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เราใคร่จะหนุนน า้ใจท่านให้ท่องจ าข้อพระธรรมที่หน้า
สุดท้ายของหนังสือเล่มนี ้

 
 
 
องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ

มวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวงฯ 
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บันไดสิบขั้น 

สู่ความสมบูรณ์ 

ในชีวติคริสเตยีน 

 
 
 

ขั้นที่ 10 

จุดเด่นของพระคริสตธรรมใหม่ 

 

 

 
องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวงฯ กรุงเทพธนบุรี 
 
 
 

 
ผูจ้ดัพิมพ ์และ ผูจ้  ำหน่ำย 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
ตู ้ป.ณ. 4-32 นครหลวงฯ 

สงวนลิขสิทธ์ิ 
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เหตุใดพระคริสตธรรมใหม่ จึงมีช่ือว่า พนัธสัญญา
ใหม่ 

ค ำวำ่พนัธสัญญำใหม่ หรือพระคริสตธรรมใหม่น้ี เอำมำจำกพระวจนะของพระเยซูท่ีตรัสใน
คืนสุดทำ้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงบนไมก้ำงเขนนั้น พระองคไ์ดต้รัสวำ่ “จอกน้ีเป็นค ำสัญญำใหม่ โดย
โลหิตของเรำ ซ่ึงจะเทไหลออกเพื่อท่ำนทั้งหลำย” (ลูกำ 22:20) พนัธสัญญำใหม่แตกต่ำงจำกพนัธสัญญำ
เดิม ซ่ึงพระเจำ้ไดป้ระทำนใหแ้ก่ชนชำติอิสรำเอลท่ีภูเขำซีนำย (ปฐมกำล 19:5, 20:1-17, เยเรมีห์ 31:31-
34) พนัธสัญญำเดิมหรือพระบญัญติันั้น พระเจำ้ไดจ้ำรึกไวบ้นแผน่ศิลำ อนัเป็นกฎเกณฑท่ี์พระเจำ้ทรง
ตรำข้ึนเป็นบรรทดัฐำนแห่งกำรด ำรงชีวติอยำ่งผูช้อบธรรม แต่เน่ืองจำกจิตใจของมนุษยเ์ตม็ไปดว้ย
ควำมผดิบำป ดงันั้นจึงไม่มีใครปฏิบติัตำมพระบญัญติันั้นไดอ้ยำ่งครบถว้น เหตุฉะนั้น พนัธสัญญำเดิม 
จึงเป็นเพียงมำตรำกำรณ์ท่ีช้ีใหม้นุษยไ์ดรู้้ถึงควำมผดิบำปของเขำ ในฐำนท่ีฝ่ำฝืนพระบญัชำของพระเจำ้ 
(กำลำเทีย 3:19. โรม 7:7-25) กำรท่ีพระบญัญติัช้ีใหม้นุษยส์ ำนึกถึงควำมผดิบำปของเขำอำจเท่ำกบัเป็น
กำรตระเตรียมมนุษยใ์หพ้ร้อมท่ีจะรับเอำพระคริสต ์ทั้งน้ีเพรำะวำ่พระบญัญติัไดช้ี้ใหเ้ห็นอยำ่งเด่นชดัวำ่ 
มนุษยไ์ม่สำมำรถช่วยตนเองได ้จ ำเป็นตอ้งพึ่งพระเจำ้ 

ดว้ยเหตุท่ีพระเจำ้ทรงมีควำมเมตตำกรุณำต่อมนุษยโ์ลกอยำ่งลน้เหลือ พระองคจึ์งไดส่้งพระ
บุตรของพระองคใ์หเ้สด็จเขำ้มำในโลก มิใช่เพื่อพิพำกษำโลก หำกแต่เพื่อช่วยโลกใหร้อด (ยอห์น 3:17) 
พระเยซูไดท้รงปฏิบติัตำมบทบญัญติัของโมเสสอยำ่งครบถว้นและเม่ือพระองคท์รงหลัง่พระโลหิตบน
ไมก้ำงเขนนั้น ก็เป็นกำรเตรียมทำงไวใ้หพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิประทบัอยูก่บัคริสเตียนได ้ เพื่อวำ่เขำจะ
สำมำรถรับไดท้ั้งกำรอภยัโทษในควำมผดิบำปและรับเอำควำมสำมำรถจำกพระองค ์ ในกำรด ำเนินชีวิต
ในทำงของผูบ้ริสุทธ์ิตำมมำตรฐำนท่ีพระเจำ้ไดท้รงก ำหนดไวใ้นพระบญัญติัสิบประกำร (โรม 8:3,4) 
ส่วนขอ้ควำมในพนัธสัญญำใหม่น้ี พระเจำ้ไดท้รงจำรึกกฏเกณฑข์องพระองค ์ ไวใ้นใจของคริสเตียน
ทั้งหลำย (เยเรมีห์ 31:33) ซ่ึงหมำยควำมวำ่ พระเจำ้ไดโ้ปรดส ำแดงพระคุณใหค้ริสเตียนสำมำรถด ำเนิน
ชีวติตำมเง่ือนไข ท่ีพระองคไ์ดท้รงก ำหนดไวใ้นพระบญัญติัสิบประกำรนัน่เอง (เอเศเคียล 36:27) 

แมว้ำ่พนัธสัญญำใหม่น้ี เพิ่งจะบญัญติัเป็นกิจลกัษณะในวำระแห่งกำรส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสตก์็ตำม แต่กำรท่ีพระเจำ้ทรงช่วยมนุษยท์ั้งหลำยใหร้อดพน้จำกควำมผดิบำป 
ก่อนท่ีพระเยซูจะบงัเกิดมำในโลก ก็อำศยัรำกฐำนแห่งกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ และกำร
ปฏิบติัพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ินัน่เอง (โรม 3:25) ดงันั้นพนัธสัญญำใหม่จึงเป็นมำตรำ
กำรณ์ท่ีพระเจำ้ทรงใชต้ลอดมำ แต่กำรท่ีพนัธสัญญำใหม่น้ีเพิ่งจะมำบญัญติัข้ึนเป็นกิจลกัษณะ ในวำระ
ท่ีพระเยซูเสด็จลงมำบงัเกิดในโลกน้ีและเน่ืองจำกพระธรรมต่ำง ๆ ท่ีเขียนข้ึนใหม่ ทั้ง 27 เล่มในภำค
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หลงัของพระคริสตธรรมคมัภีร์น้ี ลว้นแต่กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงน ำไปสู่กำรส้ินพระชนมแ์ละกำร
ฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตด์งักล่ำว กำรท่ีจะเรียกพระธรรมเหล่ำน้ีวำ่ “พนัธสัญญำใหม่” จึง
เหมำะสมอยำ่งยิง่. 



 6 
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บทเรียนทีห่น่ึง 

1.พระธรรมมทัธิวและมาระโก 

กำรบำ้น:  ท่องจ ำ : มทัธิว 28:18-19  
 อ่ำน :มทัธิว บทท่ี 5-7  
พระธรรมมทัธิว เป็นพระธรรมท่ีเขียนถึงชนชำติยวิ สอนถึง

พระเยซูคริสตใ์นฐำนะทรงเป็นพระมหำกษตัริย ์ พระธรรมมำระโก 
ซ่ึงเป็นพระธรรมท่ีเขียนถึงชำวโรมนั สอนถึงพระเยซูคริสตใ์นฐำนะ
ทรงเป็นผูรั้บใช ้ พระธรรมลูกำซ่ึงเขียนถึงชำติกรีก สอนถึงพระเยซูคริสตใ์นฐำนะทรงเป็นบุตรมนุษย์
อยำ่งสมบูรณ์ ส่วนพระธรรมยอห์นซ่ึงเขียนถึงชำวโลกทั้งปวงไดอ้ำ้งวำ่พระคริสตคื์อพระบุตรของพระ
เจำ้และทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของโลก 

มทัธิว  

ในกำรบนัทึกถึงพระรำชประวติัของพระเยซูนั้น ท่ำนมทัธิวไดบ้นัทึกค ำเทศนำสั่งสอนท่ีส ำคญั 
ๆ ของพระเยซูไวอ้ยำ่งละเอียด ค ำเทศนำท่ียำวท่ีสุดคือ ค ำเทศนำบนภูเขำ” ซ่ึงบนัทึกไวใ้นบทท่ี 5-7 
ค ำถำมต่อไปน้ี ช้ีใหเ้ห็นประเด็นส ำคญัของค ำเทศนำน้ี อ่ำนค ำเทศนำน้ีหลำย ๆ คร้ัง แลว้ลองตอบ
ค ำถำมไปน้ี 

1. จงอำ้งเหตุผลอยำ่งนอ้ยหน่ึงประกำร ท่ีพระเยซูทรงช้ีแจงใหบ้รรดำอคัรสำวกของพระองค์
เห็นถึงควำมส ำคญั ท่ีพวกเขำตอ้งด ำเนินชีวติตำมมำตรฐำนของพระบญัญติั และค ำสอนของศำสดำ
พยำกรณ์ในพนัธสัญญำเดิม 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2.ในพระธรรมมทัธิว 5:27-48 เป็นค ำสรุปถึงหลกัจริยธรรมต่ำง ๆ ในพนัธสัญญำเดิมนั้น มี

อะไรบำ้ง? _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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3. พระสัญญำท่ีพระเยซูคริสตป์ระทำนใหแ้ก่คริสเตียน ซ่ึงจะช่วยพวกเขำใหส้ำมำรถเอำชนะ
ควำมปรำรถนำ ท่ีจะไดรั้บกำรสรรเสริญยกยอ่งจำกมนุษยน์ั้น คืออะไร? (มทัธิว 6:1-18) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. พระเยซูทรงใหค้วำมมัน่ใจแก่คริสเตียนอยำ่งไรในกำรท่ีจะช่วยใหพ้วกเขำพน้จำกควำมวติก

กงัวล เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นฝ่ำยเน้ือหนงั เช่นอำหำรและเคร่ืองนุ่งห่ม? (มทัธิว 6:19-34) 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. อ่ำนค ำเทศนำของพระเยซูในบทต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี แลว้สรุปค ำสอนท่ีส ำคญั 
บทท่ี 10 _________________________________________________________________ 
บทท่ี 13 _________________________________________________________________ 
บทท่ี 18 _________________________________________________________________ 
บทท่ี 24,25 _______________________________________________________________ 

มาระโก 

พระธรรมมำระโก แตกต่ำงจำกพระธรรมมทัธิว โดยกำรเนน้ในแง่ของ กำรปฏิบติัพระรำชกิจ
ของพระเยซู มำกกวำ่กำรเทศนำสั่งสอน 

1. พระเยซูท ำอะไรซ่ึงเป็นเหตุใหพ้วกผูน้ ำฝ่ำยศำสนำของชนชำติยวิ โกรธแคน้พระองค?์ 
(มำระโก 2:1-3:5) 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. อ่ำนเร่ืองรำวกำรอศัจรรยส่ี์ประกำร ท่ีพระเยซูไดท้รงกระท ำในพระธรรมมำระโก 4:35-5:43 

แลว้บนัทึกวำ่ พระองคท์รงส ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคใ์นทำงใดบำ้ง? 
1)______________________________________________________(มำระโก 4:35-41) 
2)______________________________________________________(มำระโก 5:1-20) 
3)__________________________________________________(มำระโก 5:21-23,35-43) 
4)_____________________________________________________(มำระโก 5:25-34) 
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3. ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค ขดัขวำงมิใหพ้ระเยซูทรงส ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคใ์นชีวิตมนุษย ์
คืออะไร? (มำระโก 6:1-6) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่อง 

2.พระธรรม ลูกา และยอห์น 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : ยอห์น 7:37-38 
 อ่ำน : ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงขำ้งล่ำงน้ี 
ผูบ้นัทึกพระกิตติคุณสองเล่มสุดทำ้ยน้ีคือ ท่ำนลูกำ และท่ำน

