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เราใคร่จะหนุนน า้ใจท่านให้ท่องจ าข้อพระธรรมที่หน้า
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องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ
มวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 
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บันไดสิบขั้น 

สู่ความสมบูรณ์ 

ในชีวติคริสเตยีน 
 
 
 

ขั้นที่ 9 

จุดเด่นของพระคมัภีร์ 
 
 
 

องค์การเผยแพร่กติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ
มวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ 
 
 
 

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

สงวนลิขสิทธ์ิ 
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ค าน า 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือท่ีบนัทึกเร่ืองรำวของพระเจำ้ ตำมท่ีพระองคท์รง

เปิดเผยแก่มนุษย ์ หนงัสือน้ีเขียนโดยผูท่ี้พระเจำ้ทรงเลือกสรรไว ้ และไดรั้บกำรดลใจจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ ทั้งน้ีเพื่อวำ่ จะไดเ้ป็นหนงัสือท่ีไม่มีขอ้บกพร่อง หรือขอ้ผดิพลำดใด ๆ (2 เป
โตร 1:21) พระคมัภีร์เดิมเป็นหมวดท่ีวำ่ดว้ย กำรสร้ำงมนุษย ์ กำรหลงกระท ำบำปของมนุษย ์
และกำรตระเตรียมโลก เพื่อตอ้นรับกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ เพื่อไถ่
มนุษยชำติทั้งปวง ใหพ้น้จำกโทษแห่งควำมผิดบำปนั้น 

กำรตระเตรียมโลกคร้ังน้ี ไดส้ ำเร็จลุล่วงไป โดยท่ีพระเจำ้ทรงก ำหนดใหช้นชำติ
อิสรำเอลเป็นผูรั้บช่วงปฏิบติัตำมแผนกำรของพระองค ์ กำรศึกษำในขั้นน้ี จะเป็นกำรส ำรวจถึง
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนในประวติัศำสตร์ ตำมท่ีพระคมัภีร์เดิมไดบ้นัทึกไว ้ เรำจะไดท้รำบ
ถึงชีวติของบุคคลบำงท่ำน ซ่ึงพระเจำ้ไดใ้ชใ้หด้ ำเนินชีวิตตำมแผนกำรของพระองค ์ ทั้งทำง
วำจำและกำรบนัทึกพระคมัภีร์เดิม นอกจำกนั้นเรำจะไดศึ้กษำถึงควำมจริง ท่ีพระเจำ้ไดท้รง
เปิดเผยใหแ้ก่เรำ 

ตลอดเวลำท่ีศึกษำบทเรียนน้ี ท่ำนจะตอ้งระลึกเสมอวำ่ เรำก ำลงัยอ้นกลบัไปส ำรวจ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในประวติัศำสตร์ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือประมำณ 4,000-400,000,000 ปีมำแลว้ ซ่ึงเป็น
ธรรมดำอยูเ่อง ท่ีเรำจะตอ้งเลือกหยบิยกมำศึกษำเฉพำะบำงกรณีเท่ำนั้นไม่อำจศึกษำโดย
ละเอียดถ่ีถว้นไดใ้นขั้นน้ี เรำจะศึกษำเฉพำะเหตุกำรณ์เก่ียวกบักำรท่ีพระเจำ้ทรงตระเตรียม
แผนกำรท่ีจะส่งพระเยซูคริสตใ์หเ้สด็จลงมำรับสภำพเป็นมนุษย ์
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เค้าโครงประวตัิศาสตร์ โดยสังเขป 
 

ปีก่อนคริสตศกัรำช ประวติัศำสตร์พระคริสตธรรม
คมัภีร์ 

ประวติัศำสตร์โลก 

(ค.ศ.) อำดมั กำรเร่ิมตน้มนุษยชำติ  
ก่อน ค.ศ. 2,000 อบัรำฮมั เร่ิมตน้

เหตุกำรณ์ในดำ้น
วญิญำณจิต 

ยคุทองสัมฤทธ์ิ อำรยธรรม
อียปิตแ์ละบำบิโลน ไดเ้กิดข้ึน
หลำยศตวรรษแลว้ก่อนสมยัอบั
รำฮมั 

ก่อน ค.ศ. 1,400 โมเสส ก ำเนิดชนชำติฮีบรู เร่ิมยคุเหล็ก 
ก่อน ค.ศ. 1,000 ดำวดิ ชนชำติฮีบรูเรืองอ ำนำจ ชนชำติอะซูเรียมีอ ำนำจ 

ก่อน ค.ศ. 850 เอลียำห์ ชนชำติฮีบรู 
(อิสรำเอล ถูกแบ่งแยก
เป็นสองแผน่ดิน 

 

ก่อน ค.ศ. 590 เยเรมีห์ ชนชำติอิสรำเอลเส่ือม
อ ำนำจถูกจบัเป็นเชลยของบำบิ
โลน 

เร่ิมตน้อำรยธรรมของกรีก 

ก่อน ค.ศ. 450 เอสรำ ชนชำติอิสรำเอลเร่ิมสร้ำง
บำ้นเมืองใหม่ (ยงัอยูใ่ตอ้  ำนำจ
ของบำบิโลน) 
- อยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของชน
ชำติเปอร์เซีย 

ชำติเปอร์เซียเร่ิมมีอ ำนำจ 
- ยคุของเพลโต 

ช่วงระยะเวลำ 400 ปี
ระหวำ่งกำรบนัทึกพระ
ธรรมเล่มสุดทำ้ยของ
พระคมัภีร์เดิมและเล่ม
แรกในพระคริสตธรรม
ใหม่ 

- ภำยใตก้ำรปกครองของกรีก 
- ภำยใตก้ำรปกครองของ
จกัรวรรดิโรมนั 

- ชยัชนะของอเล็กซำนเดอร์ 
- กำรรณรงคข์องปอมเปยแ์ละกำ
ยะซำ 
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บทเรียนทีห่น่ึง 

1.การเร่ิมต้นของมนุษยชาต ิ

กำรบำ้น : ท่องจ ำ :โรม 5:12 
อ่ำน : ปฐมกำล บทท่ี 1-3 

1.โลกท่ีเรำอำศยัอยูน้ี่เกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร? 
____________________________________________ 
2. ในยคุนั้นสภำพของโลก และทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีมีอยูใ่นโลกเป็นอยำ่งไร?  
(ปฐมกำล 1:10,12,18,21,25)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3.มนุษยเ์กิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร?(ปฐมกำล1:27) 
____________________________________________________________________ 
4.มนุษยใ์นยคุนั้นมีสติปัญญำหรือไม่? (ปฐมกำล 2:20) ______________________________ 
เรำรู้ไดอ้ยำ่งไร?______________________________________________________________ 
5. สตรีเพศเกิดข้ึนโดยวธีิใด? (ปฐมกำล 2:21,22) ____________________________________ 
6. พระเจำ้ทรงมอบหมำยให้ชำย ท ำหนำ้ท่ีอะไร? (ปฐมกำล 1:28-30) ____________________ 
_________________________________________________________________________ 
7. มนุษยใ์นสมยันั้นมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้อยำ่งไร? (ปฐมกำล 1:28) ________________ 
_________________________________________________________________________ 
8. พญำมำรปรำกฏตวัในยคุนั้นอยำ่งไร? (ปฐมกำล 3:1) ______________________________ 
พญำมำรไดใ้ชก้ลอุบำยนั้นล่อลวงท่ำนดว้ยหรือไม่?__________________________________ 
9. พญำมำรอำ้งเอำค ำพดูของใครมำถำมอำดำมกบัเอวำ? (ปฐมกำล 3:1) __________________ 
__________________________________________________________________________ 
10. เอวำตอบไปตำมควำมจริงหรือไม่? (ปฐมกำล 3:2-3) _____________________________ 
11. ท่ำนเคยอำ้งพระด ำรัสของพระเจำ้อยำ่งผิด ๆ บำ้งหรือไม่? _________________________ 
12. พญำมำรล่อลวงเอวำอยำ่งไร? (ปฐมกำล 3:5) ___________________________________ 
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13. ตำมพระธรรม 1 ยอห์น 2:16 จงสรุปกำรทดลองของพญำมำรทั้งสำมประกำรนั้น วำ่มีอะไรบำ้ง?
(ปฐมกำล3:6) 
_________________________________________________________________________________ 
14. เหตุใดกำรท่ีอำดำมและเอวำกินผลไมน้ั้นเขำ้ไปจึงเป็นควำมผดิ? (ปฐมกำล 2:17)  
_________________________________________________________________________________ 
15. ผลของกำรกระท ำควำมผิดบำปของบุคคลทั้งสองนั้นคืออะไร? (ปฐมกำล 3:7-8) _______ 
_________________________________________________________________________ 
16.ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บัพระเจำ้เปล่ียนแปลงไปอยำ่งไร? (ปฐมกำล 3:8-10)  
_________________________________________________________________________ 
17. เขำทั้งสองตอ้งรับโทษอยำ่งไร? (ปฐมกำล 3:14-19) ______________________________ 
18. พระเจำ้ทรงสัญญำไวว้ำ่อยำ่งไร? (ปฐมกำล 3:15) _______________________________ 
19. กำรกระท ำควำมผดิบำปของอำดำมและเอวำ ส่งผลถึงเรำในปัจจุบนัน้ีหรือไม่? (โรม 5:12)  
__________________________________________________________________________ 

พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยใ์หมี้สำมคัคีธรรมกบัพระองค ์ แต่เพรำะควำมด้ือร้ันตำมใจปรำรถนำ
ของตนเอง มนุษยจึ์งไดเ้ลือกด ำเนินชีวิตตำมวถีิทำงท่ีเป็นอิสระของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีสำมคัคีธรรม
ระหวำ่งมนุษยก์บัพระเจำ้จึงขำดสบั้นลงกำรกระท ำเช่นน้ีแหละท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวำ่ บำป 

เม่ือเรำดึงปลัก๊ไฟออกจำกท่ีเสียบ แสงสวำ่งจำกหลอดไฟก็ดบั ทั้งน้ีเพรำะวงจรของ
กระแสไฟฟ้ำขำดลง เร่ืองน้ีเป็นฉนัใด กำรกระท ำควำมผิดบำปก็มีผลต่อควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บั
พระเจำ้นั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “คนทั้งปวงไดก้ระท ำผดิทุกคนและเส่ือมไปจำกรัศมีภำพ
ของพระเจำ้” (โรม 3:23) “ค่ำจำ้งของควำมบำปนั้นคือควำมตำย แต่ของประทำนของพระเจำ้คือชีวตินิ
รันดร์ในพระเยซูคริสต ์องค์พระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ” (โรม 6:23) 

กำรกระท ำควำมผดิบำปของอำดำมและเอวำน้ีเอง ท่ีไดส่้งผลสืบต่อเน่ืองมำยงัมนุษยทุ์กยคุทุก
สมยั หำกวำ่มนุษยมิ์ไดก้ระท ำควำมผดิบำปแลว้ ก็ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีกำรไถ่โทษมนุษยใ์หพ้น้จำก
ควำมผดิบำป และไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน เพื่อสอนให้เรำทรำบถึงควำม
จ ำเป็นในกำรท่ีจะตอ้งไถ่โทษมนุษยแ์ละวธีิกำรไถ่นั้นดว้ย 

เร่ิมตน้จำก ปฐมกำล 3:15 พระเจำ้ทรงช้ีใหท้รำบถึงกำลเวลำท่ีพระเยซูผูเ้ป็นเผำ่พนัธ์ุของหญิง
นั้น จะเสด็จมำเพื่อรับโทษทณัฑแ์ทนมนุษยท์ั้งปวงขอให้สังเกตเคำ้โครงโดยยอ่ของขอ้พระธรรมต่ำง ๆ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงไดอ้ำ้งไวใ้นหนำ้ต่อไปน้ีวำ่ ค  ำพยำกรณ์ดงักล่ำวนั้น ลว้นแต่เล็งถึงพระ
คริสตผ์ูท้รงกระท ำใหค้  ำพยำกรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นส ำเร็จทุกประกำร 
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พระสัญญาของพระเจ้าในการส่งพระเมสสิยาห์ 
พระสัญญำ เกิดข้ึนสมจริง 
1. เกิดจำกหญิงสำว

พรหมจำรี  
มทัธิว 1:18-23 ปฐมกำล 3:15, เยเรมีห์ 7:14 

2. เกิดจำกชนชำติ
อิสรำเอล 

มทัธิว 1:1-17, ปฐมกำล 12:3, อำโมส 
24:17,19 

3. เป็นเผำ่พนัธ์ุของยู
ดำ อยูใ่นตระกลูของดำวดิ  

ลูกำ 1:31-33, ปฐมกำล 49:10, อิสยำห์ 
11:1,10 

4. เกิดในหมู่บำ้นเบธ
เลเฮม็  

ลูกำ 2:4,6,7, มีคำ 5:2 

5. ก ำหนดเวลำในกำร
เสด็จมำ 

กำลำเทีย 4:4, ดำเนียล 9:24-26 

6. ชีวติในวยัเยำว ์
ในช่วงท่ีอยูใ่นประเทศอียปิต ์ 

มทัธิว 2:14,15โอเชยำ 11:1,  

7. กำรทนทุกขท์รมำน
และไถ่มนุษยใ์หพ้น้จำก
ควำมผดิบำป  

2 โครินธ์ 5:21, อิสยำห์ 43:4-6 

8. เสด็จเขำ้กรุง
เยรูซำเล็มอยำ่งมีชยั 

มทัธิว 21:2,4,5, เศคำริยำห์ 9:9 

9. กำรถูกตรึง มทัธิว บทท่ี 27 สดุดี บทท่ี 22 
10. กำรฟ้ืนคืนพระ

ชนม ์ 
กิจกำร 2:31,สดุดี 16:9,10 

ค ำพยำกรณ์ท่ีแสดงไวข้ำ้งบนน้ี เป็นเพียงตวัอยำ่งบำงส่วนของค ำพยำกรณ์ในพระ
คมัภีร์เดิม ท่ีเล็งถึงกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงมีทั้งหมดกวำ่สำมร้อยขอ้ 
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บทเรียนทีส่อง 

2.จากอาดมั ถงึอบัราฮัม 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ :โรม 4:20,21 
อ่ำน : ปฐมกำล บทท่ี 4:12,13 และ 22 

