของบทนี้ การศึกษาแบบเฝาเดี่ยวที่เปนแบบฟอรมมาตรฐานซึ่งคุณจะใชไดในขณะที่ศึกษาพระคัมภีรแบบ
เฝาเดี่ยว
ขัน้ ตอนแรก บันทึกรายละเอียดในขอความนั้น
บันทึกชือ่ ของหนังสือซึ่งคุณพบขอความที่กําลังศึกษาอยูนั้น
บันทึกบทที่เทาไร และขอความที่เทาไรที่คุณไดเลือกมา
ขั้นตอนที่สอง ตั้งหัวขอเรื่อง
อานสวนของพระคัมภีรซึ่งคุณไดเลือกมาศึกษาในวันนี้
เลือกหัวขอที่สรุปเนื้อเรื่องนั้นแลวใสหัวขอลงไปในแผนผังของคุณ
ขัน้ ตอนที่สาม หาขอพระคัมภีรที่สําคัญ ขอพระคัมภีรใดที่ใหขอสรุปที่ดีที่สุดสําหรับสวนของ
พระคัมภีร ใหเขียนขอพระคัมภีรและอางอิงบนแผนผังของคุณ
ขั้นตอนที่สี่ สรุปดวยคําพูดของคุณเอง จงสรุปวาพระคัมภีรตอนนั้นไดสอนอะไร ?
1. ทําโครงสรางจุดสําคัญใหญ ๆ ที่พบ
2. ใชแผนผังเพื่อที่จะสรุปขอความนี้
3. ทําขอความสรุปสั้น ๆ
4. สรุปขอความดวยคํ าพูดของคุณเอง มองดูเนื้อความที่เปนเนื้อหาในพระ
คัมภีรนั้นแตใชภาษาของปจจุบัน
ขั้นตอนที่หา ภาวนา เปนสิ่งสําคัญที่จะตองอานและศึกษาพระคัมภีร แตเราจะตองเรียนรูที่จะ
ภาวนาพระคําของพระเจาดวย
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คําวาภาวนาหมายถึง คิดและใครครวญอยูเสมอ หลังจากที่คุณไดเลือกสวนของพระคัมภีรมา
ศึกษาแลวใหหาหัวขอเรื่อง และขอพระคัมภีรสําคัญและสรุปคําสอนแลว ตอมาใหภาวนาในขอความนั้น
พระเจาบอกโยชูวาวา การภาวนาพระคําของพระองคเปนกุญแจไปสูความสําเร็จ “อยาใหหนังสือธรรมบัญญัตินี้หางเหินไปจากปากของเจา แตเจาจงตรึกตรองตาม
นัน้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพื่อที่เจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอความที่เขียนไวนั้นทุก
ประการแลว เจาจะมีความจําเริญและเจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี” โยชูวา 1:8
จงอานขอความนัน้ ชา ๆ อานดัง ๆ คิดคํานึงวาพระเจากําลังพูดกับคุณเปนสวนตัวดวยขอความใน
พระคัมภีร พิจารณาวาขอความนั้นกลาวอะไรกับคุณเปนสวนตัว โดยใชคําถามที่แนะใหไวภายใตหัวขอที่
วาดวยการนําไปใช วิธีที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งในการภาวนาพระวจนะก็คือ การจดจําขอความที่เลือกมาเมื่อคุณ
ไดจดจําสวนนั้น ๆ แลวคุณจะสามารถที่จะระลึกคิดถึงมันไดในเวลาใดก็ได เปนการดีที่จะเริ่มตนดวยขอ
พระคัมภีรสําคัญที่สุดที่คุณไดเลือกมา
หากระดาษแข็งมาสําหรับจดขอพระคัมภีรตามที่ใหตัวอยางไวขางลางนี้
หนาแรก เปนขอพระคัมภีรก็ใหเขียนวา
“ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค
เพือ่ ขาพระองคจะไมทําบาปตอพระองค”

