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ผู้รับใช้ขององค์พระเจ้าและพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
“ความเขม้แขง็ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา จะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัการศึกษาคน้ควา้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งส าคญัยิง่ต่อชีวติและความนึกคิดของเรา...ขา้พเจา้อ่านพระ
คริสตธรรมคมัภีร์จนจบตลอดทั้งเล่มมาแลว้หน่ึงร้อยเท่ียว และไดรั้บความปิติยนิดีเป็นทวคูีณ จากการ
อ่านเสมอ ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ขา้พเจา้รู้สึกวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น
หนงัสือใหม่ส าหรับขา้พเจา้เสมอมา ขา้พเจา้ไดรั้บพระพรอนัใหญ่หลวง จากการศึกษาพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยา่งขยนัขนัแขง็เป็นประจ าทุก ๆ วนั ถา้วนัใดขา้พเจา้ไม่มีโอกาสไดศึ้กษาพระวจนะของพระเจา้ 
ขา้พเจา้ก็จะรู้สึกวา่วนันั้นเป็นวนัสูญเสียส าหรับขา้พเจา้ทีเดียว 

ยอร์จ มลัเล่อร์ 
“ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐาน ขอใหมี้ความเช่ือ และคิดวา่สักวนัหน่ึง ความเช่ือท่ีขา้พเจา้ใฝ่หานั้น 

จะตอ้งบงัเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้อยา่งฉบัพลนัและรุนแรงประดุจสายฟ้า แต่ความเช่ือเช่นนั้นก็ดูเหมือนวา่ไม่
บงัเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้เลย วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้อ่านพระธรรมโรมบทท่ี 10 ซ่ึงมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ 
“ความเช่ือเกิดข้ึนก็เพราะไดฟั้ง และการท่ีไดฟั้งนั้นก็เพราะฟังถอ้ยค าของพระคริสต”์ ขา้พเจา้จึงไดปิ้ด
พระคริสตธรรมคมัภีร์ และอธิษฐานขอความเช่ือ แลว้จึงเปิดพระคริสตธรรมคมัภีร์อ่านต่อไปอีก และ
ความเช่ือก็ไดเ้กิดข้ึนแก่ขา้พเจา้ และเจริญงอกงามยิง่ ๆ ข้ึน นบัตั้งแต่นั้นมา” ดีเอล มูด้ี 

“พระคริสตธรรรมคมัภีร์ คือพระวจนะของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง พระองคท์รงเป็นผูนิ้พนธ์ข้ึน
แต่เพียงผูเ้ดียว พระคริสตธ์รรมคมัภีร์มาจากพระเจา้โดยตรง ถา้ไม่มีพระเจา้พระคริสตธรรมคมัภีร์จะ
เกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย พระเจา้ทรงสามารถประทานพระวจนะของพระองคใ์ห้แก่เราโดยทางอ่ืนได ้ แต่พระ
เจา้ทรงเลือกตรัสกบัมนุษยผ์า่นทางผูท่ี้ไดรั้บการดลใจจากพระองคโ์ดยตรง และเป็นการกระท าตาม
ชอบพระทยัของพระองคเ์อง ไม่มีส่ิงใดจ ากดัขอบเขตการกระท าของพระองคไ์ด ้ ฉะนั้นการท่ีพระองค์
ทรงใชม้นุษยเ์ป็นผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงเป็นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ ท่ีทรงยก
ยอ่งเผา่พนัธ์มนุษยชาติ ซ่ึงเป็นคนบาปท่ีหลงหาย ให้เป็นผูจ้ารึกพระวจนะอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ ซ่ึง
อนัท่ีแทจ้ริงแลว้ ผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์ดงักล่าวนั้น มิใช่เจา้ของถอ้ยค า หรือความคิดเห็นท่ีมีอยู่
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย บุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรเหล่านั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก็จริง แต่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
ท่ีไดบ้งัเกิดใหม่โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (คดัจากหนงัสือ “พระวจนะของพระเจา้คือความจริง” 
ของ ดร. อี.เจ.ยงั ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาพระคมัภีร์เดิม แห่งสถาบนัพระคริสตธรรมเวสตมิ์นสเตอร์) 
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บทเรียนที่หน่ึง สุดยอดแห่งวรรณกรรม 

การบ้าน:  ท่องจ า : 2 ธิโมที 3:16-17 และรายช่ือพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสตธรรม
ใหม ่

อ่าน :  กิจการบทท่ี 15 และ 16 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ประกอบดว้ยพระคมัภีร์เดิม (มี 39 เล่ม) และพระคริสตธรรมใหม่ (มี 27 

เล่ม) ผูท่ี้เป็นศูนยก์ลางของพระคริสตธรรมคมัภีร์นบัตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดทา้ย ก็คือพระเยซูคริสต ์
ดร. ดบับลิว. เกรแฮม สคร้อกก้ี กล่าววา่ “ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือพระเยซูคริสตใ์น
พระคมัภีร์เดิม เป็นบทพยากรณ์ถึงพระองค ์ ในพระธรรมกิตติคุณทั้งส่ีเล่มนั้น เป็นบทวา่ดว้ย การเสด็จ
มารับสภาพเป็นมนุษย ์ และการปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์นโลกโดยตรง พระธรรมกิจการเป็นบท
ท่ีประกาศถึงบรรดาพระราชกิจท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า บรรดาจดหมายฝากต่าง ๆ กล่าวถึงพระองค ์ใน
ฐานะท่ีทรงเป็นผูค้รอบครองทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก ส่วนพระธรรมววิรณ์นั้น ระบุถึงพระองคใ์นฐานะผู ้
มีฤทธ์ิอ านาจท่ีสุดเหนือส่ิงใดใจจกัรวาล” 

องค์ประกอบอนัน่ามหัศจรรย์ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

“ความเป็นมาของพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นเร่ืองอศัจรรยโ์ดยแท”้ 
“เราทุกคนต่างรู้แลว้วา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ ประกอบดว้ยพระธรรมต่าง ๆ ถึงหกสิบหกเล่ม 

แต่ท่านทราบหรือไม่วา่ ผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์มีประมาณส่ีสิบคน บุคคลเหล่านั้นต่างเขียนอยา่ง
อิสระโดยไม่ทราบเลยวา่บุคคลอ่ืน ๆ ไดเ้ขียนอะไรไวแ้ลว้บา้ง ไม่ข้ึนแก่กนั มิไดเ้ลียนแบบกนั เพราะมี
ชีวติต่างยคุต่างสมยักนั และกวา่จะบนัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์เสร็จทั้งเล่มกินเวลากวา่ 15 ศตวรรษ 
ทั้งน้ีโดยไดบ้นัทึกไวเ้ป็นสามภาษา และผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมเหล่านั้นก็มิไดอ้ยูใ่นประเทศเดียวกนั 
หากแต่เป็นชนชาติต่าง ๆ กระจดักระจายกนัอยูถึ่งสามทวปี อยา่งไรก็ตาม หากวา่เราตรวจตราพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ในปัจจุบนัน้ี จะพบวา่พระธรรมต่าง ๆ ท่ีไดบ้นัทึกไวส้อดคลอ้งตอ้งกนัเป็นเล่มเดียว 
หาไดแ้ยกกนัเป็นหกสิบเล่มตามจ านวนพระธรรมแต่อยา่งใดไม่ เพราะพระธรรมต่าง ๆ  เหล่านั้น ลว้น
แต่มีเป้าหมายเดียวกนั และมีขอบข่ายอยูใ่นเร่ืองเดียวกนั ตลอดจนสอนความจริงในเร่ืองเดียวกนั” 

“เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงในเร่ืองน้ี สมมุติวา่ ท่านปรารถนาจะรวบรวมหนงัสือท านองเดียวกนัน้ี 
โดยคดัเอาขอ้เขียนอยา่งละหน่อยจากหนงัสือต่าง ๆ นบัตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษแรก ๆ เป็นตน้มา เร่ิมดว้ย
การคดัเอาขอ้เขียนสมยัโบราณ ขอ้เขียนของนกัปรัชญายคุต่าง ๆ ขอ้เขียนในหนงัสือปรัชญาของชนชาติ
ตะวนัออกหรือขอ้ความใด ๆ ท่ีท่านตอ้งการ ขอใหเ้ลือกบทความของแต่ละศตวรรษจากชนชั้นต่าง ๆ 
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เช่น พอ่คา้ กรรมกร นกับวช ชาวไร่ชาวนา แลว้น าเอาขอ้เขียนเหล่านั้นรวบรวมลงในหนงัสือเล่ม
เดียวกนัแลว้ดูซิวา่ ผลจะเป็นอยา่งไร แน่นอนท่ีสุดท่านจะไม่ไดรั้บขอ้สรุป หรือคติท่ีมีสาระแก่นสาร
อะไรเลย นอกจากความขดัแยง้ของขอ้ความต่าง ๆ เหล่านั้นซ่ึงจะเป็นเร่ืองขบขนัท่ีสุดเท่าท่ีท่านเคยพบ
เห็นมา จะหาความสอดคลอ้งตอ้งกนัมิไดเ้ลย 

