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ความลับของ นักรบ



Joshua 14 : 10 - 12
“…So here I am today, eighty-five years old! I am still as strong today as the day Moses sent me 

out; I’m just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that 

the LORD promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their 

cities were large and fortified, but, the LORD helping me, I will drive them out just as he said.”

“บัดนี้เป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงโปรดให้ขา้พเจ้าอยู่รอดมา 45 ปีนับแต่พระองค์ตรัสกับ
โมเสสเมื่อครั้งที่อิสราเอลรอนแรมอยู่ในถิ่นกันดาร เด๋ียวนี้ข้าพเจ้าก็อาย ุปีแล้ว! ข้าพเจ้ายังคงแข็งแรงเหมือนเมื่อครั้ง
โมเสสใช้ให้เราเดินทางไป ข้าพเจ้ายังแข็งขันในการสู้รบเท่าๆ กับในตอนนั้น ฉะนั้นขอให้ทา่นยกดินแดนเทือกเขาซึ่งองค์
พระผู้เป็นเจ้า+ทรงสญัญาไว้กับข้าพเจ้าในวันนั้น ท่านเองก็ได้ยินแล้วว่ามนุษย์ยักษ์อานาคอาศัยอยู่ทีน่ัน่ เมืองของเขา
ใหญ่โต มีปราการแน่นหนา แต่หากองค์พระผู้เป็นเจ้า+ทรงชว่ย ข้าพเจ้าจะขับไล่พวกเขาออกไปตามที่พระองค์ตรัส”

โยชูวา 14 : 10-12



Daniel 11 : 32 (b)

…but the people that know their God

shall be strong, and do exploits.

...แต่ประชาชนที่รู้จักพระเจ้าของตนจะต่อต้านเขาอย่าง
เข้มแข็ง

ดาเนียล 11 : 32 (b)



Psalm 25:14

The secret of the LORD is for those who fear Him, And He will let them 

know His covenant and reveal to them its (deep, inner) meaning.

ความลับที่พระเจ้าซ่อนไว้ส าหรับผู้ที่ย าเกรงในพระองค์  
และพระองคใ์ห้เขารับรู้ถึงพนัธพระสัญญาที่พระองค์ให้ไว้
แก่เขา  และพระองค์จะทรงใหส้ าแดงแก่เขาให้เขาเข้าใจ

ความหมาย ถึงความล้ าลึกภายใน

สดุดี 25 : 14



Luke 1: 34 – 38

34 "How will this be," Mary asked the angel, "since I am a virgin?" 35 The angel 

answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will 

overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God. 36 Even 

Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was 

said to be barren is in her sixth month.  37 For nothing is impossible with God." 

38 "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said."

34 มารีย์ถามทูตสวรรค์นั้นว่า “จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเม่ือข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารี?” 35 ทูต
นั้นตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิอ์ านาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคลุม
เธอ ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่า พระบุตรของพระเจ้า 36 แม้แต่เอลีซาเบธญาติของ
เธอยังจะได้บุตรชายทั้งๆ ที่ชราแล้ว และนางซึ่งใครๆ ว่าเป็นหมันก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37

เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ส าหรับพระเจ้า”  38 มารีย์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้
เป็นเจ้า ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถดิ”

ลูกา 1 : 34 - 38



John 2 : 3-5
3 And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, “They have 

no wine.” 4 Jesus said to her, “…My hour has not yet come.” 5 His mother said 

to the servants, “Whatever He says to you, just do it.”

3 เมื่อเหล้าองุ่นหมด มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่า 
“เขาไม่มีเหล้าองุ่นเหลือแล้ว” 4 พระเยซูตรัสว่า “หญิงที่รักเอ๋ย ท่านให้เราไป
เกี่ยวข้องด้วยท าไม? ยังไม่ถึงเวลาของเรา” 5 มารดาของพระองค์บอกพวกคนรับใช้
ว่า “จงท าทุกอย่างตามที่ท่านสั่ง”

ยอห์น 2 : 3-5



Luke 2 :  19
When the angels had left, the shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see 

this thing that has happened, which the Lord has told us about.” So they hurried off and found 

Mary and Joseph, and the baby,…they spread the word concerning what had been told them 

about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.

But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.

Kept = to preserve from ruin 

Ponder = to meditate, dispute (mental) 

การได้รับการปกป้องจากหายนะ

ใคร่ครวญ พิจารณา ครุ่นคิดภายใน

ส่วนมารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมด นี้ ใคร่ครวญอยู่ในใจ 20 คนเลี้ยงแกะกลับไปและยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้าส าหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นซึ่งเป็นเหมือนที่ทูตสวรรค์ได้แจง้พวกเขาทุก
ประการ

ลูกา 2 :19



Psalm 1 :  1  – 3
1 Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners 

take, or sit in the company of mockers, 2 but whose delight is in the law of the Lord, and who 

meditates on his law day and night. 3 That person is like a tree planted by streams of water, 

which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers.