ดานที่สอง
สดุดี 119:11

อานขอพระคัมภีรนั้นหลายครั้งดัง ๆ แลวพยายามที่จะพูดซํ้าโดยไมดูที่กระดาษแข็งนั้น ขณะที่คุณ
พูดขอความพระคัมภีรใหตรวจสอบกับกระดาษแข็งของคุณเพื่อดูวาคุณพูดถูกตองหรือไม ใชกระดาษแข็ง
เพือ่ ฝกฝนขอพระคัมภีรที่คุณไดจดจําไว มองดูที่ขออางอิงอีกดานหนึ่งซึ่งเปนขอพระคัมภีรบทที่เทาไร ขอที่
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เทาไร และพยายามที่จะพูดขอนั้น พยายามที่จะจําขออางอิงดวยวาเปนขอที่เทาไร เก็บกระดาษแข็งที่
บันทึกความจํานีไ้ วแลวก็ภาวนาตอไปเรื่อย ๆ คุณอาจจะใสไวในกระเปาสตางคหรือกระเปาเสื้อ ใหนําขอ
พระคัมภีรท ี่เปนการดนี้ไปกับคุณ แลวก็ภาวนาตลอดวันเมื่อคุณมีเวลาวาง
ขั้ น ตอนที่ ห ก การนํ าไปใช ใชแผนผังที่ใหไวบทนี้เพื่อที่จะนํ าสิ่งที่คุณไดเรียนรูระหวาง
ขบวนการภาวนานั้นเอาไปใช
การนําไปใชก็คือ เมื่อคุณไดเอาไปใช คุณเอาสิ่งที่คุณไดเรียนในขณะที่ศึกษาสวนของพระคัมภีรนั้น
ไปใชเปนสวนตัว การนําไปใชไมไดหมายความวาคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอยางที่เรียนรูไปใชไดทันที
หมายความวา คุณจะเอาไปใชเทาที่คุณจะทําได สําหรับบางคนอาจเปนสวนเล็กนอยที่จะเอาไป
ใชได แตคนอืน่ อาจจะใชสวนใหญของสิ่งที่เขาไดเรียนมา พระเจาจะชวยใหคุณนําความจริงของพระวจนะ
ไปใช แมวา จะหมายความวา คุณอาจจะทําขั้นตอนเล็ก ๆ ไปทีละขั้นในการนําไปใช คําถามตอไปนี้จะชวย
ใหคณ
ุ นําพระคําของพระเจาไปใชในชีวิตของคุณ
คําถามก็คือ มีตัวอยางในสวนของพระคัมภีรนี้ไหมที่จะตองทํา
ตาม ?
ความผิดที่จะตองหลีกเลี่ยง คําถามก็คือ มีความผิดอะไรที่เกี่ยวกับบาป ซึ่งเราจะตองหลีก
เลี่ยงไหม ?
มีหนาที่ที่จะตองกระทํ า
คํ าถามก็คือ สวนนี้ของพระคัมภีรเรียกรองอะไรใหเราปฏิบัติ
คุณได รับ การทรงเรียกใหทํ าอะไรบางไหม ถามีคุณควรจะทํ า
อยางไร ?
พระสัญญาที่เราจะอางได
คําถามนี้คือ มีคําสัญญาอะไรในขอพระคัมภีรนี้ไหม ? ที่เรา
สามารถอางสิทธิได
ตัวอยางที่จะตองทําตาม

