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ค าน า 
คู่มือครูรววีารศึกษาพระธรรมเปโตรฉบบัน้ี ผูเ้รียบเรียงไดเ้พง่เล็งถึงความตอ้งการใน

ชีวติประจ าวนัของอนุชนเป็นหลกั บทเรียนทุกบทจึงพยายามจดัใหเ้หมาะสมกบัความคิด ความรู้ ความ
เขา้ใจ และวยัของอนุชน นอกจากนั้นยงัเหมาะสมส าหรับคนทุกรุ่นทุกวยัอีกดว้ย ผูศึ้กษาสามารถน าส่ิง
ต่าง ๆ ในบทเรียนไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัของตนได ้

ส าหรับครูผูใ้ชคู้่มือเล่มน้ี อยากจะขอแนะน าวา่ ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งสอนตามบทเรียน หรือ
ค าอธิบายทุกอยา่งท่ีใหไ้วเ้สมอไป จงใชห้นงัสือเล่มน้ีเป็นเพียงส่วนประกอบหรือท่ีปรึกษาเท่านั้น ทางท่ี
ดีท่ีสุด ครูควรศึกษาขอ้พระธรรมท่ีจะสอนโดยตนเองเสียก่อน (ก่อนท่ีจะอ่านจากคู่มือ) เพราะท่านอาจ
ไดค้วามคิดและค าสอนท่ีดี โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเหมาะสมยิง่กวา่ท่ีใหไ้วใ้นคู่มือ
ครูก็ได ้

ขอพระเจา้ทรงอวยพรแก่ทุกท่านท่ีใชคู้่มือเล่มน้ี 
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บทเรียนที่ 1 มค่ีายิ่งกว่าทองค า 

1 เปโตร.1:1-12 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 1:1-4,6-8 

1 เปโตรผูเ้ป็นอตัรสาวกของพระเยซูคริสต ์ ฝากจดหมายมายงัคนเหล่านั้น ซ่ึงพระเจา้ไดท้รง
เลือกไว ้ ท่ีกระจดักระจายไปอยูม่ณฑลปนโต มณฑลฆะลาเตีย มณฑลกปัปะโดเกีย มณฑลอาเซียและ
มณฑลบิตุเนีย 2 ซ่ึงทรงเลือกไวแ้ลว้ตามท่ีพระบิดาเจา้ไดท้รงล่วงรู้ไวก่้อน โดยพระวญิญาณไดท้รง
ช าระใหบ้งัเกิดความนบนอนเช่ือฟัง และใหรั้บการประพรมดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ขอให้
พระองคแ์ละสันติสุข บงัเกิดทวคูีณแก่ท่านทั้งหลายเถิด 

3 จงสรรเสริญพระเจา้ คือพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจา้ของเรา ผูไ้ดท้รงพระมหากรุณาแก่เรา 
โปรดใหเ้ราบงัเกิดใหม่ ให้มีความหวงัใจอนัมีชีวติอยู ่ โดยทรงบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นข้ึนมาจาก
ตายแลว้ 4 คือไดโ้ปรดให้รับมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า อนัปราศจากมลทิน และท่ีจะหาร่วงโรยไปไม่ ซ่ึง
ทรงเตรียมไวใ้นเมืองสวรรคส์ าหรับท่านทั้งหลาย 6 ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายมีใจช่ืนชมยนิดีมาก 
ถึงแมว้า่เด๋ียวน้ีจ าเป็นท่านจะตอ้งทนยากล าบากสักหน่อยหน่ึงดว้ยการทดลองต่าง ๆ 7 เพื่อการทดลองดู
ความเช่ือของท่าน ท่ีประเสริฐยิง่กวา่ทองค าท่ีตอ้งเสียไปถึงแมท้องค านั้นลองดว้ยไฟแลว้ จะไดเ้หตุให้
เกิดความสรรเสริญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาปรากฏ 8 คือพระองคท่ี์ท่าน
ทั้งหลายยงัไม่ไดเ้ห็น แต่ท่านยงัรักพระองคอ์ยู ่แมท้่านไม่เห็นพระองคเ์ด๋ียวน้ี แต่โดยความเช่ือท่านยงัมิ
ใจยนิดีมาก ดว้ยความยนิดีอนัเหลือลน้ และประกอบดว้ยสง่าราศี 

ถา้หากเงินและทองค าสามารถแลกเปล่ียนความสุขความยนิดีได ้ คนท่ีมีอ านาจ มีช่ือเสียงหลาย
คนคงไม่ตอ้งท าลายชีวติของตนเองเพื่อปลดเปล้ืองความทุกขร์ะทมในใจ 

ถา้ความสุขความยนิดีข้ึนอยูก่บัทรัพยสิ์นเงินทอง คนยากจนทัว่โลกก็ตอ้งผดิหวงั 
แต่ความสุขความยนิดีท่ีแทจ้ริง เป็นของประทานของพระเจา้ทุกคนท่ีไดรั้บความรอดแลว้ใน

พระเยซูคริสต ์จึงสามารถมีความสุขความยินดีได ้

ข้อท่องจ า 

“ในความรอดนั้น ท่านทั้งหลายมีใจช่ืนชมยนิดีมากมายถึงแมว้า่เด๋ียวน้ี จ  าเป็นท่านจะตอ้งทน
ยากล าบากสกัหน่อยหน่ึงดว้ยการทดลองต่าง ๆ” 1 เปโตร 1:6 
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ค าถาม 

1. ใครเป็นผูเ้ขียนพระธรรมเปโตร? 
................................................................................................................................................ 
2. ผูเ้ขียนไดเ้ขียนจดหมายฉบบัน้ีถึงใคร? 
................................................................................................................................................. 
3. เหตุใดผูเ้ขียนจึงเขียนจดหมายฉบบัน้ี? 
................................................................................................................................................. 
4. อะไรมีค่ายิง่กวา่ทองค า? บอกมา 3 อยา่ง 
................................................................................................................................................. 
5. เหตุใดจึงกล่าววา่ การทดลองความเช่ือนั้น ประเสริฐยิง่กวา่ทองค า? 
................................................................................................................................................. 

ข้อสอนใจ 

1. คริสเตียนทุกคนท่ีไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่แลว้ เป็นผูท่ี้พระเจา้ “ทรงเลือกสรรไว”้ 
2. การท่ีพระเจา้ทรงเลือกมนุษยใ์หเ้ป็นบุตรของพระองค ์ มิใช่เพราะมนุษยดี์วิเศษประการใด 

แต่เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ทั้งส้ิน 
3. ถา้หวงัมนุษยม์าก อาจผดิหวงัมาก แต่ถา้หวงัพระเจา้มากก็จะสมหวงัมาก 
4. คริสเตียนไม่อิจฉา ผูท่ี้ร ่ ารวยกวา่ตน เพราะทราบวา่ ความร ่ ารวยในโลกเป็นเพียงชัว่คราว

เท่านั้น ผูท่ี้ร ่ ารวยท่ีแทจ้ริงคือคริสเตียนทุกคน เพราะรับมรดกอนัมิรู้เป่ือยเน่าในแผน่ดินสวรรค ์
5. คริสเตียนไม่ควรหลีกเล่ียงการถูกทดลอง แต่จงทูลขอพระเจา้ให้ตนสามารถชนะการทดลอง 

เพราะการทดลองดูความเช่ือนั้นมีค่ายิง่กวา่ทองค า 
 
 
 

 
 
 

ใครบ้าง? 
สามารถด าเนินชีวติท่ี 

บริสุทธ์ิในโลกอนัชัว่ชา้น้ี? 
ขออ่าน 1 เปโตร 1:15-25 

น าเพื่อนมาดว้ยในอาทิตยห์นา้ 
ท่านจะไดรั้บพระพร 
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บทเรียนที่ 2 ชีวติที่บริสุทธ์ิ 

1 เปโตร.1:13-25 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 1:15-19, 22-24 

15 พระองคไ์ดท้รงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธ์ิฉนัใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิ ใน
บรรดาการประพฤติทุกอยา่งดว้ยฉนันั้น 16 เพราะวา่มีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์ิ 
เพราะเราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 17 และถา้ท่านอธิษฐานขออยา่งท่ีขอพระบิดา ผูไ้ดท้รงพิพากษาตามการ
ประพฤติของทุกคน และหาไดท้รงเห็นแก่หนา้คนใดไม่เลย เวลาท่านทั้งหลายอาศยัอยูใ่นโลกน้ีจง
ประพฤติดว้ยความเกรงกลวั 18 โดยไม่รู้วา่ไดท้รงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติตามความโง่ ซ่ึง
ท่านไดเ้รียนมาจากบรรพบุรุษนั้น 19 ดว้ยส่ิงท่ีจะเป่ือยเน่าไปคือเงินและทอง แต่ทรงไถ่ดว้ยโลหิตอนัมี
ราคามาก คือพระโลหิตของพระคริสต ์เหมือนเลือดของลูกแกะ ท่ีปราศจากพิการและด่างพร้อย 

22 โดยเหตุท่ีท่านทั้งหลาย ไดช้ าระจิตใจของตนแลว้ ดว้ยเช่ือฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่
นอ้งดว้ยความรักอนัแท ้ ท่านทั้งหลายจงรักซ่ึงกนัและกนัเป็นอนัมาก ดว้ยน ้าใสใจจริง 23 ดว้ยวา่ท่าน
ทั้งหลายไดบ้งัเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชท่ีจะเป่ือยเน่าเสีย แต่จากพืชอนัไม่รู้เป่ือยเน่า คือดว้ยพระค าของ
พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละทรงด ารงอยูเ่ป็นนิตย ์24 เพราะวา่บรรดาเน้ือหนงัเป็นเหมือนตน้หญา้ และ
บรรดาสง่าราศีของมนุษยเ์ป็นเหมือนดอกหญา้ ตน้หญา้นั้นก็เห่ียวแหง้ไป และดอกของมนัก็ร่วงโรยเสีย
ไป แต่วา่พระค าของพระเจา้ด ารงอยูเ่ป็นนิตย ์

ชายคนหน่ึงถามเพื่อนของเขา ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศเผยแพร่ประจ าอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารวา่ “คุณไม่
รู้สึกล าบากหรือ ท่ีตอ้งใชชี้วิตอยา่งคนยากจน กินกลางดินนอนกลางทรายร่วมกบัชาวชนบทเหล่านั้น” 
ผูป้ระกาศตอบวา่ “ตรงกนัขา้ม ผมกลบัรู้สึกมีความสุขความยนิดี ท่ีไดร่้วมทุกขสุ์ขกบัพี่นอ้งในพระ
คริสตเ์หล่านั้น และมีโอกาสไดรั้บใชพ้ระเจา้ น าวญิญาณอ่ืน ๆ มาเช่ือพระองค”์ ชายคนนั้นพดูต่อไปวา่ 
“ชีวติของคนเหล่านั้นไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รูปร่างหนา้ตาก็ไม่น่ารัก คุณไม่รู้สึกอึดอดัใจบา้ง
หรือ” ผูป้ระกาศตอบวา่ “เม่ือมีความรักของพระเจา้อยูใ่นจิตใจของผม ผมไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย ผม
สามารถอยูร่่วมกบัเขาไดด้ว้ยความรักท่ีแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งฝืนใจหรืออึดอดัใจและเขาเหล่านั้นก็รักผม
มาก เช่นเดียวกบัท่ีผมรักเขา” ชายคนนั้นถามอีกวา่ “คุณมีเคล็ดลบัอะไรบา้ง ท่ีจะรักคนเหล่านั้นดว้ยน ้า
ใสใจจริง” ผูป้ระกาศอธิบายวา่ “ประการแรก เราตอ้งมีความรักของพระเจา้อยูใ่นจิตใจของเราก่อน 
ประการท่ีสอง นึกถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา จิตใจของเราทุกคนสกปรกโสมม น่าเกลียดน่าชงัยิง่ 
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พระเจา้ยงัทรงรักเราได ้ ความจริงคนเหล่าน้ีมีจิตใจสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้และต่อมนุษย ์ ผมจะไม่รักเขาได้
อยา่งไร” 