“ส าหรับพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น แมว้า่เร่ืองราวต่าง ๆ ไดถู้กรวบรวมข้ึนในท านองเดียวกนัน้ี 
แต่ผลลพัธ์กลบัตรงกนัขา้ม กล่าวคือเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่านั้นประกอบเป็นหนงัสือเล่มเดียวกนั ถึงแมว้า่ดู
เหมือนจะไม่มีทางเป็นไปไดก้็ตาม แต่ถา้หากกวา่เราใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้นทุกแง่ทุกมุมแลว้ เราก็จะเขา้ใจและหมดขอ้สังสัยในปัญหาน้ีไปในท่ีสุด 

“ผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่วนใหญ่มีความสามารถเฉพาะตวัแตกต่างกนัมาก 
ตวัอยา่งเช่น ความสามารถทางดา้นอกัษรศาสตร์ จะเห็นไดว้า่ท่านโมเสสนั้น เป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
อยา่งสูงจากมหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดของอียปิต ์ ในสมยันั้น ขณะเดียวกนัท่านเปโตรเป็นเพียงชาวประมง
ธรรมดา และไม่มีความสามารถในดา้นการขีดเขียนหรือการประพนัธ์แต่อยา่งใด และในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เอง ก็มิไดบ้นัทึกเร่ืองราวส่วนตวัของท่านวา่ ไดรั้บการศึกษาถึงขั้นไหน อยา่งไรก็ตาม พระ
ธรรมท่ีทา่นทั้งสองเขียนข้ึน ต่างก็เป่ียมไปดว้ยพระสติปัญญาของพระเจา้ 

“ค าตอบเดียวท่ีจะใหค้วามชดัแจง้ในเร่ืองน้ีได ้ ก็คือวา่พระเจา้ทรงใชบุ้คคลเหล่านั้น เป็น
ส่ือกลางในการตรัสกบัมวลมนุษย ์ โดยไม่ค  านึงถึงความสามารถเฉพาะตวัของเขาวา่เป็นอยา่งไร และ
ทรงดลใจพวกเขาให้เขียนไปตามแผนการอนัเลิศของพระองค”์ 

คดัจาก “เหตุผลสิบประการ” ของ วลิเลียมดบับลิว ออร์ 

ข้อคดิของบุคคลส าคญั ๆ ทีม่ต่ีอพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ฮบัราฮมั ลินคอลน์ กล่าววา่ “ขา้พเจา้เช่ือวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ คือ ของประทานอนั
ประเสริฐสุดท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่มนุษย ์ เราทั้งหลายทราบถึงคุณงามความดีทั้งหลาย ท่ีองคพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อดของโลกทรงกระท าเพื่อเราก็โดยทางพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น” 

อิมมานูเอล คานท ์กล่าววา่ “การมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นคุณประโยชน์อนัใหญ่ยิง่ ส าหรับ
มนุษยชาติ ความพยายามใด ๆ อนัเป็นการดูหม่ินพระคริสตธรรมคมัภีร์ ถือวา่เป็นการก่ออาชญากรรม 
ต่อมนุษยชาติโดยตรง” 

เซอร์ ไอแซค นิวตนั กล่าววา่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์ มีความถูกตอ้งเท่ียงตรงยิง่กวา่
ประวติัศาสตร์ทั้งปวงของโลก” 

โรเบิร์ต อี.ลี กล่าววา่ “ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้ตอ้งอบัจน รู้สึกกระวนกระวายใจและไดรั้บความ
ยากล าบาก พระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็ใหค้วามเขา้ใจ และเป็นแรงกระตุน้ เพิ่มพละก าลงัใหแ้ก่ขา้พเจา้” 
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แดเนียล เวบ็สเตอร์ กล่าววา่ “หากวา่ขอ้คิดหรือลีลาการเขียนหนงัสือของขา้พเจา้ มีส่วนดีอยู่
บา้งแลว้ ความดีเหล่านั้นขา้พเจา้ขอมอบใหแ้ก่บิดามารดาของขา้พเจา้ ผูป้ลูกฝังความรักในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่ขา้พเจา้มาตั้งแต่คร้ังยงัเยาวว์ยั” 

พระคริสตธรรมคมัภีร์มช่ืีอต่าง ๆ  

1 โครินธ์ 15:3,4 .......................................................................................................................... 
เอเฟซสั 6:17................................................................................................................................
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บทเรียนที่สอง พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของพระคริสตธรรม
คมัภีร์ 

การบ้าน :  ท่องจ า :1 โครินธ์ 15:3,4 
อ่าน :  กิจการ บทท่ี 17 และ 18 

พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระคมัภีร์เดิม เกีย่วกบัข้องกบัพระองค์อย่างไร? 

1. ในพระธรรมยอห์น 5:38-40 พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสถึงพระธรรมต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมวา่ 
..................................................................................................................................................... 
2. อ่านพระธรรมลูกา 24:25-27,44-48 แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
ก. พระคริสตท์รงอา้งวา่ พระองคจ์ะท าใหค้  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงอา้งถึงพระองค์

ส าเร็จมากมายเพียงใด?................................................................................................... 
ข. พระคริสตต์รัสวา่ พระคมัภีร์เดิม ไดก้ล่าวถึงพระองคไ์วใ้นตอนใด? (ดูขอ้ 44) 
..................................................................................................................................................... 
ค. จากขอ้พระธรรมท่ีอา้งมาขา้งบนน้ี จงลอกมาสักสองขอ้ ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ พระคริสตท์รงสอนวา่

การส้ินพระชนม ์ และการฟ้ืนคืนพระชมน์ของพระองค ์ เป็นการท าใหค้  าสอนต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม
ส าเร็จ 

(ขอ้ 26)......................................................................................................................................... 
(ขอ้ 46)......................................................................................................................................... 
ง. ตามขอ้ความในพระคมัภีร์เดิมส่ิงท่ีพระคริสตต์รัสวา่ จะตอ้งประกาศในพระนามของ

พระองคน์ั้นคืออะไร (ขอ้ 47.................................................................................................. 

บรรดาอคัรสาวกกล่าวถึงพระคมัภีร์เดิมในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัพระเยซูคริสต์อย่างไร 
? 

1. อคัรสาวกเปาโลแสดงให้เห็นวา่ พระคมัภีร์เดิม ไดบ้นัทึกเร่ืองราวข่าวประเสริฐของพระ
คริสตไ์ว ้โดยวธีิใด ? (กิจการ 17:1-4) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. เหตุการณ์ทั้งสามอยา่ง ท่ีไดเ้กิดข้ึนในพระชนมชี์พของพระเยซูคริสตซ่ึ์งอคัรสาวกเปาโล 
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กล่าววา่ ไดมี้บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิม มีอะไรบา้ง ? (1 โครินธ์ 15:3-
4)................................................. 

.................................................................................................................................................... 
3. อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:16-17 จงใหเ้หตุผลอยา่งนอ้ยสามขอ้วา่ เหตุใดท่านอคัรสาวกเป

โตร จึงเช่ือในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์?......................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมโรม 15:8-12 นั้น การปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์ เป็น

การรับรองถึงความถูกตอ้งของพระคมัภีร์เดิมในแง่ใดบา้ง?....................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
5. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมกิจการ 3:18 นั้น ศาสดาพยากรณ์ท่ีท านายถึงพระคริสตใ์นพระ

คมัภีร์เดิม มีก่ีคน?..............................พระคริสตไ์ดท้รงท าใหค้  าพยากรณ์ซ่ึงกล่าวถึงการปฏิบติัพระราช
กิจของพระองคใ์นโลกส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด?......................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของพระคริสตธรรมใหม่ 

1. พระกิตติคุณทั้งส่ี เป็นพระธรรมประวติัศาสตร์ ท่ีวา่ดว้ยการปฏิบติัพระราชกิจของพระคริสต ์
(อ่านมทัธิว 1:1 มาระโก 1:1 ลูกา 1:1-4 ยอห์น 20:30,31) 

ก. พระกิตติคุณทั้งส่ี บนัทึกถึงพระราชกิจทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระเยซู กระท าเช่นนั้นหรือ? (ยอห์น
20:30) ................................................................................................................................................ 

ข. บรรดาอคัรสาวกของพระเยซู รู้ถึงขอ้ความท่ีเขาบนัทึกไวน้ั้นไดอ้ยา่งไร ? (1 ยอห์น 
1:3).......................................................................................................................................... 

