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ภาคที่ 2 : การเตรียมตัวเพื่อศึกษา
บทที่ 4
กอนเริ่มตน
จุดประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
* บอกถึงการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาพระคัมภีรใหมีประสิทธิภาพ
* บอกวิธกี าร 2 วิธีทพี่ ระเจาประทานใหเพื่อศึกษาพระวจนะของพระองค
* รูถึงงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
* อธิบายความแตกตางระหวางน้ํานมและอาหารเนื้อแหงพระวจนะของพระเจา
* ใหชื่อ 3 ขั้นตอนในการเคลื่อนที่จากน้ํานม ไปสูอาหารเนื้อแหงพระวจนะของพระเจา
* จัดอันดับคําแนะนํา 3 ขั้นที่ใชการไดในการศึกษาพระวจนะของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ผูที่มาจากพระเจาก็ยอมฟงพระวจนะของพระเจา ทานทั้งหลายมิไดมาจากพระเจา
เหตุฉะนั้นทานจึงไมฟง”

ยอหน 8.47

คํานํา
คนหลายคนพยายามเริ่มตนการศึกษาพระคัมภีรในวิธีเดียวกับที่เขาศึกษาหนังสืออื่น ๆ เขาหยิบ
พระคัมภีรขึ้นมา เปดออกแลวเริ่มตนอาน แตบอยครั้งทีก่ ารศึกษาพระวจนะของพระเจาของเขาไมคงทนอยู
นาน เขาพบวาเปนการยากที่จะเขาใจสิง่ ที่เขาอาน เขาไมรูถึงความจริงทีว่ าพระคัมภีรมีความสัมพันธกับ
การดํารงชีวิตประจําวัน และอาจเริ่มคิดวาเปนหนังสือทีน่ าเบื่อ
หลายครัง้ คนทอถอยในการศึกษาพระคัมภีร เพราะวาเขาไมไดเตรียมตัวพรอมทางวิญญาณทีจ่ ะ
ศึกษาพระวจนะของพระเจา พระคัมภีรอธิบายวามีบางคนเทานัน้ ที่สามารถเขาใจพระวจนะของพระเจาได
พระคัมภีรเปนเหมือนประตูซงึ่ นําไปสูหนาพระพักตรพระเจา
หลังประตูนี้มีขุมทรัพยทางฝาย
วิญญาณอันมหาศาล แตเราตองมีกุญแจเปดประตูเขาไป มิฉะนัน้ เราจะไมสามารถเขาไปไดและคนพบ
ขุมทรัพยนี้
พระคัมภีรไดเปดเผยวา เราจะเขาใจพระวจนะของพระเจาไดอยางไร ใหกุญแจเพือ่ เปดประตูไปสู
ความเขาใจฝายวิญญาณ
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การเตรียมพรอมเพื่อการศึกษาพระคัมภีร
การเตรียมพรอมหมายถึง สิง่ ที่คุณตองทํากอนที่คุณจะทําสิง่ อื่นตอไป พระคัมภีรเปนพระวจนะของ
พระเจาไมเหมือนหนังสืออืน่ และเราไมอาจเริ่มตนศึกษาเหมือนเราทํากับหนังสืออืน่ ๆ มีสงิ่ ที่เราตองทํา
กอนทีเ่ ราจะเริม่ ตน เราตองเขาใจสิ่งทีเ่ ปนฝายวิญญาณที่ลึกซึง้ ถาเราตองการเขาใจพระคัมภีร กอนอื่นเรา
ตองรูจักผูเขียนพระคัมภีร พระเยซูตรัสวา
“ผูที่มาจากพระเจาก็ยอมฟงพระวจนะของพระเจา ทานทั้งหลายมิไดมาจากพระเจา
เหตุฉะนั้นทานจึงไมฟง”

ยอหน 8.47

เราจะไมเขาใจพระวจนะของพระเจา หากวาเราไมรูจักพระเจา
คน ๆ หนึง่ จะมารูจักพระเจาไดอยางไร?
พระเยซูบอกนิโคเดมัสซึ่งเปนผูนาํ ทางศาสนาของชาติอสิ ราเอลวา
“เราบอกความจริงแกทา นวา ถาผูใดไมบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นแผนดินของพระเจาไม
ได”