ข้อท่องจ า 

“โดยเหตุท่ีท่านทั้งหลายไดช้ าระจิตใจของตนแลว้ ดว้ยเช่ือฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่นอ้ง
ดว้ยความรักอนัแท ้ท่านทั้งหลายจงรักซ่ึงกนัและกนัเป็นอนัมาก ดว้ยน ้าใสใจจริง” 1 เปโตร 1:22 

ค าถาม 

1. เหตุใดพระเจา้จึงทรงตอ้งการใหเ้ราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ? 
................................................................................................................................................. 
2. คนในสมยัก่อนเม่ือท าบาป สามารถรับการช าระใหบ้ริสุทธ์ิไดโ้ดยวธีิใด? 
............................................................................................................................................... 
3. เราสามารถเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร? 
.............................................................................................................................................. 
4. คนบริสุทธ์ิต่างกบัคนบาปอยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
5. คนบริสุทธ์ิมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 
.............................................................................................................................................. 

ข้อสอนใจ 

1. ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการจากคริสเตียนทุกคน คือชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ 
2. ชีวติท่ีบริสุทธ์ิ หมายถึงชีวติท่ีท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้มีการประพฤติแตกต่างจาก

ชาวโลก 
3. พระเจา้ทรงฟังและตอบค าอธิษฐานของผูช้อบธรรม เม่ือท่านอธิษฐาน จงส ารวจตวัของท่าน

ใหดี้วา่ มีขอ้บกพร่องส่ิงหน่ึงส่ิงใดในชีวติประจ าวนัของท่าน ซ่ึงเป็นส่ิงขดัขวางต่อการอธิษฐานหรือไม่ 
จงทูลขอพระองคช์ าระจิตใจของท่านใหบ้ริสุทธ์ิเสียก่อน เพื่อค าอธิษฐานของท่านจะเป็นท่ีพอพระทยั
พระองค ์

4. ท่านสามารถรักษาความบริสุทธ์ิอยูไ่ดต้ลอดไป หากท่านเช่ือฟังพระเจา้ นึกถึงพระค าของ
พระองคเ์สมอ 

5. พระเจา้ทรงพิพากษาการประพฤติของคริสเตียนดว้ย 
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พระเจ้าทรงเป็นห่วง 
ในความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรา 
เช่นเดียวกบับิดามารดา เป็นห่วง 
ความเจริญฝ่ายร่างกายของบุตร 
ขออ่าน 1 เปโตร 2:1-10 
กลบัมาปรึกษาหารือเร่ืองน้ีใหอ้าทิตยห์นา้ 
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บทเรียนที่ 3 ความเจริญเติบโตของคริสเตียน 

1 เปโตร.2:1-10 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 2:1, 2, 4, 5, 9,10 

1 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชัว่ร้าย การอุบายต่าง ๆ การหนา้ซ่ือใจคด ใจริษยา และ
ค าพดูส่อเสียดเสียใหห้มด 2 ดัง่ทารกท่ีบงัเกิดใหม่ ท่านทั้งหลายจงปรารถนาท่ีจะไดน้ ้านมท่ีสมกบัฝ่าย
วญิญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดว้ฒันาข้ึนไปสู่ความรอดดว้ยน ้านมนั้น 

4 ท่านก าลงัมาหาพระองคน์ั้น เหมือนมาถึงศิลาอนัมีชีวิตอยู ่ศิลานั้นมนุษยป์ฏิเสธ ไม่รับไวแ้ลว้
ก็จริง แต่วา่ตามพระด าริของพระเจา้ เป็นท่ีทรงเลือกไวแ้ละเป็นศิลาเลิศ 5 ท่านทั้งหลายก็ดุจหินท่ีมีชีวติ
อยู ่ ก  าลงัถูกก่อข้ึนเป็นวหิารสมกบัวญิญาณจิตเป็นพวกปุโรหิตบริสุทธ์ิ เพื่อถวายสักการบูชาสมกบั
วญิญาณจิตซ่ึงเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ โดยพระเยซูคริสต์ 

9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นตระกลูท่ีทรงเลือกไว ้ เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประเทศอนับริสุทธ์ิ 
เป็นพลไพร่ของพระเจา้เอง เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ าแดงพระบารมีคุณของพระองค ์ ผูไ้ดท้รงเรียกท่าน
ทั้งหลาย ใหอ้อกจากความมืด เขา้ในสวา่ง อนัมหศัจรรยข์องพระองค ์ 10 เม่ือก่อนท่านทั้งหลายหาเป็น
พลไพร่ไม่ แต่บดัน้ีท่านเป็นพลไพร่ของพระเจา้แลว้ คราวก่อนท่านทั้งหลายหาไดรั้บพระกรุณาไม่ แต่
เด๋ียวน้ีท่านไดรั้บพระกรุณาแลว้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดก้ล่าวถึงอาหารฝ่ายวิญญาณจิตสองชนิดคือ อาหารชนิดอ่อน (น ้านม) 
และอาหารชนิดแขง็ (เน้ือ) (ดู ฮีบรู.5:12-14) 

มีผูอ้ธิบายวา่ นมเป็นอาหารท่ียอ่ยง่าย เปรียบเหมือนค าเทศนาซ่ึงผูเ้ทศน์ไดจ้  าแนกแจกแจงขอ้
ลบัลึกต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ ไวเ้รียบร้อยแลว้ เม่ือผูฟั้ง ฟังเทศนา จึงสามารถเขา้ใจไดง่้าย ส่วนการ
รับประทานเน้ือหมายถึง การอ่านพระคมัภีร์ เน้ือเป็นอาหารแขง็ผูรั้บประทานตอ้งเค้ียวใหล้ะเอียด
ก่อนท่ีจะกลืนได ้ เปรียบเหมือนการอ่านพระคมัภีร์ ผูอ่้านตอ้งพินิจพิเคราะห์ดว้ยตวัเอง ถึงความหมาย
ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ ซ่ึงบางคร้ังเป็นการยากแก่การเขา้ใจ การอ่านพระค าของพระเจา้ดว้ยตวัเอง จึง
เขา้ใจยากกวา่การฟังเทศน์ 

แต่ผูท่ี้เจริญเติบโตแลว้ รับประทานน ้านมอยา่งเดียวยอ่มไม่พอ ตอ้งรับประทานเน้ือดว้ย 
หมายถึงคริสเตียนทุกคนนอกจากตอ้งฟังเทศน์แลว้ ยงัตอ้งอ่านพระค าของพระเจา้เสมอ จึงจะช่วยให้
เจริญเติบโตและแขง็แรงฝ่ายวญิญาณจิต 
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ข้อท่องจ า 

“ท่านทั้งหลาย จงปรารถนาท่ีจะไดน้ ้านม ท่ีสมกบัฝ่ายวญิญาณ และปราศจากอุบาย เพื่อท่าน
ทั้งหลายจะไดว้ฒันาข้ึนไปสู่ความรอดดว้ยน ้านมนั้น” 1 เปโตร 2:2 

ค าถาม 

1. “เช้ือโรค” ท่ีกล่าวถึงในบทน้ี หมายถึงอะไร? 
.................................................................................................................................................. 
2. ท่านจะเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิตไดอ้ยา่งไร? 
.................................................................................................................................................. 
3. พระคริสตธรรมคมัภีร์มีประโยชน์อะไรส าหรับเรา? 
.................................................................................................................................................. 
4. คริสเตียนท่ีเจริญเติบโตฝ่ายวญิญาณจิตแลว้ เป็นคนเช่นใด? 
................................................................................................................................................... 
5. อะไรเป็นเหตุขดัขวางความเจริญเติบโต ฝ่ายวิญญาณจิตของคริสเตียน? 
................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. บิดามารดาของท่านตอ้งการเห็นท่านเจริญเติบโต พระบิดาบนสวรรค ์ ก็ตอ้งการเห็นท่าน
เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิตเช่นกนั 

2. การ “ด่ืมน ้านม” หมายถึงการอ่านพระค าของพระเจา้ ท่านจะเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต
ไม่ได ้หากท่านไม่รับประทานอาหารฝ่ายวญิญาณจิต 

3. คริสเตียนท่ีเจริญแลว้ นอกจากอธิษฐานเผื่อตวัเอง ยงัอธิษฐานเผื่อผูอ่ื้นดว้ย 
4. การถวายตวัแก่พระเจา้ มิไดห้มายถึงการถวยตวัเป็นนกัเทศน์เสมอไป แต่เป็นการถวายชีวติ

จิตใจให้อยูใ่นการดูแล และการทรงน าของพระเจา้ทุกอยา่ง หมายความวา่เม่ือถวายตวัแก่พระเจา้แลว้ 
เราจะไม่ท าตามใจปรารถนาของตวัเราเองอีกต่อไป แต่จะท าทุกอยา่งตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 
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ท่านเคยมีข้อข้องใจไหม? 
คริสเตียนควรประพฤติตน 
อยา่งไรในสังคม 
ขอใหอ่้าน 1 เปโตร 2:11-25 
เตรียมตวัไว ้
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บทเรียนที่ 4 คริสเตียนกบัสังคม 

1 เปโตร.2:11-25 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 2:11-19, 21 

11 ดูก่อนพวกท่ีรัก ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลาย เหมือนท่านเป็นแขกเมือง และเป็น
นกัท่องเท่ียวแสวงผล ใหท้่านอดกลั้นจากความปรารถนาในเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นขา้ศึกต่อวญิญาณจิต 12 จง
ใหก้ารประพฤติของท่านทั้งหลาย เป็นท่ีน่านบัถือท่ามกลางคนต่างประเทศนั้น เพื่อวา่ในขอ้ท่ีเขาติเตียน
ท่านวา่เป็นคนชัว่นั้น เม่ือเขาเห็นการดีของท่านแลว้ เขาจะไดส้รรเสริญพระเจา้ ในวนัซ่ึงพระองคจ์ะ
ทรงเยีย่มเยยีนเขา 