ค. เหตุใดบรรดาอคัรสาวกของพระเยซู จึงไดบ้นัทึกพระราชประวติัตลอดจนค าสั่งสอนของ
พระคริสตไ์ว?้ (ยอห์น 20:31) ...................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
ง. พระเยซูคริสตท์รงสั่งให้เราท าอะไร? (ยอห์น 15:16).................................................. 
.................................................................................................................................................... 
จ. เราจะตอ้งประกาศพระกิตติคุณใหแ้ก่ใครและประกาศ ณ ท่ีใดบา้ง? (มทัธิว 28:19) 
.................................................................................................................................................... 
ฉ. เราจะตอ้งสอนเร่ืองอะไร? (มทัธิว 28:19,20) 
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.....................................................................................................................................................
2. พระธรรมกิจการ เป็นพระธรรมท่ีกล่าวถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีไดท้รงกระท าโดย
อคัรสาวกของพระเยซูคริสต ์

ก. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมลูกา 1:3 และกิจการ 1:1 นั้นมี ส่ิงใดบา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ท่านลู
กาเป็นผูเ้ขียนพระธรรมทั้งสองเล่มน้ี? 

..................................................................................................................................................... 
 ข. พระธรรมกิจการเป็นพระธรรมท่ีกล่าวถึงชีวติ และฤทธ์ิอ านาจของผูใ้ด? 

..................................................................................................................................................... 
3. จดหมายฝาก เป็นจดหมายซ่ึงบรรดาอคัรสาวกไดเ้ขียนถึงพระคริสตจกัรต่าง ๆ เพื่อช้ีแจงให้

พวกเขาทราบถึงการท่ีพระคริสตไ์ดก้ระท าพระราชกิจของพระองคภ์ายในพวกเขา โดยย  ้าวา่พวกเขาได้
เขา้ร่วมเป็นกายอนัเดียวกนัในพระคริสต ์ มีสิทธิพิเศษ และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบตลอดจนจุดหมาย
ปลายทางร่วมกนักบัพระองคข์อใหอ่้าน โคโลสี 2:6-8 แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 

ก.คริสเตียนจะตอ้งท าอะไบา้ง? (ขอ้
6)................................................................................................................................................................ 

ข. ท าโดยวธีิใด? (ขอ้ 7).................................................................................................. 
ค. จะตอ้งระมดัระวงัส่ิงใดบา้ง? (ขอ้ 8).......................................................................... 
4.ววิรณ์ เป็นพระธรรมพยากรณ์เล่มเดียวในพระคริสตธรรมใหม่ ใหอ่้านพระคมัภีร์ 1:1 แลว้

ตอบค าถามต่อไปน้ี 
ก. พระธรรมววิรณ์เป็นพระธรรมท่ีเปิดเผยใหท้ราบเร่ืองราวของใคร? 
..................................................................................................................................................... 
ข. พระธรรมเล่มน้ีมีจุดหมายอยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
ค. ท่านยอห์นซ่ึงเป็นผูบ้นัทึกพระธรรมเล่มน้ี ไดรั้บความรู้เหล่านั้นมาจากไหน? 
..................................................................................................................................................... 
ง. ท่านไดรั้บมาโดยวธีิใด ?............................................................................................. 
จ. พระธรรมววิรณ์เตือนเราวา่อยา่งไรบา้ง? (วิวรณ์ 22:18,19) 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม ทีเ่กีย่วกบัพระคริสต์ ซ่ึงสัมฤทธ์ิผลในพระคริสตธรรม
ใหม่ 

1. ค าพยากรณ์ (อิสยาห์ 11:1) จะมีก่ิงแตกออกจากตน้แห่งยซิยัพระองคจ์ะสืบเช้ือสายจาก 
..........................พระองคคื์อใคร ? (1 ซามูเอล 16:19) ............................................................................... 

สัมฤทธ์ิผล (ลูกา 1:31-33) 
2. ค  าพยากรณ์ (มีคาห์ 5:2) พระองคจ์ะประสูติในหมู่บา้น........................................................... 
...............................................................................................................สัมฤทธ์ิผล (ลูกา 2:1-7) 
3. ค  าพยากรณ์ (อิสยาห์ 7:14) พระคริสตจ์ะประสูติจาก .............................................................. 
.....................................................................................................................สัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 

1:18-25) 
4. ค  าพยากรณ์ (อิสยาห์ 40:3) มนุษยจ์ะไดท้ราบการเสด็จมาของพระคริสต ์โดยวธีิใด?.............. 
.........................................................................................................................สัมฤทธ์ิผล 

(มทัธิว 3:1-3) 
(ใครเป็นผูเ้ป่าประกาศล่วงหนา้?................................................................................................) 
5. ค าพยากรณ์ (อิสยาห์ 53:4-6) พระคริสตจ์ะตอ้งทรงทนทุกขท์รมาน และพลีพระชนมชี์พเพื่อ

ไถ่เราเช่นนั้นหรือ?..................................................................................................................................... 
...........................................................................................................สัมฤทธ์ิผล (2 โครินทร์ 

5:21) 
6. ค  าพยากรณ์ (เสคาริยาห์ 9:9) พระองคจ์ะเสด็จเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มโดยประทบับน................... 
สัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 21:1-5) 
7. ค  าพยากรณ์ (สดุดี 69:21) เขาทั้งหลายจะเอา............................................................................ 
ถวายใหพ้ระองคเ์สวยต่างอาหาร และ....................................ใหพ้ระองคท์รงด่ืม 
สัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 27:34,48) 
8. ค  าพยากรณ์ (สดุดี 34:20) พระเจา้ทรงรักษามิให.้.............................................ตอ้งหกั 
สัมฤทธ์ิผล (ยอห์น 19:33,36) 
9. ค  าพยากรณ์ (สดุดี 22:18) มนุษยจ์ะท าอะไรกบัเคร่ืองทรงของพระเยซูคริสต?์......................... 
.......................................................................................................................สัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 

27:35) 
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10. ค าพยากรณ์ (สดุดี 16:9,10) “ร่างกายฝ่ายเน้ือหนงัของพระเยซูคริสตจ์ะไม่ถูก......................
และพระวญิญาณของพระองคจ์ะไม่ถูกละทิ้งไวใ้นอุโมงคฝั์งศพ” 

สัมฤทธ์ิ (ลูกาบทท่ี 24) 
ไดรั้บการรับรองในพระกิจการ 2:31,32 และพระธรรม 1 โครินธ์ 15:4-8 

บนัทกึและค าถาม 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............. 
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บทเรียนที่สาม รากฐานอนัมัน่คงของพระคมัภีร์เดมิ 

การบ้าน  : ท่องจ า : 2 เปโตร 1:20,21 
อ่าน :  กิจการ บทท่ี 19 และ 20 

ค าพยากรณ์ของผู้บันทึก 

วลีท่ีวา่ “พระเยโฮวาห์ตรัสวา่” หรือวลีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความหมายท านองเดียวกนัน้ี มีบนัทึกไว ้ ใน
พระคริสตเ์ดิมกวา่สองพนัคร้ัง 

1. จงเขียนขอ้ความซ่ึงแสดงวา่ ท่านผูบ้นัทึกพระธรรมต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมต่อไปน้ี ไดรั้บ
การดลใจจากพระเจา้  

(2 ซามูเอล 23:2).................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
(อิสยาห์ 8:1,5,11).......................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
(เยเรมีย ์1:9).................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
(เอเสเคียล 3:4)............................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
(มีคาห์ 3:8)....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
2. ในพระธรรมอพยพ 31:18 และ 32:16 โมเสสไดบ้นัทึกขอ้ความใดบา้งท่ีแสดงให้เห็นวา่พระ

เจา้ทรงเป็นผูจ้ารึกพระบญัญติัสิบประการอยา่งแทจ้ริง?.......................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
3. ในพระธรรม 1 พงศาวดาร 28:19 กษตัริยด์าวดิไดบ้นัทึกขอ้ความใดบา้งซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 

แบบแปลนในการสร้างพระวิหารของกษตัริยซ์ะโลมอนนั้น เป็นไปตามพระบญัชาของพระเจา้?............ 
................................................................................................................................................... 
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ค าพยานของพระเยซูคริสต์เอง 

พระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั” (ยอห์น 10:30) “ค าซ่ึงท่านทั้งหลายไดย้นิ มิใช่ค าของเรา แต่เป็นค าของพระบิดา ซ่ึงทรงใชเ้รา
มา” (ยอห์น 14:24) นอกจากนั้นพระเยซูคริสต ์ พระเจา้ผูซ่ึ้งเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษยไ์ม่เคยปฏิเสธ 
หรือลดความส าคญัของพระคมัภีร์ของพระคริสตเ์ดิมลงแมแ้ต่คร้ังเดียวหากแต่ทรงสอนวา่พระองคเ์ป็น
ผูท้  าใหค้  าพยากรณ์ของพระคมัภีร์เดิมลงแมแ้ต่คร้ังเดียวหากแต่ทรงสอนวา่พระองคเ์ป็นผูท้  าใหค้  า
พยากรณ์เหล่านั้นส าเร็จสมจริง พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงคน้ดูในพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวน้ั้น
...พระคมัภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา” (ยอห์น 5:39) จงจ าไวว้า่พระคริสตธรรมใหม่ ยงัมิไดเ้ขียนข้ึน ใน
ระหวา่งท่ีพระองคท์รงปฏิบติัพระราชกิจของพระองคใ์นโลกฉะนั้นเม่ือพระองคท์รงอา้งถึงพระธรรม
ต่าง ๆ เท่าท่ีปรากฏในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ใหม่นั้น จึงเป็นการอา้งถึงพระคมัภีร์เดิมโดยตรง 