1.ในปฐมกำล บทท่ี 4 มนุษยไ์ดถ้วำยเคร่ืองสักกำระบูชำพระเจำ้สองชนิด
ดว้ยกนั แต่ละชนิดมีคุณค่ำแตกต่ำงกนัอยำ่งไร?  
พระเจำ้ทรงพอพระทยัเคร่ืองสักกำระบูชำชนิดใด? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. จงยกตวัอยำ่งกำรถวำยเคร่ืองสักกำรบูชำในปัจจุบนั ซ่ึงพอจะเปรียบเทียบไดก้บักำรถวำยเคร่ือง
สักกำระบูชำดงักล่ำวแลว้ในขอ้ท่ี1 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ท่ำนอบัรำฮมัไดช่ื้อวำ่เป็นผูท่ี้มีควำมมัน่คงในควำมเช่ืออยำ่งยอดเยีย่มท่ีสุดคนหน่ึงในประวติัศำสตร์
ของมนุษย ์ มีศำสนำใหญ่ ๆ ในโลกถึงศำสนำท่ีกล่ำวอำ้งวำ่ท่ำนอบัรำฮมัเป็นผูส้ร้ำงรำกฐำนแห่งควำม
เช่ือ คือ ศำสนำยวิ ศำสนำอิสลำม และศำสนำคริสต ์ ตำมขอ้พระธรรม ปฐมกำล 12:2,3, 16:4,15 และ 
17:19 ท่ำนพอจะวนิิจฉยัไดห้รือไม่วำ่ผูถื้อศำสนำทั้งสำมน้ีมีสิทธิท่ีจะเรียกท่ำนอบัรำฮมัวำ่ เป็นผูส้ร้ำง
รำกฐำนแห่งควำมเช่ือ หรือเป็นบิดำแห่งควำมเช่ือของตนไดห้รือไม่ ? ____________ เพรำะเหตุใด 
?________________________________________________________________________________
____________________________ 
4. พระเจำ้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหอ้บัรำฮมัเป็นบิดำแห่งควำมเช่ือทั้งสำมศำสนำน้ีหรือไม่? (ปฐมกำล 
12:2-3) ____________________________________________________________ 
5. ในพระธรรมปฐมกำล บทท่ี 13 เป็นบทท่ีกล่ำวถึงกำรตดัสินใจของท่ำนอบัรำฮมั หำกวำ่ท่ำนไดมี้
โอกำสพิจำรณำไตร่ตรองถึงส่ิงต่ำง ๆ ท่ีท่ำนเองไดป้ฏิบติัมำแลว้ในอดีต ท่ำนจะเลือกปฏิบติัอยำ่งไร ? 
_____________________________________________________________ 
6. เหตุใดพระเจำ้จึงขอร้องให้อบัรำฮมั ปฏิบติัตำมขอ้พระธรรมปฐมกำล 22:1,2 ____________ 
7. ขอใหศึ้กษำขอ้พระธรรมปฐมกำล 22:8 ใหถ่ี้ถว้น แลว้อธิบำยดว้ยค ำพดูของท่ำนเอง 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่าม 

3.โมเสส : เทศกาลปัสกา และพระบญัญตัิ 

กำรบำ้น  :  ท่องจ ำ : 1 โครินธ์ 10:13 
อ่ำน  พระธรรมฮีบรู 11:23-29 

1.โมเสสไดรั้บกำรดลใจใหด้ ำเนินชีวิตในทำงใด?_____________ 

อ่านปฐมกาล 3:15-18 และ บทที ่4 

2. พระเจำ้ทรงเรียกโมเสสให้ท ำอะไร ? __________________________________________ 
3. ในพระธรรมปฐมกำล 3:18 นั้น พระเจำ้ตรัสวำ่ ชนชำติอิสรำเอลจะมีปฏิกิริยำต่อโมเสสอยำ่งไร? 
__________________________________________________________________________ 
4. ขอใหส้ังเกตค ำวำ่ “เรำจะ” ซ่ึงพระเจำ้ไดต้รัสไวใ้นพระธรรม ปฐมกำล 3:17,20-21 และ 4:12 
ภำระหนำ้ท่ีน้ีเป็นของใคร? 
__________________________________________________________________________ 
ผูท่ี้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท ำใหพ้ระบญัชำของพระเจำ้ส ำเร็จนั้นคือใคร?_____________________ 
5. โมเสสมีปฏิกิริยำต่อพระเจำ้อยำ่งไร? (มีสำมประกำรในพระธรรมปฐมกำล 4:1,10-13)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. ตำมพระธรรมในปฐมกำล 4:2 นั้น พระเจำ้ตรัสถำมโมเสสวำ่อยำ่งไร?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
พระเจำ้ทรงประสงคใ์หเ้รำใชส่ิ้งท่ีเรำมีอยูแ่ลว้เป็นเคร่ืองมือ โมเสสใชไ้มเ้ทำ้ ดำวิดใชส้ลิง ฆิดโอนใช้
หมอ้เช้ือเพลิงกบัแตรส่วนท่ำนเล่ำใชอ้ะไร? 
__________________________________________________________________________ 
7. ในพระธรรม อพยพ 4:1 นั้น โมเสส ทูลต่อพระเจำ้เก่ียวกบัชนชำติอิสรำเอลวำ่ “เขำจะไม่เช่ือฟัง
ถอ้ยค ำของขำ้พเจำ้” แต่เม่ือโมเสสเช่ือฟังและท ำตำมพระบญัชำของพระองคแ์ลว้ ชนชำติอิสรำเอลมี
ปฏิกิริยำต่อท่ำนอยำ่งไร?(อพยพ4:30) 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
อ่ำนอพยพ บทท่ี 12  
8.ท ำไมพระเจำ้จึงทรงบนัดำลใหเ้กิดพิบติัในเวลำนั้น? 
__________________________________________________________________________ 
9. ในกำรน้ีพระองคไ์ดท้รงมีพระบญัชำแก่ชนชำติอิสรำเอลวำ่อยำ่งไร?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
10. มีผูใ้ดขดัขืนไม่ยอมเช่ือฟังและท ำตำมพระบญัชำของพระเจำ้หรือไม่? ________________ 
ก.มีอะไรเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ขดัขืนพระบญัชำของพระองค?์ _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. เหตุกำรณ์น้ีสะทอ้นให้เห็นถึงควำมจริงเก่ียวกบัอะไรในปัจจุบนัน้ี?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11. ตำมพระธรรม อพยพ 12:29 นั้น พระเจำ้ทรงเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัหรือไม่? _______________ 
อ่ำนพระธรรมอพยพ บทท่ี 14 
12. ชนชำติอิสรำเอลมีปฏิกิริยำอยำ่งไร เม่ือตกอยูใ่นสภำพท่ีถูกกองทพัอียปิตคุ์กคำมเช่นนั้น? (อพยพ 
14:10-12) 
__________________________________________________________________________ 
13. โมเสส สั่งใหพ้วกเขำท ำอยำ่งไร? (อพยพ 14:13) _________________________________ 
14. พระสัญญำของพระเจำ้ตำมพระธรรม โรม 8:31 มีใจควำมวำ่อยำ่งไร?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 10:1-15 

15. ระหวำ่งท่ีชนชำติอิสรำเอล อยูใ่นป่ำทุรกนัดำรนั้น พวกเขำถูกทดลองมำกมำยหลำยอยำ่งและไดรั้บ
ควำมล ำบำกยำกเขญ็เป็นอนัมำก ก่อนท่ีพวกเขำจะเขำ้ไปในแผน่ดินแห่งพระสัญญำไดน้ั้น พวกเขำได้
ผดิพลำดล่วงละเมิด มิไดก้ระท ำตำมพระบญัชำของพระเจำ้หลำยคร้ัง 
(อพยพ 17:1-7,32:1-6,15-20 และ อำโมส 21:5-9) เร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิมเหล่ำน้ี 
มีคุณคำ่ต่อชีวติประจ ำวนัของเรำอยำ่งไร?(1โครินธ์10:7,11) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
16. จงสรุปขอ้ควำม ซ่ึงวำ่ดว้ยกำรท่ีชนชำติอิสรำเอลเดินทำงรอนแรมในป่ำทุรกนัดำรตำมท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในพระธรรม 1 โครินธ์ 10:1-15 พระสัญญำท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่เรำนั้นคืออะไร? (อำ้งขอ้พระธรรม
และสิทธิของท่ำนตำมพระสัญญำน้ี) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

อ่านพระธรรมพระบัญญัติ 29:29 และ 30:11-20  

พระบญัญติัของโมเสส เป็นเง่ือนไขท่ีวำ่ดว้ยผลของกำรกระท ำของมนุษยซ่ึ์งอยูใ่นกรอบของ 
“ขอ้ปฏิบติั” และ “ขอ้หำ้ม” พระบญัญติัเป็นบทบงัคบัซ่ึงตรำไวอ้ยำ่งชดัแจง้ และมีบทก ำหนดโทษ
ผูฝ่้ำฝืนไม่ยอมกระท ำตำมดว้ย 