13 ท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบงัคบับญัชา ท่ีมนุษยต์ั้งไวทุ้กอยา่งเพราะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ จะเป็นมหากษตัริยผ์ูมี้อ  านาจยิง่ก็ดี 14 หรือจะเป็นเจา้เมือง ผูถื้อรับสั่งมาแต่มหากษตัริยน์ั้นก็ดี เพื่อ
จะลงโทษแก่ผูท่ี้กระท าชัว่ และยกยอ่งคนท่ีประพฤติดี 15 เพราะวา่น ้าพระทยัของพระเจา้ ก็คือใหท้่าน
ทั้งหลายระงบัความโง่ของคนโฉดเขลา ใหส้งบเสียดว้ยการประพฤติดี 16 จงเป็นเหมือนคนท่ีมีเสรีภาพ 
แต่ท่านอยา่ใชเ้สรีภาพนั้นให้เป็นท่ีปกปิดความชัว่ไว ้ แต่จงใชเ้หมือนเป็นทาสของพระเจา้ 17 จงให้
เกียรติยศแก่คนทั้งปวง จงรักพวกพี่นอ้งจงเกรงกลวัพระเจา้ จงนบัถือพระมหากษตัริย ์

18 ท่านทั้งหลายท่ีเป็นคนรับใชน้ั้น จงฟังค าของนายดว้ยใจเกรงกลวัทุกอยา่ง ไม่ใช่นายท่ีเป็น
คนใจดีใจอ่อนเท่านั้น แต่ทั้งนายท่ีเป็นคนทุจริตดว้ย 19 ดว้ยวา่ถา้คนใดมีใจเห็นแก่พระเจา้ยอมทนทุกข์
เพราะการข่มเหงโดยไม่มีเหตุ 21 ดว้ยวา่ท่านทั้งหลายถูกทรงเรียกไวส้ าหรับเหตุการณ์นั้น เพราะวา่พระ
คริสตไ์ดท้รงรักทนทุกขท์รมานเพื่อท่านทั้งหลาย ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ท่าน 

คร้ังหน่ึงมีการพฒันาถนนในต าบลของนายขาว ก านนัสั่งใหช้ายหนุ่มทุกคน ช่วยท าถนนจาก
หมู่บา้นของตนไปสู่อีกหมู่บา้นหน่ึง เพื่อนของนายขาวช่ือนายทองดี บอกนายขาววา่ “พวกเราอยา่ไป
เลย ตอ้งขดุดินกลางแดด ล าบากเปล่า ๆ โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งตอบแทน คนมากมายเช่นน้ี ก านนัไม่รู้
หรอก วา่ใครไม่ไปบา้ง” นายขาวตอบวา่ “ผมท าอยา่งนั้นไม่ได ้ เพราะผมเป็นคริสเตียน ผมตอ้งสัตยซ่ื์อ
ต่อหนา้ท่ีทุกอยา่ง เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่คนอ่ืน และเพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ผมไม่อยากให้
ไดย้นิคนอ่ืนพดูวา่ คริสเตียนข้ีเกียจ ท่ีผมไม่ท าเช่นน้ีไม่ใช่เพราะกลวัอ านาจคนอ่ืน แต่เห็นแก่พระเจา้” 
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ข้อท่องจ า 

ท่านทั้งหลาย จงยอมฟังค าบงัคบับญัชา ท่ีมนุษยต์ั้งไวทุ้กอยา่ง เพราะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 1 
เปโตร 2:13 

ค าถาม 

1. ท าไมจึงกล่าววา่ ชีวติมนุษยเ์ปรียบเหมือนนกัท่องเท่ียว? 
..................................................................................................................................................... 
2. ท่านมีหลกัพิจารณาไดอ้ยา่งไรวา่ ส่ิงใดบา้งท่ีคริสเตียนไม่ควรกระท า? 
..................................................................................................................................................... 
3. พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนใหค้ริสเตียนปฏิบติัตนอยา่งไร ต่อพระมหากษตัริย ์ ผูน้  าของ

ประเทศ ผูอ้าวโุสกวา่ และผูมี้ต  าแหน่งสูงกวา่? 
..................................................................................................................................................... 
4. ขอ้ 18 กล่าววา่ “ตอ้งฟังค าของนายดว้ยใจเกรงกลวัทุกอยา่ง” ถา้นายสั่งวา่ “จงไปขโมยไก่ตวั

หน่ึงมาใหฉ้นั” ท่านจะปฏิบติัตามหรือไม่? เพราะเหตุใด? 
.................................................................................................................................................... 
5. ใครเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด ในเร่ืองการอดทนและการเช่ือฟัง? 
................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. คริสเตียนไม่ใช่เป็นผูท่ี้ตดัขาดจากสังคม แต่เป็นผูท่ี้คลุกคลีกบัสังคมเสมอเพื่อน าข่าวแห่ง
ความรอดไปบอกใหเ้ขาทราบ และช่วยใหเ้ขารู้จกัพระเยซูคริสต ์

2. คริสเตียนทุกคนเป็นผูแ้ทนของพระเยซูคริสตใ์นโลกน้ี จึงตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบั
ถือของคนอ่ืน เพื่อจะเป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ 

3. พระเจา้เป็นผูท่ี้มีอ านาจมากท่ีสุดในชีวติคริสเตียน ค าสั่งใดก็ตามท่ีขดัน ้าพระทยัพระเจา้ คริส
เตียนไม่ควรเช่ือและปฏิบติัตาม 

4. ค  าสอน ค าตกัเตือน และค าสั่งใด ๆ จากผูใ้หญ่ ไม่วา่จะผดิหรือถูกก็ตาม ในฐานะท่ีเราเป็น
ผูน้อ้ย เราตอ้งรับฟังค าพดู เหล่านั้นทุกอยา่งดว้ยใจเคารพเกรงกลวั หากส่ิงท่ีสั่งใหก้ระท าไม่ถูกตามน ้า
พระทยัของพระเจา้ จงอธิบายดว้ยใจเกรงกลวั เพราะการท่ีเขาสั่งนั้น บางคร้ังเขาอาจไม่ทราบวา่ส่ิงนั้น
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เป็นท่ีหา้มในหมู่คริสเตียน แต่ถา้ค าสั่งของท่านไม่ขดัต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้แมย้ากล าบากสักปานใด 
จงปฏิบติัตามเพื่อเห็นแก่พระเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านรู้จักไหม? 
วธีิชนะจิตใจของคนอ่ืน 
ในอาทิตยห์นา้เราจะศึกษาบทเรียนน้ีจาก 
พระธรรมเปโตรฉบบัตน้ บทท่ี 3 
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บทเรียนที่ 5 วธีิชนะจิตใจของคนอืน่ 

1 เปโตร บทที ่3 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 3:1,3,4,7-9,13,22 

1 ฝ่ายท่านทั้งหลายท่ีเป็นภรรยา จงยอมฟังค าสามีของตนเช่นเดียวกนั เพื่อวา่ถา้สามีคนใดไม่
เช่ือฟังพระค าของพระเจา้ กิริยาการประพฤติของภรรยา ก็จะไดเ้ป็นท่ีชกัน าเขามา นอกจากพระค าของ
พระเจา้นั้น 3 การประดบักายของภรรยานั้น อยา่ใหเ้ป็นอยา่งภายนอก คือถกัผมเกลา้มวย และใส่ปัก
เคร่ืองทองค า และนุ่งห่มเส้ือผา้สวยงาม 4 แต่จงใหเ้ป็นอยา่งท่ีซ่อนไวใ้นใจ เป็นเคร่ืองประดบัซ่ึงไม่รู้
เป่ือยไป คือจิตใจอ่อนสุภาพและสงบเสง่ียม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากจ าเพาะพระเนตรพระเจา้ 7 ฝ่ายท่าน
ทั้งหลายท่ีเป็นสามีก็เหมือนกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยาโดยใชค้วามรู้ จงให้เกียรติยศแก่ภรรยาเหมือนหน่ึง
เป็นภาชนะท่ีอ่อนแอกวา่ และเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวติดว้ยกนั เพื่อจะไดไ้ม่มีส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดขดัขวางค าอธิษฐานของท่าน 

8 ในท่ีสุดท่านทั้งหลายจงเป็นใจเดียวกนั มีใจเมตตาซ่ึงกนัและกนั จงรักใคร่กนัดุจพี่นอ้ง จงมี
ใจเอน็ดูและอ่อนสุภาพ 9 อยา่กระท าการร้ายตอบแทนการร้าย อยา่ด่าตอบแทนค าด่า แต่จงอวยพรแก่เขา
ต่างหาก ดว้ยวา่ไดท้รงเรียกท่านเพราะเหตุนั้น เพื่อท่านจะไดรั้บพระพรเป็นมรดก 

13 ถา้ท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติการดี ใครผูใ้ดจะท าร้ายแก่ท่านได ้22 พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้ใน
สวรรคแ์ลว้ และสถิตอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ พวกทูตสวรรค ์ และผูมี้อ  านาจและผูมี้ฤทธ์ิเดช
ทั้งหลาย ทรงมอบไวใ้ห้อยูใ่ตอ้  านาจของพระองคแ์ลว้ 

เยาวชนคนหน่ึงถามอาจารยว์า่ “อาจารยค์รับ ขอ้พระธรรมท่ีวา่ ถา้ใครตบแกม้ขวาของท่าน จง
หนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาตบดว้ย หมายความวา่กระไรครับ” อาจารยต์อบวา่ “หมายความวา่อยา่ท าร้ายตอบ
แทนการร้าย แต่จงตอบแทนการร้ายดว้ยการดี” พร้อมกนันั้น อาจารยก์็ไดเ้ล่าประสบการณ์ใหฟั้งวา่ 
“เม่ือฉนัยงัไม่เป็นคริสเตียน ฉนัเป็นคนเจา้อารมณ์มาก ชอบหาเร่ืองทะเลาะววิาทกบัพี่นอ้งบ่อย ๆ และ
ฉนัเกลียดพวกคริสเตียนมากท่ีสุด วนัหน่ึงนอ้งชายมาบอกฉนัวา่ เขาตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้
รอดแลว้ ฉนัไม่พอใจมาก บอกวา่ “เขาก าลงัเป็นเด็กชัว่ ทรยศต่อวงศต์ระกลูของเรา” แปลกเหลือเกิน
โดยปกติแลว้ นอ้งชายคนน้ีชอบเถียงมาก แต่คร้ังน้ีเขาไม่ไดเ้ถียงเลยฉนัพยายามแกลง้ย ัว่เขาหลายคร้ัง 
เขาก็สามารถระงบัจิตใจไวไ้ด ้ คร้ังหน่ึงฉนัไปเล่นการพนนั และแพย้บัเยนิกลบัมา ขณะท่ีนอนก่าย
หนา้ผากอยูใ่นห้องไดย้นินอ้งร้องเพลงคริสเตียน ดว้ยอารมณ์โมโหประกอบกบัเกลียดคริสเตียนอยูแ่ลว้ 



 16 

จึงลุกข้ึนวิง่ออกไปหานอ้งชาย ตบหนา้เขาเตม็แรงจนเขาลม้ลงพร้อมกบัพดูวา่ “บอกก่ีคร้ังแลว้วา่อยา่
ร้องเพลงคริสเตียน” เม่ือนอ้งชายเงยหนา้ข้ึน ฉนัก็ตกใจเห็นเลือดไหลออกทางปากของเขา ฉนัส านึกตวั
ได ้ รีบกม้ลงพยงุเขาลุกข้ึน แต่ฉนัตอ้งแปลกใจอีกคร้ังหน่ึง แทนท่ีเขาจะโกรธ เขากลบัพดูดว้ยใบหนา้
ยิม้แยม้วา่ “ไม่เป็นไรหรอกพี่ ถา้การเจบ็ของผมสามารถช่วยใหพ้ี่สบายใจได ้ ผมจะยนิดีใหพ้ี่ตบอีกคร้ัง
หน่ึง” ฉนัรู้สึกละอายใจตนเองมากและเร่ิมส านึกตวัวา่เป็นคนชัว่ นอ้งเป็นคนดี ฉนัก็เร่ิมสนใจใน
ศาสนาคริสตต์ั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา เม่ือนอ้งชายชวนไปโบสถ ์ ฉนัก็ไม่ปฏิเสธ ความดีของนอ้งชายก็
เป็นส่วนหน่ึง ท่ีช่วยใหฉ้นัเช่ือและตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด” 

ข้อท่องจ า 

“อยา่กระท าร้ายตอบแทนการร้าย อยา่ด่าตอบแทนค าด่า แต่จงอวยพรแก่เขาต่างหาก” 1 เปโตร 
3:9 

ค าถาม 

1. คริสเตียนควรแต่งงานกบัผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนหรือไม่? เพราะ เหตุใด? จงอา้งขอ้พระคมัภีร์
ดว้ย? 