ยอห์น ไดร้วบรวมและเรียบเรียงเหตุกำรณ์ในพระชนมชี์พของพระ
เยซูคริสต ์ เพื่อใหผู้อ่้ำนเขำ้ใจสำระส ำคญัในพระรำชประวติัของ
พระองค ์

ลูกา 

1. อ่ำนพระธรรมลูกำ 1:1-4 ท่ำนลูกำเขียนพระธรรมน้ีถึงใคร? ________________มีหลกัฐำน
อะไรพอท่ีจะพิสูจน์ไดบ้ำ้งหรือไม่วำ่ ผูรั้บพระกิตติคุณ ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งบนน้ี รู้จกัค ำสอนของพระเยซู
คริสต?์ ________________________________ท่ำนลูกำมีจุดประสงคอ์ยำ่งไรในกำรเขียนถึงทิโอฟิโล
ในคร้ังน้ี? ______________________________________________________________________ 

2. สำระส ำคญัยิง่ประกำรหน่ึง ซ่ึงท่ำนลูกำไดเ้นน้ไวใ้นพระธรรมเล่มน้ีคือแมว้ำ่พระเยซูจะทรง
เป็นพระคริสต ์ ถึงกระนั้นพระองคย์งัตอ้งไดรั้บควำมทุกขท์รมำนและส้ินพระชนมด์ว้ยกำรกระท ำของ
คนบำป (ลูกำ 2:33-35, 9:22-31, 43-44, 13:31-35, 18:31-34, 24:7, 25-27, 44-47) อ่ำนลูกำ บทท่ี 20-24 
พระรำชกิจของพระเยซูในสัปดำห์สุดทำ้ย เล็งถึงกำรส้ินพระชนมแ์ละกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์
พระลกัษณะอนัประเสริฐยิง่ของพระเยซู ท่ีปรำกฏชดัเจนในพระธรรมดงักล่ำวน้ีมีอะไรบำ้ง? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
บุคลิกลกัษณะและนิสัยใจคอของบรรดำศตัรูของพระเยซู ท่ีปรำกฏชดัเจนในพระธรรมเหล่ำน้ี
มีอะไรบำ้ง? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
พวกเขำเร่ิมหำทำงท่ีจะตรึงพระเยซูเม่ือใด? _______________________________________ 
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เหตุใดบรรดำอคัรสำวกของพระเยซูรวมทั้งทิโอฟิโลและบรรดำผูอ่้ำนพระธรรมลูกำ จึงมัน่ใจ
วำ่กำรทนทุกขท์รมำน ตลอดจนกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูนั้น เป็นไปตำมแผนกำรของพระเจำ้ หำใช่
เป็นไปตำมควำมปรำรถนำของมนุษยผ์ูมี้ใจชัว่เหล่ำนั้นแต่อยำ่งใดไม่?  

_______________________________________________________________________ 

ยอห์น  

1. เหตุใดท่ำนยอห์นจึงไดก้ล่ำวถึงนิมิตหมำยส ำคญัและกำรอศัจรรย ์ ต่ำง ๆไวใ้นพระธรรมเล่ม
น้ี? (ยอห์น 20:30-31) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2. อ่ำนพระธรรมยอห์นใหต้ลอด แลว้ทบทวนดูวำ่ท่ำนสำมำรถจดจ ำกำรอศัจรรยข์องพระเยซู

ทั้งเจด็อยำ่งท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมเล่มน้ีไดห้รือไม่? _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3. เหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีสนบัสนุนควำมเช่ือของบรรดำอคัรสำวก และบรรดำผูอ่้ำนวำ่ พระเยซูทรง

เป็นพระคริสต ์คืออะไร?__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. อ่ำนพระธรรมยอห์น บทท่ี 13 และ 14 หำกวำ่เรำตอ้งกำรใหช้ำวโลกผูว้ำ่เรำคือตวัแทนของ

พระคริสต ์เรำจะตอ้งมีจิตใจอยำ่งไร? (ยอห์น 13:34-35) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
ผูท่ี้พระเจำ้ทรงโปรดประทำนใหแ้ก่คริสเตียน เพื่อช่วยใหเ้ขำไดเ้ป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของพระ

คริสต ์คือใคร? (ยอห์น 14:16-18)____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
กำรท่ีคริสเตียนจะไดรั้บเอำพระองคผ์ูน้ั้นอยำ่งเตม็เป่ียม เขำจะตอ้งปฏิบติั ________________ 
________________________________________________________________________ 
ตำมเง่ือนไขอะไรบำ้ง? (ยอห์น 14:15,21,23,24) ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูไดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ บรรดำอคัรสำวกตอ้งท ำอะไร? (ยอห์น 

15:7,16,27) _____________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่าม 

3.กจิการของอคัรสาวก 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ กิจกำร 1:8 
 อ่ำน : ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงขำ้งล่ำงน้ี 
1. พระธรรมกิจกำรเร่ิมตน้ดว้ยกำรกล่ำวถึงเร่ืองรำว

ต่ำง ๆ ในพระกิตติคุณทั้งส่ีเป็นตน้วำ่ “บรรดำกำรท่ีพระเยซู
ทรงตั้งตน้กระท ำและสั่งสอน...” (กิจกำร 1:1) พระธรรม
กิจกำรกล่ำวถึง พระรำชกิจของพระเยซู ซ่ึงพระองคท์รง
กระท ำโดยทำงพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ภำยหลงัจำกท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละเสด็จข้ึนสู่
สวรรคแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงโปรดประทำนพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ใหเ้สด็จลงมำประทบัอยูก่บับรรดำอคัร
สำวกทั้งหลำยของพระองค ์ ในวนัเพนเทศเต พระธรรมกิจกำรบทท่ี 1 ขอ้ 8 เป็นกุญแจไขควำมเขำ้ใจ
ของพระธรรมเล่มน้ี ขอให้อ่ำนพระธรรมกิจกำรใหต้ลอดทั้งเล่ม แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี มีบทใดบำ้งท่ี
กล่ำวถึงกำรเป็นพยำนของบรรดำอคัรสำวก ในกรุงเยรูซำเล็ม?______________________________ใน
มณฑลซะมำเรีย? _______________________ท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก? 
______________________________________________________________ 

2. ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งอิงไวต่้อไปน้ีเป็นเพียงบำงส่วนของขอ้พระธรรมท่ีส ำคญั ๆ ซ่ึงบรรดำ
อคัรสำวกของพระเยซูคริสต ์ ไดเ้ป็นพยำนเพื่อพระองคท์ัว่แผน่ดินโลก? กิจกำร 2:14-36. 3:11-26, 
10:34-43 13:16-41,17:22-31 ประเด็นส ำคญัท่ีสุดซ่ึงอคัรสำวกไดพ้ยำนช้ีแจงใหป้วงชนเขำ้ใจคืออะไร? 
______ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
เร่ืองรำวท่ีเกิดข้ึนในพระชนมชี์พของพระเยซูคริสต ์ ท่ีเหล่ำอคัรสำวกเนน้มำกท่ีสุดในกำรเป็น

พยำนคืออะไร? (กิจกำร 13:30) _____________________________________________________ 
อคัรสำวกใชเ้หตุผลอธิบำยใหผู้ฟั้งเช่ือในขอ้น้ี? __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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3. ในพระธรรมกิจกำร และในพระคริสตธรรมใหม่ตลอดทั้งเล่ม ท่ำนอคัรสำวกเปำโลเป็นผูท่ี้มี
ผลงำนเด่นท่ีสุด ก่อนหนำ้ท่ีท่ำนจะกลบัใจหนัมำเช่ือพึ่งในพระคริสตน์ั้น ท่ำนเป็นคนอยำ่งไร? (กิจกำร 
8:1-3,9:1,22:1-6,26:4-12) _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
เม่ือครำวท่ีพระเยซูคริสต ์ ทรงส ำแดงพระองคแ์ก่ท่ำนอคัรสำวกเปำโลในระหวำ่งท่ีท่ำนก ำลงั

เดินทำงไปยงัเมืองดำเมเซ็คนั้น พระเยซูตรัสสั่งใหท้่ำนท ำอะไร? (กิจกำร 22:10-21, 26:12-18) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. กำรเดินทำงไปประกำศเผยแพร่คร้ังแรกของท่ำนอคัรสำวกเปำโลนั้น ไดมี้บนัทึกไวใ้นพระ

ธรรมกิจกำรบทท่ี 13 และ 14 ท่ำนอคัรสำวกเปำโลกบับำระนำบำ สหำยร่วมงำนของท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ 
พระเจำ้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหท้่ำนเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณในคร้ังน้ี? (กิจกำร 13:1-4) 

________________________________________________________________________ 
เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปกครองบำ้นเมืองกบัชำวยวิบำงส่วน ไม่ยอมเช่ือพระกิตติคุณท่ีท่ำนอคัรสำวก

เปำโลเทศนำ และไดพ้ำกนัขบัไล่ท่ำนออกจำกเมืองอิโคนิอมัแลว้ ท่ำนไดเ้ดินทำงไปเทศนำสั่งสอน ณ ท่ี
ใด? (กิจกำร 14:6) __________________________________________________________________ 

ข้อสังเกต สถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งบนน้ี ตลอดจนเมืองอ่ืน ๆ อีกหลำยแห่ง ตำม
เส้นทำงท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลเดินทำงไปประกำศพระกิตติคุณนั้น ท่ำนอำจคน้ควำ้ไดจ้ำกแผนท่ีของ
พระคริสตธรรมคมัภีร์ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงช่วยท่ำนอคัรสำวกเปำโลอยำ่งไร ในกำรปฏิบติัพระรำชกิจท่ีเมือง  
ตุโร? 
__________________________________________________________________________ 
ท่ีเมืองอนัติโอเกีย มณฑลบิชิเดีย? _______________________________________________ 
ในกำรเทศนำสั่งสอนชนชำติยวินั้น ท่ำนอคัรสำวกเปำโลสำมำรถจบัประเด็นส ำคญัอนัเป็นจุด

สนใจของชนชำติยวิได ้ โดยกำรอำ้งอิงขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม สำระส ำคญัท่ีท่ำนอคัร
สำวกเปำโลใชใ้นกำรเป็นพยำนใหแ้ก่ชำวเมืองลุศตรำนั้น คืออะไร? (กิจกำร 14:8-18)  

________________________________________________________________________ 
อคัรสำวกเปำโลท ำอยำ่งไร ในกำรปลูกฝังควำมเช่ือลงในจิตใจของผูท่ี้กลบัใจใหม่ใหมี้ควำม

มัน่คงยิง่ข้ึน? (กิจกำร 14:21-23) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บันทึกและค าถาม 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่ี่  

4.พระธรรมโรม 1,2 โครินธ์ และกาลาเทยี 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ โรม 1:16 
อ่ำน :  ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงขำ้งล่ำงน้ี 

ในจ ำนวนพระธรรมทั้ง 27 เล่มในพระคริสตธรรมใหม่น้ี เป็น
จดหมำยฝำกรวมทั้งหมด 21 ฉบบั ในจ ำนวนน้ีเป็นจดหมำยฝำกของอคัรสำวกเปำโลถึง 13 ฉบบั อคัร
สำวกเปำโลเขียนจดหมำยฝำกเหล่ำน้ีก็เพื่อเป็นเคร่ืองหนุนน ้ำใจแกไ้ขขอ้บกพร่องของคริสเตียนใน
คริสตจกัรต่ำง ๆ ทั้งท่ีเป็นส่วนบุคคลและเป็นส่วมรวม เพื่อควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์และควำม
จ ำเป็น อคัรสำวกเปำโลผูซ่ึ้งพระเจำ้ไดท้รงใชใ้หเ้ขียนพระธรรมต่ำง ๆ อนัมีบทบำทส ำคญัอยำ่งยิง่ใน
พระคริสตธรรมใหม่น้ีเป็นชำวเมืองทำระโซ สัญชำติโรมนั เช้ือชำติยวิเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรเล้ียงดูและศึกษำ
เล่ำเรียน จำกฆำลำลิเอล ซ่ึงเป็นปรำชญช์ำวยวิผูมี้ช่ือเสียงมำกผูห้น่ึงในสมยันั้น แต่แลว้ในท่ีสุดท่ำน 