พระบญัญติัแบ่งออกเป็นสำมหมวด คือหมวดท่ีวำ่ดว้ย จริยธรรม สังคมสงเครำะห์ และศำสนำ 
พระบญัญติัแต่ละขอ้เหล่ำน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงมำตรฐำนในกำรด ำรงชีวติของผูช้อบธรรมตำมท่ีพระเจำ้ทรง
ก ำหนดไว ้ ในสมยันั้น บทบญัญติัคือ เคร่ืองวดัมำตรฐำนชีวติมนุษย ์ พระคริสตธรรมใหม่เปิดเผยใหเ้รำ
ทรำบวำ่ “บทบญัญติัช้ีใหเ้ห็นถึงโทษของกำรกระท ำควำมผดิบำป พระเยซูเสด็จมำเพื่อท ำให ้ “พระ
บญัญติั” ส ำเร็จ และบดัน้ีมำตรฐำนแห่งควำมชอบธรรมของพระเจำ้ ก็คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้นัน่เอง 
พระองคผ์ูท้รงมีมำตรฐำนชีวิตท่ีสูงส่งกวำ่พระบญัญติัหลำยเท่ำ 
17. พระเจำ้ทรงเปิดเผยควำมลึกลบัใหพ้วกเขำทรำบ พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหพ้วกเขำ
ตอบสนองพระองคอ์ยำ่งไร?(พระบญัญติั29:29และ30:11) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



 15 

18. จงสรุปควำมหมำยของพระบญัญติัทั้งหมดอยำ่งสั้น ๆ (พระบญัญติั 30:16,20)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
19. พระเยซูทรงสรุปถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้ท่ีมีต่อมนุษยใ์นพระธรรมมำระโก 12:29-31 วำ่อยำ่งไร? 
__________________________________________________________________________ 
20. ผูท่ี้จะท ำใหพ้ระบญัญติัส ำเร็จนั้นคือใคร? (มทัธิว 5:17) ____________________________ 
อ่ำนพระธรรมโรม 3:19-26 
21. พระบญัญติัเปิดเผยใหท้รำบถึงอะไร? (โรม 3:19,20) ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
22. พระบญัญติักบัศำสดำพยำกรณ์เป็นพยำนถึงอะไร? (โรม 3:21) ______________________ 
23. พระเจำ้ทรงเปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงควำมชอบธรรมอยำ่งครบถว้นโดยวธีิใด? (โรม 3:22-34)  
__________________________________________________________________________ 
24.พระธรรมโรมฉบบัแกไ้ขใหม่ จะช่วยใหท้่ำนเขำ้ใจถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน ขอใหขี้ดเส้น
ใตทุ้กขอ้ควำมท่ีเก่ียวกบัควำมชอบธรรมของพระเจำ้ 

(19) บดัน้ีเรำทรำบแลว้วำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีพระบญัญติักล่ำวไวน้ั้นมุ่งหมำยต่อผูท่ี้อยูภ่ำยใตพ้ระ
บญัญติันั้นโดยเฉพำะ เพื่อปิดปำกมนุษยแ์ละเพื่อวำ่มนุษยทุ์ก ๆ คนทั้งโลกจะตอ้งรับผิดชอบต่อพระเจำ้ 
(20) เพรำะวำ่ไม่มีมนุษยผ์ูห้น่ึงผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมโดยกำรประพฤติตำมพระบญัญติัไดเ้ลย ทั้งน้ี
เพรำะพระบญัญติัเป็นบทควำมท่ีตรำข้ึนเพื่อใหม้นุษยไ์ดส้ ำนึกถึงควำมบำปเท่ำนั้น 

(21) แต่บดัน้ีวถีิทำงท่ีพระเจำ้ไดท้รงเตรียมไว ้ เพื่อใหม้นุษยเ์ป็นคนชอบธรรมเฉพำะพระพกัตร์
พระเจำ้ ไดป้รำกฏแจง้เป็นวิถีทำงท่ีอยูน่อกเหนือพระบญัญติั ซ่ึงพระบญัญติันั้นและเหล่ำศำสดำ
พยำกรณ์เป็นพยำนถึง  

(22) วถีิทำงท่ีพระเจำ้ทรงโปรดประทำนใหม้นุษยเ์ป็นคนชอบธรรมเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้
ไดน้ั้น ก็โดยควำมเช่ือในพระเยซูคริสต ์ผูท่ี้มีควำมเช่ือแต่ละคนมีฐำนะเท่ำเทียมกนัในสำยพระเนตรของ
พระเจำ้  

(23) เพรำะวำ่ทุกคนไดก้ระท ำควำมผดิบำป และไม่ด ำเนินชีวติตำมมำตรฐำนท่ีจะถวำยพระ
เกียรติแก่พระเจำ้ 

(24) แต่ทุกคนจะเป็นคนชอบธรรมเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ไดเ้น่ืองดว้ยพระกรุณำท่ีพระองค์
ทรงส ำแดงต่อมนุษยแ์ละโดยท่ีไดท้รงโปรดให้องคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ไถ่เขำไวแ้ลว้ 



 16 

 
 
 
 
 
อ่ำนอพยพ บทท่ี 24:26 และ 27 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรสร้ำงพลบัพลำและเคร่ืองประดบั ให้บทเรียนแก่เรำหลำยอยำ่ง แท่นบูชำ

ทองเหลือง ซ่ึงใชส้ ำหรับถวำยเคร่ืองสักกำระบูชำอภยัโทษแท่นบูชำน้ีสอนให้เรำทรำบถึงควำมส ำคญั
ของกำรท่ีเรำจะตอ้งมีเคร่ืองสักกำระบูชำ เพื่อไถ่โทษควำมผดิบำปของเรำก่อน แลว้ ขนัทองเหลือง ซ่ึง
ใชส้ ำหรับลำ้งมือและเทำ้ ก่อนท่ีจะเขำ้ไปในสถำนท่ีอนับริสุทธ์ิของพระเจำ้นั้น สอนใหเ้รำทรำบถึง
ควำมจ ำเป็นท่ีเรำจะตอ้งช ำระร่ำงกำยและจิตใจของเรำใหป้รำศจำกควำมผดิบำปในแต่ละวนั เม่ือเรำเขำ้
สู่สถำนท่ีอนับริสุทธ์ิของพระองค ์ ก็จะเห็นโตะ๊ขนมปังถวำยบูชำ ซ่ึงตั้งอยูท่ำงดำ้นขวำมือของทำงเขำ้ 
สอนใหเ้รำทรำบถึงควำมจริงท่ีวำ่  

พระคริสตคื์อทิพยอ์ำหำรแห่งชีวติของเรำ ซ่ึงเสด็จลงมำจำกสวรรค ์ และในปัจจุบนั พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ คืออำหำรทิพยท่ี์เรำใชบ้  ำรุงเล้ียงวญิญำณจิตของเรำ ทำงดำ้นซำ้ยของโต๊ะขนมปังนั้น เป็น
เชิงเทียน ซ่ึงเตือนใหเ้รำระลึกอยูเ่สมอวำ่ พระคริสตคื์อควำมสวำ่งของโลก ตรงขำ้งหนำ้นั้นคือ แท่นเผำ
เคร่ืองหอม ซ่ึงเตือนให้เรำอธิษฐำนทูลขอต่อพระเจำ้อยูเ่สมอ ถดัจำกนั้นก็จะเป็น ผำ้ม่ำน ซ่ึงกั้นตั้งแต่
เพดำนจนพื้นตลอดแนวควำมกวำ้งของพลบัพลำ ซ่ึงเม่ือพระเยซูถูกตรึงและส้ินพระชนมน์ั้น ผำ้ม่ำนน้ี
ไดข้ำดออกเป็นสองท่อน จำกบนลงมำถึงดำ้นล่ำง อนัเป็นสัญลกัษณ์วำ่ นบัแต่นั้นต่อไป ไม่มีอุปสรรค
ใด ๆ ท่ีจะขวำงกั้นมิใหผู้ท่ี้เช่ือเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ในสถำนท่ีอนับริสุทธ์ิท่ีสุด ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระเจำ้ 
ภำยในสถำนท่ีอนับริสุทธ์ิท่ีสุดน้ีมีหีบพระสัญญำ ซ่ึงหมำยถึงท่ีประทบัของพระเจำ้ในพิภพน้ี เรำตอ้ง
รักษำกฏเกณฑใ์นกำรด ำรงชีวติคริสเตียน เรำจึงจะไดรั้บชยัชนะเพื่อพระคริสต์ 
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บทเรียนทีส่ี่ 