ยอหน 3.3

คนหนึ่งอาจไดรับการศึกษา เรียนรู มีวฒ
ั นธรรมดี และเครงศาสนา แตเนื้อหาฝายวิญญาณของ
พระคัมภีรจะถูกซอนจากเขา จนกวาตาฝายวิญญาณจะเปดออกโดยการบังเกิดใหม
นิโคเดมัสถามพระเยซูวา “สิ่งเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นไดอยางไร?” เขาไมเขาใจสิ่งที่พระเยซูตรัสวา “การ
บังเกิดใหม” นี้หมายถึงอะไร
พระเยซูตอบวา “ทานเปนอาจารยของชนอิสราเอล และทานยังไมเขาใจสิ่งเหลานี้หรือ”
นิโคเดมัสเปนผูนําทางศาสนาของอิสราเอล แตเขาไมรูถึงความจําเปนของการบังเกิดใหม เขาถาม
วา
“คนชราแลวจะบังเกิดใหมอยางไรได จะเขาในครรภมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหมได
หรือ”
ยอหน 3.4
พระเยซูอธิบายแกนิโคเดมัสวา การบังเกิดใหมทพี่ ระองคตรัสถึง คือ การบังเกิดฝายวิญญาณ
ประสบการณแหงการบังเกิดใหมมาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต คุณตองสารภาพวาคุณเปนคนบาป
คุณตองเชื่อวาพระเยซูสนิ้ พระชนมเพราะบาปของเรา ขออภัยโทษบาปของคุณ และยอมรับพระองคใน
ฐานะพระผูชว ยใหรอดสวนตัวของคุณ
คนที่ไมไดบังเกิดใหมจะไมสามารถรับความจริงของพระวจนะของพระองคได
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิง่ เหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได
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เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิง่ เหลานั้น
ไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”
1 โครินธ 2.14
คนที่ยงั ไมไดรับความรอดอาจจะชืน่ ชมพระคัมภีรในแงความงามและคุณคาทางภาษา เขาอาจ
ศึกษาพระคัมภีรในแงประวัติศาสตรและภูมิศาสตร แตความจริงฝายวิญญาณของพระวจนะของพระเจาจะ
ซอนอยูจนกระทั่งเขาไดรับการยกโทษจากบาป
“คนทั้งหลายที่กําลังจะพินาศก็เห็นวาเรื่องกางเขนเปนเรื่องโง แตพวกเราทีก่ าํ ลังจ
รอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา”

1 โครินธ 1.18

ครูพิเศษ
ตั้งแตนาทีที่คณ
ุ ยอมรับพระเยซูเปนพระผูช วยใหรอด และมีประสบการณในการบังเกิดใหมทาง
วิญญาณเชนเดียวกับทารกแรกเกิดตองการอาหารทางรางกาย
บุคคลที่เพิง่ บังเกิดใหมฝายวิญญาณก็
ตองการการใหอาหาร อาหารที่พระเจาประทานใหเพื่อความเจริญทางจิตวิญญาณ คือ พระวจนะของพระ
เจามี 2 วิธีทพี่ ระเจามีใหเราในการศึกษาพระวจนะของพระองค

ครู
พระเจาทรงเลือกผูเชื่อบางคนเปนผูน าํ ในคริสตจักร ตําแหนงพิเศษของผูนาํ ตําแหนงหนึง่ คือ การ
เปนครูสอนพระวจนะ
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักร คือ หนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระ
วจนะ สามครูบาอาจารย”

1 โครินธ 12.28

“ของประทานของพระองค คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ
บางคนเปนผูเ ผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย เพือ่ เตรียมธรรมิก
ชนใหเปนคนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจําเริญขึน้ จนกวาเราทุก
คนจะบรรลุถงึ ความเปนน้าํ หนึ่งใจเดียวกันในความเฃื่อ และในความรูถึงพระบุตรของพระ
เจา จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่ คือ เต็มขนาดความไพบูลยของพระคริสต”
เอเฟซัส 4.11-13
พระเจาทรงประทานครูใหเพื่ออธิบายพระวจนะแกเรา
วิญญาณ