1. พระคริสตท์รงเรียกผูท่ี้ไม่เช่ือค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม วา่ อยา่งไร? (ลูกา 24:25)............. 
................................................................................................................................................... 
2. พระคริสตท์รงแบ่งพระคมัภีร์เดิมออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนนั้นมีอะไรบา้ง? (ลูกา 24:44) 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..............พระคริสตท์รงยอมรับความจริงในพระคมัภีร์เดิมมากนอ้ยเพียงใด? 
3. พระคริสตต์รัสวา่ ผูท่ี้ไม่เช่ือพระองคย์อ่มมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อพระคมัภีร์เดิม? (ยอห์น 

5:46,47)......................................................................................................................................................
ใครเป็นผูบ้นัทึกส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์เดิม ตามท่ีพระคริสตต์รัสถึงในขอ้น้ี?....................................... 

..................................................................................................................................................... 
4. ค  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมจะคลาดเคล่ือนไม่สัมฤทธ์ิผล ไดห้รือไม่? (มทัธิว 5:17,18 ลูกา 

16:17)....................................................................................................................................................... 
5. พระคริสตท์รงเช่ือเร่ืองราวท่ีวา่พระเจา้ทรงสร้างมนุษยต์ามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมปฐม

กาลหรือไม่? (มทัธิว 19:4)......................................................................................................................... 
6. เม่ือพระคริสตท์รงอา้งถึงพระธรรมสดุดี 110:1 นั้น พระองคต์รัสวา่ กษตัริยด์าวิดไดบ้นัทึก

ขอ้ความนั้นดว้ยฤทธ์ิอ านาจของใคร? (มทัธิว 22:41-46).......................................................................... 
.....................................................................................................................................................

.............. 
7. พระคริสตท์รงใชฤ้ทธ์ิอ านาของใครในการโตต้อบกบั 
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พญามาร? (มทัธิว 4:4,7,10)......................................................................................................... 
มนุษย?์ (มทัธิว 22:29-33,43-46)................................................................................................. 
8. เร่ือง “ปลา”ท่ีพระเยซูคริสตท์รงเช่ือนั้น คืออะไร ? (มทัธิว12:39-

41).............................................................................................................................................................. 
9. พระคริสตต์รัสวา่ “เพราะเหตุน้ี................................................................................................ 
...............................................................................................................................(ยอห์น 18:37) 
10. ก่อนท่ีจะศึกษาในขั้นต่อไปขอใหท้บทวนบทเรียนน้ีใหถ่ี้ถว้น แลว้สรุปค าสอนของพระ

คริสตต์ลอดจนความคิดเห็นของพระองค ์เก่ียวกบัพระคมัภีร์เดิม.............................................................. 
.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

ค าพยานของบรรดาอคัรสาวก 

จากขอ้เขียนของบรรดาอคัรสาวกผูซ่ึ้งได ้ รับการดลใจจากพระเจา้ เป็นท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ 
บรรดาอคัรสาวกเหล่านั้นถือวา่ ค  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมนั้นจะตอ้งควบคู่กนัไปกบัพระราชอ านาจ
และการปฏิบติัพระราชกิจของพระองค ์โดยท่ีจะแยกจากกนัมิได ้

1. อคัรสาวกเปโตรกล่าววา่ เราไดรั้บค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม โดยวธีิใด? (2 เปโตร 1:21 
กิจการ 1:16)............................................................................................................................................. 

2. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรม 1 เปโตร 3:20 นั้น ท่านเปโตรกล่าวถึงประวติัศาสตร์เร่ืองใดใน
พระคมัภีร์เดิม?......................................................................................................................................... 

ท่านเปโตรเช่ือในเร่ืองน้ีหรือไม่?................................................................................................ 
3. ตามพระธรรม 2 ธิโมที 3:16 นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ พระคมัภีร์เดิมเกิดข้ึนโดยการดลใจของพระ

เจา้มากนอ้ยเพียงใด?................................................................................................................................ 
4. ตามค ากล่าวของท่านเปโตร ใครบา้งท่ีไดรั้บการดลใจจากพระเจา้? (กิจการ 3:17-26)............. 
................................................................................................................................................... 
5. อคัรสาวกเปาโลเช่ือวา่ พระคมัภีร์เดิมเป็น...................ของพระเจา้ (โรม 3:2) 
6. ผูบ้นัทึกพระธรรมฮีบรู มีความเช่ือเก่ียวกบัพระคมัภีร์เดิมวา่ อยา่งไร? (ฮีบรู 1:1).................... 
................................................................................................................................................... 
7. ท่านยากอบไดย้อมรับวา่ พระธรรมต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมนั้นเป็นหลกัฐานท่ีไวว้างใจได ้

ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากขอ้อา้งอิงต่าง ๆ ในจดหมายฝากของท่าน ซ่ึงเอ่ยนามถึงบุคคลต่าง ๆ ในพระคมัภีร์
เดิมบุคคลท่ีท่านยากอบเอ่ยถึงนั้นมีใครบา้ง? 
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(2:21)...................................................... (5:11).................................................................... 
(2:25)........................................................ (5:17).................................................................... 
8. หลกัฐานประการหน่ึง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านยอห์น มีความเช่ือถือในพระคมัภีร์เดิมนั้น ก็

คือการท่ีท่านยอมรับเร่ืองราวของใคร? (1 ยอห์น 5:12)........................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
9. เหตุการณ์ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมปฐมกาล ซ่ึงท่านเปาโลไดอ้ธิบายวา่เป็นรากฐานของ

พระกิตติคุณของพระคริสต ์คืออะไร? (โรม 5:12-14)................................................................................ 
.....................................................................................................................................................

ค าพยานของคริสตจักรสมยัเร่ิมแรก 
เอช.เอส.มิลเล่อร์ ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ แนะน าพระคริสตธรรมคมัภีร์ของท่านดงัน้ีวา่ 
“พระธรรมต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงไดเ้คยเป็นท่ียอมรับของชนชาติยวิพระเยซูคริสต ์และผู ้

บนัทึกพระคริสตธรรมใหม่ในแง่ท่ีวา่พระเจา้ทรงดลใจให้มนุษยเ์ขียนข้ึน และในแง่ความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงนั้น ไดเ้ป็นท่ียอมรับนบัถือในคริสตจกัรสมยัแรกเร่ิม ยกเวน้พวกท่ีมีความเช่ือผดิ ๆ คริสตจกัร
ในสมยัเร่ิมแรกนั้นเช่ือถือในการดลใจจากพระเจา้ บรรพบุรุษแห่งความเช่ือในสมยันั้น มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัค าสอนแตกต่างกนั เพราะวา่ท่านเหล่านั้นมีชีวติอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ของจกัรวรรดิโรมนั 
ต่างมีบุคคลลกัษณะแตกต่างกนั ตลอดจนไดรั้บการฝึกฝนอบรมแตกต่างกนัเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ จึง
อาจจะมีความคิดเห็นผดิแปลกกนัไปบา้ง ในรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ในหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัแลว้ต่าง
มีความเห็นลงรอยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท่านเหล่านั้นสอนวา่ พระคมัภีร์เดิมทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีวา่ดว้ย
พระเจา้และพระคริสตผ์ูซ่ึ้งเป็นพระวาทะของพระเจา้ ผูเ้สด็จมารับสภาพเป็นมนุษย ์ พระเจา้ตรัสแก่
มนุษย ์ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผา่นทางผูรั้บใชข้องพระองค ์ พระธรรมต่าง ๆ ทั้งหลาย ลว้นเป็น
ค าสั่งสอนท่ีเหมาะส าหรับเราทั้งหลายตลอดกาลนานไม่มีปัญหาใด ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
โตเ้ถียงกนัดงัหลกัค าสอนฝ่ายโลกอ่ืน ๆ” 

บรรดาผูบ้นัทึกพระคมัภีร์เดิม พระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ อคัรสาวกทั้งหลายของ
พระองคต์ลอดจนสมาชิกในสมยัเร่ิมแรก ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ พระคมัภีร์เดิมคือ “พระ
วจนะของพระเจา้” ซ่ึงพระองคท์รงดลใจใหบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร” ท่านเล่ามีความคิดเห็น
อยา่งไร? (ยอห์น 8:47 และ 1 ยอห์น 4:6) 

ค าถามและบนัทกึ 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............. 
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บทเรียนที่ส่ี รากฐานอนัมัน่คงของพระคริสตธรรมใหม่ 

การบ้าน : ท่องจ า: มทัธิว 24:35 
อ่าน :  กิจการ บทท่ี 21 และ 22 

พระบัญชาของพระคริสต์ทีม่ต่ีออคัรสาวกของพระองค์ 

1. ตาท่ีพระคริสตไ์ดต้รัสไวใ้นพระธรรม ยอห์น 16:12-15 นั้น พระราชกิจทั้งส่ีประการท่ีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ จะทรงกระท าเพื่อบรรดาอคัรสาวกมีอะไรบา้ง?.............................................................. 