4.โยชูวาห์กบัความมชัีย 

กำรบำ้น:  ท่องจ ำ : โยชูวำห์ 1:9 
อ่ำน : โยชูวำห์ บทท่ี 1,7,8,23 

ควำมหมำยของช่ือโยชูวำห์ ท ำใหเ้รำเขำ้ในเน้ือหำในพระ
ธรรมเล่มน้ี ช่ือ “โยชูวำห์” ควำมหมำยวำ่ “พระโยชูวำห์คือควำมรอด” 
ซ่ึงปรำกฏในพระคริสตธรรมใหม่คือพระนำม “พระเยซู” องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ 
1. อ่ำนโยชูวำห์บทท่ี 1 แลว้จดบนัทึกในช่องวำ่งวำ่ พระสัญญำท่ีพระเจำ้ประทำนแก่โยชูวำห์มีอะไรบำ้ง 
?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   
2. ท่ำนสำมำรถน ำเอำพระสัญญำน้ีมำใชใ้นชีวติของท่ำนไดห้รือไม่? มีขอ้ใดบำ้ง? ใชโ้ดยวธีิใด?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ในพระธรรมโยชูวำห์ บทท่ี 7 เหตุใดพระเจำ้จึงตรัสสั่งใหโ้ยชูวำห์หยดุอธิษฐำน? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4.ในพระธรรมสดุดี 66:18 สอนในท ำนองเดียวกนัหรือไม่? ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. จงเปรียบเทียบขอ้พระธรรมอำโมส 32:23 กบัขอ้พระธรรมสดุดี 66:18 _________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. เม่ือพระเจำ้ทรงอภยัควำมผดิบำปใหแ้ก่ชนชำติอิสรำเอลแลว้ มีอะไรเกิดข้ึนบำ้ง?(โยชูวำห์ 8:1)  
__________________________________________________________________________ 
7. ก่อนท่ีโยชูวำห์จะส้ินชีวตินั้น ท่ำนไดมี้ค ำสั่งแก่ชนชำติอิสรำเอลวำ่อยำ่ง? (โยชูวำห์ 23:6) 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีห้่า 

5.ดาวดิกบัการอภัยโทษ 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ :สดุดี 32:5 
อ่ำน : ซำมูเอล บทท่ี 24, 2 ซำมูเอล บทท่ี 5 และ 12 

ขณะท่ีท่ำนอ่ำนขอ้พระธรรมตำมท่ีอำ้งไวข้ำ้งบนน้ี จงบนัทึกไวว้ำ่ 
บุคลิกลกัษณะต่ำง ๆ ของกษตัริยด์ำวิด ดงัต่อไปน้ี อยูใ่นขอ้ใด 
ยอมอ่อนนอ้มต่อพระเจำ้ 
__________________________________________________________________________ 
มีควำมซ่ือสัตย ์______________________________________________________________ 
มีควำมกลำ้หำญ _____________________________________________________________ 
ไวว้ำงใจในพระเจำ้ ___________________________________________________________ 
มีควำมเป็นผูน้ ำ ______________________________________________________________ 
เตม็ไปดว้ยรำคะตณัหำ ________________________________________________________ 
ส ำนึกในควำมผดิบำป ________________________________________________________ 

ลกัษณะควำมเป็นผูดี้ของกษตัริยด์ำวิด ไดมี้บนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์มำกมำยหลำย
ตอน รวมทั้งในขอ้พระธรรมซ่ึงท่ำนไดอ่้ำนมำน้ีดว้ยกษตัริยด์ำวดิ ไดช่ื้อวำ่ “มนุษยต์ำมชอบพระทยัพระ
เจำ้” และเป็นหน่ึงในวรีบุรุษแห่งควำมเช่ือทั้งหลำยท่ีไดด้ ำรงต ำแหน่งอนัสูงศกัด์ิ แมพ้ระเยซูซ่ึงเป็น
กษตัริยป์กครองพลไพร่ทั้งปวงของพระเจำ้ ก็ยงัไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “เป็นบุตรของดำวดิ” 

อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้ผูค้นเป็นจ ำนวนมำกท่ีอำ้งวำ่ กษตัริยด์ำวดิไดก้ระท ำควำมผดิบำปท่ีร้ำยกำจ
มำก ไม่สมควรจะไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ ำฝ่ำยวญิญำณจิต เหตุใดเรำทั้งหลำยจึงไดย้กยอ่งท่ำนให้
เป็นตวัอยำ่งผูท่ี้ชอบพระทยัพระเจำ้?(จงอธิบำย) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

หำกท่ำนสำมำรถตอบค ำถำมขำ้งบนน้ีได ้ ท่ำนก็จะเขำ้ใจถึงควำมจ ำเป็นในควำมเช่ือตำม
หลกัธรรมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ขอใหอ่้ำน 2 ซำมูเอล บทท่ี 12 อีกคร้ังหน่ึง รวมทั้งพระธรรมสดุดี 
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บทท่ี 51 ซ่ึงเป็นขอ้เขียนของกษตัริยด์ำวดิท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นเวลำนั้น (เพื่อใหเ้ขำ้ใจง่ำยยิง่ข้ึน ท่ำนควร
อ่ำนโรม 4:1-8 และลูกำ 7:36-50, 18:9-14) 
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บทเรียนทีห่ก 

6.เอลยีาห์ : ฤทธ์ิอ านาจของผู้ทีไ่ด้รับการน าโดยพระวญิญาณ 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : 1 พงศำวดำร 18:21 
อ่ำน : 1 พงศำวดำร บทท่ี 17 และ 18 

จงตอบว่าข้อความต่อไปนีจ้ริงหรือเทจ็ 

อ่ำน 1 พงศำวดำร 17:1-7  
1. กำรท่ีฝนไม่ตกนั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งสำมต่อไปน้ี 
ก. พระเจำ้ทรงด ำรงพระชนมอ์ยู ่
ข. พระเจำ้ทรงสถิตอยูก่บัท่ำนเอลียำห์ 
ค. ท่ำนเอลียำห์มีวำจำศกัด์ิสิทธ์ิ สำมำรถควบคุมฝนฟ้ำได ้
_______________________________________________________________________ 
2. พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ ท่ำนเอลียำห์แสวงน ้ำพระทยัของพระเจำ้ดว้ยควำม
กระตือรือร้น___________(ท่ำนเล่ำมีสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้เช่นน้ีดว้ย
หรือไม?่___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. แมว้ำ่ท่ำนเอลียำห์จะไม่ทรำบถึงอนำคตกำล วำ่จะเป็นเช่นใด แต่ท่ำนก็เช่ือฟังค ำบญัชำของพระเจำ้
ทนัทีทนัใด (ท่ำนเล่ำเคยละทิ้งหนำ้ท่ีรับผิดชอบของท่ำน เพรำะเหตุท่ีไม่ทรำบวำ่ผลของงำนนั้นจะเป็น
อยำ่งไร?) _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. ท่ำนเอลียำห์คิดวำ่แผนกำรของพระเจำ้ เหลวใหล จึงลงัเลใจในกำรท่ีจะปฏิบติัตำม _________ 
__________________________________________________________________________ 
5.กำรท่ีล ำธำรแหง้ขอด พิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่ ท่ำนเอลียำเป็นฝ่ำยถูก_______________________________ 