เพื่อชวยนําเราไปสูความเจริญเติบโตทาง

ครูพิเศษ
พระเจาทรงมีวิธีที่สองสําหรับเราในการเรียนพระวจนะ
ตนเอง

พระองคสั่งใหเราศึกษาพระวจนะดวย
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“จงอุตสาหสาํ แดงตนวาไดทรงพิสูจนแลว เปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะ
แหงความจริงอยางถูกตอง”
2 ทิโมธี 2.15
พระเจาประทานครูพิเศษ เพื่อชวยเราเมือ่ เราศึกษาพระวจนะดวยตนเอง เมื่อพระเยซูยงั ทรงพระ
ชนมอยูในโลก พระองคสอนสาวกถึงความจริงของพระเจาดวยตนเอง แตพระเยซูทรงรูวาหลังจากที่
พระองคสิ้นพระชนมและฟน คืนพระชนม พระองคจะเสด็จกลับคืนสูสวรรค พระองคทรงบอกสาวกวาครู
พิเศษจะถูกสงมาเพื่อชวยใหเขาเขาใจพระวจนะ ครูผูนนั้ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์
“แตองคพระผูชวยคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงใชมาในนามของเรานั้น
จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทา นแลว”
ยอหน 14.26
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งทีพ
่ ระองค
ทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิง่ เหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”
ยอหน 16.13
การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดถูกบันทึกไวในกิจการของอัครทูตบทที่ 2 อานบทนี้ในพระ
คัมภีรของคุณ พระเจาทรงประสงคใหคุณมีประสบการณของการเติมดวยพระวิญญาณเชนเดียวกัน
โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะไดรับการเจิมพิเศษหรือไดรับความสามารถจากพระเจาให
เขาใจพระวจนะ
“และฝายทานทั้งหลาย

การเจิมซึ่งทานทั้งหลายไดรับจากพระองคนั้นดํารงอยูกับ

ทาน และไมจําเปนตองมีใครสอนทานทั้งหลาย เพราะวาการเจิมนั้นไดสอนทานใหรทู ุกสิ่ง
และเปนความจริง และไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอนทานทั้งหลายแลวอยางใด ทานจงตั้ง
มั่นคงอยูกับพระองคอยางนั้น”
1 ยอหน 2.27
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพลังแหงการสรางสรรค เปนพระวิญญาณของพระเจาที่ระบายออกสู
มนุษย เปนลมหายใจแหงชีวิต (ปฐมกาล 2.7) เปนพระวิญญาณเดียวกับที่ทาํ ใหพระเยซูเปนขึน้ จากความ
ตาย (โรม 8.11)
พลังแหงการสรางสรรคของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองทีน่ ําเอาการศึกษาธรรมดา ๆ ออกไปและ
เปลี่ยนใหเปนการศึกษาพระวจนะอยางสรางสรรค
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เราไดพูดในคํานําของหลักสูตรนี้แลววาการสรางสรรค คือ การผลิตสิ่งใหม ๆ คําสอนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทาํ ใหเกิดการหลั่งไหลใหมเอี่ยมของความเขาใจฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทาํ ให
พระคัมภีรซึ่งเปนหนังสือเกาแกหลายศตวรรษกลายเปนใหมสดและสัมพันธกับชีวิตของคุณ