.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ก. ในขณะท่ีพระเยซูคริสตต์รัสกบัอคัรสาวกของพระองคน์ั้น พวกเขาทราบความจริงทั้งหมดน้ี
หรือยงั?................................................................................................................................................ 

.............................................................ในอนาคตเขาจะทราบหรือไม่?........................................ 
ข. พระคริสตท์รงรับรองถึงความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงในค าสั่งสอนของเหล่าสาวกเป็นการ

ล่วงหนา้เช่นนั้นหรือ?...................................................................................................... 
2. พระคริสตท์รงมอบหมายใหอ้คัรสาวกของพระองคท์  าอะไร? (ยอห์น 17:18 20:21 15:16) 
..................................................................................................................................................... 
3. พระคริสตท์รงอาศยัหลกัอะไรในการเลือก บรรดาอคัรสาวกใหป้ระกาศพระกิตตคุณของ

พระองค?์ (ยอห์น 15:26,27 ลูกา 24:46-48)................................................................................................ 
ท่านเปาโลไดเ้ห็นใครตามท่ีบนัทึกในพระธรรม กิจการ 9:3-6 กิจการ 26:1-20 และ 1 โครินธ์ 

15:7-9......................................................................................................................................................... 
4. พระคริสตท์รงช้ีใหท้ราบวา่ พระองคท์รงมีแผนการท่ีจะใหมี้การบนัทึกพระธรรมค าสั่งสอน

และพระกิตติคุณของพระองค ์ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาต่อมา มีใจความวา่อยา่งไร? (มทัธิว 
24:35)......................................................................................................................................................... 

5. พระคริสตท์รงแต่งตั้งใหท้่านอคัรสาวกเปาโลท าอะไรเพื่อพระองค?์ (กิจการ 26:15-20)......... 
..................................................................................................................................................... 



 20 

บรรดาอคัรสาวกได้บันทกึพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ โดยพึง่ฤทธิ์เดชของพระ
คริสต์ 

1. ท่านอคัรสาวกเปาโล เรียกตวัท่านเองวา่อยา่งไร ทั้งในตอนตน้ของพระธรรมโรมและใน
จดหมายฝากฉบบัอ่ืน ๆ?........................................................................................................................... 

ก. ขอ้ความท่ีท่านอคัรสาวกเปาโลเทศนาสั่งสอนนั้นท่านไดรั้บมาจากผูใ้ด? (1 โครินธ์ 11:23 
กาลาเทีย 1:11,12............................................................................................................................
 ข. ตามพระธรรม 1โครินธ์ 14:37 นั้น ท่านอคัรสาวกเปาโลเรียกจดหมายฝากของท่านวา่
อยา่งไร?...............................................................................................................................................
 ค. พระคริสตท์รงแต่งตั้งอคัรสาวกเปาโลไวใ้หท้  าอะไรบา้ง? (2 โครินธ์ 5:20).............. 

.................................................................................................................................................. 
 ง. ตามท่ีท่านเปโตรไดก้ล่าวทา้วความไปถึงจดหมายฝากของเปาโลไวใ้น 2 เปโตร 

3:15,16 นั้น ท่านเปาโลไดเ้นน้ในเร่ืองอะไร?......................................................................................... 
ในบรรดาจดหมายฝากทั้งหลายท่ีท่านเปาโลเขียนไปยงัคริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรกนั้น มีก่ีฉบบัท่ี

กล่าวถึงเร่ืองความรอดขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้?................................................................................... 
จดหมายฝากของท่านเปาโลไดรั้บการยกยอ่งวา่ มีคุณค่าเท่าเทียมกบัพระธรรมอ่ืน ๆ และถือวา่

เป็นส่วนหน่ึงของ.................................................................................................................................. 
2. ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรู พระธรรมฮีบรูไดรั้บการดลใจให้เขียนจากใคร? ( ฮีบรู 1:1,2)............ 
....................................................................................เขาเขียนพระธรรมฮีบรูตามค าตรัสของ

ผูใ้ด?...................................................................................................................................................... 
3. ท่านอคัรสาวกยากอบ ท่านยากอบซ่ึงเป็นนอ้งชายร่วมมารดากบัพระคริสต ์ (พระบิดาของ

พระคริสตคื์อพระเจา้) เรียกตวัเองวา่อะไร? (ยากอบ 1:1)........................................................................ 
...................................................................................................................................................

4. ท่านอคัรสาวกยอห์น ขณะท่ีท่านยอห์นเขียนจดหมายฝากของท่านอยูน่ั้นท่านยดึมัน่ในความสามคัคี
ธรรมกบัผูใ้ด? (1 ยอห์น 1:3).......................................................................................... 

ก. ในขอ้น้ีท่านยอห์นประกาศวา่อยา่งไร?.................................................................... 
ข. ใครเป็นผูบ้ญัชาใหท้่านยอห์นบนัทึกพระธรรมววิรณ์น้ีข้ึน? (ววิรณ์ 1:1)................ 
.................................................................................................................................... 
5. ท่านยดูา ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมยดูา ขอ้ท่ีหน่ึงนั้นท่านยดูาผูซ่ึ้งเป็นนอ้งชายร่วมมารดา

กบัพระคริสต ์ไดเ้รียกตวัท่านเองวา่อะไร?.............................................................................................. 
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และ.......................................................................................................................................... 
6. ท่านอคัรสาวกเปโตร ท่านเปโตรเรียกตวัท่านเองวา่อะไร? (1 เปโตร 1:1)............................. 
................................................................................................................................................. 
ท่านเปโตรไดส้ าแดงใหค้นทั้งหลายทราบถึงอะไร ? (2 เปโตร 1:16)........................................ 
7. ใครเป็นผูว้างรากฐานของคริสตจกัรแห่งพระคริสต ์(เอเฟซสั 2:20)..................................... 
................................................................................................................................................. 
8. อคัรสาวกของพระเยซูสอนวา่ พระกิตติคุณของพระองคน์ั้นเป็นอะไร? (โรม 1:16) ............ 
................................................................................................................................................. 
9. เหตุใดบรรดาอคัรสาวกจึงมัน่ใจวา่ พวกเขาเขียนถึงพระคริสตอ์ยา่งถูกตอ้ง? (2 โครินธ์ 

4:5,6)...................................................................................................................................................... 

พระคริสตธรรมใหม่ซ่ึงเราใช้อยู่ปัจจุบันนีเ้ช่ือถือได้หรือไม่? 

“พยานหลกัฐานเก่ียวกบัพระคริสตธรรมใหม่ มีคุณค่ามากยิง่กวา่พยานหลกัฐานเก่ียวกบั
ขอ้เขียนของนกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงทั้งหลาย ซ่ึงไม่มีใครคิดท่ีจะสงสัยในความถูกตอ้งเท่ียงธรรมของ
ขอ้เขียนเหล่านั้น ตน้ฉบบัของพระคริสตธรรมใหม่ ในสมยัโบราณ ซ่ึงเขียนข้ึนเป็นภาษากรีกนั้น ยงัคง
มีอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ีประมาณ 4,000 ฉบบั ทั้งน้ีรวมทั้งท่ีเป็นรูปเล่มสมบูรณ์และท่ีเป็นส่วนยอ่ยต่าง 
ๆ” (คดัจากหนงัสือเร่ือง พระคริสตธรรมใหม่เป็นเอกสารท่ีเช่ือถือไดห้รือไม่? ของเอฟ.เอฟ.บรูส 
ศาสตราจารยส์าขาวชิาประวติัศาสตร์พระคริสตธรรมคมัภีร์ และวรรณคดี แห่งมหาวิทยาลยั เชฟฟ์ฟิลด์
ประเทศองักฤษ) 

“ช่วงระยะเวลาระหวา่งคริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก กบัการบนัทึกพระคริสตธรรมใหม่นั้นเหตุการณ์
ไดเ้กิดข้ึนใกลชิ้ดกนัมาก จนไม่มีขอ้สังสัยวา่ ตน้ฉบบัพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงตกทอดมาถึงเราปัจจุบนั
น้ีคลาดเคล่ือนไดรั้บการเปล่ียนแปลงไป ความถูกตอ้งเท่ียงตรง ทั้งในดา้นขอ้ความหรือสาระตลอดจน
ความสอดคลอ้งของพระธรรมต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่ เป็นหลกัฐานท่ี
มัน่คงแน่นอนเช่ือถือไดต้ลอดทั้งเล่ม” (คดัจากหนงัสือเร่ือง พระคริสตธรรมคมัภีร์และโบราณคดี ของ
เซอร์ เฟรดเดอริค เคน็ยอนนกัวชิาการท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ และประธานวทิยาลยัวชิาการโบราณคดี
ขององักฤษในกรุงเยรูซาเล็ม) 