อ่าน 1 พงศาวดาร 17:8-24 

6. ท่ำนเอลียำห์ยดึมัน่ในกำรเช่ือฟังและปฏิบติัตำม พระบญัชำของพระเจำ้ดว้ยควำมเคร่งครัด  
__________________________________________________________________________ 
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7. ท่ำนเอลียำห์ตอ้งถ่อมตวั พึ่งพำอำศยัแม่ม่ำยท่ียำกจนโดยควำมเช่ือ (ท่ำนคิดวำ่เหตุใดพระเจำ้จึงทรง
ท ำงำนกบัเรำดว้ยวธีิกำรเช่นนั้น?) 
__________________________________________________________________________ 
8. เม่ือบุตรของแม่ม่ำยผูน้ั้นตำย นำงรู้สึกวำ่ตนผิด ท ำใหน้ำงมีควำมมัน่ใจในตนเองมำกข้ึน  
_________________________________________________________________________ 
9. พระเจำ้ประสงคท่ี์จะก ำจดัควำมผดิ ท่ีคอยบัน่ทอนควำมเช่ือของเรำ ในเวลำท่ีเรำตกอยูใ่นยำมคบัขนั 
__________________________________________________________________________ 

อ่าน 1 พงศาวดาร 18:1-18 

10. กษตัริยอ์ำฮำบมีควำมห่วงใยในสัตวเ์ล้ียงของท่ำนอยู ่______________________________ 
11. กษตัริยอ์ำฮำบปฏิเสธไม่ยอมรับวำ่ควำมบำปของพระองคเ์ป็นมูลเหตุท่ีแทจ้ริงแห่งกำรกนัดำรใน
แผน่ดินของท่ำน(ขอ้17-18) 
__________________________________________________________________________ 
12.ท่ำนเอลียำห์รู้มูลเหตุท่ีแทจ้ริงน้ี(ขอ้17:18) 
__________________________________________________________________________ 
13. “ไม่มีใครเป็นขำ้สองเจำ้บ่ำวสองนำย ในขณะเดียวกนัได”้ เม่ือโอบดัยำ เรียกท่ำนเอลียำวำ่ “ท่ำนเจำ้
ขำ้” และท่ำนเอลียำเรียกอำฮำบวำ่เจำ้นำยของโอบดัยำ ตำมถอ้ยค ำสนทนำในขอ้ 7-16 แสดงใหเ้ห็นอยำ่ง
เด่นชดัวำ่ โอบดัยำไดต้ดัสินใจเลือกอำฮำบให้เป็นผูท่ี้มีฐำนะสูงสุดในชีวติของเขำ 
____________________________________________________________________ 

อ่าน 1 พงศาวดาร 18:17-40 

14. ท่ำนเอลียำห์ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ควำมต่อไปน้ีจริงหรือไม่? 
ก. ติเตียนผูท่ี้เช่ือพระเจำ้คร่ึง ๆ กลำง ๆ ___________________________________________ 
ข. ทำ้ทำยบรรดำศตัรูของพระเจำ้ใหพ้ิสูจน์ถึงควำมเท่ียงแทข้องพระของเขำ _______________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. วำ่กล่ำวถำกถำงบรรดำศตัรู __________________________________________________ 
ง. ประณำมอำฮำบวำ่เป็นผูท่ี้ท  ำลำยชนชำติอิสรำเอล _________________________________ 
จ. สั่งใหศ้ตัรูเทน ้ำลงบนกองฟืน _________________________________________________ 
ฉ. อธิษฐำนต่อบำละ เผือ่พวกผูท้  ำนำยของฝ่ำยศตัรู __________________________________ 
ช. สั่งใหฆ่้ำพวกผูท้  ำนำย ______________________________________________________ 
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15. ค ำอธิษฐำนในบทท่ี 18:36,42 รวมทั้งขอ้ควำมขำ้งล่ำงน้ีแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนถึงสภำพของชำติท่ี
ไดรั้บกำรน ำโดยพระวญิญำณ 
ก. ในกำรอธิษฐำนขอไฟนั้น ท่ำนเอลียำห์ตอ้งกำรท่ีจะใหพ้ระเจำ้ไดรั้บเกียรติยศ และท่ำน 
เอลียำห์ห่วงช่ือเสียงของท่ำนเองในฐำนะท่ีเป็นผูรั้บใชข้องพระเจำ้______________________ 
ข. ในกำรอธิษฐำนขอฝนนั้น ขอใหส้ังเกตวำ่ในบทท่ี 18:1 พระเจำ้ไดต้รัสไวแ้ลว้วำ่จะบนัดำลใหฝ้นตก 
แต่ถึงกระนั้นก็ตำม เอลียำก็ยงัตอ้งอธิษฐำนซ ้ ำอีกอยูน่ัน่เอง 
__________________________________________________________________________ 

“พระเจำ้ไดป้ระทำนพระสัญญำของพระองคใ์หแ้ก่เรำเพื่อหนุนน ้ำใจให้เรำอธิษฐำน_________
พระสัญญำเหล่ำน้ี เปรียบเหมือนเช็คธนำคำรซ่ึงพระองคไ์ดท้รงลงพระนำมสั่งจ่ำยใหแ้ก่เรำแลว้ และ
กำรท่ีเรำจะไดรั้บเงินตำมเช็คนั้นเรำก็จะตอ้งลงนำมสลกัหลงัเช็คนั้นเสียก่อน 

“เรำสำมำรถทูลขอต่อพระเจำ้อยำ่งเตม็ท่ีไดว้ำ่ “ขอพระองคท์รงโปรดท ำตำมพระสัญญำของ
พระองคเ์ถิด” กำรอธิษฐำนของท่ำนทุกคร้ังตอ้งพึ่งพระสัญญำณของพระเจำ้เช่นเดียวกบัท่ำนเอลียำห์” 

- เอฟ.บี.ไมเยอร์ 

ค าถามทีจ่ะเป็นประโยชน์ส าหรับชีวติส่วนตัวของข้าพเจ้า 

1. พระวจนะของพระเจำ้มีส่วนร่วมในค ำอธิษฐำนของขำ้พเจำ้หรือไม่? 
2. พระเจำ้ทรงตอบสนองควำมจ ำเป็นทุกอยำ่งในชีวิตของขำ้พเจำ้หรือไม่? (จงคิดใหล้ะเอียดดว้ยควำม 
ขอบคุณ) 
3. ขำ้พเจำ้เป็นเคร่ืองมือใหพ้ระเจำ้ส ำแดงฤทธำนุภำพของพระองคใ์นชีวิตเพื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่? 
4. ขำ้พเจำ้เคยเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะสดบัฟังพระสุรเสียงของพระเจำ้ โดยกำรปรึกษำหำรือกบัคริสเตียนท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ในพระคริสตห์รือไม่? 