อคัรสำวกเปำโลก็ไดก้ลำยเป็นผูรั้บใชท่ี้ยิง่ใหญ่ท่ีสุดผูห้น่ึงของพระเยซูคริสต ์ และไดเ้รียก
ตวัเองวำ่เป็นทำสของพระองคเ์สมอมำ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเรียกท่ำนวำ่ เป็น “ภำชนะท่ีเรำไดเ้ลือกสรร
ไว ้ ส ำหรับจะน ำนำมของเรำไปยงัชนต่ำงชำติกษตัริยแ์ละพวกอิสรำเอล” (กิจกำร 9:15) พระชนมชี์พ
ของพระคริสต ์ไดก้ลำยเป็นชีวติจิตใจของท่ำนอคัรสำวกเปำโล นบัตั้งแต่ท่ำนไดก้ลบัใจหนัมำเช่ือฟังใน
พระองค ์ 

(ฟิลิปปี 1:12) 

โรม  

พระธรรมโรมเป็นจดหมำยฝำก ซ่ึงท่ำนอำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนข้ึนภำยหลงัจำกท่ีท่ำนเสร็จธุระ
ในเมืองเอเฟซสัไม่นำนนกั ในสมยันั้น กรุงโรมเป็นศูนยก์ลำงแห่งอำรยธรรมของโลก และเป็นนคร
หลวงแห่งจกัรวรรด์ิโรมนัอนัยิง่ใหญ่ ในเวลำนั้นชำวเมืองซ่ึงไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียนมีเป็นจ ำนวนมำก 
กำรท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลเขียนจดหมำยฝำกฉบบัน้ี เป็นกำรบอกกล่ำวให้คริสเตียนชำวกรุงโรมรู้
ล่วงหนำ้วำ่ ท่ำนตั้งใจจะไปเยีย่มเยยีนคริสเตียนชำวกรุงโรมแห่งนั้นนัน่เอง สำระส ำคญัของพระธรรม
โรมก็คือ พระกิตติคุณของพระคริสตอ์นัเป็นข่ำวประเสริฐ วำ่ดว้ยพระเจำ้ผูท้รงเป่ียมลน้ไปดว้ยควำมรัก
อนัไม่มีขอบเขตจ ำกดั ซ่ึงไดท้รงจดัเตรียมหนทำงไวเ้พื่อไถ่คนผดิบำปใหไ้ดรั้บควำมรอดและมีชีวติครบ
บริบูรณ์ ประเด็นส ำคญัท่ีท่ำนเปำโลไดเ้นน้ไวใ้นพระธรรมเล่มน้ีก็คือกำรท่ีจะเป็นคนชอบธรรมในสำย
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พระเนตรของพระเจำ้นั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บักำรปฏิบติัตำมพระบญัญติัของโมเสส แต่ไดพ้ึ่งในควำมเมตตำ
กรุณำของพระคริสต ์

1. อ่ำนพระธรรมโรม 1:1-3,16,17 สำระส ำคญัของพระธรรมโรม คืออะไร? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
พระกิตติคุณของพระคริสต ์คืออะไร? ___________________________________________ 
เปิดเผยใหท้รำบถึงอะไรบำ้ง? _________________________________________________ 
2. อ่ำนพระธรรมโรม 3:9-18 มนุษยเ์ตม็ไปดว้ยควำมผิดบำปและมีชีวติเหินห่ำงจำกพระเจำ้ 

และมกัจะถือเอำตนเองเป็นใหญ่แทนท่ีจะยดึถือเอำพระเจำ้เป็นศูนยก์ลำงแห่งชีวติของตน มนุษยทุ์กคน
ลว้นแต่เป็นคนผิดบำปในสำยพระเนตรของพระเจำ้ จงบอกลกัษณะของคนบำปมำ 5 ประกำร 

____________________________________________________________ขอ้ 9 
____________________________________________________________ ขอ้ 10 
____________________________________________________________ ขอ้ 11 
____________________________________________________________ ขอ้ 17 
____________________________________________________________ ขอ้ 18 
ตำมพระธรรมโรม 2:11 และ 3:9,10,22,23 นั้น มีคนใดท่ีมิไดเ้ป็นคนบำปบำ้ง? ____________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
มำตรฐำนท่ีวำ่น้ีรวมถึงคนดีมีศีลธรรมดว้ยหรือไม่? _________________________________ 

มนุษยมี์ควำมชอบธรรมของตนเอง ในสำยพระเนตรพระเจำ้หรือไม่? (โรม 3:10)  
________________________________________________________________________ 
จงใหเ้หตุผลมำสองประกำรวำ่เหตุใดพระองคจึ์งส ำแดงให้เรำทรำบถึงเร่ืองน้ี (ขอ้ 25-26)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ดว้ยเหตุน้ีเรำจะสรุปวำ่อยำ่งไร? (โรม 1:17, 3:28, 5:1) ________________________________ 
ผลทั้งสำมประกำรของกำรเป็นคนชอบธรรมมีอะไรบำ้ง? (โรม 5:1,2) ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ใครเป็นผูท่ี้ท  ำให้เรำเป็นคนชอบธรรมโดยควำมเช่ือ (โรม 5:5) _______________________ 
________________________________________________________________________ 
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5. ในฐำนะท่ีเรำเป็นคนชอบธรรมโดยควำมเช่ือ เรำควรจะปฏิบติัตนอยำ่งไรจึงจะเป็นกำร
ถูกตอ้งและเหมำะสม? (โรม 12:1) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. กำรถวำยตวัเพื่อด ำเนินชีวิตประจ ำวนัใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้นั้น จะเกิดผลในทำงใดบำ้ง 

บอกมำหำ้ประกำร? (โรม 12:10,13:2) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

พระธรรม 1 โครินธ์ เป็นจดหมำยฝำกท่ีอคัรสำวกเปำโลเขียน
ข้ึนภำยหลงัจำกท่ีท่ำนไดจ้ำกเมืองโครินธ์ไปเป็นเวลำสำมปี เหตุท่ีท่ำน
เขียนจดหมำยฝำกฉบบัน้ี ก็เน่ืองจำกวำ่ ไดมี้ปัญหำเกิดข้ึนกบัคริสเตียนใน
เมืองนั้นอยำ่งมำกมำย จนกระทัง่บรรดำผูน้ ำต่ำง ๆ ของคริสเตียนในเมือง
นั้นไดแ้ต่งตั้งตวัแทน ให้เดินทำงมำขอค ำปรึกษำหำรือกบัท่ำนในเมือง 

โครินธ์นั้น มีคริสเตียนหลำยพนัคน แต่ยงัไม่มีศูนยส์ ำหรับเป็นท่ีประชุม อคัรสำวกเปำโลได้
พยำยำมแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัญหำส่วนบุคคลและปัญหำส่วนรวม นอกจำกนั้นก็ยงัไดพ้ยำยำม
จดัตั้งชมรม หรือกลุ่มคริสเตียนต่ำง ๆ ข้ึน เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มไดมี้โอกำสร่วมมือกนัรับใชพ้ระคริสตอ์ยำ่ง
จริงจงัและแขง็ขนัยิง่ข้ึน 

1. อ่ำนพระธรรม 1 โครินธ์ 1:17-29 ในขอ้พระธรรมดงักล่ำวน้ี ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดอ้ธิบำย
ไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ พระเจำ้ทรงกอปรดว้ยสติปัญญำเฉลียวฉลำดปรำดเปร่ืองเหนือมนุษยท์ั้งปวง พระองค์
ทรงเลือกส่ิงท่ีชำวโลกเห็นวำ่โง่เขลำไร้สำระ เพื่อท ำใหผู้ท่ี้มีสติปัญญำและควำมสำมำรถตอ้งอบัอำย 

พระบญัชำของพระเจำ้ซ่ึงมนุษยค์วรฟังและปฏิบติัตำมนั้น คืออะไร? (ขอ้ 21) _____________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
พระเจำ้ทรงเลือกใครใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีน้ี? (ขอ้ 27) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________  
เพรำะเหตุใด? (ขอ้ 29) ______________________________________________________ 
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2. อ่ำนพระธรรม 1 โครินธ์ 9:22-24 แลว้ใหเ้หตุผลดว้ยถอ้ยค ำของท่ำนเอง อนัเป็นกำรพิสูจน์
ใหเ้ป็นวำ่ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดส้ละทุกส่ิงทุกอยำ่ง เพื่อท่ีจะติดตำมพระคริสต?์ (ขอ้ 22)  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ท่ำนไดเ้ปรียบภำระหนำ้ท่ีของท่ำนเป็นดุจอะไร? (ขอ้ 24) _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เหตุใดค ำเปรียบเทียบน้ีจึงมีควำมเหมำะสมยิง่นกั? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. อ่ำนพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ในระหวำ่ง ขอ้ 4-8 นั้นจงเติมช่ือของท่ำนแทนค ำวำ่ 
“ควำมรัก” แลว้พิจำรณำดูวำ่ ในระหวำ่งท่ีท่ำนอ่ำนนั้น ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี ท ำใหท้่ำนเห็น
สภำพท่ีแทจ้ริงในชีวิตของท่ำนหรือไม่? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ชีวติของท่ำนควรจะสอดคลอ้งกบัส่ิงเหล่ำน้ีหรือไม่? _________________________________ 

พระธรรม 2 โครินธ์ 

หลงัจำกท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดเ้ขียนพระธรรม 1 โครินธ์ไม่นำนนกั ทิโมธีก็ไดม้ำหำท่ำน
และรำยงำนใหท้่ำนทรำบวำ่ จดหมำยฝำกของท่ำนไดก่้อใหเ้กิดผลดีแก่คริสเตียนชำวเมือง 

โครินธ์เป็นอนัมำก แต่อยำ่งก็ตำมยงัมีผูท่ี้ไม่จงรักภกัดีต่อพระเจำ้อยูบ่ำ้ง และยงัมีปัญหำบำง
ประกำรในกำรท่ีมีบำงคนอยำกใหค้ริสเตียนปฏิบติัตำมพระบญัญติัอยำ่งเขม้งวดกวดขนั ในระยะนั้น
สุขภำพของท่ำนอคัรสำวกเปำโลทรุดโทรมและเหน็ดเหน่ือยมำก และมีโรคภยัไขเ้จบ็เบียดเบียนอยู่
เสมอ ในขณะเดียวกนัท่ำนก็ตอ้งแบกภำระในดำ้นวญิญำณจิตอยำ่งใหญ่หลวง ประกำรแรก เพื่อธ ำรงไว้
ซ่ึงควำมคงอยูข่องคริสตจกัรประกำรท่ีสอง ควำมห่วงใยเก่ียวกบักำรถือตำมพระบญัญติั และประกำรท่ี
สำมควำมเป็นทุกข ์อนัเน่ืองมำจำกมีสมำชิกคริสตจกัรบำงคนมีควำมสงสัยไม่ไวว้ำงใจในตวัท่ำน  

1. อ่ำนพระธรรม 2 โครินธ์ 4:1-6 ท่ำนอคัรสำวกเปำโลมีควำมระมดัระวงัอยำ่งยิง่ในกำร
เผยแพร่พระวจนะของพระเจำ้ ผลของกำรใชพ้ระวจนะของพระเจำ้ในทำงท่ีผิดจะเป็นอยำ่งไร? (ขอ้ 3) 

