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บทที่ 13 
การศึกษายอหนา 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อศึกษาบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิง่ตอไปนี้ 
-   อธิบายการศึกษายอหนา 
-   ทําการศึกษายอหนา 
-   สรางตารางยอหนาหรือสรุปการศึกษา 
- ทําโครงสรางของยอหนาในพระคัมภีร 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“การคลี่คลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”   

สดุดี 119:130 
 

           คํานํา 
คุณไดเรียนการทําสํารวจเปนเลมและศึกษาเปนบท ๆ ภายในเลมนี้มาแลว 
เมื่อคุณศึกษาเปนบทนัน้ คุณแบงออกเปนยอหนา  ตอนนี้คุณกาํลังเรียนการศึกษายอหนา  เราให

ตัวอยางการศกึษายอหนาและคุณจะไดทําเองในชวงของ “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี ้
 

การศึกษายอหนา 
 
ขั้นที่หนึ่ง ทําการศึกษาเปนบท 

ทําการศึกษาบทกอน ยอหนาที่คุณศึกษาจะตองดูตามเนื้อหาของบท 
ตามที่คุณเรียนแลววา แตละบทของพระคัมภีรประกอบดวยยอหนาตาง ๆ ยอหนาคือ กลุมของขอ

พระคัมภีรที่เกีย่วดวยเรื่องเดยีวกนั เมื่อเร่ืองเปลี่ยนก็เร่ิมยอหนาใหม 
ขณะที่คุณศึกษาลึกลงไปในแตละบท  คุณจะตองสังเกตยอหนาสําคญัหรือยอหนาหลายยอหนาที่

มีความสมัพนัธกัน 
ขั้นที่สอง สังเกตดูรายละเอียด 

ยอหนาในแตละบทจะมีความสัมพันธกันโดยวิธีตาง ๆ กนัซึ่งมีส่ิงพิเศษทีจ่ะตองสังเกต ขณะที่
ศึกษายอหนา คือ ความเกี่ยวเนื่อง (คําเชื่อมหรือสันธาน) 

คําวา “ความเกี่ยวเนื่อง”  (ความเชื่อมหรือสันธาน)  เปนสิ่งสาํคัญในการเปดเผยความสัมพันธ
ภายในและระหวางยอหนา 
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คําวา “แต” เปนความเกี่ยวเนื่องแสดงถึงความขัดแยง เชน 
“แตวาคนเหลานีพู้ดกาวราวสิ่งที่เขาเองไมเขาใจ และการซึ่งเขารูสึกตามสัญชาต ิ

ญาณเหมือนสัตวเดียรฉานที่ไมมีความคิด  เขาก็ตองถึงหายนะดวยการนั้น”  ยูดา 1.10 
 
มีความขัดแยงในยอหนานี ้ ครูสอนเท็จพดูกาวราวสิ่งทีเ่ขาไมเขาใจ แตเขาก็ทําใหเสื่อม (หายนะ) 

ในสิ่งที่เขารูสึกตามสัญชาตญิาณ 
ขอพระคัมภีรเร่ิมตนดวยคําวา “แต”  ซึ่งทาํใหคุณหนัไปดูขอ 9  เพื่อดูวาขอขัดแยงคอือะไร 
“ฝายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ครัง้เมือ่ทานโตเถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ทาน 

เองก็ยังไมบังอาจกลาวกาวราวตอมารเลย เปนแตเพียงกลาววา “ใหองคพระผูเปนเจาทรง
ขนาบเจาเถดิ””         ยูดา 1.9 

 
ขอ 10  ขัดแยงตรงที่ครูสอนเท็จพูดกาวราวมารซึ่งอัครเทวทูตาธิบดี มีคาเอล แมจะอยูในตําแหนง

ใหญยังไมกลากลาวราย แต “ใหองคพระผูเปนเจาทรงขนาบ” 
 
คําเชื่อม “หรือ”  มักแสดงถึงความตรงขาม เชน 
“ดวยวาพระเจาจะทรงเอาการงานทุกประการเขาสูการพพิากษาพรอมดวยสิง่เรน 