พระวจนะของพระเจา : น้ํานมและอาหารเนื้อ
มีความลึกฝายวิญญาณ 2 ระดับในพระวจนะของพระเจา เราเรียกวาระดับน้ํานมและระดับอาหาร
เนื้อ
ระดับน้ํานม หมายถึง ความจริงงาย ๆ ที่แมแตเด็กก็เขาใจ เชนแผนการของความรอด
ระดับของอาหารเนื้อ หมายถึง ความจริงฝายวิญญาณที่ลึกกวาซึง่ ยังไมเปนทีเ่ ขาใจนัก
เหตุใดบางคนจึงอยากรูสิ่งทีล่ ึกลงไปในพระวจนะ (ตีความหมายลึกมากไป-ผูแปล) แทนที่จะมี
ประสบการณกับพระวจนะ
เปาโลเขียนวา
“พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมอาจจะพูดกับทานเหมือนพูดกับผูทอี่ ยูฝายวิญญาณแลว
ได แตตองพูดกับทานเหมือนคนที่อยูฝายเนื้อหนัง เหมือนกับทานเปนทารกในพระคริสต
ขาพเจาเลี้ยงทานดวยน้ํานมมิใชดวยอาหารแข็ง เพราะวาเมือ่ กอนนั้นทานยังไมสามารถ
รับและถึงแมเดี๋ยวนี้ทา นก็ยังไมสามารถ
ดวยวาทานยังอยูฝายเนื้อหนัง เพราะวาเมื่อยังอิจฉากัน และขัดเคืองใจกัน ทาน
ไมไดอยูฝายเนื้อหนังหรือ และไมไดประพฤติตามมนุษยสามัญดอกหรือ” 1 โครินธ 3.1-3
เขาไมสามารถยายจากน้าํ นมไปสูอาหารแข็ง เพราะวาเขาเปนคริสเตียนเนื้อหนัง หมายความวา
เขาไมเติบโตฝายวิญญาณ เขามีการอิจฉา การขัดเคือง การแตกแยก และบาปอื่น ๆ ในชีวิตของเขา
เมื่อคริสเตียนเปนฝายเนื้อหนัง เขาจะไมสามารถเขาใจความจริงที่ลึกกวาในพระวจนะของพระเจา
เขาจะอยูกับน้าํ นมจนกระทัง่ เขาสํานึกถึงความเปนเนื้อหนัง และเติบโตฝายวิญญาณพอที่จะกินอาหารแข็ง
เปนพระประสงคของพระเจาที่จะใหเรายายจากน้ํานมไปสูอาหารแข็งแหงพระวจนะ นี่คือการที่เรา
เพิ่มเติมความรูของเราในพระวจนะ
“เขาจะสอนความรูใหแกใคร เขาจะบรรยายขาวแกผูใด ใหแกคนเหลานั้นที่หยานม
หรือ หรือใหแกคนเอามาจากอก”

อิสยาห 28.9

จําเปนที่เราตองยายจากน้าํ นมมาสูอาหารแข็ง เพราะวาพระเจาจะเทพระวิญญาณลงมาบนผูเชื่อ
ที่เติบโตฝายวิญญาณ
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“เขาจะสอนความรูใหแกใคร เขาจะบรรยายขาวแกผูใด ใหแกคนเหลานั้นที่หยานม
หรือ หรือใหแกคนเอามาจากอก
เพราะเปนกฎซอนกฎ กฎซอนกฎ บรรทัดซอนบรรทัด บรรทัดซอนบรรทัด ที่นี่นิด
ที่นั่นหนอย
เปลา แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้ โดยตางภาษาและดวยปากของคนตางดาว
คือ แกบรรดาผูที่พระองคตรัสวา “นี่คือการหยุดพักจงใหการหยุดพักแกคนเหน็ดเหนื่อย
และนี่คือการพักผอน ถึงกระนั้นเขาก็ยงั ไมฟง”

อิสยาห 28.9-12

พระเจาตองการอวยพระพรแกประชาชาติของพระองคดว ยการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
พระองคตองการปลุกใหเขามีชีวิตชีวาและใหการพักผอนฝายวิญญาณ
แตเขาไมสามารถเขาถึงได
เพราะวาเขาไมไดยินถอยคําของพระองค เขาไมสามารถยายมาสูอาหารแข็งได เพราะวาเขาไมไดหยาจาก
น้ํานมแหงพระวจนะ

จะยายจากน้ํานมไปสูอาหารแข็งไดอยางไร?
ขณะนี้ปญหามีอยูวา คริสเตียนทีเ่ กิดใหมจะยายจากน้ํานมไปสูอาหารแข็งแหงพระวจนะของพระ
เจาไดอยางไร ?