__________________________________________________________________________ 
เหตุใด พระเจำ้จึงทรงฉำยแสงสวำ่งของพระองคเ์ขำ้ไปในจิตใจของเรำ? (ขอ้ 6) ____________ 
__________________________________________________________________________ 
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2. ส่ิงท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลหวัน่เกรง ซ่ึงเรำจะตอ้งระมดัระวงัดว้ยนั้น คืออะไร?  
(2โครินธ์11:3) 
__________________________________________________________________________ 
3. ท่ำนอคัรสำวกเปำโลอธิษฐำนให ้ “หนำมหลุดออกจำกตวัของท่ำน” พระเจำ้ทรงตอบค ำ
อธิษฐำนของท่ำนอยำ่ง ๆ? (2 โครินธ์ 12:9) _______________________อคัรสำวกเปำโลมี
ควำมรู้สึกอยำ่งไร ต่อค ำตอบของพระเจำ้? (2โครินธ์12:9) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
บทเรียนท่ีเรำไดรั้บจำกประสบกำรณ์ในชีวติของท่ำนเปำโลท่ีกล่ำวมำน้ี คืออะไร?  
(2โครินธ์12:10) 
__________________________________________________________________________ 

พระธรรมกาลาเทยี 

ภำยหลงัจำกท่ีอคัรสำวกเปำโลไดจ้ำกคริสตจกัรในมณฆลกำลำเทียไปแลว้ ก็ไดมี้ศำสนำจำรย์
ชำวยวิเขำ้มำสั่งสอนในเมืองนั้น พวกเขำไดเ้นน้ในแง่ท่ีวำ่ ชำวต่ำงชำติไม่มีทำงท่ีจะเป็นคริสเตียนได ้
เวน้แต่จะปฏิบติัตำมบทบญัญติัของโมเสสจุดประสงคข์องอคัรสำวกเปำโลในกำรเขียนพระธรรมเล่มน้ี 
ก็เพื่อท่ีจะใหเ้หตุผลในกำรท่ีท่ำนเช่ือในพระกิตติคุณของพระคริสต ์ ผูเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยควำมเมตตำกรุณำ 
ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงเปิดเผยใหท้่ำนทรำบ 

อคัรสำวกเปำโลช้ีแจงใหท้รำบวำ่ พระกิตติคุณมิใช่เร่ืองรำวของมนุษยแ์ละท่ำนเองก็ไม่ไดรั้บ
เอำพระกิตติคุณน้ีจำกมนุษย ์หรือไดรั้บกำรสั่งสอนจำกมนุษย ์ใครเป็นผูป้ระทำนพระกิตติคุณน้ี? 

 (กำลำเทีย 1:12) _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ตำมพระธรรมกำลำเทีย 2:20 นั้น ใครเป็นผูท่ี้ด ำรงชีวิตอยูภ่ำยในชีวติของอคัรสำวกเปำโล?  
__________________________________________________________________________ 
ขอ้น้ีมีผลอยำ่งไรต่อกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของท่ำนอคัรสำวกเปำโล? _________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. อ่ำนพระธรรมกำลำเทีย 5:16-21 ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีไดบ้นัทึกถึงผลงำนฝ่ำยเน้ือหนงั เรำซ่ึง

เป็นคริสเตียนจะหลีกเล่ียงจำกกิจกำรของฝ่ำยเน้ือหนงัเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งไร? (กำลำเทีย 5:16)  
__________________________________________________________________________ 
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4. ตำมพระธรรมกำลำเทีย 2:22-23 นั้น จงระบุผลของกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
วำ่ มีอะไรบำ้ง? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีห้่า 

5.จดหมายฝากจากเรือนจ า,พระธรรม 1,2 เธสะโลนิกา และจดหมาย

ฝากให้ผู้ร่วมงาน 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ :โคโลสี 2:6,7  
 อ่ำน : ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงขำ้งล่ำงน้ี 
พระธรรมเอเฟซสั ฟิลิปปี โคโลสี และฟิเลโมน ไดช่ื้อวำ่

เป็น “จดหมำยฝำกจำกเรือนจ ำ” เหตุท่ีเรียกเช่นน้ีก็เพรำะวำ่ ท่ำน
อคัรสำวกเปำโลเขียนข้ึนในขณะท่ีท่ำนถูกจองจ ำในกรุงโรมคร้ัง
แรก ดงัท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นพระธรรมกิจกำร บทท่ี 28 

พระธรรมเอเฟซัส 

อคัรสำวกเปำโล ไดพ้ำกเพียรปฏิบติัภำรกิจอยำ่งหนกัในกำรก่อตั้งคริสตจกัรเมืองเอเฟซสัข้ึน 
(กิจกำร บทท่ี 19) แต่เน้ือหำสำระท่ีท่ำนเขียนไวใ้นพระธรรมเล่มน้ี ท่ำนกล่ำวถึงผูอ่้ำนซ่ึงรวมถึงผูท่ี้ไม่
รู้จกัมกัคุน้กบัท่ำนดว้ยนกัศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยท่ำนเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ ท่ำนอคัรสำวก
เปำโลเขียนพระธรรมเล่มน้ีข้ึน เพื่อคริสเตียนชำวต่ำงชำติทัว่ไป หำใช่จ ำเพำะเจำะจงส ำหรับคริสเตียน
ชำวเมืองเอเฟซสัเท่ำนั้นไม่ จุดประสงคข์องกำรเขียนพระธรรมเล่มน้ี ก็เพื่อท่ีจะช้ีแจงใหช้ำวต่ำงชำติ
ทั้งหลำยไดท้รำบวำ่ เขำก็มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกบัชนชำติยวิในกำรท่ีจะไดรั้บพระพรแห่งควำมรอด
จำกพระเจำ้ (เอเฟซสั 2:19-22,3:6) 

1. ควำมหวงัของชนต่ำงชำติ ในอนัท่ีจะไดรั้บพระพรแห่งควำมรอดในสมยัพระบญัญติันั้นเป็น
อยำ่งไร? (เอเฟซสั 2:11,12) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. เหตุใดมนุษยโ์ลกจึงมีควำมหวงัท่ีจะไดรั้บพระพรแห่งควำมรอด? (เอเฟซสั 2:13-18) 
__________________________________________________________________________ 
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3. จำกค ำอธิษฐำนของท่ำนอคัรสำวกเปำโลในพระธรรมเอเฟซสั 3:14-19 นั้น พระพรแห่ง
ควำมรอดซ่ึงคริสเตียนทั้งหลำยควรจะไดรั้บมีอะไรบำ้ง? _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

พระธรรมฟีลปิปี 

ท่ำนอคัรสำวกเปำโลเขียนพระธรรมเล่มน้ีฝำกไปยงัคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี อนัเป็นคริสตจกัรท่ี
ท่ำนไดก่้อตั้งข้ึน (กิจกำรบทท่ี 16) ท่ำนเขียนข้ึนเพื่อขอบคุณคริสเตียนในเมืองน้ี ในกำรท่ีไดช่้วยเหลือ
เก่ียวกบักำรเงิน ในระหวำ่งท่ีท่ำนถูกคุมขงัอยูใ่นกรุงโรม (ฟีลิปปี 4:10-19) จุดประสงคอี์กอยำ่งหน่ึงใน
กำรเขียนจดหมำยฝำกฉบบัน้ี ก็เพื่อตกัเตือนนำงลุโอเดีย กบันำงซุนตุเช ซ่ึงเป็นสมำชิกในคริสตจกัรนั้น
ใหมี้สำมคัคีธรรมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ฟีลิปปี 4:2) ผลของกำรท่ีมีควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัน้ี จะ
ท ำใหค้ริสตจกัรนั้นตั้งอยูไ่ดอ้ยำ่งมัน่คง และประกำศพระกิตติคุณโดยปรำศจำกควำมเกรงกลวัต่อหมู่
ศตัรู (ฟีลิปปี 1:27,28) 

1. อ่ำนฟีลิปปี 1:12-30 ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดก้ระท ำอะไรในขณะท่ีอยูใ่นกรุงโรม เพื่อหนุน
น ้ำใจใหส้มำชิกคริสตจกัรเมืองฟิลิปปีประกำศพระกิตติคุณของพระคริสตอ์ยำ่งกลำ้หำญ?  

(ฟีลิปปี 1:13,14) _____________________________________________________________ 
2. ควำมมัน่ใจของท่ำนอคัรสำวกเปำโลเก่ียวกบัอนำคตไดห้นุนน ้ำใจคริสเตียนชำวเมืองฟิลิปปี 

ใหย้นืหยดัต่อสู้เพือ่พระคริสตโ์ดยควำมกลำ้หำญอยำ่งไร? (ฟิลิปปี 1:18-25)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เหตุผลท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลมีควำมยนิดีในกำรรับของฝำกจำกคริสตจกัรฟิลิปปี 
คืออะไร? (ฟีลิปปี 4:10-19) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

พระธรรมโคโลสี 

ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไม่เคยเดินทำงไปเยีย่มคริสตจกัรเมืองโคโลสีเลยเม่ือท่ำนอยูใ่นกรุงโรม
นั้น ท่ำนไดข้่ำววำ่มีกำรสั่งสอนในทำงท่ีผดิเกิดข้ึนในเมืองโคโลสี ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นอคัรสำวก จึงมี
ควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขียนจดหมำยไปตกัเตือนคริสตจกัรนั้น กำรสั่งสอนผดิ ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น 
สอนวำ่ นอกเหนือจำกพระเยซูคริสตแ์ลว้ ยงัมีทูตสวรรคอ่ื์น ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น
ส่ือกลำงระหวำ่งพระเจำ้กบัมนุษย ์ หำกวำ่เรำตอ้งกำรท่ีจะรู้จกัพระเจำ้แลว้ เรำจะตอ้งรู้โดยผำ่นทูต
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สวรรคเ์หล่ำนั้น สำระส ำคญัท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโล เนน้ไวใ้นจดหมำยฝำกฉบบัน้ีคือ พระเยซูคริสตท์รง
เป็นพระเจำ้ และในพระองคน์ั้นมีควำมบริบูรณ์ในทุกส่ิง 

1. จงอำ้งเหตุผลอยำ่งนอ้ยสำมประกำร ตำมท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดก้ล่ำวถึงพระเยซูคริสต ์
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงวำ่ไม่มีควำมจ ำเป็นใด ๆ ท่ีเรำจะตอ้งแสวงหำวถีิทำงอ่ืนใดอีกในอนัท่ีจะเขำ้หำ
พระเจำ้? (โคโลสี 1:12-22) 

ก. ______________________________________________________________________ 
ข. ______________________________________________________________________ 
ค. ______________________________________________________________________ 
2. เม่ือพระคริสตท์รงเป็นผูบ้ริบูรณ์ในทุกส่ิงทุกอยำ่งแลว้ คริสเตียนจึงควรท ำอยำ่งไร? 
(โคโลสี 2:6,7) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. กำรอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อพระคริสต ์ ยอมใหพ้ระองคท์รงเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเรำ จะ

มีผลต่อชีวติประจ ำวนัของเรำอยำ่งไร? (โคโลสี 3:1-11) ______________________________ 

พระธรรมฟีเลโมน 

ดว้ยเหตุผลบำงประกำร จดหมำยฝำกจำกเรือนจ ำฉบบัท่ีส่ีน้ี จึงมิไดเ้ขำ้ล ำดบักบัจดหมำยฝำก
จำกเรือนจ ำทั้งสำมฉบบัดงักล่ำวมำแลว้ แมว้ำ่จดหมำยฝำกฉบบัน้ีจะมีใจควำมสั้นท่ีสุด แต่ก็มีควำม
ลึกซ้ึงอ่อนหวำนไม่แพฉ้บบัใด ๆ ในขณะท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลถูกคุมขงัอยูใ่นกรุงโรมนั้น ท่ำนไดน้ ำ
ทำสคนหน่ึงมำเช่ือพึ่งในพระเจำ้ ท่ำนผูน้ี้ช่ือโอเนซิโมไดห้ลบหนีจำกผูเ้ป็นนำย คร้ันเม่ือท่ำนทรำบวำ่
นำยของโอเนซิโม ผูน้ี้คือฟิเลโมน ซ่ึงเป็นเพื่อนของท่ำนเอง  ซ่ึงอำศยัอยูท่ี่เมืองโคโลสี ท่ำนจึงได้
แนะน ำใหท้ำสผูน้ี้กลบัไปอยูก่บันำยอีกตำมเดิม แต่เน่ืองจำกโทษทณัฑข์องทำสท่ีหลบหนีจำกผูเ้ป็นนำย
ในสมยันั้นหนกัมำก อำจถึงประหำรชีวิตหรือมิฉะนั้นก็ถูกโบยตีอยำ่งโหดร้ำยทำรุณดว้ยเหตุน้ี ท่ำน 