การอศัจรรย์ทีบ่ันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
มีผูค้นเป็นจ ำนวนมำกท่ีคิดวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์นบัตั้งแต่หนำ้แรกจนถึงหนำ้สุดทำ้ยเตม็

ไปดว้ยเร่ืองรำวท่ีเก่ียวกบักำรอศัจรรยต่์ำง ๆ แทท่ี้จริงแลว้มิไดเ้ป็นเช่นนั้นเลย กำรอศัจรรยท่ี์บนัทึกใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นเปิดเผยถึงเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัโดยเฉพำะในประวติัศำสตร์ของพระคริสตธรรม
คมัภีร์ หำกไม่นบักำรทรงสร้ำงโลกในปฐมกำล และกลียคุในวำระสุดทำ้ยแลว้ก็มีเหลืออยูส่ำมยคุเท่ำนั้น
ท่ีพระเจำ้ทรงส ำแดงกำรอศัจรรย ์ คือการปลดปล่อยให้ชนชาติอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในสมยั
โมเสส การเป็นพยานของท่านเอลียาห์ และท่านเอลีซา ท่ามกลางประชาชนผู้หลงจากความเช่ือในพระ
เจ้าและการปฏิบัติพระราชกิจของพระเยซูร่วมกับอัครสาวกของพระเจ้า (หากจะนับรวมถึงการท่ีชนชาติ
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อิสราเอลตกเป็นเชลยของชาติบาบิโลน และการกระท าการอัศจรรย์ของท่านดาเนียลด้วย กอ็าจนับได้
เป็นยคุท่ีส่ี) 

กำรท่ีจะสังเกตขอ้น้ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรท่ีจะช่วยเรำใหเ้ขำ้ใจกำรอศัจรรยข์องพระเจำ้ 
วำ่พระองคมิ์ไดส้ ำแดงกำรอศัจรรย ์ โดยไม่สมเหตุสมผล แต่เพื่อสนบัสนุนพระวจนะของพระเจำ้ ซ่ึง
ผูรั้บใชข้องพระองคก์ ำลงัประกำศเผยแพร่แก่มวลชนทัว่ไป (มนุษยปั์จจุบนัมกัสงสัยและไม่เช่ือเร่ืองกำร
อศัจรรยต่์ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ หำกท่ำนผูอ่้ำนมีควำมสงสัยใคร่ท่ีจะคน้ควำ้ในเร่ืองน้ี ขอให้
อ่ำนไดจ้ำกหนงัสือเร่ือง “มิรำเคิล” ซ่ึงเขียนโดย ซี.เอส.ลูวสิ) 

พระด ำรัสของพระเยซูในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรส ำแดงกำรอศัจรรย ์ ท่ีน่ำสังเกตตอนหน่ึง กล่ำววำ่ 
“เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ผูท่ี้วำงใจในเรำกิจกำรซ่ึงเรำกระท ำนั้นเขำจะกระท ำดว้ย และเขำจะ
กระท ำกำรใหญ่กวำ่นั้นอีก เพรำะเรำไปถึงพระบิดำของเรำ” (ยอห์น 14:12) 

กำรอศัจรรยเ์ก่ียวกบัธรรมชำติไม่ค่อยมี ทั้งน้ีเพรำะวำ่เรำมิไดอ้ยูใ่นยคุท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยกำร
อศัจรรยข์องพระองคเ์ป็นพิเศษ แต่อยำ่งไรก็ตำมกำรอศัจรรยใ์นเร่ืองกำรจดัสรรส่ิงต่ำง ๆ ตำมควำม
จ ำเป็นของคริสเตียน ตลอดจนกำรน ำเรำในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น เกิดข้ึนกบัผูท่ี้ตั้งมัน่อยูใ่นควำม
เช่ือเสมอ ส่วนกำรอศัจรรยท่ี์ “ใหญ่” กวำ่นั้นอีก ซ่ึงพระเยซูทรงสัญญำไวน้ั้น คือกำรอศัจรรยใ์นกำร
เปล่ียนแปลงอุปนิสัย ของมนุษย ์นัน่เอง 

พึงจ ำไวเ้สมอวำ่ กำรอศัจรรยข์องพระเจำ้ มิใช่กำรฝ่ำฝืนกฎธรรมชำติหำกแต่เป็นไปตำมกฎซ่ึง
อยูเ่หนือกฎธรรมชำติทั้งปวง 
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บทเรียนทีเ่จ็ด 

7.เยเรมห์ี : พยานผู้ยนืหยดัอยู่อย่างโดดเดีย่ว 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : เยเรมีห์ 23:29 
อ่ำน : เยเรมีห์ บทท่ี 1,20,21 

หำกท่ำนรู้สึกวำ่เป็นกำรยำกท่ีจะยนืหยดัเพื่อพระคริสต ์ ไม่วำ่
จะเป็นในบำ้นของท่ำนเอง หรือในสถำนศึกษำของท่ำน ขอใหศึ้กษำ
ชีวติของท่ำนเยเรมีห์บำ้ง  

อ่านเยเรมห์ี บทที ่1 แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้

1. เม่ือท่ำนพบขอ้พระธรรมซ่ึงสั่งใหท้่ำนเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ท่ำนเคยพดูดงัน้ีไหมวำ่ “เป็นพยำน
ไปท ำไม ฉนัท ำไม่ไดห้รอก เพรำะไม่ไดฝึ้กฝนมำทำงน้ีโดยตรง”? _____________ 
__________________________________________________________________________ 
2. กำรท่ีเรำจะพดูถึงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไดน้ั้น เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีควำมรู้ในเร่ืองนั้นเสียก่อน ท่ำนจะรับ
เอำควำมรู้น้ีไดจ้ำกไหน? (เยเรมีห์ 1:7-17) _________________________________ 
3. คริสเตียนชำวไทยส่วนมำก ไม่ตอ้งประสบกบัอุปสรรคอนัร้ำยกำจเท่ำกบัท่ีท่ำนเยเรมีห์เคยประสบ
มำแลว้ในอดีต และท่ีพี่นอ้งคริสเตียนในบำงประเทศตอ้งเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัน้ี เรำจะสู้ทนกบั
สถำนกำรณ์ อนัรุนแรงและเลวร้ำยเช่นนั้นไดอ้ยำ่งไร? (เยเรมีห์ 1:8,18,19) __________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

อ่ำนพระธรรมเยเรมีห์ 19:14,15 ส่ิงท่ีน่ำสนใจในพระธรรม ขอ้ 14 น้ีก็คือ พระเจำ้ทรงน ำท่ำน
เยเรมีห์ทั้งในกำรพดู สถำนท่ี ๆ ท่ำนจะพดูนั้นและผูท่ี้ท่ำนจะพดูดว้ย ตลอดชีวติของท่ำนเอลียำห์ ท่ำนก็
ไดป้ฏิบติัตำมกำรน ำของพระเจำ้ทุกอยำ่ง กำรกระท ำเช่นนั้นเป็นเคล็ดลบัในกำรด ำเนินชีวติคริสเตียนท่ี
เกิดผล ซ่ึงน่ำจะเป็นอุทำหรณ์ใหเ้รำตระหนกัวำ่ เรำควรจะใหพ้ระเจำ้น ำเรำในกำรแจกใบปลิวและใน
กำรเป็นพยำนดว้ย 

ขอ้ 15 นั้นสรุปอยำ่งยอ่ ๆ ถึงภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนแก่ชำวกรุงเยรูซำเล็มเป็นค ำพยำนท่ีวำ่ดว้ยกำร
ท่ีวำ่ดว้ยกำรท่ีพระเจำ้จะทรงลงโทษชำวกรุงเยรูซำเล็ม กองทพับำบิโลนจะยกมำย  ่ำยใีหพ้ินำศไป ท่ำน
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แนะน ำใหช้ำวกรุงเยรูซำเล็ม ยอมจ ำนนต่อศตัรู เพื่อวำ่จะไดพ้น้จำกควำมหำยนะและกำรตกเป็นเชลย 
ซ่ึงเขำไม่สำมำรถตำ้นทำนได ้เพรำะวำ่สงครำมในคร้ังน้ี พระเจำ้ทรงอยูฝ่่ำยศตัรู 