ลับทุกอยางไมวาดีหรือชัว่”        ปญญาจารย  12.14 

 
คําเชื่อมอื่นๆ ที่ตองระวงั คือคําวา  “เหมือน”  และ “เชนเดียวกัน” แทนที่จะเปนการ

ขัดแยง คําเหลานี้แสดงการเปรยีบเทียบระหวางสิ่งตาง ๆ  เชน ในขอตอไปนี้      ซาตานถูก
เปรียบเหมือนสิงโต 

“คือมารวนเวยีนอยูรอบๆ ดุจสิงหคําราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มนัจะกัดกินได”   

เปโตร 5.8 
 
คําวา “และ” เปนคําเชื่อมอีกคําหนึ่งเพิม่เขาไปกับสิง่ที่เพิ่งกลาวไป 
“แมกระนั้นเขาเหลานั้นกย็ังเพอฝนกระทําตัวเปนมลทิน  และประมาทอํานาจผูใหญ  

และพูดจากาวราวศกัด์ิสิรเิทพ”       ยูดา 1.8 
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คําวา “ถา”  แสดงเงื่อนไข 
คําสัญญาและคําพยากรณหลายประการในพนัธสัญญาเดิมกลาวในแงนี้  เขากลาววาพระเจาจะ

ทําอะไร ถา  (ในเงื่อนไขวา)  ประชากรของพระองคมีการสนองตอบอยางนั้นๆ 
“ถา” ประชากรของเราผูซ่ึงเขาเรยีกกนัโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐาน  

และแสวงหาหนาของเรา  และหันเสียจากทางชัว่ของเขา เรากจ็ะฟงจากสวรรค  และจะให
อภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขาใหหาย              2 พงศาวดาร 7.14 

คําวา “เพื่อที่”  แสดงถึงจุดประสงค บอกวาบางอยางเกิดขึน้ “เพื่อที่”  จุดประสงค
บางอยางจะสําเรจ็ 

“ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อ นาซาเรธ็  เพือ่จะสําเรจ็ตามพระวจนะ ซ่ึงตรัสโดยผูเผย 

พระวจนะวา เขาจะเรียกทานวาชาวนาซาเร็ธ”       มัทธิว  2.23 
คําเชื่อม “เพราะ”  “เพราะวา”  “ดังนั้น”  คําเหลานี้แสดงเหตุและผล 
“และเมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นประชาชนกท็รงสงสารเขาดวย  เพราะเขาถูกรัง 

ควาน และไรที่พึ่งดุจฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง”         มัทธวิ 9.36 
คําวา “ใหเปน และกับ”  ก็เปนคําเชื่อมสําคัญ  แสดงความสัมพันธระหวางความคิด 

“พระองคทรงเปลี่ยนทะเลใหเปนดินแหง คนเดินขามแมน้าํไป”  สดุดี 66.6 

โครงสรางทั่วไป 
ขณะที่คุณศึกษายอหนาจะสังเกตการจัดเรียงความคิด และดูวาขอพระคัมภีรมีความสัมพันธตอ

กันและกนัอยางไร บางทีผูเขียนกลาวขอความทั่วไปแลวอธิบายดวยตัวอยางตาง ๆ ในบางครั้งเขาเขียน
อันดับตาง ๆ ของความคิดแลวสรุปดวยขอความทั่วไป 

การซ้ําคํา 
คําแตละคําในพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  เมื่อมีการซ้ําคําหรือวลีก็

เพราะวามนัสาํคัญเปนพิเศษ  พระวิญญาณบริสุทธิด์ลใจผูเขียนใหซ้ําคาํหรือวลเีพื่อย้ําเตือนเราในความ
ทรงจาํ 

คําวา “Verily  Verily” หรือที่ภาษาไทยแปลวา “เราบอกความจริงแกทานวา”  เปนตัวอยางที่ดีถงึ
คําซ้ําซึง่เปนเหมือนการประกาศที่พระเยซูกลาวนาํหนาประโยคของพระองควา “ขอฟงหนอย เรามีเร่ือง
สําคัญจะประกาศ” 

จงศึกษาลงไปใหละเอียดถงึคํา  วลี  หรือ ขอพระคัมภีรที่พูดซ้าํ ๆ 
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คําถามและคําตอบ 
ไมเพียงแตสําคัญที่คุณจะตองถามคําถามขณะที่ศึกษาพระคัมภีรแตจําเปนที่จะตองสังเกตคําถาม

และคําตอบของพระคัมภีรดวย 
บอยครั้งที่ผูเขยีนจะแนะนําเรื่องนั้น ๆ ข้ึนมาโดยการถามคําถามแลวก็จะสรางเรือ่งบนคําถามนี้ 

และใหคําตอบซึ่งสัมพันธโยงกลับไปที่คําถาม 
ตัวอยางที่ดีในโรม 6 อานทั้งบท สังเกตคําถามในขอ 1-3 และคําตอบตอมาตลอดทั้งบท 

 
คํานํา 

สังเกตดูยอหนาทีน่ําเรื่อง เปนสิ่งสาํคัญเพราะทาํใหคุณสนใจในเรื่องที่ตามมา 
“ทานที่รักทั้งหลาย   ขาพเจาไดต้ังใจจะเขียนถึงทานเรื่องความรอดรวมกัน แต 

ขาพเจาเห็นวาจาํเปนจะตองเขียนวิงวอนทานใหตอสูเพื่อหลกัคําสอนที่เชือ่กันอยู ที่ได 

ทรงโปรดมอบไวแกธรรมกิชนครั้งเดียวเปนพอเทานั้น”     ยูดา 1.3  
 
ยอหนาคํานํานี้บอกจุดประสงคในการเขียน เขาหนนุใจใหธรรมิกชนตอสูหลักความเชื่อที่แทจริง 
สวนที่เหลือของบทใหเหตุผลสําหรับการหนนุใจนี ้  มคีรูสอนเท็จแอบแฝงเขามาในคริสตจักรซึ่ง

พยายามเปลีย่นเขาจากความเชื่อแท 
 
การสรุปและลงทาย 

จงดูยอหนาทีส่รุปขอความทั้งหมดของบท หรือหนงัสือ ตัวอยางเชน หนงัสือปญญาจารยบรรจุพระ
คัมภีรหนึ่งขอซึ่งสรุปหนังสือทั้งเลม ในปญญาจารยผูเขียนอธิบายการแสวงหาของเขาตอชีวิตทีห่างไกลพระ
เจา  คําสรุปของเขาก็คือ 

“จบเรื่องแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยาํเกรงพระเจาและรกัษาพระบัญญัติของ 

พระองค เพราะนี่แหละเปนหนาทีข่องมนุษยทั้งปวง  ดวยวาพระเจาจะทรงเอาการงาน 

ทุกประการเขาสูการพพิากษาพรอมดวยสิง่เรนลับทุกอยาง  ไมวาดีหรือชัว่”         

 ปญญาจารย 12.13-14 
 

ความกาวหนาของความคิด 
เมื่อศึกษายอหนา ใหดูการพัฒนาของความคิด ดูขอความตอไปนี ้
เพราะเหตุนี้เอง ทานจงอุตสาหจนสุดกําลงัที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรูเพิ่มคุณธรรม  
“เอาความเหนี่ยวรัง้ตนเพิม่ความรู เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรม 

เพิ่มขนัตีเอาความรักฉันพี่นองเพิม่ธรรม และเอาความรกัคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่นอง  
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ถาทานทัง้หลายเพียบพรอมดวยของประทานเหลานี้แลว ก็จะกระทําใหทานเกิดประโยชน
และเกิดผลท่ีไดซาบซ้ึงในพระเยซูครสิตเจาของเรา เพราะวาผูใดที่ขาดธรรมเหลานี้ก็เปน
คนตาบอดตาสั้น และลืมไปวาตนไดรบัการชาํระใหพนความผดิบาปแลว”     2 เปโตร 1.5-9 

 
มีความกาวหนาของความคดิที่เหน็ไดชัดในขอความนี้ เราตองเพิ่มส่ิงหนึง่เขาไปกับส่ิงหนึ่ง จนกวา

เราจะถงึความสมบูรณ 
 

รูปแบบโคลงกลอน 
ดูรูปแบบโคลงกลอนของขอความ  รูปแบบโคลงกลอนอางถงึขอความวาเขียนอยางไร 
บางขอความอยูในรูปแบบการเลาเรื่อง หมายถงึวาอานเหมือนนทิาน ยอหนาอื่นอยูในรูปแบบกวี

เหมือนขอความในหนงัสือ สดุดี 
บางยอหนาเปนคําอุปมา ซึง่เปนเรื่องสัน้ ๆ ที่แสดงความจริงฝายวิญญาณ 
บางยอหนาอยูในลักษณะรูปแบบการละคร เชนหนงัสอืเพลงของซาโลมอน เปนการละครเชนกบั

รูปแบบกว ี
รูปแบบปาฐกถาเปนเหมือนการเทศนา เปนลําดับของยอหนาที่ใหคําสอนเฉพาะเรือ่ง 

 
คําที่เปนกุญแจ 

การหาคําที่เปนกุญแจจะชวยใหคุณเขาใจความหมายของยอหนา คําที่เปนกุญแจคือ คําสาํคัญตอ
ความหมายของยอหนา มกัจะเปนคําทีพู่ดซ้ํา คุณควรสังเกตดูคําที่เปนกุญแจซึง่คุณไมเขาใจ คําเหลานี้
อาจศึกษาภายหลังในการศึกษาคํา (Word study) ซึ่งคุณจะเรียนตอไปในหลักสตูรนี้ ตัวอยางเชน อาน
ขอความตอไปนี ้

“เพราะวามีบางคนไดแอบแฝงเขามา   ซ่ึงพระคัมภีรไดบงไวนานแลววา เขาจะถูก 

พิพากษาลงโทษอยางนี ้ เขาเหลานั้นเปนคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจาของเรา 
เปนเหตุใหกระทําความชัว่ชาลามก  และเขาปฏิเสธพระเยซูครสิตผูทรงเปนเจานายและ 

องคพระผูเปนเจาของเราแตองคเดียว”       ยูดา 1.5 

 
คุณรูไหมวาคาํวา “ความชัว่ชาลามก” หมายถงึอะไร คํานี้เปนคําที่เปนกุญแจของยอหนานี้ เพราะ

อธิบายถงึครูสอนเท็จ คุณสมบัติหนึง่ของเขาก็คือ เขาไดเอาพระคุณของพระเจาของเราเปนเหตใุหกระทาํ
ความชัว่ชาลามก คํานี้เปนตัวอยางของคาํที่เปนกุญแจเพื่อที่จะศกึษา ซึ่งเปนคาํที่เราใชในบทตอไป เพื่อ
แสดงการศึกษาคํา 
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โครงสรางไวยากรณ 
คําวา  ไวยากรณ  หมายถึงสวนของคาํพดูหรือคําที่รวมเขาดวยกนั เพือ่สรางประโยคและยอหนา 
จงระวงัดูคํากริยา ซึง่เปนคําที่แสดงกริยาอาการ บอกใหเรารูวาบางคนทาํอะไรในอดีต กําลังทาํใน

ปจจุบัน หรือจะทําในอนาคต และยังใชเปนคําสั่งใหเราเชื่อฟงดวย 
“เจาทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน” มาระโก 16.15 

 
คําวา “จงออกไป”  และ  “ประกาศ”  เปนคําแสดงกริยาอาการ เปนคาํ กริยา เปนคําสั่งของพระเยซู

ใหเราปฏิบัติใหสําเร็จ 
คํานามเปนคาํที่ใหชื่อบุคคล สถานทีห่รือส่ิงของ คําที่เขียนตัวใหญขางลางนี้เปนคาํนาม 
“ยูดา ผูรับใชของพระเยซคูริสต และเปนนองของยากอบ”    ยูดา 1.9 

 
คํานาม  บอกเราวา ใคร  และ อะไร มีสวนเกี่ยวของและกริยาอาการนั้นเกิดที่ไหน 
คําสรรพนาม  เปนคําที่แทน คํานาม เชน คําวา เขา หรือ เธอ แทนที่จะพูดวา “พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงดลใจยูดาใหเขียนหนังสือ”  คุณอาจกลาววา “พระวิญญาณบริสุทธิด์ลใจเขาใหเขยีนหนงัสือ”  
คําวา “เขา” เปนสรรพนามแทนคํานาม  “ยูดา” 

คําคุณศัพทและคําวเิศษณ  เปนสวนสาํคัญของไวยากรณดวย คําวเิศษณบอกบางอยางเกีย่วกบั
กริยา คือบอกวาสิ่งนัน้ เกิดขึ้นอยางไร เชน “เขาวิง่อยางไร” คําวา “อยางเรว็”  บอกวาเขาวิ่งอยางไร เปนคํา
วิเศษณ 

คําคุณศัพทอธิบายคํานามหรือสรรพนาม ถาเราพูดวา “ยูดาสงู” คําวา “สูง” เปนคําคุณศัพท
อธิบาย  ยูดา 

ถาคุณไมเคยเรียนสวนตาง ๆ ของไวยากรณมากอน ก็จะดูสับสนสําหรับคุณในครั้งแรก แตคุณจะ
เรียนรูที่จะแยกแยะไดเมื่อฝกหัดไปเรื่อย ๆ 

สวนของคาํพดูเปนสิ่งสาํคัญเพราะบอกใหรูถึงคน สถานที ่ และสิง่ของ  บอกวาใครทําบางอยางที่
ไหน เมื่อไร  บอกใหรูวาสิง่นัน้ถูกทําอยางไร  และอะไรถูกกระทาํ กาํลงัทาํ และจะถกูทํา ใหรายละเอียดของ
การอธิบายซึ่งเพิ่มความเขาใจในเรื่องนัน้ ๆ 
ขั้นที่สาม   สรางตารางการศึกษายอหนา 

โดยการศึกษายอหนาในระดบัลึกตามที่คุณไดเรียนในขั้นที่สอง คุณจะพบบางยอหนาที่สัมพนัธซึ่ง
กันและกนั 

ความสัมพันธอาจเปนความขัดแยง การเปรียบเทียบ ความกาวหนา หรืออยางอืน่ จงเลือกยอหนา
เชนนัน้ สําหรับเร่ืองราวในการศึกษายอหนา 
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คุณจะสรางตารางเพื่อสรุปการศึกษาของคุณเกี่ยวกับยอหนาเหลานี ้ จงเลือกชือ่เร่ืองทั่วๆ ไป
สําหรับตารางของคุณ ซึ่งสะทอนความสมัพันธของยอหนาหรือเร่ืองนั้น ๆ ที่เปนใจความสาํคัญของยอหนา 
ตารางจะรวมถึงชื่อของยอหนาและการแบงซึ่งไดกระทําในระหวางการศึกษาบท 

บันทกึลงไปในตาราง ชื่อหนงัสือ บท และยอหนาที่ศึกษา ใชชองขาง ๆ ตารางเปนที่ทาํขอสังเกต
และการนาํไปใช 
ขั้นที่ส่ี  สรางโครงสรางของยอหนา 

ใชตารางเพื่อชวยคุณสรางโครงสรางของยอหนา 
โครงสรางซึง่คณุกําลังทํากับบทและยอหนา จะชวยคุณขณะที่คุณแบงปนความจรงิของพระเจาแก

ผูอ่ืน โครงสรางชวยใหคุณเสนอสิ่งที่คุณไดเรียนรูดวยวิธทีี่เปนระเบียบและเขาใจไดงาย 
 

ตัวอยางของวิธี 
 
ขั้นที่หนึง่   ทาํการศึกษาบท 

การศึกษาบทของ ยูดา 1  เราไดทําแลวในบทเรยีนครั้งสุดทาย เราจะทําการศึกษายอหนา  จากบท
เดียวกนันี ้ดังนั้น ข้ันนี้เรากท็ําสาํเร็จไปแลว 
 
ขั้นทีส่อง   สังเกตดูรายละเอียด 

ขณะที่เราศึกษายอหนา  ยดูา 1  ในระดับลึก เราเหน็ความสมัพนัธเกดิขึ้นระหวางยอหนา 4, 8-10, 
17-18 และ 19 

ยอหนาเหลานีล้วนแตกลาวถึงลักษณะของครูสอนเทจ็ 
 
ขั้นทีส่าม   สรางตารางการศึกษายอหนา 

ในบทที่แลวเราใหตารางวาง ๆ เพื่อการศึกษาของคุณ 
สําหรับการศึกษายอหนา คุณจะเขียนตารางของคณุเอง เพราะเปนไปไมไดที่จะจัดชองวางที่

เหมาะสมสาํหรับการศึกษายอหนา เราจึงไมไดสรางรูปแบบมาตรฐานให บางยอหนามีรายละเอียดมาก
และตองการเนื้อที่มากสาํหรับการจดรายละเอียด 

เราไดใหตัวอยางตารางการศึกษายอหนาไวดังตอไปนี ้ ใชตัวอยางนี้เพื่อสรางตารางการศึกษาของ
คุณเอง 

จงแนใจวาไดใสขอพระคัมภีรของแตละยอหนาในชองยอหนา (เขียนหมายเลขที่ขางบนดานซาย
ของการแบงแตละชองในตาราง) 
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ตารางการศึกษายอหนา 
 

หนงัสือ  :  ยูดา 
บท       :   1 
ยอหนา  :   4, 8-10, 17-18, 19 

ชื่อเร่ือง  .  ลักษณะของครูสอนเท็จ 
4 
แอบแฝงเขามา 
พระคัมภีรบงวาเขาจะถูกพพิากษาลงโทษ 
คนอธรรม 
ถือเอาพระคณุของพระเจาของเราเปนเหตุใหกระทาํชั่วขาลามก 
ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผูเปนเจาของเรา 

 
การดําเนินชวีติ 
ภูมิหลัง 
ความประพฤติ 
หลักขอเชื่อ 
หลักขอเชื่อ 

8-10 
เพอฝน 
กระทําตวัเปนมลทิน 
ประมาทอาํนาจของผูใหญ 
พูดจากาวราวศักดิ์สิริเทพ 
พูดกาวราวสิง่ที่เขาเองไมเขาใจ 
ส่ิงที่เขารูตามสัญชาติญาณเขาก็ทาํใหเสื่อม 

 
ความประพฤติ 
ความประพฤติ 
ความประพฤติ 
การพูด 
การพูด 
ความประพฤติ 

16 
เปนคนบน 
พรํ่าทับถมตนเอง 
ประพฤติตามตัณหาอันชัว่ 
คุยอวดเสียงขรม 
ยกยอผูอ่ืนเพือ่หวงัผลประโยชนของตน 

 
คําพูด 
คําพูด 
การดําเนินชวีติ 
การพูด 
ความประพฤติ 

18 
เปนคนเยาะเยย 
ประพฤติตามตัณหาอันชัว่ 
แยกออกเปนกกๆ 
ประพฤติตามโลกียวิสัย 
ปราศจากพระวิญญาณ 

 
คําพูด 
การดําเนินชวีติ 
ความประพฤติ 
ความประพฤติ 
หลักขอเชื่อ 
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คําที่เปนกุญแจเพื่อศึกษา 
การกระทําชัว่ขาลามก (ยอหนา 4)  คํานีห้มายถงึอะไร ? 

 
ขั้นทีส่ี ่ สรางโครงสรางของยอหนา 

 
ชื่อเร่ือง  .  ลักษณะของครูสอนเท็จ 

1. ภูมิหลังของเขา 
 ก.   พระคัมภีรบงไววาเขาจะถูกพิพากษาลงโทษ 
2. การดําเนินชวีติ 
 ก.   แอบแฝงเขามา 
 ข. ประพฤติตามตัณหาอันชัว่ 
 ค. ประพฤติตามตัณหาอันชัว่ 
3. การพูด 
 ก.  พูดกาวราวศักดิ์สิริเทพ 
 ข. พูดกาวราวสิง่ที่เขาเองไมเขาใจ 
 ค. มักเปนคนบน 
 ง. พูดทับถมตนเอง 
 จ.  คุยอวดเสียงขรม 
 ฉ. เปนคนเยาะเยย 
4. หลักขอเชื่อของเขา 
 ก. ถือเอาพระคณุของพระเจาเปนเหตุใหกระทําชัว่ชาลามก 
 ข. ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผูเปนเจาของเรา 
 ค. ปราศจากพระวิญญาณ 
5. ความประพฤติ 
 ก. คนอธรรม 
 ข. เพอฝนเรื่องสกปรก 
 ค. ทําตัวเปนมลทิน 
 ง. ประพฤติตามโลกียวิสัย 
 จ. แยกตัว 
 ฉ. ทําใหสัญชาตญิาณเสื่อมไป 
 ช. ประมาทอาํนาจผูใหญ 
 ซ. ยกยอผูอ่ืนเพือ่หวงัผลประโยชน 
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ชื่อ    
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 13 
 
1. เขียนขอพระคมัภีรจากความทรงจาํ 
            

           
            

2. เขียนขั้นตอน 4 ข้ัน ในการศกึษายอหนา 
            

           
           
           
            

3. ดูที่ชื่อของรูปแบบวรรณกรรมในรายการทีห่นึง่  แลวอานคําจํากัดความในรายการที ่2 เขียน
หมายเลขของคําจํากัดความตรงหนารูปแบบวรรณกรรมซึ่งบอกไว 

  รายการที่หนึ่ง      รายการที่สอง 
   การปาฐกถา   1. รูปแบบนิทาน 
   กว ี    2. โคลงกลอน สดุดีเปนตัวอยาง 
   คําอุปมา   3. เหมือนคําเทศนา 
   เร่ืองเลา   4.  เร่ืองสั้นๆ เพื่อแสดงความจรงิฝายวิญญาณ 
4. ดูที่ชื่อของสวนของคําพูดในรายการทีห่นึง่ อานคําจาํกดัความในรายการที่สอง เขียนหมายเลขของ

คําจํากัดความตรงหนาของคําพูดที่อธบิายไว 
  รายการที่หนึ่ง      รายการที่สอง 
   คํานาม    1. คําแสดงอาการกิริยา 
   คําสรรพนาม   2. บอกวาบางอยางถกูกระทําอยางไร 
   คํากริยา   3. คําอธิบาย 
   คําวิเศษณ   4. ชื่อของคน สถานที่  หรือส่ิงของ 
   คําคุณศัพท   5. ใชแทนชื่อของคน 
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5. ดูคําเชื่อมในรายการทีห่นึง่ อานคําจาํกัดความในรายการที่สอง เขียนหมายเลขคําจาํกัดความ

ตรงหนาคําที่อธิบาย 
  รายการที่หนึ่ง     รายการที่สอง 
   เหมือน, เชนเดียวกับ  1. คําเหลานี้แสดงความขัดแยงที่กําลงัจะทํา 
   และ    2. คํานี้หมายถึง บางอยางกําลงัถูกเพิ่มเขาไปกับ

      ส่ิงทีพู่ดมาแลว 
   ถา    3. คําเหลานี้เปดเผยวากําลงัจะมีการเปรียบ 

      เทียบ 
   แต, หรือ   4. คํานี้แสดงวา ส่ิงที่ไดพูดไปมีเงื่อนไขอยูทีก่าร

      ตอบสนองของคนของพระเจา 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 13 
 

1. “การคลี่คลายพระวจนะของพระองคไหสวาง ทัง้ใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119.30 
2. ทําการศึกษาบท 
 สังเกตรายละเอียดของยอหนา 
 สรางตารางการศึกษายอหนา 
 สรางโครงสรางการศึกษายอหนา 
3. 3 
 2 
 4 
 1 
4. ศึกษาสวนของคําพูดที่สอนแลว   
 4 
 5 
 1 
 2 
 3 
5. ศึกษาคําเชื่อมที่เรียนมาแลว 
 3 
 2 
 4 
 1 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
1. จงทาํการศึกษายอหนา ที่ยอหนาขอ 5-7, 11 และ 12-13 ของยูดาบท 1 
 ยอหนาเหลานีท้ั้งหมดเปนตัวอยางของครสูอนเท็จ 
 ยอหนาขอ 5-7  ใหตัวอยางของการพพิากษาครูสอนเท็จ 
 ยอหนาขอ 11  ใหตัวอยางของความผิดของพวกเขา 
 ยอหนาขอ 12-13  ใหตัวอยางในธรรมชาติเปนการเปรยีบเทียบของครูสอนเท็จ 
 
2. ในบทที่แลวคณุไดทําการศกึษาบท ใน 2 เปโตร บทที่ 2  เร่ืองราวในบทนี้คลายคลึงกับยูดาบทที ่1  

เกี่ยวของกับครูสอนเท็จ  ตอนนี้จงทําการศึกษายอหนาจาก 2 เปโตร  2  คุณอาจเพิ่มเขาไปกับ
ตารางที่ไดเร่ิมไวแลว  คือ  “ลักษณะของครูสอนเท็จ”  และ “ตัวอยางของครูสอนเท็จ” 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 