จริงอยูแ่มว้า่ในพระคริสตธรรมใหม่นั้น จะมีบางค าหรือบางวลีท่ีแตกต่างกนัไปบา้งเล็กนอ้ย แต่
นกัศึกษาทางพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ไดก้ล่าวยนืยนัวา่หากวา่เรารวบรวมเอา ขอ้ความท่ีแตกต่างกนั
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูใ่นพระคริสตธรรมใหม่มารวมกนัเขา้ ก็จะกินเน้ือท่ีเพียงคร่ึงหนา้กระดาษเท่านั้น และ
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หากเราจะพิจารณาขอ้ความท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากท่ีสุดระหวา่งฉบบัดั้งเดิมกบัฉบบัท่ีใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี 
ก็จะไม่ท าใหห้ลกัค าสอนในพระคริสตธรรมใหม่เปล่ียนแปลงไปไดเ้ลย 

ดร. เจ. ฮาโรลด ์กรีนลี อาจารยผ์ูส้อนวชิาพระคริสตธรรมใหม่ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ แอสเบอร่ี 
กล่าววา่ 

“แมว้า่ตน้ฉบบัวรรณกรรมของนกัประพนัธ์ในสมยัโบราณ ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นอมตะของโลกนั้น มีอยา่งมากไม่เกินสองหรือสามร้อยเล่มท่ียงัคงมีอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี แต่ตน้ฉบบั
พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ียงัมีอยูจ่นปัจจุบนัน้ีมีหลายพนัเล่ม ตน้ฉบบัวรรณกรรมอมตะเหล่านั้น แมจ้ะ
เป็นตน้ฉบบัเก่าแก่ท่ีสุด ก็ไดถู้กคดัลอดมาเป็นเวลานบัพนัปี ตรงกนัขา้มกบัตน้ฉบบัของพระคริสต์
ธรรมใหม่ ซ่ึงไดเ้ขียนข้ึนภายในระยะเวลาไม่เกิน 300 ปีนบัจากเหตุการณ์จริง และบางส่วนไดเ้ขียนข้ึน 
ภายในระยะเวลาเพียง 150 ปีเท่านั้นหลงัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง” 

พระเจา้ไดท้รงรักษาพระวจนะของพระองค ์ ใหต้กทอดมาถึงเราอยา่งน่าอศัจรรยย์ิง่ แมว้า่
การศึกษาบทเรียนน้ีควรท าใหเ้ราตระหนกัวา่ พระคริสตธรรมใหม่คือพระวจนะของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 
แต่ส าหรับท่านผูอ่้านเองเล่าส่ิงท่ีท าใหท้่านมีความมัน่ใจเป็นท่ีสุดวา่ พระคริสตธรรมใหม่คือพระวจนะ
ของพระเจา้นั้นคืออะไร? (ยอห์น 16:13 8:47 18:37).................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

บนัทกึและค าถาม 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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บทเรียนที่ห้า การส าแดงอ านาจของพระคริสตธรรมใหม่ 
การบ้าน :  ท่องจ า: ฮีบรู 4:12 
อ่าน :  กิจการบทท่ี 23 และ 24 

ข้อพระธรรมที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ สอนให้เราทราบว่าพระคริสตธรรมใหม่คอือะไร 
หรือท าอะไรได้บ้าง? 

ยอห์น 17:17..................................................................................................................... 
ยอห์น 8:31,32.................................................................................................................. 
1 เปโตร 1:23.................................................................................................................... 
ฮีบรู 5:13.......................................................................................................................... 
ฟีลิปปี 2:16....................................................................................................................... 
1 ยอห์น 2:5....................................................................................................................... 
ฮีบรู 4:12 (5 ส่ิง)................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
ยอห์น 12:48...................................................................................................................... 
1 เปโตร 2:2....................................................................................................................... 
เอเฟซสั 6:17...................................................................................................................... 
โรม 10:17.......................................................................................................................... 
ยอห์น 15:3......................................................................................................................... 

เราเข้าใจถ้อยค าในพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร? 

1. ส่ิงท่ีเราควรรู้อนัดบัแรกคืออะไร? (2 เปโตร 1:20,21)..................................................... 
เหตุใดเราจึงไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองราวเหล่านั้น ดว้ยความรู้สามารถฝ่ายเน้ือหนงัของเราเอง? 
........................................................................................................................................... 
2. ตามพระธรรม 1 โครินธ์ 2:14 มนุษยธ์รรมดาไม่สามารถรับเอา....................และไม่สามารถ

................................พระวจนะของพระเจา้มนุษยธ์รรมดามีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวฝ่ายจิตวิญญาณ
อยา่งไร?........................................................................................................................................... 

ท าอยา่งไรเราจึงจะมีความเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้ได?้............................................ 
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3. การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะมีความเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ไดน้ั้น จะตอ้งมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนใน
ชีวติของเขาเสียก่อน? (ยอห์น 3:3)................................................................................................... 

4. ผูท่ี้สั่งสอนเราให้รู้ถึงเร่ืองราวของพระเจา้นั้นคือใคร? (1 โครินธ์ 2:10-12)..................... 
........................................................................................................................................... 
5. ตามพระธรรม โรม 8:9 นั้นผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ ไดรั้บการสั่งสอนโดยพระผูส้อน

ท่ียิง่ใหญ่น้ีหรือไม่?...................................................ดงันั้นเราควรมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัผูท่ี้
ไดรั้บการศึกษาดีแต่ปฏิเสธวา่พระคริสตเ์ป็นพระเจา้ ปฏิเสธเร่ืองการท่ีพระเจา้ทรงดลใจใหม้นุษยบ์นัทึก
พระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน ตลอดจนปฏิเสธค าสอนของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ?................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
6. เหตุใดจึงมีบางคน ปฏิเสธไม่ยอมรับ พยานหลกัฐานของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ทั้ง ๆ ท่ี

บุคคลเหล่านั้นไดรั้บการศึกษาอยา่งดีมาแลว้? (1 โครินธ์ 2:14).......................................................... 
............................................................................................................................................. 
“หากจะใหข้า้พเจา้เลือกเอาระหวา่งการศึกษาหาความรู้ทางฝ่ายโลกในมหาวทิยาลยั กบั

การศึกษาหาความรู้ เก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ ขา้พเจา้ก็ใคร่ท่ีจะเลือกเอาการศึกษาหาความรู้ 
เก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์” (วเิลียม ไลออน เฟลพ ์ อดีตศาสตราจารยท่ี์มีช่ือเสียงแห่งมหาวทิยาลยั 
เยล) 

บนัทกึและค าถาม 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............. 
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บทเรียนที่หก อาหารฝ่ายจิตวญิญาณในพระธรรมสดุด ี บทที ่

119 

การบ้าน :  ท่องจ า: สดุดี 119:105 
อ่าน :  กิจการ บทท่ี 25 และ 26 
1. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมสดุดี บทท่ี 119 นั้น ผูบ้นัทึกพระธรรมสดุดี เรียกพระคริสต

ธรรมคมัภีร์วา่อยา่งไรในขอ้ต่อไปน้ี 
(ขอ้ 1) .......................................................................................................................................... 
(2)..............................................................  (7)............................................................... 
(3)..............................................................  (43)............................................................. 
(4)..............................................................  (72)............................................................. 
(5)..............................................................  (91)............................................................. 
(6)..............................................................  (123)........................................................... 
2. การเคารพย  าเกรง และการเรียนรู้พระวจนะของพระเจา้ มีความหมายต่อผูบ้นัทึกพระธรรม

สดุดีอยา่งยิง่ และมีความหมายต่อเราอยา่งไร? 
(7)................................................................................................................................................. 
(8)................................................................................................................................................. 
(9)................................................................................................................................................. 
3. ผูบ้นัทึกพระธรรมสดุดีช้ีใหเ้ราเห็นวา่ การมีความรักต่อพระวจนะของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมขอ้ 10-16 นั้น จะหนุนน ้าใจใหเ้รากระท าอะไรหรือรู้สึกอยา่งไรบา้ง? 
(ขอบอกมาแปดประการ)........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
4. ตามขอ้ 63 นั้น ผูท่ี้เราควรจะเป็นมิตรคือใคร?........................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
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5. เหตุใดการตกทุกขไ์ดย้ากบางคร้ังจึงเป็นผลดีต่อเรา? (ขอ้ 67,71)............................................ 
.................................................................................................................................................. 
6. พระวจนะของพระเจา้ มีคุณค่าต่อเราเพียงใด? (ขอ้ 72).......................................................... 
.................................................................................................................................................. 
7. ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาพระวจนะของพระเจา้คืออะไร? (ขอ้ 73).......................................... 
.................................................................................................................................................. 
8. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 98 นั้น การเรียนรู้และจดจ าพระวจนะของพระเจา้ท าอะไรให้เราบา้ง? 
.................................................................................................................................................. 
ตามขอ้ 99 น้ี การพิจารณาไตร่ตรองพระวจนะของพระเจา้ท าอะไรใหเ้ราบา้ง?.......................... 
.................................................................................................................................................. 
ตามขอ้ 100 นั้น การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ท าอะไรใหเ้ราบา้ง?....................................... 
.................................................................................................................................................. 
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?(ขอ้ 105)................................................................................................. 
...................................................................................................................................................