อคัรสำวกเปำโลจึงไดเ้ขียนจดหมำยฝำกฉบบัน้ีข้ึน เพื่อขอใหฟิ้เลโมนยกโทษให้โอเนซิโม  
และขอใหรั้บเอำโอเนซิโมไวใ้นฐำนะท่ีเป็นพี่นอ้งคริสเตียนดว้ยกนั จดหมำยฝำกฉบบัน้ีแสดงใหเ้ห็น
ตวัอยำ่งอนัยิง่ใหญ่ในกำรเปล่ียนแปลงท่ีพระเยซูทรงกระท ำจิตใจของมนุษย ์ เหตุผลท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำ
โล ยกข้ึนเพื่อโนม้นำ้วจิตใจฟิเลโมน ใหย้อมรับโอเนซิโมไวด้ว้ยควำมรัก นั้นมีอะไรบำ้งจงบอกมำสัก
สำมขอ้ 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
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3. _______________________________________________________________________ 

พระธรรม 1,2 เธสะโลนิกา 

พระธรรมเธสะโลนิกำ เป็นจดหมำยฝำกฉบบัแรกท่ีท่ำนเขียนข้ึนและฝำกไปยงัเมือง 
เธสะโลนิกำ ในมณฆล มำกะโดเนีย อนัเป็นคริสตจกัรแห่งหน่ึงในบรรดำหลำย ๆ คริสตจกัร

ซ่ึงท่ำนไดก่้อตั้งข้ึน พระธรรมเธสะโลนิกำน้ี ท่ำนไดเ้ขียนข้ึนในท่ีเมืองโครินธ์ (กิจกำร 18:1-18) อนั
เป็นระยะเวลำภำยหลงัจำกท่ีท่ำนไดจ้ำกเมืองเธสะโลนิกำไปไม่นำนนกั กำรท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลตอ้ง
จำกเมือง 

เธสะโลนิกำไปอยำ่งรีบด่วนเช่นนั้น ก็เพรำะวำ่ถูกศตัรูข่มเหง (กิจกำร 17:10) และ บรรดำศตัรู
ทั้งหลำยของพระคริสต ์ ก็ไดพ้ยำยำมท่ีจะท ำลำยควำมเช่ือของคริสเตียนท่ีเช่ือพึ่งในพระคริสตใหม่ ๆ 
โดยกล่ำวหำวำ่ท่ำนอคัรสำวกเปำโลเป็นแต่เพียงเพื่อนเทียมของคริสเตียนเหล่ำนั้นเท่ำนั้น ยำมเม่ือตกอยู่
ภำวะคบัขนั ก็หนีเอำตวัรอด ดงันั้นท่ำนอคัรสำวกเปำโลจึงไดเ้ขียนจดหมำยฝำกน้ีมำช้ีแจงเพื่อให้ 

คริสเตียนเหล่ำนั้นเขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ 
1. กำรกลบัใจของชำวเมืองเธสะโลนิกำ ซ่ึงไดห้นัมำเช่ือพึ่งในพระเจำ้น้ีก่อใหเ้กิดผลอยำ่งไรต่อ

ชำวเมือง ในมณฑลใกลเ้คียง? (1 เธสะโลนิกำ 1:7-10)  
__________________________________________________________________________ 
2. กำรเปล่ียนแปลงในชีวติคริสเตียนชำวเมืองโครินธ์ เป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นอยำ่งเด่นชดัอยำ่งไร

บำ้ง? ในแง่ท่ีวำ่ผูป้ระกำศพระกิตติคุณของพระเจำ้มิใช่ผูท่ี้แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั หำกแต่เป็นผูท่ี้
พระเจำ้ทรงใชเ้พื่อพระรำชกิจของพระองค ์(1 เธสะโลนิกำ 1:6) 

__________________________________________________________________________ 
3. จำกพระธรรมเธสะโลนิกำน้ี จงใหเ้หตุผลมำสองประกำร ในกำรพิสูจน์ให้เห็นวำ่ ท่ำน 
อคัรสำวกเปำโลเป็นผูท่ี้มีควำมซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง?  
(1 เธสะโลนิกำ 2:1-10)  
ก. _____________________________________________________________________ 
ข. _____________________________________________________________________ 
ภำยหลงัจำกท่ีคริสเตียนชำวเมืองเธสะโลนิกำไดรั้บพระธรรมเธสะโลนิกำฉบบัตน้ไม่นำนนกั 

ก็ไดเ้กิดมีปัญหำเก่ียวกบักำรเสด็จกลบัมำของพระเยซูคริสต ์ คริสเตียนเหล่ำนั้นไดรั้บควำมล ำบำกยำก
เขญ็ ไม่ไดรั้บควำมยติุธรรม และถูกข่มเหงเพื่อพระคริสต ์ (2 เธสะโลนิกำ 1:3-12) คริสเตียนบำงคนก็
เกียจคร้ำนในกำรท ำงำน เพรำะคิดวำ่พระคริสตอ์ำจเสด็จกลบัมำในวนิำทีหน่ึงวนิำทีใดก็ได ้ จึงไม่มีกำร
กระตือรือร้นในกำรประกอบกิจกำรงำนของตน 
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4. คริสเตียนควรรับผดิชอบต่อกำรประกอบกิจกำรงำนอยำ่งไร? (2 เธสะโลนิกำ 3:6-15)  
________________________________________________________________________ 

จดหมายฝากให้ผู้ร่วมงาน 

นบัตั้งแต่ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดเ้ดินทำงประกำศพระกิตติคุณในประเทศต่ำง ๆ ตั้งแต่คร้ังแรก
เป็นตน้มำ ท่ำนก็มีเพื่อนร่วมงำนอยูเ่สมอ จดหมำยฝำกใหเ้พื่อนร่วมงำนน้ี มีดว้ยกนัทั้งหมดสำมฉบบั 
เป็นจดหมำยฝำกท่ีท่ำนเขียนถึงผูซ่ึ้งไดช่้วยเหลือท่ำนในกำรเก้ือหนุนคริสตจกัรท่ีท่ำนไดก่้อตั้ง จดหมำย
ฝำกทั้งสำมฉบบัน้ี ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดเ้ขียนข้ึนในบั้นปลำยชีวติของท่ำนคือภำยหลงัจำกกำรถูกจ ำ
จองในกรุงโรม คร้ังแรก ใน ค.ศ. 60-62 (กิจกำรบทท่ี 28) และก่อนวำระสุดทำ้ยในชีวติของท่ำน ใน 

รัชสมยัของจกัรพรรดิเนโร ใน ค.ศ. 66 พระธรรม 1,2 ทิโมธีน้ี เป็นจดหมำยฝำกท่ีท่ำนอคัร
สำวกเปำโลเขียนข้ึน เพื่อช่วยแนะน ำทิโมธีในกำรบริหำรคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสั ส่วนพระธรรมทิตสั
นั้น เป็นจดหมำยฝำกท่ีท่ำนเขียนไปยงัทิตสัผูซ่ึ้งรับใชพ้ระเจำ้ ท่ีเกำะเกรเต 

1. คริสเตียนควรจะพึงพอใจในสภำพอยำ่งไร? (1 ทิโมธี 6:6-8) _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. ภยัอนัตรำยอนัยิง่ใหญ่ ในกำรแสวงหำทรัพยสิ์น ควำมร ่ ำรวย คืออะไร? (1 ทิโมธี 6:9-12) 
__________________________________________________________________________ 
3. คริสเตียนท่ีมัง่คัง่ควรมีทศันะ ต่อทรัพยส์มบติัฝ่ำยโลกอยำ่งไร? (1 ทิโมธี 6:17-19) ________ 
__________________________________________________________________________ 
ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดเ้ขียนพระธรรมทิโมธีฉบบัท่ีสองก่อนท่ีท่ำนจะถูกประหำรชีวิตไม่นำน

นกั ขอ้ควำมท่ีท่ำนเขียนไวน้ั้น ประหน่ึงจะเป็นค ำเตือนคร้ังสุดทำ้ยแก่ทิโมธีผูร่้วมงำนของท่ำน 
4. ก่อนท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโลจะส้ินชีวตินั้น ท่ำนไดก้ ำชบัใหทิ้โมธีท ำอะไรบำ้ง?  
(2 ทิโมธี 4:1-5) 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. อะไรเป็นเคร่ืองหนุนน ้ำใจทิโมธีใหมี้ควำมจงรักภกัดีในกำรรับใชพ้ระคริสต ์ หลงัจำกท่ีท่ำน
อคัรสำวกเปำโลไดส้ิ้นชีวติไปแลว้ บอกมำสองประกำร? (2 ทิโมธี 3:1-17 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ขอ้10,11และ14-17) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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6. ส่ิงท่ีคริสเตียนพึงกระท ำ เน่ืองดว้ยตอ้งด ำเนินชีวติในท่ำมกลำงชำวโลกท่ีไม่เช่ือมีอะไรบำ้ง? 
(ทิตสั3:1,2) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. อคัรสำวกเปำโลใหเ้หตุผลอยำ่งไรในกำรเตือนสติคริสเตียนเก่ียวกบักำรด ำเนินชีวติดงักล่ำว
น้ี?(ทิตสั3:3-7) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

บันทึกและค าถาม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีห่ก 

6.จดหมายฝากทัว่ไป 

กำรบำ้น :  ท่องจ ำ :ฮีบรู 1:1,2  
 อ่ำน : ฮีบรู ยำกอบ 1 และ 2 เปโตร 1,2 และ 3 

ยอห์น ยดูำ 
ค ำวำ่ “ทัว่ไป” น้ี ดูเหมือนจะเป็นค ำท่ีเหมำะสมท่ีสุดในกำร

ท่ีจะอธิบำยควำมหมำยใหค้ลุมไปถึงจดหมำยฝำกทั้งเกำ้ฉบบัท่ีเหลือ
ของพระคริสตธรรมใหม่กำรท่ีไดเ้ลือกเอำพระธรรมต่ำง ๆ ทั้งแปดเล่มน้ีมำไวใ้นหมวดเดียวกนัก็
เพรำะวำ่ พระธรรมท่ีเป็นจดหมำยฝำกเหล่ำน้ี มีลกัษณะแตกต่ำงไปจำกจดหมำยฝำกอ่ืน ๆ ของท่ำนอคัร
สำวกเปำโลดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ จดหมำยฝำกเหล่ำนั้นเป็นพระธรรมท่ีท่ำนอคัรสำวกเปำโล เขียนถึง
คริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใดโดยเฉพำะเท่ำนั้น ส่วนพระธรรมต่ำง ๆ ในหมวดสุดทำ้ยท่ีจะกล่ำวถึงน้ี 
เป็นจดหมำยฝำกท่ีมีลกัษณะเขียนถึงกลุ่มคริสตจกัร หรือคริสเตียนโดยทัว่ไป (ยกเวน้พระธรรมฮีบรู 
และพระธรรม 2:3 ยอห์น) 

พระธรรมฮีบรู 

คริสตจกัรในยคุเร่ิมแรกเรียกพระธรรมฉบบัน้ีวำ่ “ฮีบรู” ทั้งน้ีเพรำะวำ่เป็นจดหมำยฝำกซ่ึงเขียน
ถึงคริสเตียนชำวยวิทัว่ไปโดยเฉพำะ ซ่ึงอำจเรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ ชำวฮีบรู คริสเตียนในยคุแรก ๆ นั้น เม่ือ
ไดเ้ช่ือพึ่งในพระคริสตแ์ลว้ ก็ไดป้ฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของอคัรสำวกของพระเยซูคริสตอ์ยำ่งเคร่งครัด 
(ฮีบรู 2:3) และเป็นแบบอยำ่งอนัดีงำมของคริสเตียนทั้งหลำย (ฮีบรู 6:10) พวกเขำไดช่้วยเหลือเจือจุนพี่
นอ้งคริสเตียนท่ีขำดแคลน และแมย้ำมเม่ือถูกข่มเหงและถูกปลน้สดมภท์รัพยสิ์น พวกเขำก็สำมำรถถอด
กลั้นใจไวด้ว้ยควำมยนิดี เพื่อเห็นแก่พระนำมพระคริสต ์(ฮีบรู 10:32-34) แต่ต่อมำภำยหลงั คือ ในขณะ
ท่ีเขียนพระธรรมฮีบรูฉบบัน้ีนั้น บรรดำศำสนำจำรยแ์ละผูน้ ำรุ่นแรก ๆ ไดส้ิ้นชีวติไปหมดแลว้  

(ฮีบรู 13:7) เป็นช่วงระยะเวลำท่ีคริสเตียนดงักล่ำวเร่ิมเหินห่ำงไปจำกควำมเช่ืออยำ่งแทจ้ริงใน
ค ำสอนของพระเยซูคริสต ์ และเร่ิมหนักลบัไปสู่ควำมเช่ือถือของศำสนำยดูำอนัเป็นศำสนำเดิมของเขำ
อีก  

(ฮีบรู 13:13,14) เหตุผลประกำรหน่ึงท่ีท ำใหค้ริสเตียนเหล่ำน้ีถอยไปจำกควำมเช่ือในพระคริสต์
ก็คือ ในสมยัศตวรรษท่ีหน่ึงนั้น จกัรวรรดิโรมนั อนุญำตใหป้ระชำชนนมสักำรพระเจำ้ตำมควำมเช่ือ
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ของศำสนำยดูำ ส่วนกำรปฏิบติัตำมควำมเช่ือของคริสเตียนนั้น ถือวำ่เป็นกำรผดิกฎหมำย ดว้ยเหตุน้ี
ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูจึงไดย้  ้ำใหค้ริสเตียนในสมยันั้นมีควำมจงรักภกัดี และซ่ือสัตยต่์อพระคริสตอ์ยำ่ง
เสมอตน้เสมอปลำยแมว้ำ่กำรกระท ำเช่นนั้นอำจตอ้งเสียสละเลือดเน้ือและชีวติเพื่อพระองคก์็ตำม (ฮีบรู 
12:3,4) ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูน้ีเป็นผูน้ ำท่ีมีช่ือเสียงยิง่คนหน่ึงในคริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก แต่ก็ไม่เป็นท่ี
ปรำกฏชดัแจง้วำ่เป็นผูใ้ด โอริเยน็นกัศำสนสตร์คริสเตียนคนแรกไดเ้ขียนไวใ้นศตวรรษท่ีสำมวำ่ “ใคร
เป็นผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูนั้น พระเจำ้องคเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีทรงทรำบ” มีหลำยคนเช่ือวำ่อคัรสำวกเปำโล
เป็นผูเ้ขียน แมค้วำมเช่ือน้ีจะมิไดรั้บกำรยนืยนัเป็นท่ีแน่นอนก็ตำม 

กุญแจไขควำมเขำ้ใจในพระธรรมฮีบรู ก็คือ ฮีบรู 10:19-25 และในขอ้ 19,20 นั้น ผูเ้ขียนได้
กล่ำวถึงควำมยิง่ใหญ่ของพระเยซูคริสตว์ำ่พระองคท์รงเป็น “ทำงใหม่และเป็นทำงท่ีมีชีวติ” อนัเป็นกำร
สรุปควำมหมำยของขอ้พระธรรมในบทท่ี 4:14-10:18 ส่วนขอ้ 21 นั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่ำวถึงควำมยิง่ใหญ่
ของพระเยซูคริสต ์ ในฐำนะท่ีทรงเป็นมหำปุโรหิตใหญ่ขอ้น้ีเป็นกำรสรุปควำมหมำยของขอ้พระธรรม
นบัตั้งแต่ 1:1-4:13 ในเม่ือพระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่ ทรงเป็นพระเจำ้ผูสู้งสุดและบริบูรณ์ในทุก
ส่ิงแลว้ ท่ำนผูอ่้ำนและคริสเตียนทั้งมวลก็ควรจะเช่ือฟังและท ำตำมค ำบญัชำของพระองค ์ตำมพระธรรม
ฮีบรู 10:22-25 โดยไม่มีกำรบิดพล้ิว 

1. ค ำบญัชำส่ีประกำรซ่ึงคริสเตียนจะตอ้งปฏิบติั ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมฮิบรู 10:22-25 มี
อะไรบำ้ง? 

(ก) _________________________________________________________(ขอ้ 22) 
(ข) _________________________________________________________(ขอ้ 23) 
(ค) _________________________________________________________(ขอ้ 24) 
(ง) _________________________________________________________(ขอ้ 25) 
2. เหตุผลทั้งสองประกำรซ่ึงผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูใชส้นบัสนุนค ำบญัชำของพระคริสตต์ำมท่ี

อำ้งไวข้ำ้งบนน้ีมีอะไรบำ้ง? 
ก. (ฮีบรู 10:26-31) _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ข. (ฮีบรู 10:32-34) _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. ผูรั้บฝำกพระธรรมฮีบรูรุ่นแรกจ ำเป็นตอ้งมีสภำพจิตใจเช่นใด เพื่อท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมภกัดีต่อ

พระคริสต ์ยำมเม่ือถูกคุกคำมข่อเหง? (ฮีบรู 10:35-39) ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4. คริสเตียนในสมยัพระคมัภีร์เดิมนั้นไดรั้บสภำพจิตใจดงักล่ำวขำ้งบนน้ีอยำ่งไร?  
(ฮีบรู 11:1-39)_______________________________________________________________ 
5. เรำควรด ำเนินชีวติของเรำอยำ่งไรจึงจะสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินชีวติของคริสเตียนในพระ

คมัภีร์เดิม? (ฮิบรู 12:1-4)_______________________________________________________ 

พระธรรมยากอบ 

เขำ้ใจวำ่ผูเ้ขียนพระธรรมเล่มน้ีคือ นอ้งชำยร่วมมำรดำฝ่ำยเน้ือหนงัของพระเยซูนัน่เอง ใน
ระหวำ่งท่ีพระเยซูทรงปฏิบติัพระรำชกิจในโลกน้ีนั้นบรรดำนอ้ง ๆ ร่วมมำรดำเดียวกนักบัพระองคย์งัคง
เป็นผูท่ี้ไม่เช่ืออยู ่ (ยอห์น 7:5) แต่ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์และส ำแดงพระองคใ์ห้
ปรำกฏแก่ยำกอบแลว้ (1 โกรินธ์ 15:7) ก็ไดท้  ำใหย้ำกอบ กลบัใจใหม่เขำ้ใจวำ่ นอ้ง ๆ ร่วมมำรดำฝ่ำย
เน้ือหนงัของพระองคก์็คงจะพำกนักลบัใจใหม่ทั้งหมด ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรท่ีพวกเขำประชุมและ
อธิษฐำนร่วมกบับรรดำอคัรสำวกของพระเยซูใน “หอ้งชั้นบน” ก่อนหนำ้ท่ีจะถึงวนัเพนเทศเต (กิจกำร 
1:14) แมว้ำ่ยำกอบจะมิใช่หน่ึงในบรรดำอคัรสำวกทั้งสิบสองคนของพระเยซูก็ตำม แต่ท่ำนก็ไดเ้ป็น
ผูน้ ำท่ีส ำคญัยิง่ผูห้น่ึงของคริสตจกัรกรุงเยรูซำเล็มในสมยัเร่ิมแรก (กิจกำร  15:13,กำลำเทีย 1:19,2:9) ใน
สมยันั้นผูท่ี้มีช่ือวำ่ “ยำกอบ” มีอยูห่ลำยคน แต่เป็นท่ีเขำ้ใจกนัวำ่ ยำกอบ ผูเ้ขียนพระธรรมเล่มน้ี โดยท่ี
มิไดร้ะบุรำยละเอียดเก่ียวกบัตนเอง (ยำกอบ 1:1) คงจะเป็นนอ้งชำยของพระเยซูนัน่เอง เดิมทีนั้น พระ
ธรรมฉบบัน้ีเขียนข้ึนเพื่อส่งไปยงัคริสเตียนตระกลูต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกระจดักระจำยไปอยูต่ำมประเทศต่ำง ๆ 
ก่อนหนำ้น้ีไม่นำนนกัพวกเขำตอ้งสู้ทนต่อกำรข่มเหงเบียดเบียนจำกบรรดำผูท่ี้ไม่เช่ือในพระคริสต ์(ยำก
อบ 1:2-4,2:6,7) เม่ือคริสเตียนเหล่ำนั้นไดรั้บควำมระทมทุกขเ์ช่นน้ี เขำจึงไดค้ลำยควำมจงรักภกัดีท่ีมีต่อ
พระคริสตล์ง ยำกอบจึงไดเ้ขียนพระธรรมฉบบัน้ีข้ึน เพื่อจะย  ้ำเตือนใหพ้วกเขำตั้งมัน่อยูใ่นควำมเช่ือ
และด ำเนินชีวิตคริสเตียนท่ีแทจ้ริง ในพระธรรมฉบบัน้ี ผูเ้ขียนไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่งชดัแจง้ ถึงวธีิท่ีคริส
เตียนจะมีควำมช่ืนชมยนิดีในพระคริสต ์แมว้ำ่จะตอ้งไดรั้บควำมทุกขเ์พื่อพระองคก์็ตำม 

1. เหตุใดคริสเตียนจึงควรถือวำ่ระยะเวลำท่ีเขำมีควำมสุขท่ีสุดคือเวลำท่ีเขำประสบควำมทุกข์
ยำก? (ยำกอบ 1:2-4,12) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
2. คริสเตียนรับเอำสติปัญญำในกำรท่ีจะยนืหยดัต่อสู้เพื่อพระคริสตใ์นยำมท่ีเขำตอ้งเผชิญกบั

ควำมทุกขย์ำกไดโ้ดยวธีิใด? (ยำกอบ 1:5-8) ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ขอ้เตือนใจสองประกำร ซ่ึงคริสเตียนพึงระลึกถึงเสมอ เม่ือรู้สึกตวัวำ่ถูกล่อลวงใหห้ลง

กระท ำผดิ มีอะไรบำ้ง? 
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ก. (ยำกอบ 1:13-16) __________________________________________________________ 
ข. (ยำกอบ 1:17,18) __________________________________________________________ 
4. คริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่เพียงแต่ฟังพระวจนะของพระเจำ้ แต่จะ ________________________ 
(ยำกอบ 1:21-25) แทนท่ีจะเพียงพดูวำ่เขำเป็นคริสเตียนแต่จะ __________________________ 
(ยำกอบ 1:26-27)  

พระธรรม 1 เปโตร 

พระธรรมเล่มน้ีเขียนข้ึนเพื่อส่งไปยงัคริสตจกัรต่ำง ๆ ซ่ึงกระจดักระจำยอยูท่ ัว่มณฑลเอเชียไม
เนอร์ (ประเทศตุรกี ในปัจจุบนั) จุดมุ่งหมำยในกำรเขียนพระธรรมเปโตรน้ีก็เช่นเดียวกบัพระธรรม 

ยำกอบนัน่เอง คือเพื่อหนุนน ้ำใจใหค้ริสเตียนทั้งหลำยมีควำมเช่ือท่ีเขม้แขง็ และยนืหยดัต่อสู้
กบักำรข่มเหงจำกผูป้กครองโรมนั ดงันั้นเปโตรจึงข้ึนตน้พระธรรมฉบบัน้ีโดยช้ีใหค้ริสเตียนในสมยันั้น
เขำ้ใจถึงควำมมหศัจรรยแ์ห่งควำมรอดซ่ึงพวกเขำไดรั้บ (1 เปโตร 1:3-12) พร้อมกนันั้นไดมี้ค ำบญัชำไว้
ใหพ้วกเขำปฏิบติัตำม ซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติัตำมก็จะรู้ถึงควำมมหศัจรรยข์องแห่งควำมรอดท่ีตนมีอยูน่ั้น 

1. ค  ำบญัชำทั้งหำ้ประกำรซ่ึงเปโตรไดก้ ำหนดไวใ้น 1:13-2:3 มีอะไรบำ้ง?” 
ก. (1 เปโตร 1:13) _________________________________________________________ 
ข. (1 เปโตร 1:14-16) ______________________________________________________ 
ค. (1 เปโตร1:17-21) _______________________________________________________ 
ง. (1 เปโตร 1:22-25) _______________________________________________________ 
จ. (1 เปโตร 2:1-3) _________________________________________________________ 
2. ผูท่ี้ปฏิบติัตำมค ำบญัชำเหล่ำน้ี มีควำมรู้สึกต่อพระคริสตผ์ดิแผกไปจำกผูท่ี้ไม่เช่ือและไม่ยอม

ปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระองคอ์ยำ่งไร? (1 เปโตร 2:4-10) _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. กุญแจไขควำมเขำ้ใจพระธรรมเปโตรฉบบัตน้น้ี ไดแ้ก่ 1 เปโตร 2:9,10 จุดมุ่งหมำยของชีวติ 
คริสเตียนนั้นมิใช่เพียงเพื่อไดรั้บควำมช่ืนชนยนิดีในควำมรอด หำกแต่มุ่งท่ีจะเป็นพยำน

เก่ียวกบัควำมมหศัจรรยใ์นกำรรับควำมรอดแก่ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระคริสต ์
ก. คริสเตียนควรประพฤติตนอยำ่งไร? จึงจะเป็นแบบอยำ่งอนัดีงำมและเป็นพยำนใหบุ้คคลท่ี

อยูแ่วดลอ้มเขำไดเ้ห็นถึงพระคริสต?์ (1 เปโตร 2:11-12) ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. ในดำ้นควำมสัมพนัธ์กบัเจำ้หนำ้ท่ีผูป้กครองบำ้นเมืองนั้น คริสเตียนสำมำรถถวำยเกียรติยศ

ใหแ้ก่พระคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร? (1 เปโตร 2:13-17) __________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
ค. ในดำ้นควำมสัมพนัธ์กบันำยจำ้ง คริสเตียนจะสำมำรถถวำยพระเกียรติยศใหแ้ก่พระคริสตไ์ด้

อยำ่งไร? (1 เปโตร 2:18-25) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ง. วธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีภรรยำซ่ึงเป็นคริสเตียน จะเป็นพยำนให้แก่สำมีผูไ้ม่เช่ือในพระคริสตคื์ออะไร? 

(1 เปโตร 3:1-7) ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
จ. ท ำอยำ่งไรคริสเตียนจึงจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งเกิดผล ในยำมท่ีตอ้งเผชิญกบั

ควำมทุกขย์ำก? (1เปโตร3:8-17) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

พระธรรม 2 เปโตร 

พระธรรมเปโตรฉบบัสองน้ี เป็นจดหมำยฝำกฉบบัสุดทำ้ยของ
อคัรสำวกเปโตร เช่นเดียวกบัพระธรรมทิโมธีฉบบัสอง ซ่ึงเป็นจดหมำย
ฝำกฉบบัสุดทำ้ยของท่ำนอคัรสำวกเปำโล ท่ำนอคัรสำวกเปโตร ไดเ้ขียน
พระธรรมเล่มน้ีข้ึนก่อนหนำ้ท่ีท่ำนจะถูกประหำรชีวิตไม่นำนนกั (2 เปโตร 
1:14,ยอห์น 21:19) ท่ำนถูกตรึงโดยวธีิเอำศีรษะปักลงสู่พื้นดิน เหตุท่ีท่ำน
เขียนพระธรรมเล่มน้ีข้ึน ก็เพรำะวำ่กำรข่มเหงเบียดเบียนท่ีศตัรูกระท ำต่อคริสเตียนดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้
ในพระธรรมเปโตรฉบบัตน้นั้น ยงัคงด ำเนินต่อไปอยำ่งไม่หยดุย ั้ง ท่ำนจึงเขียนพระธรรมเล่มน้ีข้ึนเพื่อ
หนุนน ้ำใจคริสเตียนเหล่ำนั้นใหมี้ควำมอดทน และต่อสู้เพื่อพระคริสตจ์นถึงท่ีสุด ท่ำนข้ึนตน้พระธรรม
ฉบบัน้ีดว้ยกำรกล่ำวถึงพระมหำกรุณำธิคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระเจำ้ ท่ีทรงมีต่อคริสเตียนทั้งหลำย 

 (2 เปโตร 1:2-4) ส่วนล ำดบัต่อจำกนั้น ก็คงเป็นไปเช่นเดียวกบัพระธรรมเปโตรฉบบัตน้
กล่ำวคือมีค ำสั่งสอนต่ำง ๆ ซ่ึงคริสเตียนจะตอ้งปฏิบติัตำม เพื่อท่ีรับพระพรจำกพระเจำ้อยำ่งเตม็ท่ี (2 เป
โตร 1:5-11) ต่อจำกนั้นท่ำนไดส้อนถึงรำกฐำนในอนัท่ีจะท ำใหเ้รำมีควำมมัน่ใจในพระคุณของพระเจำ้ 

 (2 เปโตร 1:14-21)  
1. บ่อเกิดแห่งควำมรู้สองประกำร ท่ีท ำใหผู้อ่้ำนพระธรรมเล่มน้ีไดท้รำบถึงพระคุณของพระเจำ้

คืออะไร? 
ก. (2 เปโตร 1:14-18) _________________________________________________________ 
ข. (2 เปโตร 1:19-21) ________________________________________________________ 
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2. อยำ่งไรก็ตำมไดมี้ผูส้ั่งสอนคริสเตียนใหห้ลงผดิไปจำกควำมเป็นจริง หลกัเกณฑท่ี์จะ
พิจำรณำวำ่ใครเป็นผูพ้ยำกรณ์เทียมเทจ็นั้นมีอะไรบำ้ง? บอกมำสักสำมประกำร  

(2 เปโตร 2:1-22)  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. เหตุกำรณ์อนัใหญ่ยิง่ ซ่ึงควรเป็นเคร่ืองหนุนน ้ำใจในควำมประพฤติของคริสเตียนนั้นคือ

อะไร? (2 เปโตร 3:11,12) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

พระธรรม 1 ยอห์น 

เม่ือท่ำนอคัรสำวกยอห์นมีอำยมุำกแลว้ท่ำนไดใ้ชชี้วติของท่ำนอยูก่บัพี่นอ้งคริสเตียนเมือง 
เอเฟซสั ซ่ึงคริสเตียนเมืองน้ีไดก้ลบัใจเช่ือพระคริสตจ์ำกกำรเป็นพยำนของท่ำนอคัรสำวกเปำ

โล ในขณะท่ีท่ำนอยูใ่นเมืองนั้น ปรำกฏวำ่มีผูส้อนเท็จเกิดข้ึนอยำ่งแพร่หลำย ค ำสอนของเขำมีวำ่ พระ
เยซูคริสตมิ์ใช่พระเจำ้ซ่ึงเสด็จลงมำรับสภำพเป็นมนุษยแ์ต่อยำ่งใด และคริสเตียนเองก็ไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้ง
ด ำเนินชีวติใหบ้ริสุทธ์ิ ดว้ยเหตุน้ีท่ำนอคัรสำวกยอห์นจึงไดเ้ขียนพระธรรมยอห์นฉบบัตน้น้ีข้ึน เพื่อลบ
ลำ้งค ำสอนท่ีนอกรีดนอกรอยเหล่ำนั้นเสียแต่จุดมุ่งหมำยของผูเ้ขียนมิใช่เพียงเท่ำนั้น หำกพระธรรมเล่ม
น้ีมีควำมไพเรำะสละสวย และหนุนน ้ำใจคริสเตียนมำก ในกำรลบลำ้งค ำสอนท่ีนอกรีดนอกรอย
ดงักล่ำวนั้น ท่ำนอคัรสำวกยอห์นไดช้ี้แจงใหค้ริสเตียนทรำบถึงวธีิทดสอบเพื่อให้รู้วำ่ใครเป็นคริสเตียน
ท่ีแทจ้ริง และใครเป็นคริสเตียนตำมค ำสอนเทียมเทจ็ ขอ้พระธรรมท่ีเป็นกุญแจไขควำมเขำ้ใจในพระ
ธรรมเล่มน้ีก็คือ 1 ยอห์น 5:13 ซ่ึงวำ่ “ขอ้ควำมเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ไดเ้ขียนฝำกมำยงัท่ำนทั้งหลำย เพื่อท่ำน
ทั้งหลำยจะไดรู้้วำ่ท่ำนมีชีวิตนิรันดร์...” หำกผูใ้ดปฏิบติัตำมหลกัค ำสอนในพระธรรมเล่มน้ี เขำก็ยอ่มมี
ควำมมัน่ใจไดว้ำ่เขำไดรั้บชีวิตนิรันดร์ ขอ้ทดสอบซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมมัน่ใจในชีวตินิรันดร์ตำมพระ
ธรรม 1 ยอห์น 5:13 นั้นมีอะไรบำ้ง ? 

1. (1 ยอห์น 1:7) __________________________________________________________ 
2. (1 ยอห์น 2:3) __________________________________________________________ 
3. (1 ยอห์น 2:15) _________________________________________________________ 
4. (1 ยอห์น 3:6) __________________________________________________________ 
5. (1 ยอห์น 4:7) __________________________________________________________ 
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พระธรรม 2 ยอห์น 

ยงัไม่ปรำกฏเป็นท่ีแน่ชดัวำ่ ท่ำนอคัรสำวกยอห์นเขียนพระธรรมฉบบัน้ีข้ึนเพื่อบุคคลหน่ึง
บุคคลใดโดยเฉพำะหรือเพื่อคริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใด และค ำวำ่ “สุภำพสตรีท่ีทรงเลือกไวแ้ลว้นั้น” 
อำจมีควำมหมำยตำมตวัอกัษรหรืออำจหมำยถึงคริสตจกัรหน่ึงคริตจกัรใดก็ได ้และค ำวำ่ “บุตรทั้งหลำย
ของเธอ” ก็เช่นเดียวกนั กล่ำวคือ อำจมีควำมหมำยตำมอกัษรหรืออำจหมำยถึงสมำชิกทั้งหลำยของ
คริสตจกัรก็ได ้ (ขอ้ 1) จงสรุปดว้ยถอ้ยค ำของท่ำนเองวำ่สำระส ำคญัท่ีท่ำนอคัรสำวกยอห์นสอนไวใ้น
พระธรรมน้ี คืออะไร? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

พระธรรม 3 ยอห์น  

1. ท่ำนอคัรสำวกยอห์นก ำชบัใหฆ้ำโยปฏิบติัตนอยำ่งไร? (ขอ้ 2-8) ____________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. ดิโอเตรเฟมีพฤติกำรณ์อยำ่งไร ซ่ึงฆำโยตอ้งหลีกเล่ียงไม่ยอมยดึถือเป็นเยีย่งอยำ่ง? (ขอ้ 9-11) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

พระธรรมยูดา 

ผูศึ้กษำพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยท่ำนเช่ือวำ่ ผูเ้ขียนพระธรรมฉบบัน้ี คือยดูำ นอ้งชำยร่วม
มำรดำฝ่ำยเน้ือหนงัของพระเยซู ยดูำไดก้ลบัใจใหม่ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูไดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ ท่ำน
ไดก้ล่ำวถึงตวัท่ำนเองวำ่เป็น “นอ้งของยำกอบ” (ขอ้ 1) และในขอ้ 17 ไดก้ล่ำวเป็นนยัวำ่ ตวัท่ำนเองมิได้
ร่วมอยูใ่นบรรดำอคัรสำวกของพระเยซู 