1 ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว หรือยืนอยู่ในทาง
ของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย 2 แต่พวกเขาปีติยินดีใน
บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและ
กลางคืน
3 พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ า ซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็
ไม่เหี่ยวแห้ง  ทุกสิ่งที่พวกเขาท าก็เจริญรุ่งเรอืง

สดุดี 1:1-3



-กระเพาะ

กระเพาะย่อย

กระเพาะกรอง

กระเพาะที่ส่งอาหารกลับมา
เคี้ยวเอื้อง



Jeremiah 17 :  7-8
“Blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence is in him. They will be like a tree 

planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its 

leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.”

7 “แต่ความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า+ผู้ที่มีความเชื่อมั่นใน
พระองค์ 8 เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ า  ซึ่งหยั่งรากลงไปริมธารน้ า
มันไม่กลัวความร้อนที่มาถึงใบของมันเขียวขจีอยู่เสมอมันไม่วิตกในปีที่แห้งแล้ง
และไม่หยุดออกผล”

เยเรมีย์ 17:7-8





1 John 4 : 17
“In this is our love made perfect, that we may have boldness in the day of 

judgment: because as He is, so are we in this world.”

เช่นนี้ความรักจึงเต็มบริบูรณ์ท่ามกลางเราทั้งหลายเพื่อเราจะ
มีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะในโลกนีเ้ราเป็น, เหมือน
พระองค์

1 ยอห์น 4 : 17





Joshua 1 : 5 – 9
5 No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you; I 

will never leave you nor forsake you. 6 Be strong and courageous, because you will lead these people to 

inherit the land I swore to their ancestors to give them. 7 “Be strong and very courageous. Be careful to 

obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be 

successful wherever you go. 8 Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and 

night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and 

successful. 9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be 

discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”

5 ไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า เพราะเราจะอยู่กับเจ้าเหมือนทีเ่ราอยู่กับโมเสส เราจะไม่ละจากเจ้า
หรือทอดทิ้งเจ้าเลย 6 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะน าประชากรเหล่านีเ้ข้าไปครอบครองดินแดนซึ่งเรา
ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้พวกเขา 7 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด จงใส่ใจปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั้งปวงที่โมเสสผู้รับใช้ของเราให้ไว้กับเจ้า อย่าเล่ียงไปทางซ้ายหรอืทางขวา เพื่อเจ้าจะประสบความส าเร็จ
ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใด 8 อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินีห้า่งจากปากของเจ้า จงใคร่ครวญทัง้กลางวันและกลางคืน เพื่อ
เจ้าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งทีเ่ขียนไว้อย่างเคร่งครดั แล้วเจ้าจะประสบความ ส าเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 9 เราสั่งเจ้า
แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าหวาดกลัว อย่าท้อใจ เพราะไม่ว่าเจ้าไปที่ไหน พระยาหเ์วห์พระ
เจ้าของเจ้าจะอยู่กับเจ้าที่นัน่”

โยชูวา 1:5-9

http://biblehub.com/joshua/1-5.htm
http://biblehub.com/joshua/1-6.htm
http://biblehub.com/joshua/1-7.htm
http://biblehub.com/joshua/1-8.htm
http://biblehub.com/joshua/1-9.htm


Isaiah 40:31
…but they that wait on the Lord 

shall renew their strength; they will 

soar on wings like eagles; they will 

run and not grow weary, they will 

walk and not be faint.

31 แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า+ด้วย
ความหวัง จะฟื้นก าลังขึ้นใหม่ พวกเขาจะกาง
ปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งไป
โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พวกเขาจะเดินไปโดย
ไม่อ่อนระโหยโรยแรง

อิสยาห์ 40:31



• J tempted in dessert straight after baptism (public declaration).

• หลังจากที่พระเยซูรับบัพติสมา พระองค์ถูกมารทดลองทันที (เป็นการแจ้งในที่
สาธารณะ)

• He used Word to fight / defeat devil

• พระองค์ใช้พระค าต่อสู้มาร

• Ps 1 / Jer 17 / Josh 1 - Meditate day night / Cow

• สดุดี 1/ เยเรมีย์ 17 / โยชูวา 1–ใคร่รวญทั้งกลางวันและกลางคืน / วัวเขี้ยว
เอื้อง