 (ขอ้ 130)................................................................................................................................... 
9. ใครเป็นผูค้วบคุมวถีิชีวติของเรา? (ขอ้ 133)........................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
10. เม่ือใดพระเจา้ทรงฝึกฝนอบรมเรา? (ขอ้ 126)....................................................................... 
................................................................................................................................................... 
11. เม่ือผูอ่ื้นละเลยไม่ปฏิบติัตามโอวาทของพระองค ์ ผูท่ี้รักพระคริสตจ์ะมีความรู้สึกอยา่งไร? 

(ขอ้ 136).................................................................................................................................................. 
(ขอ้ 158)?................................................................................................................................... 
12. เราจะไดรั้บสันติสุขอนัมากยิง่ไดอ้ยา่งไร? (ขอ้ 165)............................................................. 
................................................................................................................................................... 

บนัทกึย่อและค าถาม 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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บทเรียนที่เจ็ด วธีิศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นส่วนตวั 

การบ้าน :  ท่องจ า: โคโลสี 3:11,17 
อ่าน:  กิจการ บทท่ี 27 และ 28 

การวางตัวให้เหมาะสมในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

จงศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยความเคารพย  าเกรง ดว้ยความหวงัดว้ยใจยนิดี และดว้ยความ
เช่ือฟัง ตลอดจนมีความกระหายท่ีจะรู้ ถึงความจริงความชอบธรรมและความบริบูรณ์ของพระคริสต ์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ดว้ยจิตใจอนัอ่อนนอ้มถ่อมตน และไวว้างใจในพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อวา่
พระองคจ์ะไดท้รงช าระจิตใจของเรา และดว้ยฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวจนะอนัถาวรของพระองค ์ และ
เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ จงศึกษาพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความตั้งใจในอนัท่ีจะเช่ือฟังค าสั่งสอนทั้งปวง
ของพระองค ์ และมีใจยนิดีในการท่ีจะรู้วา่ท่านเป็นทูตของพระคริสต ์ เป็นตวัแทนของพระองค ์ ในการ
เป็นพยานใหม้นุษยคื์นดีกบัพระเจา้ 

แนะน าวธิีศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ต่าง ๆ  

ก่อนอ่ืนท่านควรมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัเก่าและแกไ้ขใหม่ ท่านควรเทียบกนัไป ใน
ระหวา่งท่ีศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ การศึกษากฎแห่งจกัรวาลเพียงแต่ทฤษฏี แต่ไม่ยอมเอาใจใส่
คน้ควา้จริง ๆ ยอ่มจะไม่ประโยชน์ฉนัใด การศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยไม่ตั้งใจจริง ๆ ก็ยอ่มจะ
ไร้ประโยชน์ฉนันั้น ท่านผูอ่้านทั้งหลาย ท่านหวงัวา่พระเจา้จะประทานความรู้ในพระวจนะของ
พระองค ์โดยท่ีท่านไม่ยอมศึกษาคน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรกระนั้นหรือ? 

1. ศึกษาตลอดทั้งเล่ม พระคริสตธรรมภมัภีร์ประกอบดว้ยพระธรรมต่าง ๆ หลายเล่ม แต่
อยา่งไรก็ตามพระธรรมเหล่านั้นก็สอดคลอ้งตอ้งกนั เป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงวา่ดว้ยแผนการของพระเจา้ใน
อนัท่ีจะไถ่มนุษยใ์หพ้น้จากความผดิบาปโดยทางพระเยซูคริสต ์ ขอใหพ้ิจารณาไตร่ตรองพระธรรมต่าง 
ๆ เหล่านั้นแต่ละเล่ม ใหล้ะเอียดถ่ีถว้น ในฐานะท่ีต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งหมด 
วธีิศึกษาโดยยอ่ใหท้  าดงัน้ี (ก) ท าเคร่ืองหมายหรือขีดเส้นใตข้อ้พระธรรม ท่ีพระเจา้ตรัสแก่ท่าน เม่ือ
ท่านศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ (ข) สรุปเคา้โครงโดยยอ่ในเร่ืองท่ีท่านอ่าน (ค) จดบนัทึกรายช่ือส าคญั
ต่าง ๆ ตลอดจนความส าคญัของบุคคลเหล่านั้น (ง) คดัเลือกขอ้พระธรรมท่ีส าคญั ๆ ในแต่ละบทเพื่อ
น าไปท่องจ า จดขอ้พระธรรมเหล่านั้นไว ้ ในสมุดบนัทึกเล็ก ๆ เพื่อวา่ท่านจะไดน้ าติดตวัไปได้
โดยสะดวก (จ) จดบนัทึกค าสั่งต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านเช่ือฟัง ตลอดจนขอ้สัญญาของ
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พระองคท่ี์ท่านจะทูลขอต่อพระองคไ์ด ้ (ฉ) พิจารณาดูวา่ขอ้พระธรรมท่ีก าลงัศึกษาสอนวา่อยา่งไรบา้ง 
เก่ียวกบัพระเจา้พระบิดาพระเยซูคริสตพ์ระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

2. ศึกษาเป็นบท เพื่อใหง่้ายแก่การเขา้ใจขอ้พระธรรมแต่ละบท ขอใหท้่านลองตอบค าถาม
ต่อไปน้ีและยดึเป็นแนวปฏิบติัดูบา้ง 

ก. หวัขอ้ส าคญัในพระธรรมบทนั้นคืออะไร? 
ข. บทเรียนท่ีส าคญัในพระธรรมบทนั้นคืออะไร? 
ค. ขอ้พระธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดคืออะไร? จงท่องจ าใหไ้ด ้
ง. บุคคลส าคญั ๆ ท่ีพระธรรมบทนั้นกล่าวถึง มีใครบา้ง? 
จ. พระธรรมบทนั้น ๆ สอนวา่อยา่งไรเก่ียวกบัพระบิดา พระเยซูคริสต ์ และพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ? 
ฉ. มีแบบอยา่งท่ีขา้พเจา้ควรปฏิบติัตามหรือไม่? 
ช. ไดแ้นะน าใหข้า้พเจา้ควรปฏิบติัตามหรือไม่? 
ซ. มีหนา้ท่ีท่ีขา้พเจา้ตอ้งปฏิบติัหรือไม่? 
ฌ. มีพระสัญญาอนัใดท่ีขา้พเจา้ควรจะยดึถือหรือไม่? 
ญ. มีแบบอยา่งการอธิษฐานใด ๆ ท่ีขา้พเจา้ควรใชใ้นการทูลขอหรือไม่? 
3. วธีิศึกษาเฉพาะหวัขอ้ส าคญั ๆ เช่นเร่ืองเก่ียวกบัพระคุณความจริง การอธิษฐาน ความเช่ือ 

ความมัน่ใจ การเป็นผูช้อบธรรมการบงัเกิดใหม่ สันติสุข ฯลฯ ทั้งน้ีโดยการใชห้นงัสือคู่มือหวัขอ้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ หรือหนงัสือศพัทส์ัมพนัธ์ เพื่อศึกษาถึงหวัขอ้ต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ตลอด
ทั้งเล่ม ซ่ึงเม่ือท่านศึกษามากเขา้ก็จะพบวา่ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแบ่งหวัขอ้ใหญ่ ๆ ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย 
เป็นตน้วา่ ในเร่ืองเก่ียวกบัการอธิษฐานก็อาจแบ่งออกเป็นประเภทของการอธิฐาน เช่นการอธิษฐานทูล
ขอตามพระสัญญา แบบอยา่งการอธิษฐานในพระคริสตธรรมคมัภีร์ค าสั่งสอนวา่ดว้ยการอธิษฐาน การ
ปฏิบติัพระราชกิจพระคริสตข์ณะท่ีเราอธิษฐาน การปฏิบติัพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในการ
ตอบค าอธิษฐาน ฯลฯ เป็นตน้ 

4. ศึกษาชีวติของบุคคล พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่าวถึงบุคคลต่าง ๆ ไวท้ั้งหมด 2930 คน ชีวติ
ของบางคนก็น่าสนใจน่าศึกษาเป็นอยา่งยิง่ (ดู 1 โครินธ์ 10:11 โรม 15:4) ขอใหใ้ชคู้่มือหวัขอ้พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ หรือสารบาญท่ีเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์และคน้ดูขอ้อา้งท่ีเก่ียวกบับุคคลเหล่านั้นและ
ศึกษาใหล้ะเอียดทุกแง่ทุกมุมแลว้ ลองตอบค าถามต่อไปน้ีวา่ท่านมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

ก. เรามีความรู้อะไรบา้ง เก่ียวกบัครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น? 
ข. ในวยัเด็กบุคคลนั้นไดรั้บการฝึกฝนอบรมในทางใด? 