อ่าน เยเรมห์ี บทที ่20 

4. กำรท่ีพวกปุโรหิตโบยตีและจ ำข่ือคำท่ำนเยเรมีห์ไวน้ั้น สำมำรถปิดปำกของท่ำนหรือไม่? (เยเรมีห์ 
20:1-6) ____________________________________________________________ 
5. กำรทดสอบแผนกำรของท่ำน หำกวำ่กำรงำนท่ีท่ำนจะกระท ำจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ท่ำนเป็น
ส่วนตวัแลว้ พงึตั้งขอ้สงสัยในแผนกำรนั้นเถิดวำ่กำรวำงแผนกำรนั้นอำจมำจำกพระเจำ้ก็ได ้ จงระลึก
เสมอวำ่ พระคริสตท์รงบญัชำใหเ้รำปฏิบติัรับใชผู้อ่ื้น หำใช่ปฏิบติัรับใชต้นเองแต่อยำ่งใดไม่ แรง
บนัดำลใจในวชิำชีพของท่ำนคืออะไร?_____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. ขอ้ 7-18 นั้น เป็นตวัอยำ่งค ำอธิษฐำน ซ่ึงท่ำนเยเรมีห์กล่ำวแทรกเขำ้ไปในค ำพยำนของท่ำนอยูเ่สมอ 
ค ำอธิษฐำนเหล่ำน้ีเปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงควำมกลำ้หำญของท่ำนเยเรมีห์อยำ่งไรบำ้ง? 
_________________________________________________________________________ 
7. วธีิอธิษฐำนของท่ำนเยเรมีห์ แสดงถึงเคล็ดลบัแห่งกำรมีพลงัในกำรอธิษฐำนเคล็ดลบันั้นคือ
อะไร?____________________________________________________________________ 
8. ท่ำนเคยทูลขอต่อพระเจำ้เช่นเดียวกนัน้ีหรือไม่? __________________________________ 
หำกวำ่ท่ำนไมเ่คย เป็นเพรำะวำ่ท่ำนไม่เคยมีปัญหำใดเลย หรือเพรำะวำ่ท่ำนไม่กลำ้ทูลขอต่อพระองค์
อยำ่งตรงไปตรงมำเช่นน้ี? _______________________________________________ 
9. ท่ำนเยเรมีห์ท ำอยำ่งไร ในเม่ือพระด ำรัสของพระเยโฮวำห์ท่ีตรัสทำงท่ำนท ำใหป้ระชำชนดูหม่ินเยำะ
เยย้ท่ำน (เยเรมีห์ 20:8-9) _______________________________________________ 
10. เหตุใดกำรน่ิงเฉยอยู ่จึงเป็นกำรยำกยิง่กวำ่กำรท่ีจะกล่ำวตำมพระบญัชำของพระองค?์ 
__________________________________________________________________________ 
11. บรรดำศตัรูของท่ำนเยเรมีห์ พยำยำมจะเอำชนะต่อท่ำน โดยวธีิใด? (เยเรมีห์ 20:10) 
__________________________________________________________________________ 
12. เหตุใดท่ำนเยเรมีห์จึงกลบัมีควำมมัน่ใจเช่นเดิม? (เยเรมีห์ 20:11) ____________________ 

อ่าน เยเรมห์ี บทที ่21 

13.ควำมรู้สึกทอ้แทแ้ละควำมขุ่นขอ้งหมองใจ สำมำรถครอบง ำและท ำลำยควำมเช่ือฟังท่ีท่ำนเยเรมีห์มี
ต่อพระเจำ้ไดห้รือไม่? _________________________________________________ 
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14. เม่ือคณะท่ีปรึกษำของกษตัริย ์มำขอท่ำนเยเรมีห์ ใหห้นุนน ้ำใจและใหมี้ควำมมัน่ใจวำ่พระเจำ้จะทรง
ช่วยพลไพร่ของพระองค ์ท่ำนเยเรมีห์ตอบวำ่อยำ่งไร? (เยเรมีห์ 21:1-7) __________ 
__________________________________________________________________________ 
15. ท่ำนเยเรมีห์มุ่งจะใหผู้ท่ี้ไดย้นิค ำท ำนำยของท่ำน ตดัสินใจอยำ่งแน่วแน่หรือไม่? (เยเรมีห์ 21:8-14) 
__________________________________________________________________________ 

บันทึกและค าถาม 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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ทบทวน 
บดัน้ี เรำไดศึ้กษำพระคมัภีร์เดิมโดยสังเขปมำแลว้ และท่ำนเองก็ไดรั้บทรำบแนวค ำสอนจำก

พระธรรมคมัภีร์เดิมบำ้งแลว้ ลองสมมุติวำ่ท่ำนเป็นชำวยวิคนหน่ึง และมีแต่เพียงพระคมัภีร์เดิมเท่ำนั้น 
ท่ำนจะสำมำรถคน้พบถึงแผนกำรของพระเจำ้ท่ีทรงมีต่อมนุษยไ์ดห้รือไม่? จงเขียนควำมคิดเห็นของ
ท่ำนลงในช่องวำ่งต่อไปน้ี 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งตอ้งเสด็จเขำ้มำในโลก? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

พิมพท่ี์โรงพิมพเ์จริญธรรม 160 ถนนบ ำรุงเมือง เสำชิงชำ้ นครหลวง ฯ 2 
นำยกำรุญ สกุลรัตนเจริญ ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณำ 2512 โทร. 229242 
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ขั้นที่ 9 
“บำปของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ทูลรับสภำพต่อ

พระองคแ์ละไม่ไดปิ้ดบงัซ่อนกำรอสัตยธ์รรมของ
ขำ้พเจำ้ไว ้ ขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำววำ่ กำรล่วงละเมิดนั้น 
ขำ้พเจำ้จะรับสำรภำพต่อพระเยโฮวำห์และ
พระองคไ์ดท้รงโปรดยกควำมอสัตยอ์ธรรมของ
ขำ้พเจำ้เสีย” 

                                           สดุดี 32:5 

“เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกบัท่ีควำมผดิไดเ้ขำ้
มำในโลก เพรำะคน ๆ เดียว และควำมตำยก็เกิดมำ
เพรำะควำมผดินั้น อยำ่งนั้นแหละควำมตำยจึงได้
ลำมไปถึงคนทั้งปวง เพรำะคนทั้งปวงเป็นคนผดิ
อยูแ่ลว้  

                                               โรม 5:12 

“เอลียำห์ก็เขำ้มำต่อหนำ้ทั้งปวงกล่ำววำ่ 
ท่ำนทั้งหลำยจะรวมกนัอยูท่่ำมกลำงลทัธิทั้งสอง
ฝ่ำยนำนสักเท่ำใด ถำ้พระเยโฮวำห์เป็นพระเจำ้จง
ตำมพระองค ์ หรือถำ้บำละเป็นพระเจำ้ จงตำมบำ
ละเถิด คนทั้งหลำยก็หำไดต้อบสักค ำไม่” 

                                1 พงศำวดำร 18:21 

“ท่ำนมิไดห้วำดหวัน่สงสัยค ำสัญญำของ
พระเจำ้ แต่ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่คง จึงถวำยเกียรติยศ
แก่พระเจำ้ และถือมัน่คงวำ่ ซ่ึงพระองคต์รัส
สัญญำไวแ้ลว้พระองคท์รงฤทธ์ิอำจจะกระท ำให้
ส ำเร็จได”้ 

                                           โรม 4:20,21 
“ฟำงจะเป็นอะไรแก่เมล็ดขำ้วเล่ำ  

พระเยโฮวำห์ไดต้รัส ค ำโอวำทของเรำ ดุจไฟมิใช่
หรือ พระเยโฮวำห์ไดต้รัส”  

                                     เยเรมีห์ 23:29 

“ไม่มีกำรทดลองอะไรมำถึงท่ำนทั้งหลำย 
เวน้ไวแ้ต่กำรทดลองซ่ึงเคยมีแก่มนุษยท์ั้งปวง แต่
พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะไม่ทรงยอมให้
ท่ำนถูกทดลองเกินท่ีจะทนได ้และเม่ือทรงยอมให้
ท่ำนถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมี้ทำงท่ีจะ
หลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะมีก ำลงัทน
ได”้ 

                                     1 โครินธ์ 10:13 
 “เรำไดส้ั่งแลว้มิใช่หรือ จงมีก ำลงัเขม้แขง็ 

และมีใจมัน่คง อยำ่สะดุง้ตกใจกลวัเลย เพรำะวำ่
เจำ้จะไปทำงใด ๆ เยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้จะสถิต
อยูด่ว้ย”     

                                           โยชูวำห์ 1:9 
 