ความสัมพันธที่ตองพัฒนา คําถามก็คือ
ขอความนีส้ อนเราเกี่ยวกับความสัมพันธกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตเจาไหม ? ขอความนี้
สอนอะไรเกี่ยวกับพระเจา พระบิดา พระเจา พระเยซูคริสต พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
คําสอนตอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธกับผูอื่นในครอบครัวของคุณ ในสังคม ในคริสตจักร
และในโลก คําสอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธกับตัวเอง
ความเปลี่ยนแปลงที่จะตองกระทํา คําถามก็คือ
มีความเปลีย่ นแปลงอะไรที่คุณจะทําในชีวิตของคุณ
ในทัศนะของสิ่งที่คุณไดเรียนมาของพระ
คัมภีรต อนนีเ้ จาะจงลงไป คําอธิษฐานที่จะตองอธิษฐาน คําอธิษฐานสวนตัวที่เกี่ยวกับขอพระคัมภีรนี้ ขอ
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พระเจาทีจ่ ะชวยคุณนําความจริงไปใชได คําอธิษฐานจะทําใหหลักการที่สอนในพระวจนะนี้กลายเปนสวน
ตัว คุณอาจจะเขียนคําอธิษฐานของคุณลงไปดวย เหมือนกับตัวอยางที่ใหไวในบทนี้
หัวขอตัวอยางของวิธีการเฝาเดี่ยว
ขั้นตอนแรก :
บันทึกรายละเอียดของขอความ กาลาเทีย 5:16-25
ขัน้ ตอนที่สอง :
หาหัวขอเรื่อง หัวขอเรือ่ งก็คอื การงานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ
ขัน้ ตอนที่สาม :
หาขอพระคัมภีรที่สําคัญ ขอพระคัมภีรที่สําคัญ “ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระ
วิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณดวย” กาลาเทีย 5:25
ขั้นตอนที่สี่
:
สรุป
ตอไปนี้คือตัวอยางของการสรุปโครงสราง การงานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ
1. ปญหาของเนือ้ หนังตอสูพระวิญญาณ และพระวิญญาณตอสูเนื้อหนัง ผูที่ดําเนินชีวิตอยูในเนื้อ
หนังจะไมไดรับมรดกในแผนดินของพระเจา
A. การลวงประเวณี
B. การโสโครก
C. การลามก
D. การนับถือรูปเคารพ
E. การไมบังคับตนทางเพศ
F. การถือวิทยาคม
G. ความเกลียด
H. การเปนศัตรูกัน
I. การใฝสูง
J. ความโกรธ
K. การแตกกกกัน
L. การไมเชื่อฟง
M. ความเชือ่ ทีต่ อตานความเชื่อที่ถูกตอง (ในภาษาไทยไมไดแปลคํานี้)
N. การอิจฉา
O. การฆากัน
P. การเมาเหลา
Q. การเลนเปนพาลเกเร
2. ผลของพระวิญญาณ ซึ่งพระเจาปรารถนาใหเรา ตรงขามกับงานของเนื้อหนังคือ
A. ความรัก
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B. ความชื่นชมยินดี
C. สันติสุข
D. ความอดกลั้น
E. ความปราณี
F. ความดี
G. ความเชื่อ
H. ความสุภาพออนนอม
I. การรูจักบังคับตน
3. เราตอง
A. ดําเนินในพระวิญญาณ (ขอ 16,25)
B. ไดรบั การทรงนําโดยพระวิญญาณ (ขอ 18)
C. มีชวี ิตอยูในพระวิญญาณ (ขอ 25)
ตัวอยางของตารางสรุป
งานของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-25
งานของเนื้อหนัง
ผลของพระวิญญาณ
การลวงประเวณี
ความรัก
การโสโครก
ความปลาบปลื้มใจ
การลามก
สันติสุข
การไมบังคับตนทางเพศ
ความอดกลั้นใจ
การไหวรูปเคารพ
ความปราณี
การถือวิทยาคม
ความเชื่อ
ความเกลียด
ความสุภาพออนโยน
การเปนศัตรูกัน
การรูจักบังคับตน
การใฝสูง
การแตกกกกัน
ความโกรธ
การไมเชื่อฟง
ความเชื่อที่ตอสูความเชื่อที่ถูกตอง
การอิจฉา
การฆากัน
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การเมาเหลา
การเลนเปนพาลเกเร
3. ตัวอยางของขอความสรุป
ขอความนีเ้ สนอความขัดแยง 2 ประการ คือ ตัณหาของเนื้อหนังและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ถาเราเปนของพระเยซู
เราตองตรึงตัญหาของเนื้อหนังและดําเนินชีวิตโดยการทรงนําของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
งานของเนือ้ หนังคือ การลวงประเวณี การโสโครก การลามก การไมบังคับตนทางเพศ การไหวรูป
เคารพ การถือวิทยาคม ความเกลียด การเปนศัตรูกัน การใฝสูง ความโกรธ การแตกกกกัน การไมเชื่อฟง
ความเชือ่ ทีต่ อ สูค วามเชื่อที่ถูกตอง การอิจฉา การฆากัน การเลนเปนพาลเกเร การเมาเหลา ผลของพระ
วิญญาณคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น ความปราณี ความดี ความเชื่อ ความ
ออนนอม การรูจักบังคับตน
4. ตัวอยางของคําพูดสรุปดวยตนเอง ขอ 24-25
ผูท เี่ ปนของพระคริสต ไดทําลายความปรารถนา ความใครและตัณหาของเนื้อหนัง ถาเราอางวา
พระวิญญาณสถิตในเรา เราตองปฏิบัติเชนนั้น
ขัน้ ตอนที่หา :
ภาวนา
ขอทีต่ อ งจําและภาวนา ขอ 16-18 และ 25-26 จํารายการของผลของพระวิญญาณซึ่งพระเจา
ตองการใหเรามีในชีวิตของเราดวย
ใครครวญและศึกษาความหมายของผลพระวิญญาณแตละอัน การสุภาพออนนอม ความดีหมาย
ถึงอะไร ?
ขัน้ ตอนที่หก : นํามาใช
ตัวอยางทีต่ องทําตาม - พัฒนาผลของพระวิญญาณในชีวิตของขาพเจา
ความผิดทีต่ องหลีกเลี่ยง - งานของเนื้อหนัง
หนาที่ตองกระทํา
เดินในพระวิญญาณ (ขอ 16,25)
นําโดยพระวิญญาณ (ขอ 18)
มีชวี ิตอยูโดยพระวิญญาณ (ขอ 25)
พระสัญญาที่อางได : ขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินในพระวิญญาณแลวทานจะไมทําใหตัณหา
ของเนื้อหนังสําเร็จ (ขอ 16)
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ความสัมพันธที่ตองพัฒนา : ความสัมพันธกับผูอื่นควรแสดงถึงความรัก ความอดกลั้น ความ
สุภาพออนนอม ความออนโยน
ภายในตัวของขาพเจาเอง ตองการพัฒนาความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความดี ความสัตยซื่อ และ
ความรูจ กั บังคับตน ในทุกแงมุมของชีวิต ในขอความนี้ขาพเจารูวาพระเจาตองการใหความสัมพันธกับพระ
องคมพี นื้ ฐานบนความบริสุทธิ์ในความประพฤติ ถาขาพเจาเปนของพระคริสตจริง ๆ ก็จะมีผลตอความ
สัมพันธของขาพเจาตอผูอื่น ตอตนเองและตอพระเจา
ความเปลี่ยนแปลงที่ตองทํา
: มี 3 ดานที่ตองการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ความอดกลั้นใจ
: บังคับความอยาก พัฒนาการบังคับตนและวินัย
ความเชื่อ
: เชือ่ ในพระสัญญาของพระเจามากขึ้น
ความรัก
: แสดงความรักตอผูที่อยูรอบๆ ซึ่งไมนารัก
คําอธิษฐาน
พระบิดาที่รัก
ชวยขาพระองคที่จะดําเนินในพระวิญญาณ นําโดยพระวิญญาณและมีชีวิตอยูแตละนาทีในพระ
วิญญาณ ชําระชีวติ ของขาพระองคจากตัณหาของเนื้อหนัง ชวยขาพระองคใหตรึงความปรารถนาของโลก
พัฒนาผลทีส่ วยงามของพระวิญญาณในขาพระองค ในพระนามพระเยซู อาเมน
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