................................................................................................................................................. 
2. นอกจากค าพดูแลว้ มีส่ิงใดบา้งในชีวติคริสเตียน ท่ีสามารถชกัจูงใจใหค้นอ่ืนเป็นคริสเตียน 

(บอกมา 4-5 อยา่ง) 
................................................................................................................................................ 
3. เคร่ืองประดบัสองอยา่ง ท่ีมีค่ามากยิง่กวา่เพชรนิลจินดา คืออะไร? 
................................................................................................................................................. 
4. คริสเตียนไม่ควรแต่งกายแบบใด? 
.................................................................................................................................................. 
5. ท่านตอ้งมีความกลา้ในการกระท าอะไรบา้ง บอกมา 4-5 อยา่ง? 
.................................................................................................................................................. 

ข้อสอนใจ 

1. ครอบครัวคริสเตียนท่ีเต็มไปดว้ยความรัก ความกลมเกลียวกนัยอ่มเป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่
พระเจา้ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือ 
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2. การประพฤติมีเสียงดงักวา่ค าพดู บางคร้ังการพดู การเตือนอาจไม่เกิดผล แต่การประพฤติท่ีดี
ของท่านอาจดลใจ ใหเ้ขาเห็นความรัก และฤทธ์ิอ านาจอนัใหญ่ยิง่ของพระเยซูคริสต ์

3. เสน่ห์แทจ้ริงเป็นส่ิงซ่ึงเกิดจากภายในของจิตใจ มิใช่เกิดจากการเสริมแต่งจากภายนอก 
4. คริสเตียนไม่วา่จะกิน จะด่ืม จะท าอะไรก็ตาม ตอ้งเป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ 
5. การท าดียอ่มไดผ้ลตอบแทนท่ีดีเสมอ แมอ้าจไม่ไดรั้บในโลกน้ีแต่จะไดรั้บจากพระเจา้อยา่ง

แน่นอน เหตุฉะนั้นจงมีความกลา้ในการประพฤติดี 
 
 
 
 
 
 
 

ท าได้อย่างไร? 
“ชนะจิตใจของตนเอง” 
อ่าน 1 เปโตร 4:1-11 
กลบัมาฟังในอาทิตยห์นา้ 
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บทเรียนที่ 6 วธีิชนะจิตใจของตนเอง 

1 เปโตร.4:1-11 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 4:1,2,7-11 

1 ฉะนั้นโดยเหตุท่ีพระคริสต ์ ไดท้รงทนทุกขท์รมานในเน้ือหนงัแลว้ ท่านทั้งหลายก็จงมี
ความคิดอยา่งเดียวกนัไว ้ เป็นเคร่ืองอาวธุดว้ย เพราะวา่ผูใ้ดท่ีไดท้นทุกขท์รมานในเน้ือหนงั ก็หยดุจาก
การผดิแลว้ 2 เพื่อจะไม่ประกอบชีวติท่ียงัเหลืออยูใ่นเน้ือหนงัตามใจปรารถนาของมนุษย ์ แต่ตาม
พระทยัของพระเจา้ 

7 แต่ส่ิงทั้งปวงใกลจ้ะถึงวาระท่ีสุดแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงส าแดงกิริยาเสง่ียมเจียมตวั 
และจงเฝ้าระวงัในการอธิษฐาน 8 ยิง่กวา่อะไรทั้งหมด ก็จงรักซ่ึงกนัและกนัใหม้ากดว้ยวา่ความรักก็
ปกปิดความผดิไวม้ากหลาย 9 ท่านทั้งหลายจงตอ้นรับเล้ียงดูซ่ึงกนัและกนัโดยไม่บ่น 10 ตามซ่ึงทุกคน
ไดรั้บความสามารถท่ีประทานใหแ้ลว้ ก็ใหเ้จือจานความสามารถนั้นแก่กนัและกนั เหมือนอยา่ง
เจา้หนา้ท่ีอนัดี ส าหรับแจกและส าแดงพระคุณต่าง ๆ ของพระเจา้ 11 ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้
กล่าวตามพระโอวาทของพระเจา้ ถา้คนใดรักการปรนนิบติัก็ใหป้รนนิบติัตามก าลงั ซ่ึงพระเจา้ทรง
โปรดประทานนั้น เพื่อพระเจา้จะไดเ้กียรติยศในทุกส่ิงโดยพระเยซูคริสต ์ สง่าราศีและเดชานุภาพจงมี
แก่พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน 

ค าวา่ “วาระท่ีสุด” ในขอ้ท่ี 7 หมายถึงเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา มีคนนบัถือศาสนาหลาย
ศาสนา เช่ือวา่โลกของเราจะถึงวาระสุดทา้ยในวนัหน่ึงขา้งหนา้ ถึงวนันั้นจะเกิดกลียคุทัว่โลก ความทุกข์
ยากเขญ็จะเกิดข้ึนแก่ทุกคน จะมีไฟบลัลยักลัป์ตกจากฟ้ามาท าลายโลก ซ่ึงตรงกบัค าพยากรณ์ของพระ
เยซูคริสตแ์ต่น่าเสียดายท่ีเขาไม่ทราบวา่ เบ้ืองหลงัเหตุการณ์นั้น องคพ์ระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาพิพากษา
ชาวโลก 

พระเจา้ยงัทรงเตือนใหเ้ราทราบวา่ “วาระท่ีสุดของโลกใกลเ้ขา้มาแลว้” คริสเตียนทุกคนทราบ
เร่ืองน้ี จึงตอ้งระมดัระวงัตวัในการประพฤติ และอธิษฐานทูลขอก าลงัจากพระเจา้ เพื่อสามารถชนะส่ิง
ชัว่ร้ายรอบ ๆ ตวัเรา นอกจากนั้นยงัตอ้งอธิษฐานเผื่อคนอ่ืนท่ียงัไม่รู้จกัพระเยซูคริสต ์ น าพระกิตติคุณ
แห่งความรอดไปบอกใหเ้ขาทราบ เพื่อเขาจะสามารถหลีกพน้จากความทุกขท์รมานในวาระท่ีสุดของ
โลก 
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ข้อท่องจ า 

“แต่ส่ิงทั้งปวงใกลจ้ะถึงวาระท่ีสุดแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงส าแดงกิริยาเสง่ียมเจียมตวั 
และเฝ้าระวงัในการอธิษฐาน” 1 เปโตร 4:7 

ค าถาม 

1. ท่านสามารถชนะจิตใจของตนเอง โดยอาศยัความพยายามของตน แต่ฝ่ายเดียวไดห้รือไม่? 
เพราะเหตุใด? 

................................................................................................................................................... 
2. ท าไมจึงกล่าววา่ พระเยซูคริสตส์ามารถช่วยใหท้่านชนะจิตใจได?้ 
................................................................................................................................................... 
3. การนึกถึงวนัเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ช่วยใหท้่านชนะจิตใจของท่านอยา่งไรบา้ง? 
................................................................................................................................................... 
4. การท่ีท่านอ่อนแอ ไม่สามารถชนะจิตใจของตนเอง อาจเน่ืองจากเหตุใดบา้ง? 
..................................................................................................................................................... 
5. มีวธีิอ่ืนใดบา้ง ท่ีจะช่วยให้ท่านสามารถชนะจิตใจของตวัเอง? 
..................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. ผูใ้ดท่ีไม่สามารถบงัคบัจิตใจของตนได ้ บางคร้ังจะน าความเดือดร้อนอนัใหญ่หลวงมาสู่
ตวัเองและผูอ่ื้น 

2. การขาดความย ั้งคิด เพียงเส้ียววนิาทีเดียว ก็อาจใหโ้ทษถึงกบัท าลายชีวติของตนเองได ้
3. ผูท่ี้มีชีวติใหม่อยา่งแทจ้ริงในพระคริสตแ์ลว้ ไม่ตอ้งพยายามบงัคบัตนไม่ใหก้ระท าชัว่ เพราะ

ชีวติของพระคริสตเ์ป็นชีวิตท่ีบริสุทธ์ ซ่ึงไม่มีความคิดอยากกระท าบาป 
4. ก่อนจะคิดส่ิงใดก็ตาม จนนึกถึงพระเจา้เป็นท่ีหน่ึง คนอ่ืนเป็นท่ีสอง และตวัเองสุดทา้ย ถา้ส่ิง

หน่ึงส่ิงใดท่ีเราจะพดูจะกระท า เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ จะไม่น าความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้นหรือท าให้ผูอ่ื้น
หลงผดิ และตวัเองมีความเช่ือมัน่วา่ถูกตอ้ง ก็จงกระท า 
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เกดิขึน้เพราะเหตุใด? 
ความทุกขล์ าบาก 
ขออ่าน 1 เปโตร 4:12-19 
เตรียมตวัไว ้ก่อนปรึกษากนัถึงหวัขอ้น้ี 
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บทเรียนที่ 7 ความทุกข์ล าบาก 

1 เปโตร 4:12-19 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 4:12-14, 16-19 