ปรารถนาน้ํานม
ประการแรก เราตองปรารถนาน้ํานมแหงพระวจนะ เราตองมีความเขาใจในหลักการพื้นฐานของ
พระวจนะ
“เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมฝายวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ํานม
นั้นจะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูค วามรอด”

1 เปโตร 2.2

เราไมอาจจะเริ่มดวยอาหารแข็งฝายวิญญาณ เราตองปรารถนาและเรียนรูที่จะ “ยอย” น้ํานมฝาย
วิญญาณ

เชื่อฟงพระวจนะ
นี่เปนกาวสําคัญที่สุด คริสเตียนเนื้อหนังไมเชื่อฟงสิ่งที่เขาเรียนรูจากน้ํานมแหงพระวจนะ ดังนัน้
เขาจึงไมสามารถเติบโตขึ้นสูอาหารแข็งได
พระคัมภีรสอนวา ไมเปนการเพียงพอที่จะฟงพระวจนะ เราตองเชื่อฟงพระเยซู เราตองเปนผูปฏิบัติ
ตามพระวจนะ และไมใชเปนผูฟงเทานัน้
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“แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนเพียงผูฟ
 งเทานั้น
ซึ่งเปนการลวงตนเอง”

ยากอบ 1.22

การเพิม่ พูนความเขาใจฝายวิญญาณมาจากการไตรตรองและเชื่อฟงพระวจนะ นีเ่ ปนวิธีที่เรายาย
จากน้ํานมไปสูอาหารแข็ง ดาวิดเขียนไววา
“ขาพระองคมีความเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดาพระ
โอวาทของพระองคเปนคําภาวนาของขาพระองค
ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับของพระองค
ขาพระองครงั้ เทาขาพระองคไวจากวิถีชั่วทุกอยาง เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของ
พระองค
ขาพระองคมไิ ดเลี่ยงจากกฎหมายของพระองคเพราะพระองคไดทรงสอนขาพระองค
พระดํารัสของพระองคนั้นขาพระองคชมิ แลวหวานจริง ๆ หวานกวาน้ําผึ้งเมือ่ ถึง
ปากขาพระองค
ขาพระองคไดความเขาใจโดยขอบังคับของพระองค เพราะฉะนัน้ ขาพระองคเกลียด
ชังวิถีเท็จทุกอยาง”

สดุดี 119.99-104

เพราะเหตุใดที่ดาวิดรักษาพระบัญญัติของพระเจาและเปนผูปฏิบัตติ ามพระวจนะ ความเขาใจของ
เขาจึงเพิ่มขึ้น
พระเจาจะไมทรงนําเราไปสูก ารเปดเผยทีล่ ึกซึ้งขึ้นในพระวจนะอาหารแข็ง ถาเราไมไดปฏิบัติตาม
สิ่งที่เราไดเรียนรูจากน้ํานมแหงพระวจนะ