1. ท่ำนยดูำมีเหตุผลอยำ่งไรในกำรเขียนพระธรรมเล่มน้ี? (ขอ้ 3,4) _____________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. ท่ำนยดูำตอ้งกำรใหผู้อ่้ำนพระธรรมเล่มน้ี ระลึกค ำสอนสองประกำรค ำสอนนั้นคืออะไร?  
ก. (ขอ้ 5:16) ________________________________________________________________ 
ข. (ขอ้ 17-19) _______________________________________________________________ 
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3. กำรท่ีไดมี้ผูส้อนเทียมเทจ็เกิดข้ึนอยำ่งมำกมำยเช่นน้ี คริสเตียนจ ำตอ้งมีควำมรับผดิชอบ
อยำ่งไรบำ้ง? (ขอ้ 19-22) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีเ่จ็ด 

7.ววิรณ์ของพระเยซูคริสต์ 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ: ววิรณ์ 21:4 
 อ่ำน : พระธรรมววิรณ์ทั้งเล่ม 
พระธรรมเล่มสุดทำ้ยในพระคริสตธรรมใหม่น้ี บนัทึก

ถึงเร่ืองรำวของพระคริสตซ่ึ์งทรงเปิดเผยแก่ท่ำนอคัรสำวกยอห์น 
ในขณะท่ีท่ำนถูกจ ำขงัอยูท่ี่เกำะปัตโม เพรำะเหตุท่ีเป็นคริสเตียน 
(ววิรณ์ 1:9-20) พระธรรมเล่มน้ีมีหลำยบท ซ่ึงยำกแก่กำรเขำ้ใจ
เป็นอยำ่งยิง่ นกัศำสนศำสตร์ท่ียิง่ใหญ่บำงท่ำนในประวติัศำสตร์ของคริสตจกัร ไดย้อมรับวำ่ไม่มี
ควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะอธิบำยพระธรรมเล่มน้ีได ้ตวัอยำ่งเช่น จอห์น แคลวนิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในบรรดำ
นกัปฏิรูปท่ียิง่ใหญ่ ไดเ้ขียนบทวจิำรณ์เก่ียวกบัพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวทุ้กเล่ม แต่
มิไดเ้ขียนวจิำรณ์พระธรรมวิวรณ์เลย แมว้ำ่ควำมหมำยมิไดป้รำกฏอยำ่งชดัเจนในปัจจุบนั แต่พระเจำ้ได้
ทรงสัญญำไวว้ำ่จะประทำนพระพรใหแ้ก่ผูท่ี้อ่ำนพระธรรมเล่มน้ีทุกคน (ไม่วำ่จะเขำ้ใจหรือไม่) (วิวรณ์ 
1:3) และแมว้ำ่มีบำงตอนซ่ึงขอ้ควำมไม่กระจ่ำงนกั แต่ก็ไดแ้ทรกควำมคิดเห็นไวอ้ยำ่งเด่นชดัโดย
ปรำศจำกขอ้สงสัยใด ๆ บทท่ี 1-3 เป็นเร่ืองท่ีวำ่ดว้ยพระเยซูทรงส ำแดงพระองคใ์หย้อห์นเห็นในนิมิต 
และขอ้ควำมท่ีท่ำนเขียนไปยงัคริสตจกัรทั้งเจ็ดในมณฑลเอเชียไมเนอร์ มีควำมหมำยอยำ่งเด่นชดัอยูใ่น
ตวัเองแลว้ ตั้งแต่บทท่ี 4-18 เน้ือหำเร่ิมยำกแก่กำรเขำ้ใจ บทท่ี 19-22 กล่ำวถึงแผนกำรของพระเจำ้ในกำร
ไถ่โลกใหพ้น้จำกควำมผดิบำปกลบัมีขอ้ควำมท่ีชดัเจนและมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ยวด และท ำให้
ประวติัศำสตร์แห่งกำรไถ่มนุษยชำติ ตำมท่ีพระเจำ้ไดท้รงวำงไวน้บัตั้งแต่พระธรรมปฐมกำลใหส้ ำเร็จ
ครบถว้นทุกประกำร 

1. เหตุกำรณ์ท่ียิง่ใหญ่ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมววิรณ์ 19:1-21 มีอะไรบำ้ง?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พญำมำรจะไดรั้บโทษอยำ่งไรเม่ือเร่ิมยคุหน่ึงพนัปี แห่งกำรปกครองของพระคริสต?์ 
(ววิรณ์ 20:1-3) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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3. พญำมำรจะตอ้งรับโทษอยำ่งไร เม่ือส้ินยคุหน่ึงพนัปีของพระคริสตแ์ลว้? (ววิรณ์ 20:7-10) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. อนำคตในป้ันปลำยของผูท่ี้ไม่เช่ือพระคริสตจ์ะเป็นอยำ่งไร? (ววิรณ์ 20:11-15) 
________________________________________________________________________ 
5. ชีวติป้ันปลำยของคริสเตียน จะแตกต่ำงจำกชีวติในปัจจุบนัน้ีอยำ่งไรจงตอบมำสักสำมขอ้? 

(ววิรณ์ 21:1-9) 
ก ________________________________________________________________________ 
ข.________________________________________________________________________ 
ค._______________________________________________________________________ 
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วธีิศึกษาพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ 
มีบำงคนกล่ำววำ่ กำรท่ีจะศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหเ้ขำ้ใจนั้นจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัตำมหลกัส่ีประกำร คือ ตอ้งยอมรับเช่ือฟังปฏิบติัตำม และสอนผูอ่ื้นต่อไป ประกำรแรก ก็ตอ้ง
ยอมรับหลกัควำมจริง ประกำรท่ีสอง ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตนเช่ือฟังค ำสั่งสอน ประกำรท่ีสำม ตอ้งปฏิบติั
ตำมโดยท่องจ ำใหข้ึ้นใจ และประกำรท่ีส่ี ตอ้งสอนให้แก่บุคคลอ่ืน หำกวำ่ชีวติคริสเตียนเป็นแบบอยำ่ง
ท่ีดีส ำหรับท่ำนแลว้ ก็จงบอกกล่ำวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ ไดท้รำบดว้ย 

เวลำท่ีท่ำนศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ ควรมีสมุดบนัทึกไวด้ว้ย จงตอบค ำถำมต่อไปน้ีในสมุด
บนัทึกของท่ำน 

1. ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนเร่ืองรำวของใครบำ้ง และขำ้พเจำ้ไดรั้บบทเรียนจำกบุคคลเหล่ำนั้นอยำ่งไร? 
2. ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนเก่ียวกบัสถำนท่ีใดบำ้ง? ขำ้พเจำ้ไดเ้รียนรู้อะไรเก่ียวกบัสถำนท่ีเหล่ำนั้น หำก

มิไดบ้่งถึงสถำนท่ี มีทำงใดบำ้งท่ีขำ้พเจำ้จะทรำบได?้ ขำ้พเจำ้สำมำรถหำต ำแหน่งของสถำนท่ีเหล่ำนั้น
จำกแผนท่ีไดห้รือไม่? 

3. เร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ีขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนั้น ขำ้พเจำ้สำมำรถจ ำไดม้ำกเพียงใด? 
4. มีขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีจะใหค้วำมสวำ่งแก่ขำ้พเจำ้ เก่ียวกบัขอ้พระธรรมท่ีขำ้พเจำ้อ่ำนน้ี

หรือไม?่ 
5. ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนถึงเร่ืองรำวเก่ียวกบัพระเจำ้พระบิดำ หรือพระเยซูคริสตห์รือพระวญิญำณ

บริสุทธ์ิบำ้งหรือไม?่ 
6. ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนถึงเร่ืองรำวเก่ียวกบัมนุษย ์ สันดำนบำปของมนุษยแ์ละชีวติใหม่ฝ่ำยวญิญำณ

จิตบำ้งหรือไม?่ 
7. ขำ้พเจำ้มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท ำอะไรบำ้งหรือไม่? มีแบบอยำ่งท่ีขำ้พเจำ้จะตอ้งปฏิบติัตำม

บำ้งหรือไม?่ มีพระสัญญำท่ีขำ้พเจำ้จะอำ้งเพื่อตนเองไดห้รือไม่? มีขอ้เตือนใจขำ้พเจำ้บำ้งหรือไม่? มีค ำ
อธิษฐำนใด ๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะเลียนแบบไดห้รือไม่ ? 

8. ขอ้พระธรรมท่ีไขควำมเขำ้ใจในบทนั้นหรือตอนนั้นคืออะไร? ขำ้พเจำ้สำมำรถท่องจ ำ
ขอ้ควำมหรือขอ้พระธรรมนั้น ๆ ไดห้รือไม่? 

ดะไว้ท์ แอล มูดี ้
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ขั้นที ่10 
“เหตุฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยไดรั้บพระเยซู

คริสตเ์จำ้ แลว้ฉนัใด จงด ำเนินตำมพระองคฉ์นันั้น
โดยหยัง่รำกและก่อร่ำงสร้ำงข้ึนในพระองค ์ และ
ตั้งมัน่คงอยูใ่นควำมเช่ือ เหมือนท่ีท่ำนไดรั้บค ำ
สอนแลว้ และบริบูรณ์ดว้ยกำรขอบพระคุณ” 

                                     โคโลสี 2:6,7 

พระเยซูเจำ้จึงเสด็จมำใกล ้ ๆ แลว้ตรัสแก่
เขำวำ่ “ฤทธำนุภำพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ใน
แผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรำแลว้ เหตุฉะนั้น
ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ ให้
เป็นสำวก ใหรั้บบพัติศมำในนำมแห่งพระบิดำ 
และพระบุตร และพระวิญญำณบริสุทธ์ิ” 

                                   มทัธิว 28:18,19 
“เม่ือครำวก่อนพระเจำ้ไดต้รัสทำงพวกผู ้

พยำกรณ์ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ยอำกำรหลำยวธีิแก่
บรรพบุรุษ แต่ในครำวท่ีสุดน้ีไดต้รัสแก่เรำทำง
พระบุตร พระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงตั้งไวเ้ป็น
ผูรั้บส่ิงทั้งปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้น
พระองคไ์ดท้รงสร้ำงโลกทั้งหลำย” 

                                          ฮีบรู 1:1,2 

“แลว้ในวนัท่ีสุด เป็นวนัใหญ่ในกำรเล้ียง
นั้นพระเยซูทรงยนืประกำศวำ่ “ถำ้ผูใ้ดกระหำยให้
ผูน้ั้นมำหำเรำและด่ืม ผูท่ี้วำงใจในเรำ แม่น ้ำ
ประกอบดว้ยชีวิต จะไหลออกจำกภำยในผูน้ั้น
เหมือนไดมี้ค ำเขียนไวแ้ลว้” 

                                    ยอห์น 7:37,38 

“และพระะเจำ้จะทรงเช็ดน ้ำตำทุก ๆ หยด 
จำกตำของเขำ ควำมตำยจะไม่มีต่อไป กำรคร ่ ำ
ครวญและร้องไห้ และกำรเจ็บปวดอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดจะไม่มีอีกเลย เพรำะเหตุกำรณ์ท่ีไดมี้อยูแ่ต่
ดั้งเดิมนั้นไดล่้วงพน้ไปแลว้” 

                                            วิวรณ์ 21:4 

“แต่ท่ำนทั้งหลำย จะไดรั้บพระรำชทำน
ฤทธ์ิเดชเม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิ จะเสด็จมำเหนือ
ท่ำนและท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำ ในกรุง
เยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรีย และ
จนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” 

                                            กิจกำร 1:8 
 ดว้ยวำ่ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมละอำยในเร่ือง

กิตติคุณของพระคริสต ์ เพรำะวำ่กิตติคุณนั้นเป็น
ฤทธ์ิเดชของพระเจำ้ ใหค้นทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นไดถึ้ง
ท่ีรอดทุกคน พวกยดูำก่อนทั้งพวกเฮเลนดว้ย” 

                                             โรม 1:16 
 