 30 

ค. ระหวา่งท่ีเขามีชีวติอยู ่เขาไดรั้บความส าเร็จทางใด? 
ง. เขาเคยประสบวกิฤติการณ์อนัยิง่ใหญ่ในชีวิตมาบา้งหรือไม่? ถา้เคยเขาแกปั้ญหานั้นได้

อยา่งไร? 
จ. บุคคิกลกัษณะท่ีดีเด่นของเขาคืออะไร? 
ฉ. มิตรสหายของเขามีใครบา้ง? มิตรของเขาเหล่านั้นเป็นคนประเภทใด? และมีอิทธิพลในชีวติ

ของเขาในทางใดบา้ง? เขามีอิทธิพลเหนือมิตรสหายของเขาในทางใดบา้ง? 
ช. ชีวติของเขาส าแดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะท่ีดีงามบา้งหรือไม่? 
ซ. เขามีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งไรบา้ง? ใหศึ้กษาถึงชีวติแห่งการอธิษฐานของเขา ความ

เช่ือ การปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ความรู้เก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้ ความกลา้หาญในการเป็นพยานและ
ท่าทีของเขาท่ีมีต่อการนมสัการพระเจา้ 

ฌ. เขาเคยประพฤติในส่ิงท่ีผดิพลาดบา้งหรือไม่? 
ญ. เขาเคยท าความผิดบาปท่ีร้ายกาจหรือไม่? เหตุใดเขาจึงกระท าความผดิบาปเช่นนั้น? และมี

ผลต่อชีวติของเขาต่อไปอยา่งไรบา้ง? 
ฎ. บุตรหลานของเขาด าเนินชีวติอยา่งไร? 
ฏ. เขาเป็นแบบอยา่งเล็งถึงศตัรูของพระคริสตห์รือไม่? 
ฐ. ชีวติของเขามีตวัอยา่งท่ีดีเด่นและมีค่าส าหรับท่านหรือไม่? 
“วนัท่ีเด็กเล็ก ๆ เรียนรู้ถึงวธีิการป้อนอาหารใหแ้ก่ตนเอง เป็นวนัท่ีมีความหมายอนัใหญ่ยิง่

ส าหรับเขาฉนัใด วาระท่ีคุณค่ายิง่ในชีวติของผูเ้ช่ือก็คือวาระท่ีเขาสามารถสร้างนิสัยใหม่ ในการศึกษา
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นประจ าทุกวนั อนัเป็นการเร่ิมตน้กา้วเขา้หาความจริงฝ่ายจิตวญิญาณและเป็น
การบ ารุงเล้ียงจิตวญิญาณส่วนตวัของเขาเอง อยา่งแทจ้ริง 

“จงศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยความกระตือรือร้น ดว้ยความอยากรู้อยากเห็นทุกส่ิงทุก
อยา่ง เสมือนหน่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความรอบรู้ต่าง ๆ ในทุกประเทศท่ีเขาเดินทางผา่น 

“จงคน้ควา้ทอ้งทุ่งแห่งความจริงน้ี ในพระคริสตธรรมอยา่งละเอียด จงไตร่ตรองทุกแง่ทุกมุม
ใหท้ัว่ ทั้งในท่ีต ่าและท่ีสูง จงติดตามธารน ้าแห่งการดลใจ จงเขา้ใจหอ้งหบัเพื่อรับการสั่งสอน จงแวะ
เยีย่มหอศิลปะอนัมหศัจรรยข์องพระเจา้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์” 

พึงจ าไวเ้สมอวา่ ค าสอนในโลกน้ีเป็นจ านวนมากท่ีสอนกนัอยา่งผดิพลาดทั้งน้ีเป็นเพราะขาด
ความรู้ในดา้นจิตวญิญาณ หรือมิฉะนั้นก็มองความจริงเก่ียวกบัจิตวญิญาณดว้ยทศันะอนัแคบ ๆ องค์
พระผูช่้วยใหร้อดของเราตรัสวา่ “เจา้ทั้งหลายท าผดิ เพราะไม่มีความรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
มิไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้” 
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“จงแสวงหาเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงอนัสึกซ้ึงของพระเจา้ พึงศึกษาพระวจนะของพระเจา้ ดว้ยความ
กระตือรือร้น ดงัหน่ึงกรรมกรเหมืองแร่ขดุหาทองค าหรือนกัประดาน ้าท่ีแหวกวา่ยลงสู่ทอ้งทะเลเพื่อหา
ไข่มุก 

“ความจริงอนัยิง่ใหญ่ส่วนมาก มิไดอ้ยูอ่ยา่งผวิเผิน ใหเ้ราไดพ้บเห็นโดยง่าย แต่เราตอ้งศึกษา
คน้ควา้ดว้ยความมานะบากบัน่และพากเพียร” (เรียบเรียง และอา้งอิง จาก ทอมสันไบเบิ้ล) 

อยา่ลืมศึกษาคน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ พร้อมดว้ย  
ดินสอ หรือ ปากกา 
กระดาษ หรือ สมุดบนัทึก 
การอธิษฐาน 
จุดมุ่งหมาย 

บนัทกึและข้อความ 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............. 
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ขั้นที ่5 
 
“เพราะวา่พระค าของพระเจา้ 

ประกอบดว้ยชีวิตและดว้ยฤทธ์ิเดช และคมกวา่
ดาบสองคม และแทงทะลุกระทัง่จิตตแ์ละวญิญาณ 
ทั้งขอ้กระดูกและไขในกระดูก และอาจวนิิจฉยั
ความคิดและความมุ่งหมายในใจ” ฮีบรู 4:12 

“พระคมัภีร์ทุกตอน พระเจา้ไดท้รง
ประสาทใหย้อ่มเป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอน 
ส าหรับตกัเตือน ส าหรับดดัแปลงคนใหดี้ข้ึน และ
ส าหรับสั่งสอนใหรู้้ในความชอบธรรม เพื่อคน
ของพระเจา้จะไดเ้ป็นคนรอบคอบ คือเป็นผูท่ี้ได้
ถูกเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับการดีทุกอยา่ง” 2 ธิ
โมที 3:16-17 

“พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรับ
เทา้ของขา้พเจา้ และเป็นแสงสวา่งตามทางของ
ขา้พเจา้  

สดุดี 119:105 

“ดว้ยวา่ขอ้ความอนัส่ิงส าคญัท่ีสุด ซ่ึง
ขา้พเจา้รับไวแ้ลว้นั้น ขา้พเจา้ไดป้ระกาศแก่ท่าน
ทั้งหลายคือวา่ พระคริสตไ์ดว้ายพระชนมเ์พราะ
ความผดิของเราทั้งหลาย ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้
นั้นและทรงถูกฝังไว ้ แลว้วนัท่ีสามพระองคท์รง
เป็นข้ึนมาใหม่ ตามคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น” 1 โค
รินธ์ 15:3-4 

“จงใหพ้ระค าของพระคริสตด์ ารงอยูใ่น
ท่านทั้งหลายบริบูรณ์ดว้ยปัญญาทั้งปวง และท่าน
จะประกอบกิจส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็ดี จะเป็นดว้ยวาจา
หรือการประพฤติต่าง ๆ ก็ดี จงกระท าทุกส่ิงใน
พระนามพระเยซูเจา้ คือขอบพระคุณพระเจา้พระ
บิดาโดยพระองคน์ั้น” โคโลสี 3:16,17 

“ท่านทั้งหลายก็จงรู้ขอ้น้ีก่อน คือวา่ค า
พยากรณ์ทุกค าท่ีจารึกไวพ้ระคมัภีร์แลว้ พวกผู ้
พยากรณ์ไม่ไดคิ้ดออกตามล าพงัใจตนเอง ดว้ยค า
วา่พยากรณ์นั้นเม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้าใจ
มนุษยแ์ต่วา่มนุษยไ์ดก้ล่าวค าซ่ึงมาจากพระเจา้ 
ตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดด้ลใจใหก้ล่าวนั้น” 2 
เปโตร 1:20-21 

 “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ค าของเราจะสูญ
หายไปหามิไดเ้ลย”  มทัธิว 24:35 

 