12 ดูก่อนเพื่อนท่ีรัก อยา่คิดประหลาดใจ ท่ีท่านตอ้งมีความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสั เป็นท่ีลองใจ
ของท่าน เหมือนหน่ึงวา่เหตุการณ์แปลกประหลาดไดบ้งัเกิดแก่ท่าน 13 แต่วา่ท่านทั้งหลาย จงมีใจยนิดี 
ในการซ่ึงท่านไดมี้ส่วนในความทุกขล์ าบากของพระคริสต ์ เพื่อวา่เม่ือสง่าราศีของพระองคจ์ะปรากฏ 
ท่านทั้งหลายจะไดโ้สมนสัยนิดีเป็นอนัมากดว้ย 14 ถา้ทา่นถูกประมาทหม่ิน เพราะนามของพระคริสต ์
ท่านทั้งหลายก็เป็นสุข ดว้ยวา่พระวญิญาณแห่งสง่าราศี และพระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูก่บัท่าน
ทั้งหลาย 16 แต่ถา้ผูใ้ดถูกการร้ายเพราะมีช่ือวา่เป็นคริสเตียน อยา่ใหค้นนั้นมีความละอาย แต่ใหถ้วาย
เกียรติยศแก่พระเจา้เพราะช่ือนั้น 17 ดว้ยวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีการพิพากษาจะตอ้งเร่ิมตั้งตน้ท่ีจ  าพวกของพระ
เจา้ และถา้ตั้งตน้ท่ีพวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้น ซ่ึงไม่เช่ือฟังกิตติคุณของพระเจา้จะเป็น
อยา่งไร 18 และถา้คนชอบธรรมจะรอดโดยหวดุหวดิ คนประมาท และคนบาปนั้น จะไปอยูท่ี่ไหนกนั 
19 เหตุฉะนั้นใหค้นทั้งหลาย ท่ีทนความทุกขย์ากตามชอบพระทยัพระเจา้ ฝากวิญญาณจิตของตนไว ้กบั
พระองคด์ว้ยความประพฤติท่ีดี เหมือนหน่ึงฝากไวก้บัพระองคผ์ูท้รงสร้างอนัสัตยซ่ื์อ 

กวคีนหน่ึงกล่าววา่ “เม่ือท่านหวัเราะ โลกหวัเราะกบัท่านดว้ย แต่เม่ือท่านร้องไห้ ท่านร้องไห้
คนเดียว” หมายความวา่เม่ือท่านมีความสุขความยนิดี มีเงินใช ้มีฐานะต าแหน่งดีทุกคนก็อยากเป็นเพื่อน
ของท่าน แต่เม่ือท่านอบัจน ตกอยูใ่นความทุกขย์าก เพื่อนเหล่านั้นจะหนีจากท่านไป ท่านจึงตอ้งทน
ทุกขล์ าบากผูเ้ดียว ดว้ยไม่มีใครอยากร่วมทุกขก์บัท่านดว้ย 

เม่ือคริสเตียนตกอยูใ่นความทุกขย์ากล าบาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือประสบการข่มเหง หรือถูก
สบประมาท เพราะพระนามของพระเยซูคริสต ์แมเ้พื่อน จะเป็นคนท่ีท่านรักมากจะหนีจากท่านไป ท่าน
ไม่ตอ้งเสียใจ เพราะท่านไม่ไดรั้บความทุกขล์ าบากเพียงคนเดียว แต่พระเยซูคริสตท์รงรับความล าบาก
ร่วมกบัท่าน การท่ีเขาหม่ินประมาท เขามิไดห้ม่ินประมาทท่านแต่ไดห้ม่ินประมาทพระเยซูคริสต ์
พระองคท์รงเป็นผูพ้ิพากษาเขาและหากท่านอดทนถึงท่ีสุด ท่านก็จะไดรั้บบ าเหน็จอนัใหญ่หลวงใน
แผน่ดินสวรรค ์(มทัธิว.5:10-12) 



 22 

ข้อท่องจ า 

“ถา้ท่านถูกประมาทหม่ิน เพราะพระนามของพระคริสตท์่านทั้งหลายจงเป็นสุข ดว้ยพระ
วญิญาณแห่งสง่าราศี และพระวญิญาณของพระเจา้ สิงสถิตอยูก่บัท่านทั้งหลาย” 1 เปโตร 4:14 

ค าถาม 

1. เหตุใดคริสเตียนจึงตอ้งมีความทุกข?์ 
................................................................................................................................................. 
2. หากท่านไม่กลา้รับพระนามของพระเยซูคริสต ์ท่านจะไดผ้ลตอบแทนอยา่งไรบา้ง? 
................................................................................................................................................... 
3. การประกาศใหค้นอ่ืนทราบวา่ ตนเป็นคริสเตียน ให้โทษหรือประโยชน์แก่ท่านอยา่งไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................... 
4. ความทุกขล์ าบากท่ีเกิดแก่คริสเตียน เตือนใหเ้ราทราบถึงอะไร? 
.................................................................................................................................................... 
5. เม่ือความทุกขล์ าบากเกิดข้ึน ท่านควรจะท าประการใด? 
.................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. คริสเตียนไม่เพียงแต่จะรับพระพรต่าง ๆ จากพระเจา้ฝ่ายเดียวเท่านั้น ควรมีความยนิดีรับ
ความทุกขล์ าบาก เพื่อพระเจา้ดว้ยเพราะความทุกขล์ าบาก นอกจากจะใหบ้ทเรียนต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตแลว้ ยงัเป็นเหตุให้เราไดรั้บพระพรอนัใหญ่หลวงจากพระเจา้ 

2. พระเจา้มิไดท้รงเป็นผูบ้นัดาลความทุกขล์ าบาก ใหเ้กิดแก่ท่านมารเป็นตน้เหตุแห่งความทุกข์
ล าบากทุกอยา่ง แต่พระเจา้ก็ทรงอนุญาตใหค้วามทุกขจ์ากมาร เกิดแก่คริสเตียน เพื่อเป็นเคร่ืองลองใจ
และสั่งสอนเขา 

3. คริสเตียนท่ีแทจ้ริงยอ่มมีความกลา้ และความภูมิใจท่ีจะรับวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดของตน 

4. พระเจา้ทรงเป็นท่ีพึ่งพ  านกั เป็นก าลงั และเป็นผูช่้วยอยา่งใกลชิ้ดท่ีสุดของเรา ในความทุกข์
ยากล าบาก 
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ควรหรือ? 
ท่ีคริสเตียนมี 
ความกระวนกระวาย 
อ่าน 1 เปโตร บทท่ี 5 
เตรียมตวั 
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บทเรียนที่ 8 การแนะน าตักเตือน 

1 เปโตร บทที ่5 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 1 เปโตร 5:2-5, 7-9 

2 จงเล้ียงฝงูแกะของพระเจา้ท่ีอยูท่่ามกลางท่าน เอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ดว้ยขืนใจท า แต่ท าดว้ยเตม็
ใจ ตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ไม่ใช่ดว้ยเห็นแก่ทรัพยส่ิ์งของ อนัเป็นมลทิน แต่ดว้ยใจเล่ือมใส 3 และ
ไม่ใช่เหมือนเป็นเจา้นายท่ีข่มข่ีผูท่ี้อยูใ่ตอ้  านาจแต่เหมือนเป็นแบบอยา่งแก่ฝงูแกะนั้น 4 และเม่ือผูเ้ล้ียง
ใหญ่นั้นจะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับสง่าราศี เป็นมงกุฎท่ีร่วงโรยไม่ไดเ้ลย 5 เหมือนเช่นนั้น
แหละ ท่านทั้งหลายท่ีมีอายอุ่อนกวา่ จงฟังค าของผูป้กครอง อนัท่ีจริงใหค้นทั้งปวงคาดเอวไวด้ว้ยความ
ถ่อมใจ ในการปฏิบติัต่อกนัและกนั ดว้ยวา่พระเจา้ทรงต่อสู้คนเหล่านั้นท่ีถือตวัจองหอง แต่พระองค์
ประทานพระคุณ แก่คนทั้งหลายท่ีถ่อมใจลง 

7 บรรดาความกระวนกระวายของท่าน จงฝากไวก้บัพระองคเ์พราะวา่พระองคย์อ่มทรงระลึก
ถึงและรักษาท่านทั้งหลาย 8 ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนกัแน่น จงระวงัระไวใหดี้ ดว้ยวา่ศตัรูของท่าน
คือมาร ดุจสิงโตค ารามแผดเสียงร้องน่ากลวั ก็เท่ียวเสาะแสวงหาคนท่ีมนัจะกดักินได ้ 9 จงต่อสู้กบัศตัรู
นั้นดว้ยตั้งใจมัน่คงในความเช่ือ โดยรู้อยูว่า่ความยากล าบากอยา่งนั้นก็มีแก่พวกพี่นอ้งทั้งหลายของท่าน 
ท่ีอยูใ่นโลกเช่นเดียวกนั 

ไม่วา่จะเป็นการเรืยนหรือการท างาน สมาธิเป็นส่ิงส าคญัมากเม่ือท่านท่องหนงัสือ หากท่านไม่
มีสมาธิท่ีดี ท่านอาจตอ้งท่องสิบเท่ียวหรือยีสิ่บเท่ียวจึงจะจ าได ้ แต่หากท่านมีสมาธิท่ีดี ท่านอาจจะท่อง
เพียง 2-3 คร้ังเท่านั้น ท่านก็ท่องจ าได ้ มีเหตุหลายประการดว้ยกนัท่ีท าลายสมาธิของท่าน เหตุส าคญั
ประการหน่ึงคือความกระวนกระวายใจ เม่ือท่านมีเร่ืองไม่สบายใจหรือมีเร่ืองตอ้งห่วงหรือกลวัวา่จะท า
ไม่ได ้ ท่านก็ไม่อาจเรียนหรือท างานไดดี้ ทางท่ีจะขจดัความกระวนกระวายใจของท่าน ก็คือ จงมอบ
ความกระวนกระวายนั้นแก่พระเจา้ อธิษฐานทูลขอพระองคใ์นส่ิงท่ีท่านตอ้งการพระองคจ์ะทรง
ช่วยเหลือท่าน ขจดัความกระวนกระวายออกจากจิตใจของท่าน แลว้ท่านก็จะมีสมาธิในการท างาน
ต่อไป 



 25 

ข้อท่องจ า 

“บรรดาความกระวนกระวายของท่าน จงฝากไวก้บัพระองคเ์พราะวา่พระองคย์อ่มทรงระลึกถึง 
และรักษาท่านทั้งหลาย” 1 เปโตร 5:7 

ค าถาม 

1. การแนะน าสั่งสอนคนอ่ืนใหรู้้ถึงเร่ืองพระเจา้ จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการเทศนาเสมอไปหรือไม่? 
.................................................................................................................................................. 
2. อนุชนมีโอกาสดีในการสอนคนอ่ืนอยา่งไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................... 
3. การท่ีจะสอนคนอ่ืนไดผ้ล เราตอ้งมีคุณสมบติัอะไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................... 
4.ท่านสามารถชนะความกระวนกระวายใจไดอ้ยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
5. ผูท่ี้รับใชพ้ระเจา้ ดว้ยความสัตยซ่ื์อ จะไดผ้ลตอบแทนประการใด? 
..................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. มารก าลงัเร่งรีบในการท างานของฉนั คนจ านวนนบัไม่ถว้นก าลงัพินาศ พระเจา้ทรงตอ้งการ
ใหค้ริสเตียนทุกคนต่ืนตวั ในการน าวญิญาณคนอ่ืนมาหาพระองค ์ และช่วยหนุนน ้าใจคริสเตียนท่ี
อ่อนแอให้เขม้แขง็ข้ึน 

2. ศิษยาภิบาลอาจน าสิบคนเป็นคริสเตียนไดใ้นหน่ึงปี แต่ถา้คริสตสมาชิกของคริสตจกัรนั้นมี 
20 คน และทุกคนน าคนหน่ึงมาเป็นคริสเตียน ก็จะไดจ้  านวนผูรั้บเช่ือมากกวา่ศิษยาภิบาลเสียอีก 
ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกบัศิษยาภิบาล ไม่วา่จะเป็นการน าวญิญาณหรือหนุนน ้าใจคนอ่ืน 

3. คุณสมบติัประการส าคญัท่ีสุดส าหรับท่ีจะสอนคนอ่ืน คือ ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อคนอ่ืน การ
เป็นตวัอยา่งท่ีดีไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งมีชีวิตท่ีบงัเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริง 

4. เม่ือท่านท างานใหพ้ระเจา้ มารก็ท างานดว้ย จงเอาชนะมารดว้ยความเช่ือมัน่คงในพระองค ์
 
 
 



 26 

 
 
 
 
 
 

ประทานให้ผู้ใด? 
“ค าสัญญาอนัใหญ่ยิง่เลิศ

ประเสริฐของพระเจา้” 
อ่าน 2 เปโตร 1:1-12 
เตรียมตวัไวล่้วงหนา้ 
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บทเรียนที่ 9 ค าสัญญาอนัประเสริฐ 

2 เปโตร.1:1-12 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 เปโตร 1:1-7,11 

1 ซีโมนเปโตร ทาสและอคัรสาวกของพระเยซูคริสต ์ ฝากจดหมายยงัท่านทั้งหลาย ท่ีไดรั้บ
ความเช่ืออนัประเสริญเช่นเราตามความชอบธรรมของพระเจา้ และของพระเยซูคริสตเ์จา้ ผูเ้ป็นท่ีรอด
ของเราทั้งหลาย 2 ขอใหพ้ระคุณและสันติสุขเพิ่มพนูแก่ท่านทั้งหลาย โดยท่ีไดรู้้จกัพระเจา้ และพระเยซู
เจา้ของเรา 

3 ดว้ยเห็นแลว้วา่ฤทธ์ิเดชของพระองค ์ไดป้ระทานส่ิงท่ีสารพดัแก่เรา ท่ีจะใหมี้ชีวิตและมีธรรม 
โดยรู้จกัพระองคผ์ูใ้ดท้รงเรียกเราดว้ยสง่าราศี และความดีของพระองคเ์อง 4 ดว้ยเหตุเหล่านั้นพระองค์
จึงไดป้ระทานค าสัญญา อนัใหญ่ยิง่เลิศประเสริฐเพื่อโดยเหตุเหล่าน้ี เม่ือท่านทั้งหลายพน้แลว้จากกาม
ราคท่ีมีอยูใ่นโลกน้ี ท่านจะไดรั้บส่วนในสภาพของพระองค ์5 อนัท่ีจริงเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงอุตสาห์
จนสุดก าลงั ท่ีจะเอาความเช่ือเพิ่มดว้ยความดี เอาความดีเพิ่มดว้ยความรู้ 6 เอาความรู้เพิ่มดว้ยความ
เหน่ียวร้ังตน เอาความเหน่ียวร้ังตนเพิ่มดว้ยขนัตี เอาขนัตีเพิ่มดว้ยธรรม 7 เอาธรรมเพิ่มดว้ยความรัก
ระหวา่งพวกพี่นอ้งและเอาความรักระหวา่งพี่นอ้ง เพิ่มดว้ยความรักระหวา่งคนทัว่ไป 11 ดว้ยวา่อยา่งนั้น
แหละ ท่านทั้งหลายจะไดมี้สิทธิสมบูรณ์ ท่ีจะเขา้ในนิตยภูมิของพระคริสตเจา้ ผูเ้ป็นท่ีรอดของเรา 

อาจกล่าวไดว้า่ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศไทย 
นิสิตทุกคนท่ีไดเ้รียนในมหาวทิยาลยันั้น ยอ่มมีความภูมิใจท่ีตนไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดแห่งนั้น คริสเตียนทุกคนก็ควรภูมิใจอยา่งยิง่ ท่ีไดมี้ส่วนในอาณาจกัรของพระเจา้ผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุด
เช่นเดียวกนั เพราะวา่พระองคท์รงเป็นนายเหนือเจา้นายทั้งปวง เป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย 

ข้อท่องจ า 

“ดว้ยเหตุเหล่านั้น พระองคจึ์งไดป้ระทาน ค าสัญญาอนัใหญ่ยิง่เลิศประเสริฐ เพื่อโดยเหตุ
เหล่าน้ี เม่ือท่านทั้งหลายพน้แลว้ จากกามราคท่ีมีอยูใ่นโลก ท่านจะไดรั้บส่วนในสภาพของพระองค”์ 2 
เปโตร 1:4 
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ค าถาม 

1. ท่านควรรู้จกัพระเยซูคริสตใ์นลกัษณะใด? 
.................................................................................................................................................. 
2. การท่ีท่านขาดความเช่ือในพระองค ์อาจเน่ืองจากเหตุใด? 
............................................................................................................................................... 
3. พระเยซูคริสตท์รงสัญญาจะประทานอะไร แก่ผูท่ี้เช่ือในพระองคบ์า้ง? 
.............................................................................................................................................. 
4. ค  าวา่ “รับส่วนในสภาพของพระองค”์ ท่านเขา้ใจวา่อยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
5. ท่านอาจแสดงความเช่ือของท่าน ใหค้นอ่ืนเห็นโดยวธีิใดบา้ง? 
................................................................................................................................................ 

ข้อสอนใจ 

1. ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียน ท่ีรู้จกัพระเยซูคริสตผ์ูท่ี้รู้จกัพระเยซูคริสต ์ คือผูท่ี้
กลบัใจใหม่และตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ส่วนตวัของเขาอยา่งแทจ้ริง 

2. มีทางเดียวเท่านั้น ท่ีเราจะชนะความชัว่และเป็นคนดี ก็โดยอาศยัพระเยซูคริสต ์
3. ความเช่ือเป็นส่ือแห่งพระพรทั้งปวง ท่านจะไดพ้ระพรมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความเช่ือของ

ท่าน 
4. คริสเตียนท่ีแทจ้ริง ยอ่มเขา้ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้ มีความเหน่ียวร้ังตน มีความอดทน มี

ความรักต่อพี่นอ้งในพระคริสต ์และต่อผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้แก่อะไร? 
ค าพยากรณ์ท่ีเช่ือถือได ้
อ่านพระธรรม 2 เปโตร 1:13-21 
ไวเ้ป็นพื้นฐานใหเ้ขา้ใจในบทเรียนน้ี 
เชิญกลบัมาเรียนอีกในอาทิตยห์นา้ 
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บทเรียนที่ 10 ค าพยากรณ์ทีเ่ช่ือถือได้ 

2 เปโตร.1:13-21 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 เปโตร 1:13, 14, 16-21 

13 แต่วา่เม่ือขา้พเจา้ยงัอาศยัอยูใ่นกายน้ี ขา้พเจา้เห็นวา่สมควรจะเตือนสติท่าน ให้ระลึกถึง
ขอ้ความเหล่าน้ี 14 ดว้ยขา้พเจา้รู้แลว้วา่ไม่ชา้ไม่นาน ขา้พเจา้จะตอ้งสละทิ้งร่างกายของขา้พเจา้ เหมือน
อยา่งพระเยซูคริสตเจา้ของเรา ไดท้รงส าแดงแก่ขา้พเจา้ 16 เพราะวา่เม่ือเราไดส้ าแดงใหท้่านทั้งหลาย
ทราบถึงฤทธ์ิเดชของพระเยซูคริสตข์องเรา และการท่ีพระองคจ์ะเสด็จมานั้น เราไม่ไดค้ลอ้ยตามนิยาย 
ท่ีเขาคิดแต่งไวด้ว้ยความเฉลียวฉลาด แต่เราไดเ้ห็นอนุภาพของพระองคด์ว้ยตาของเราเอง 17 เพราะวา่
พระองคไ์ดท้รงรับเกียรติยศ และสง่าราศีจากพระบิดาคร้ังเม่ือพระสุรเสียงไดม้าถึงพระองค ์ จากพระ
บวรรัศมี ตรัสวา่ “ท่านองคน้ี์แหละเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” 18 และเราไดย้นิพระสุ
รเสียงซ่ึงมาจากสวรรคน์ั้น ในเวลาท่ีเราไดอ้ยูก่บัพระองคท่ี์ภูเขาอนับริสุทธ์ินั้น 19 และเรามีค าพยากรณ์
อนัแน่นอนยิง่ข้ึน ถา้ท่านทั้งหลายถือตามค านั้น ท่านก็เป็นผูป้ระพฤติดี เหมือนหน่ึงแสงตะเกียงส่อง
สวา่งเขา้ไปในท่ีมืด จนแสงอรุณจะข้ึน และดาวประจ ารุ่งจะผดุข้ึนในใจของท่านทั้งหลาย 20 ท่าน
ทั้งหลายก็จงรู้ขอ้น้ีก่อน คือวา่ค าพยากรณ์ทุกค าท่ีจารึกไวใ้นพระคมัภีร์แลว้ พวกผูพ้ยากรณ์ไม่ไดคิ้ด
ออกตามล าพงัใจตนเอง 21 ดว้ยวา่ค าพยากรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้าใจมนุษย ์แต่วา่มนุษยไ์ด้
กล่าวค า ซ่ึงมาจากพระเจา้ ตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่าวนั้น 

ค าพยากรณ์ใด ๆ ก็ตาม หากขดักบัความจริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่ือถือไม่ไดท้ั้งนั้น เช่น 
ค ายากกรณ์เก่ียวกบัวนัเดือนปี ท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา พระเยซูตรัสวา่ วนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา
นั้น ไม่มีใครรู้ล่วงหนา้ได ้ พระองคเ์องก็ไม่ทรงทราบ ทูตสวรรคก์็ไม่ทราบ พระบิดาองคเ์ดียวเท่านั้นท่ี
ทรงทราบ (ดู มทัธิว. 24:36) ฉะนั้น หากมีผูใ้ดพยากรณ์วา่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาในวนัเดือนปีนั้น ก็
จงอยา่เช่ือเป็นอนัขาด ค าพยากรณ์นั้นมาจากตวัเอง มิใช่มาจากพระเจา้ 

ข้อท่องจ า 

“ดว้ยวา่ค าพยากรณ์นั้น เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้าใจมนุษย ์ แต่วา่มนุษยไ์ดก้ล่าวค าซ่ึงมาจาก
พระเจา้ ตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดท้รงดลใจใหก้ล่าวนั้น” 2 เปโตร 1:21 
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ค าถาม 

1. เหตุใดเปโตรสามารถหนุนน ้าใจคนอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ท่ีทราบวา่ความตายก าลงัจะมาถึงตวัแลว้? 
............................................................................................................................................... 
2. ท่านมีเหตุผลอะไรท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ ท่านไม่กลวัความตาย? 
................................................................................................................................................ 
3. เหตุใดคนเป็นจ านวนมากมายไม่เช่ือในค าพยากรณ์ เร่ืองการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์
..................................................................................................................................................... 
4. ท่านจะยนืยนัไดอ้ยา่งไรวา่ ค  าพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นความจริง? 
..................................................................................................................................................... 
5. ค  าพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์มาจากไหน? 
.................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. จงท างานเพื่อพระเจา้ ขณะท่ียงัมีโอกาสอยู ่อยา่รอจนถึงวนัพรุ่งน้ี เดือนหนา้ ปีหนา้ หรือวนั
หนา้ เพราะไม่มีใครอาจจะประกนัไดว้า่ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ท่านในวนัขา้งหนา้ 

2. พระเจา้เป็นความจริง เป็นองคบ์ริสุทธ์ิ พระองคโ์กหกมนุษยไ์ม่ได ้ค  าพยากรณ์ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์จึงเป็นความจริงดว้ย 

3. พระเยซูตรัสวา่ “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถอ้ยค าของเราจะล่วงไปหามิไดเ้ลย” 
4. ความหวงัของคริสเตียน อยูท่ี่การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมา คริส

เตียนจะไดรั้บชยัชนะ จะไดรั้บบ าเหน็จตามความดีและความชอบ ท่ีไดก้ระท าในพระนามของพระองค ์
ฉะนั้น เม่ือไดรั้บความล าบาก จงอยา่ทอ้ถอย จงนึกถึงวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา 

 
 
 

 
 
 

ผู้พยากรณ์เทจ็ คือใคร? 
สอนวา่อยา่งไร? 
คริสเตียนพึงระวงัต่อบุคคล 
เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร? 
อ่าน 2 เปโตร 2:1-9 
เตรียมตวัไว ้
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บทเรียนที่ 11 ผู้พยากรณ์เทจ็คอืใคร 

2 เปโตร.2:1-9 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 เปโตร 2:1-6,9 

1 แต่วา่ไดมี้ผูพ้ยากรณ์เทจ็เกิดข้ึน ท่ามกลางพวกพลไพร่นั้นเช่นกนัจะมีผูส้อนผิดในท่ามกลาง
ท่านทั้งหลาย ท่ีจะแอบอา้งเอามิจฉาลทัธิ อนัจะใหถึ้งความพินาศเขา้มาเส้ียมสอน และจะปฏิเสธองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ผูไ้ดท้รงไถ่เขาไว ้ และจะพลนัน าความพินาศมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติตาม
ความชัว่ชา้ลามกของเขา และเพราะเหตุคนเหล่านั้น ทางของความจริงจะถูกกล่าวร้าย 3 และโดยใจโลภ
เขาจะกล่าวตลบตะแลง คา้ก าไรจากท่านทั้งหลายการลงโทษแก่คนเหล่านั้น ท่ีไดถู้กพิพากษานาน
มาแลว้จะไม่รอชา้และความพินาศของเขาจะไม่ม่อยหลบัไป 

4 เพราะวา่ถา้แมว้า่ พระเจา้ไม่ไดย้กเวน้พวกทูตสวรรคท่ี์ไดท้  าบาปนั้น แต่ไดท้รงผลกัเขาลง
ไปสู่ทุคคติ และไดข้งัเขาไวใ้นขมุมืด คุมไวจ้นถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ไดท้รงยกเวน้มนุษยโลก
คร้ังโบราณนั้น แต่ไดท้รงอุปถมัภโ์นอาห์เป็นคนประกาศความชอบธรรม กบัคนอ่ืนอีกเจด็คน คร้ังเม่ือ
พระองคท์รงบนัดาลใหน้ ้าท่วมแผน่ดินโลกแห่งทุรชนทั้งปวง 6 และไดท้รงลงโทษเมืองสะโดม และ
เมืองอะโมราใหก้ลายเป็นเถา้ถ่าน ถึงความพินาศเพื่อให้เป็นตวัอยา่งแก่คนทั้งหลายท่ีจะประพฤติอธรรม 
9 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบวธีิ ท่ีจะช่วยคนอธรรม ให้รอดพน้จากการทดลองต่าง ๆ และทรงทราบวธีิ
ท่ีจะคุม้ครองรักษาทุรชนไว ้จนถึงวนัพิพากษา เพื่อจะไดล้งโทษเขา 

ครูสอนรววีารศึกษาคนหน่ึง ไดน้ าเอาขวด 2 ใบเขา้มาในหอ้งใบหน่ึงบรรจุยาพิษ มีสลากติดไว้
ขา้งนอกวา่ “ระวงัยาพิษ” อีกใบหน่ึงเป็นเคร่ืองด่ืม ครูถามวา่ “ถา้ฉนัใส่ยาพิษหยดหน่ึงลงในเคร่ืองด่ืม
ขวดน้ี อยากทราบวา่สองขวดน้ี ขวดไหนจะมีอนัตรายมากกวา่กนั” นกัเรียนส่วนมากตอบวา่ ขวดยาพิษ
ทั้งขวดมีอนัตรายมากกวา่ แต่ครูบอกวา่ “ในขวดเคร่ืองด่ืมมีอนัตรายมากกวา่ เพราะขวดยาพิษมีสลาก
ปิดเตือนไว ้ คนยอ่มไม่กลา้แตะตอ้ง แต่ส าหรับขวดเคร่ืองด่ืมนั้น ถึงแมว้า่มียาพิษเพียงหยดเดียว ด่ืมเขา้
ไปก็มีอนัตรายถึงแก่ชีวติเหมือนกนั” 

ระหวา่งคนต่อตา้นคริสเตียนกบัผูพ้ยากรณ์เทจ็ ผูพ้ยากรณ์เท็จยอ่มมีอนัตรายมากกวา่เช่นกนั 
เพราะเม่ือเราทราบวา่ ใครเป็นผูต่้อตา้นพระเจา้ เรายอ่มไม่ฟังค าพดูของเขา แต่ผูพ้ยากรณ์ซ่ึงมาในสภาพ 
“ผูเ้คร่งศาสนา” ดุจเคร่ืองด่ืมท่ีทุกคนชอบ อาจท าใหห้ลายคนตอ้งพินาศ เพราะความหลงผดิ โดยเหตุน้ี
พระเยซูคตริสตจึ์งทรงเตือนใหค้ริสเตียนระวงัผูพ้ยากรณ์เทจ็ 
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ข้อท่องจ า 

“ท่านทั้งหลาย จงระวงัผูพ้ยากรณ์เทจ็ ท่ีมาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขา ร้ายกาจดุจสุนขั
ป่า” มทัธิว 7:15 

ค าถาม 

1. ค  าวา่ “ผูพ้ยากรณ์” หมายความวา่อยา่งไร? 
..................................................................................................................................................... 
2. “ผูพ้ยากรณ์เทจ็” หมายถึงบุคคลชนิดใด? 
..................................................................................................................................................... 
3. ท่านจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ บุคคลใดเป็นผูพ้ยากรณ์เท็จ? 
.................................................................................................................................................... 
4. ผูพ้ยากรณ์เทจ็เป็นอนัตรายต่อคริสเตียนอยา่งไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................... 
5. ท่านควรปฏิบติัตนอยา่งไร ต่อผูพ้ยากรณ์เทจ็? 
.................................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. ผูพ้ยากรณ์เท็จเป็นเคร่ืองหมายส าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีแสดงวา่ วนัท่ีพระเยซูคริสตเจา้จะเสด็จ
กลบัมา ใกลเ้ขา้เตม็ทีแลว้ 

2. ไม่ใช่คริสเตียนเท่านั้นท่ีอา้งพระค าของพระเจา้ แต่มารก็อา้งพระค าของพระเจา้ดว้ย ฉะนั้น
จงศึกษาพระค าของพระเจา้ใหดี้ท่ีสุด เพื่อจะไม่ถูกมารหลอกลวงไป 

3. เราตอ้งเช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไม ้
กางเขน เพื่อไถ่ความบาปของมนุษย ์ วนัท่ีสามพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ บดัน้ีพระองคท์รงประทบั
อยูข่า้งขวาพระหตัถข์องพระเจา้บนสวรรค ์และพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก 

4. พระเจา้ไม่ทรงยกเวน้ผูใ้ดท่ีกระท าบาป หากท่านหลงเช่ือค าของผูพ้ยากรณ์เทจ็ ท่านจะพลอย
พินาศพร้อมกบัเขาดว้ย 

5. อยา่ต่อสู้กบัผูพ้ยากรณ์เทจ็ดว้ยสติปัญญาของตวัเอง จงหลีกเล่ียงใหไ้กลจากเขา อธิษฐานทูล
ของพระเจา้ ใหรั้กษาท่านไวใ้หร้อดพน้จากการตกเป็นเหยือ่ของมาร 
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การเลอืกผู้น า 
ควรมีหลกัในการเลือกผูน้ าท่ีดี 
ควรเลือกอยา่งไร? 
อ่าน 2 เปโตร 2:10-22 
เตรียมตวัปรึกษาหารืออาทิตยห์นา้ 
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บทเรียนที่ 12 การเลอืกผู้น า 

2 เปโตร.2:10-22 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 เปโตร 2:10-12,15,17,19,20 

10 แต่วา่ตวัเอน้ั้นคือคนเหล่านั้น ท่ีประพฤติตามเน้ือหนงัไปในทางความก าหนดอนัโสโครก 
และหม่ินประมาทต่อผูใ้หญ่ท่ีมีอ านาจ เป็นคนเห้ียมโหด ประพฤติตามอ าเภอใจ ไม่สะทกสะทา้นในการ
ท่ีจะบริภาษต่อผูใ้หญ่ 11 แต่ฝ่ายพวกทูตสวรรคท่ี์มีฤทธ์ิและมีก าลงัมากกวา่ ก็ยงัไม่ไดเ้อาขอ้ความหยาบ
หยามของเขา มาฟ้องจ าเพาะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 12 แต่วา่คนเหล่านั้นเหมือนสัตวเ์ดียรัจฉาน ท่ี
ปราศจากความคิด ท่ีเกิดมารังแต่จะถูกจบัฆ่าตายเปล่า ยงัขืนพดูหยาบคาย กล่าวดว้ยขอ้ความท่ีเขาไม่
เขา้ใจเลยจะตอ้งพินาศในการชัว่ร้ายของตวัเอง 15 เขาไดส้ละทิ้งทางตรงไดห้ลงทางไป ไดท้  าตามอยา่ง
บีละอามบุตรบะโอระ ท่ีไดช้อบบ าเหน็จแห่งการอธรรม 

17 คนเหล่าน้ีเป็นบ่อท่ีไร้น ้า เป็นหมอกท่ีพายพุดัไป.... 19 เขาสัญญาวา่ จะใหค้นเหล่านั้นพน้
จากการเป็นทาส แต่ตวัเขาเองยงัเป็นทาสของความชัว่ เพราะวา่ ถา้ผูใ้ดยอมแพก้บัส่ิงใด ๆ เขาก็เป็นทาส
แก่ส่ิงนั้น 20 ดว้ยวา่ถา้แมเ้ม่ือเขาพน้จากความชัว่ของโลกน้ีแลว้ โดยท่ีไดรู้้จกัพระเยซูคริสตเจา้ ผูช่้วยให้
รอดเขายงัคิดกงัวลและยอมแพแ้ก่การชัว่นั้นอีก เบ้ืองปลายของเขาก็ชัว่ร้ายยิง่กวา่เบ้ืองตน้ 

ส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าของเรา นอกจากอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความสะดวกใน
การคมนาคมแลว้ เรายงัตอ้งการผูแ้นะน าหรือท่ีปรึกษาท่ีดี เพื่อจะช้ีทางเดินท่ีถูกใหแ้ก่เราผูน้ าจึงมีส่วน
ส าคญัในชีวติของเรามาก เด็กบางคนฉลาดมีไหวพริบดี แต่ตอ้งกลายเป็นอาชญากรไป เพราะเขาไปรวม
ในกลุ่มชนท่ีไม่ดีนกัเรียนบางคนสติปัญญาไม่สู้ดีนกั แต่เน่ืองจากมีผูน้ าท่ีดีคอยแนะน าตกัเตือน และให้
ก าลงัใจแก่เขาเสมอ เขาจึงประสบความส าเร็จในชีวติ บางคร้ังในชีวติของเรา เราอาจประสบปัญหา
ยุง่ยากใจ มีอุปสรรคขดัขวางหลายอยา่ง ท าใหเ้ราเสียใจ หงุดหงิดใจ ทอ้แทใ้จและไม่ทราบวา่จะท า
ประการใด ในสภาพนั้นเราตอ้งการผูน้ าเป็นท่ีสุด 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดของเรา พระองคท์รงสนพระทยัเร่ืองทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติของเรา ไม่วา่จะเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม เม่ือท่านรู้สึกวา่ ทางขา้งหนา้มืดมน มีอุปสรรค มีปัญหาจง
ปรึกษากบัพระองค ์ อยา่หลบัตาเดินอยา่งตามบุญตามกรรม เพราะท่านอาจจะตกหลุมก็ได ้ จงทูลขอ
พระองคร่์วมทางกบัท่านในกิจการทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นการเรียน การท างาน การเดินทาง หรือการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ พระองคจ์ะทรงเป็นผูช้ี้ทางใหท้่าน แนะน าตกัเตือนท่านในเวลาท่ีท่านตอ้งการ 
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ข้อท่องจ า 

“จงวางใจในพระยะโฮวาดว้ยสุดใจของเจา้ อยา่พึ่งในความเขา้ใจของตนเอง จงรับพระองคใ์ห้
เขา้ส่วนในทางทั้งหลายของเจา้และพระองคจ์ะช้ีทางเดินของเขา้ใหแ้จ่มแจง้” สุภาษิต 3:5,6 

ค าถาม 

1. มารสามารถใชค้ริสเตียน เป็นเคร่ืองมือในการท างานของมนัไดห้รือไม่? จงยกตวัอยา่ง 
............................................................................................................................................. 
2. ผูน้  ามีความส าคญัอยา่งไร? 
............................................................................................................................................. 
3. บุคคลผูมี้ความสามารถในงานดา้นต่าง ๆ ควรจะไดรั้บเลือกเป็นผูน้ าเสนอหรือไม่? 
............................................................................................................................................... 
4. ท่านคิดวา่ผูน้ าท่ีดีควรมีคุณสมบติัอะไรบา้ง? 
............................................................................................................................................... 
5. ขอ้พระคริสตธรรมบทนน้ีไดบ้รรยายถึงผูน้ าท่ีไม่ดี วา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 
............................................................................................................................................... 

ข้อสอนใจ 

1. การดูคนเพียงภายนอกอาจจะท าใหท้่านเขา้ใจผิดได ้ ก่อนท่ีจะกล่าววา่บุคคลใดดีหรือเลว 
จงพิจาราณใหลึ้กซ้ึงเขา้ถึงจิตใจของเขาเสียก่อน 

2. คนท่ีมีค่าจ  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ไม่ใช่คนท่ีมีช่ือเสียงต าแหน่งใหญ่โต แต่เป็นคนท่ีรักพระ
เจา้และสัตยซ่ื์อต่อพระองค ์

3. ลูกเสือท่ีไม่เป็นคริสเตียน ยงัทราบวา่ “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ ถา้คริสเตียนเสียสัตย ์ก็ชัว่ยิง่กวา่
คนท่ีไม่เป็นคริสเตียนเสียอีก 

4. ความรักของพระเจา้ไม่เคยเปล่ียนแปลง หากบุคคลใดทราบวา่ตนหลงผดิไปแลว้ ขณะน้ียงั
ไม่สายเกินไปท่ีจะกลบัใจใหม่ 

5. พระเยซูคริสตท์รงทราบทุกวถีิทางเดินในชีวิตของเรา พระองคท์รงเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดของเรา 
และพระองคท์รงเป็นแบบอยา่งของผูน้ าทั้งหลาย 
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บทเรียนสุดท้าย 
อาทิตยห์นา้ถึงบทเรียนสุดทา้ย 
ของพระธรรมเปโตรแลว้ 
แต่เป็นบทเรียนท่ีส าคญัมาก 

อยา่พลาด อ่าน 2 เปโตรบทท่ี 3 
เตรียมตวั 
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บทเรียนที่ 13 เมือ่พระเยซูคริสตเจ้าเสดจ็กลบัมา 

2 เปโตร. บทที ่3 

ข้อพระธรรมประจ าบทเรียน 2 เปโตร 3:3, 8-12,17,18 

3 จงรู้ขอ้น้ีก่อนคือวา่ ในเวลาสุดทา้ย คนประมาทหม่ินจะบงัเกิดข้ึน และประพฤติตามใจ
ปรารถนาของตน 8 แต่ดูก่อนพวกท่ีรัก อยา่ลืมขอ้น้ีเสียเลย คือวา่วนัเดียวของพระเจา้เหมือนพนัปี และ
พนัปีก็เหมือนวนัเดียว 9 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชาในค าสัญญาของพระองค ์ เหมือนบางคิดวา่
ชา้นั้น แต่พระองคไ์ดท้รงอดกลั้นพระทยัไว ้เพราะเห็นแก่คนทั้งหลายเป็นชา้นาน ไม่ทรงประสงคจ์ะให้
คนหน่ึงคนใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่ 10 แต่วา่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ คงจะมาเหมือนอยา่งขโมยดอดมา และในวนันั้นทอ้งฟ้าอากาศ จะล่วงเสียไปดว้ยเสียงอนัดงัสนัน่ 
และโลกธาตุจะละลายไปดว้ยไฟอนัร้อนยิง่ และแผน่ดินโลกกบัส่ิงสารพดัท่ีมีอยูใ่นโลกนั้น จะตอ้งไหม้
เสียส้ิน 

11 คร้ันเห็นแลว้วา่ส่ิงทั้งปวงน้ีตอ้งละลายไปทั้งส้ิน ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนอยา่งไร ในการ
ประพฤติอนับริสุทธ์ิและในธรรม 12 คอยท่าและกระหาย ท่ีจะใหว้นัของพระเจา้มาถึง.... 

17 เพราะเหตุฉะนั้น ดูก่อนพวกท่ีรัก คร้ันท่านทั้งหลายรู้ขอ้ความนั้นแลว้ ท่านจงระวงัใหดี้ 
เกรงวา่ จะหลงไปกระท าผดิตามการผิดของคนชัว่เหล่านั้น ท่านทั้งหลายจึงพลาดไปจากความมัน่คง
ของท่าน 18 แต่ท่านทั้งหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วยให้
รอดของเรา จงถวายสดุดีแด่พระองค ์บดัน้ีและสืบ ๆ ไปเป็นนิจกาล อาเมน 

แขกยามคนหน่ึงเล่าใหน้ายจา้งของเขาฟังวา่ “เม่ือคืนผมฝันวา่มีโจรไดเ้ขา้มาในบา้นของเรา ผม
พบขณะท่ีก าลงังดัประตูอยู ่ จึงตะโกนดว้ยเสียงอนัดงั โจรคนนั้นรีบวิง่หนีไป” เม่ือแขกยามเล่าความฝัน
จบแลว้ นายจา้งโกรธมาก และไล่เขาออกจากงานเสีย 

เหตุท่ีนายจา้งโกรธและไล่แขกยามคนนั้นออกจากงาน ก็เพราะวา่แขกยามไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตนดว้ยความสัตยซ่ื์อ นอนหลบัในเวลาเฝ้ายาม หากบงัเอิญคืนนั้นขโมยเขา้บา้นจริง ๆ ของมีค่าต่าง ๆ 
มากมาย ก็จะถูกขโมยเอาไปหมด 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เตือนเรา ใหค้อยเฝ้าระวงัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตใ์ห้ดี เพราะ
พระองคจ์ะเสด็จมาเหมือนอยา่งขโมยดอดมา จงคอยพระองคด์ว้ยความระมดัระวงั และความอดทน 
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ข้อท่องจ า 

“แต่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คงจะมาเหมือนอยา่งขโมยดอดมา” 2 เปโตร 3:10 

ค าถาม 

1. มีทางใดบา้ง ท่ีจะช่วยใหค้วามเช่ือของท่านเขม้แขง็ข้ึน? 
.................................................................................................................................................. 
2. ค  าวา่ “วนัเดียวของพระเจา้เหมือนพนัปี และพนัปีก็เหมือนวนัเดียว” ใหค้วามคิดอะไรแก่

ท่านบา้ง? 
.................................................................................................................................................. 
3. พระองคท์รงอยากเสด็จมาใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้ เหตุไรพระองคจึ์งตอ้งทรงอดกลั้น

พระทยัไวน้าน? 
.................................................................................................................................................. 
4. การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสต ์ต่างกบัการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองอยา่งไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................. 
5. เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง พระองคจ์ะทรงกระท าอะไรบา้ง? 
.................................................................................................................................................. 

ข้อสอนใจ 

1. พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาอยา่งโจร ท่ีดอดมาในเวลากลางคืน คริสเตียนทุกคนจึงตอ้งเฝ้า
ระวงัอยูเ่สมอ 

2. คนทัว่โลกจะไม่อาจไดรั้บความรอด หากไม่ไดย้นิพระกิตติคุณและพระกิตติคุณจะแผไ่ปถึง
เขาไม่ได ้หากคริสเตียนไม่ช่วยกนัประกาศ 

3. ตะลนัตท่ี์พระเจา้ทรงมอบใหแ้ก่ท่าน ท่านไดน้ าไปใชเ้ป็นประโยชน์และไดก้ าไรมากเท่าใด 
หรือท่านฝังตะลนัตข์องพระเจา้อยูใ่นดิน พระองคเ์สด็จเขา้มาใกลแ้ลว้ จงเร่งท างานของพระองคเ์พื่อ
ท่านจะไม่ไปพบพระองคด์ว้ยสองมือเปล่า ๆ 

4. จงขอบพระคุณ สรรเสริญพระเจา้เสมอ ดว้ยค าสรรเสริญนั้นสามารถท าใหโ้ซ่ตรวนแห่ง
ความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ หลุดหายไปจากท่าน 
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 หวงัวา่ท่านคงไดรั้บพระพร 
จากบทเรียนพระธรรมเปโตร 
และท่านจะไดป้ฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง 
ตามค าสั่งสอนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 
คอยฟัง วา่จะเรียน 
พระธรรมเล่มใดต่อไป 