วิธกี ารศึกษาพระคัมภีรแบบเฝาเดี่ยว (อุทิศตน) คืออะไร ?

3.

จงเขียนขั้นตอน 6 ขั้น ของวิธีการศึกษาอุทิศตน

4.

การเปนผูก ระทําตามพระวจนะ ไมใชเปนผูฟงเทานั้น หมายถึงอะไรจงใหขอพระคัมภีรสนับสนุนคํา
ตอบ

5.

เหตุใดซาตานจึงตอสูกับการใชวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.
2.
3.

4.

5.

“นัยนตาของขาพระองคตื่นอยู กอนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดํารัสของพระองค”
สดุดี 119:148
วิธนี เี้ ปนการนําความรูไปใชในชีวิตและการรับใช เกิดผลใหมีการอุทิศตนเพื่อพระเจามากขึ้น
1. บันทึกขอความที่อาน
4. หาหัวขอเรื่อง
2. หาขอพระคัมภีรที่สําคัญ
5. สรุป
3. ใครครวญ
6. นําไปใช
“แตทา นทัง้ หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชแตเพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลวง
ตนเอง เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปนเหมือนคนที่ดูหนาของตัวใน
กระจกเงา เพราะวาเมื่อมองดูตัวเองแลวก็ไปและลืมในทันทีนั้นวาตัวเองเปนอยางไร
แตผูที่
พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเปนพระบัญญัติแหงเสรีภาพ และตั้งอยูในพระบัญญัตินั้นมิไดเปนผู
ฟงแลวก็หลงลืมแตเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผูนั้นก็จะไดรับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติ
ของตน” ยากอบ 1:22-25
ซาตานตอสูก ารใชวิธีนี้ เพราะมันเดือดรอนเมื่อมีการศึกษาพระคัมภีรซึ่งมีผลในการนําไปใช ซึ่งจะ
เกิดการเปลีย่ นแปลงในชีวิตฝายวิญญาณ ซาตานไมเดือดรอนเรื่องการศึกษาใหไดความรูอยาง
เดียว
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สําหรับการศึกษาตอไปดวยตนเอง
ศึกษา ฟลิปป 4:4-9 ใชวธิ กี ารศึกษาพระคัมภีรแบบอุทิศตน (เฝาเดี่ยว) ใหแบบฟอรมไวขางลาง
เพือ่ ใชเปนการศึกษาแบบอุทิศตน
การศึกษาแบบอุทิศตน
หนังสือ
บท
ขอ
หัวขอ
ขอพระคัมภีรสําคัญ
สรุป
ภาวนา
การนําไปใช
ตัวอยางที่ตองทําตาม
ความผิดที่ตองหลีกเลี่ยง
หนาที่ตองกระทํา
พระสัญญาตองอาง
ความสัมพันธที่ตองพัฒนา
ความเปลี่ยนแปลงที่ตองทํา
คําอธิษฐาน
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