แสวงหาอาหารแข็ง
ในโลกธรรมชาติ การเคี้ยวเนื้อตองใชความพยายามทางกายมากกวาการดื่มน้าํ นม ในโลกฝาย
วิญญาณก็เชนเดียวกัน
การที่จะคนพบอาหารแข็งแหงพระวจนะตองการความพยายามฝายวิญญาณ
มากกวาการมีชีวิตบนน้ํานมแหงพระวจนะ
สุภาษิต บทที่ 2.1-5 บอกเราวาจะคนหาอาหารแข็งไดอยางไร ?
“บุตรชายของเราเอย ถาเจารับคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไวกับเจา
กระทําหูของเจาใหผึ่งเพื่อรับปญญาและเอียงใจของเจาเขาหาความเขาใจ เออ ถาเจารอง
หาความรอบรู และเปลงเสียงของเจาหาความเขาใจ ถาเจาแสวงปญญาดุจหาเงิน และ
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เสาะหาปญญาอยางหาขุมทรัพยที่ซอนไว นั่นแหละ เจาจะเขาใจความยําเกรงพระเจา และ
พบความรูของพระเจา”
มีหลายขั้นตอนในการคนพบและเขาใจความรูของพระเจา
1. ยอมรับพระวจนะ : เราตองเปนคนที่สอนได
2. ซอนพระบัญญัติไวกับเจา : เราตองยอมรับพระวจนะและนําเขาสูช วี ิต และจิตวิญญาณของเรา
อยาพยายามเปลี่ยนแปลงพระวจนะเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคุณเอง
3. เอียงหูของเจาเขาหาสติปญญา : ฟงสิ่งที่พระเจาตรัสแกเราทางพระวจนะ การฟงทําใหเรา
เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในดานทีพ่ ระองคทรงสอน
4. เอียงใจของเจาเขาหาความเขาใจ ทําตัวของทานใหพยายามเขาใจ (แปลความหมาย) ของพระ
วจนะ
5. แสวงหาปญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปญญาอยางหาขุมทรัพยทซี่ อนไว ถามีใครมาบอกคุณวา
มีขุมทรัพยซอนอยูที่ลานบานของคุณ คุณจะทําอยางไร ?
คุณจะเริ่มขุด จะใชการคนหาอยางมีระบบจนกระทั่งพบขุมทรัพย มันจะเปนสิง่ สําคัญประการแรก
ในชีวิตของคุณ
เมื่อเราใหพระวจนะเปนสิง่ สําคัญประการแรก และเริ่มคนหาสติปญ
 ญาของพระเจาอยางมีระบบ
เราจะหาพบ แตพระวจนะจําตองเปนสิ่งสําคัญประการแรกของชีวิต เราตองเขาพระวจนะดวยความตื่นเตน
และอุทิศตนราวกับเรากําลังคนหาขุมทรัพย
ถาเราทําตามขอแนะนําเหลานี้ และคนหาอาหารแข็งแหงพระวจนะจะมีผลดังนี้
1. เจาจะเขาใจความยําเกรงพระเจา ขอ 5
2. และพบความรูของพระเจา ขอ 5
3. แลวเจาจะเขาใจความชอบธรรมและการพิพากษา และความยุติธรรมซึ่งเปนวิถีที่ดที ุกทาง
4. เจาจะพบความพอใจแบบใหมซงึ่ จะเปนความเพลิดเพลินแกวิญญาณของเจา ขอ 10
5. ความเฉลียวฉลาดจะดูแลรักษาเจา : ความเฉลียวฉลาดคือความสามารถที่จะตัดสินใจอยาง
ถูกตอง
6. ความเขาใจระแวดระวังเจา ขอ 11
7. ชวยใหเจาพนจากทางของคนชัว่ ราย ขอ 12
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คําแนะนําบางประการที่นําไปใชปฏิบัติได
ตอไปนี้เปนคําแนะนําบางประการสําหรับการศึกษาพระคัมภีร

เวลาพิเศษเฉพาะ
ตั้งเวลาไวเฉพาะแตละวันเมือ่ คุณตองการศึกษา
เวลาที่คุณเลือกขึน้ อยูกับกําหนดการหรือ
ความชอบสวนตัว
บางคนชอบศึกษาตอนเชาตรู เมื่อยังสดชืน่ และไดพักผอนเต็มที่แลว บางคนพบวาเวลาที่ดีที่สุดคือ
ตอนกลางดึก เมื่อทุกคนในบานเขานอนแลว
เวลาใดก็ตามที่คุณเลือก จงตั้งเวลานั้นไวตางหากโดยเฉพาะ เปนเวลานัดประจํากับพระเจาเพื่อ
ศึกษาพระวจนะ

สถานที่พิเศษ
เลือกสถานทีท่ ี่ปราศจากการรบกวนจากเสียงหรือการขัดจังหวะ ใหมีแสงสวางดีพอที่จะไมทาํ ให
นัยนตาเมื่อยลาเวลาอาน ถาเปนไปไดใหเลือกสถานที่ซึ่งคุณจะวางอุปกรณในการศึกษาไว เชน พระคัมภีร
ดินสอ กระดาษ และหนังสือสําหรับศึกษาพระคัมภีรที่คุณมี ดวยวิธนี คี้ ุณจะไมตองใชเวลาแตละวันเพื่อเก็บ
รวบรวมอุปกรณเหลานี้กอนที่คุณจะเริ่มศึกษา

การเริ่มตนที่พิเศษ
เริ่มตนแตละวันดวยการอธิษฐาน ขอพระเจาเปดความเขาใจของคุณ เพื่อคุณจะสามารถยอมรับ
พระวจนะได ผูเขียนสดุดี ดาวิด กลาววา:
“ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคขึ้นมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอ
ประทานความเขาใจแกขา พระองค ตามพระวจนะของพระองค”

สดุดี 119.169
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ชื่อ

แบบฝกหัดบทที่ 4
1.

เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
_______

2.

เหตุใดคนสวนใหญจึงลมเหลวเมื่อเขาพยายามเริ่มตนศึกษาพระคัมภีร

3.

คําวา “การเตรียมพรอม” หมายถึงอะไร ?

4.

อะไรคือการเตรียมพรอมที่สาํ คัญเพื่อเขาใจพระคัมภีร ?

5.

จงบอก 2 วิธซี งึ่ พระเจาทรงตัง้ ไวใหเราเพื่อศึกษาพระวจนะ

6.

ผูใดเปนครูที่ยงิ่ ใหญที่ประทานลงมาจากพระเจาหลังจากพระเยซูเสด็จคืนสูสวรรค ?

7.

น้ํานมแหงพระวจนะหมายถึงอะไร ?

8.

อาหารแข็งแหงพระวจนะของพระเจาคืออะไร ?

9.

จงบอก 3 วิธที จี่ ะนําผูเ ชื่อยายจากน้ํานมไปสูอาหารแข็งแหงพระวจนะของพระเจา

10.

จงบอกคําแนะนําที่ใชได 3 ประการ เพื่อการศึกษาพระคัมภีรซึ่งไดอธิบายไวในบทนี้
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คําตอบบททดสอบบทที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

“ผูที่มาจากพระเจาก็ยอมฟงพระวจนะพระเจา ทานทั้งหลายมิไดมาจากพระเจา เหตุฉะนั้นทานจึง
ไมฟง” ยอหน 8.47
เพราะวาเขาพยายามอานพระคัมภีรดวยวิธีที่เขาอานหนังสืออื่นๆ
คือ บางสิง่ ที่คณ
ุ ตองทํากอนที่จะทําอยางอืน่ ตอไป
รูจักพระเจาและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชว ยใหรอด
ผูเชื่อที่ถกู เรียกใหเปนครู พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์
น้ํานม คือ ความจริงงายๆ แหงพระวจนะของพระเจา
อาหารแข็ง คือ ความจริงฝายวิญญาณทีล่ ึกกวาในพระคัมภีรซึ่งยังเขาใจไมไดทันที
ปรารถนาน้าํ นม
เชื่อฟงพระวจนะ
แสวงหาอาหารเนื้อ
ตั้งเวลาพิเศษไวแตละวันเพือ่ ศึกษา
เลือกสถานทีพ่ ิเศษเพื่อศึกษา
เริ่มตนชวงตอนการศึกษาแตละครั้งดวยการอธิษฐาน
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เพื่อการศึกษาตอไป
1.
2.
3.

พลิกไปดู 1 โครินธ 3.1-3 ในพระคัมภีร จงเขียนคํา 3 คํา ซึ่งเปาโลใชอธิบายถึงคริสเตียนเนื้อหนัง
เปดไปดู สุภาษิต บทที่ 2 ศึกษาขอ 1-5 จงบอกขั้นตอน 5 ขั้นในการแสวงหาอาหารแข็งแหงพระ
วจนะของพระเจา
ศึกษา สุภาษิต 2.5-12 จงบอกเหตุผล 7 ประการของการใชขั้นตอนทีม่ ีระบบในการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา

