คคคำนคคำสคคำหรรับหลรักสสูตร "หลรักคคคำสอน"
คคคำววคำ "หลรักคคคำสอน" มคำจคำกพระครัมภภีรร์ แตวพญคำมคำรทคคำใหห้คนหลคำยๆคนเขห้คำใจคคคำนภีนในทคำงทภีที่ผผิด เชวน
หลคำยคน เขห้คำใจววคำ "หลรักคคคำสอน" คคือ
1
กคำรโตห้เถภียงกรันทภีที่โงวเขลคำและไรห้ประโยชนร์ เชวน "ทสูตสวรรคร์กภีที่องคร์สคำมคำรถเตห้นรคคำบนหรัวเขข็มตคำปสู
ไดห้?" หรคือ "พระเจห้คำสคำมคำรถสรห้คำงกห้อนหผินซซที่งพระองคร์ยกไมวไหวไดห้ไหม?"
2
หลรักคคคำสอนทคคำใหห้ครผิสเตภียนแยกกรัน แตวควคำมรรักทคคำใหห้เรคำรว วมกรัน
3
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอน กรับกคำรเปข็นพยคำน ไมวเขห้คำกรัน
4
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนหนห้คำเบคืที่อและไรห้ประโยชนร์
5
คนสว วนมคำกเขห้คำใจหลรักคคคำสอนไมวเปข็น
6
ทคคำไมเรคำตห้องศซกษคำหลรักคคคำสอน ในเมคือที่ กคำรประพฤตผิของเรคำยรังไมวถสูกตห้องเตข็มทภี?
7
เปห้คำหมคำยอรันดรับแรกคคือใหห้พระครัมภภีรมร์ ภีชรัยเหนคือเรคำ ไมวใชววคำว ใหห้เรคำเขห้คำใจททุกๆสผิที่งในพระครัมภภีรร์
คคคำตอบสคคำหรรับ 7 ขห้อนภีนคคือ
1
หลรักคคคำสอนอรันแทห้จรผิงจคำกพระครัมภภีรร์ ไมวเกภีที่ยวกรับ ทสูตสวรรคร์ทภีที่เตห้นรคคำ หรคือกห้อนหผินใหญวโต แตว
คคคำววคำ "หลรักคคคำสอน" ซซที่งเรคำพบในพระครัมภภีรร์ คคือกคำรศซกษคำตคำมระเบภียบ กคำรคห้นหคำและกคำรประกคำศ
ควคำมจรผิงตวคำงๆ ซซที่งอยสูใว นพระครัมภภีรร์
2
หลรักคคคำสอนอรันแทห้จรผิงทคคำใหห้มภีกคำรแยกกรันจรผิง คคือไดห้แยกควคำมสววคำงจคำกควคำมมคืด สผิที่งทภีที่ถสูกตห้อง
จคำก สผิที่งทภีที่ผผิด และชภีวผิตจคำกควคำมตคำย แตวหลรักคคคำสอนอรันแทห้จรผิงนรันนไดห้ทคคำใหห้เรคำรว วมกรันดห้วย เพรคำะคน
บคำปทรันงหลคำย ไดห้รจสูห้ รักควคำมรรักของพระเจห้คำไดห้โดยกคำรศซกษคำหลรักคคคำสอน
3
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอน กรับกคำรเปข็นพยคำน เขห้คำกรันไดห้ เพรคำะหลรักคคคำสอนของพระเจห้คำสอนววคำเรคำ
ตห้องเปข็นพยคำน ขอใหห้สรังเกตววคำผสูห้ทภีที่เปข็นพยคำนดภีทภีที่สทุด กรับผสูห้ทภีที่ศซกษคำหลรักคคคำสอนมคำกทภีที่สทุด คคือคนเดภียวกรัน
คคืออคำจคำรยร์เปคำโล อ.เปคำโลเองประกคำศเรคืที่องพระเยซสู "ตคำมบห้คำนเรคือน" ดห้วยนคนคำตคำไหล (กจ 20.20-21, 26)

และไดห้เขภียนครซงที่ หนซงที่ ของพระครัมภภีรใร์ หมว รว วมทรันงหนรังสคือทภีที่ประกอบดห้วยหลรักคคคำสอนมคำกทภีที่สทุด คคือ
หนรังสคือโรม
4
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนไมวหนห้คำเบคืที่อหรคือไรห้ประโยชนร์เลย แตวตรงกรันขห้คำมจะทคคำใหห้ผสูห้ศซกษคำผสูห้
ประพฤตผิตคำม มภีใจรห้อนรนตวอพระเจห้คำ "เขคำจซงพสูดกรันววคำ ใจเรคำเรว คำรห้อนภคำยใน เมคือที่ พระองคร์ตรรัสกรับเรคำตคำม
ทคำง เมคืที่อพระองคร์ทรง อธผิบคำยพระครัมภภีรร์ใหห้เรคำฟรังมผิใชวหรคือ" (ลก 24.32) "จงปรคำศรรัยกรันดห้วยเพลงสดทุดภี
เพลงนมรัสกคำรและเพลงฝวคำย จผิตวผิญญคำณ คคือรห้องเพลงสรรเสรผิญและสดทุดภีจคำกใจของทวคำนถวคำยองคร์พระผสูห้
เปข็นเจห้คำ" (อฟ 5.19) "ขอควคำมสทุข จงมภีแกวบรรดคำผสูห้อวคำนและผสูห้ฟรังคคคำพยคำกรณร์เหลวคำนภีน และถคือรรักษคำ
ขห้อควคำมทภีที่เขภียนไวห้ในคคคำพยคำกรณร์นน ภี เพรคำะววคำ เวลคำนรันนใกลห้เขห้คำมคำแลห้ว" (วว 1.3) "ดสูเถผิด เรคำจะมคำโดยเรข็ว
ผสูห้ใดทภีที่ถคือรรักษคำคคคำพยคำกรณร์ในหนรังสคือนภีนกเข็ ปข็นสทุข" (วว 22.7)
5
คคคำววคำ "คนสว วนมคำกเขห้คำใจหลรักคคคำสอนไมวเปข็น" นรันนไมวจรผิง เพรคำะพระเยซสูเองสอนววคำ "ขณะนรันน
พระเยซสู ทสูลววคำ ขห้คำแตวพระบผิดคำ ผสูห้เปข็นเจห้คำแหวงฟห้คำสวรรคร์และแผวนดผิน ขห้คำพระองคร์ขอบพระคทุณพระองคร์ ทภีที่
พระองคร์ไดห้ทรง ปผิดบรังสผิที่งเหลวคำนภีนไวห้จคำกผสูห้มภีปรัญญคำและผสูห้ฉลคำด แตวไดห้สคคำแดงใหห้ผสูห้นห้อยรสูห้ บรรดคำผสูห้ทคคำงคำน
เหนข็ดเหนคืที่อยและแบก ภคำระหนรัก จงมคำหคำเรคำ และเรคำจะใหห้ทวคำนทรันงหลคำยหคำยเหนคืที่อยเปข็นสทุข จงเอคำแอก
ของเรคำแบกไวห้ แลห้วเรภียน จคำกเรคำ เพรคำะววคำเรคำมภีใจอวอนสทุภคำพและถวอมลง และทวคำนทรันงหลคำยจะพบทภีที่สงบ
สทุขในใจของตน ดห้วยววคำแอก ของเรคำกข็แบกงวคำย และภคำระของเรคำกข็เบคำ" (มธ 11.25, 28-30)
6
คคคำววคำ "ทคคำไมเรคำตห้องศซกษคำหลรักคคคำสอน ในเมคือที่ กคำรประพฤตผิของเรคำยรังไมวถสูกตห้องเตข็มทภี" นรันน เปข็น
เหตทุผลทภีที่สรับสน เพรคำะถห้คำเรคำทคคำตคำมเหตทุผลดรังกลวคำว เรคำยรังเชคืที่อฟรังพระบรัญญรัตผิขอห้ แรก (อพย 20.3) ไมวไดห้
คคือเรคำททุกคนเคยมภีพระอคืที่นหรคือสผิที่งอคืที่นทภีที่เรคำรรักมคำกกววคำพระเจห้คำ ดรังนรันนถห้คำเรคำประพฤตผิตคำมพระบรัญญรัตผิขห้อ
แรกไมวไดห้ เรคำจซงไมว ตห้องประพฤตผิตคำมพระบรัญญรัตผิขห้อหกและเจข็ดดห้วยใชวไหม? ("อยวคำกระทคคำกคำร
ฆคำตกรรม" และ "อยวคำลววงประเวณภี ผรัวเมภียเขคำ" อพย 20.13-14)
7
คคคำววคำ "เปห้คำหมคำยอรันดรับแรกคคือใหห้พระครัมภภีรมร์ ภีชรัยเหนคือเรคำ ไมวใชววคำว ใหห้เรคำเขห้คำใจททุกๆสผิที่งในพระ
ครัมภภีรร์" นรันน เปข็นเรคืที่องเหลวไหล เพรคำะถห้คำเรคำไมวรจสูห้ รักคคคำสอนในพระครัมภภีรร์ พระครัมภภีรนร์ นรันจะมภีชยรั เหนคือเรคำ
ไดห้อยวคำงไร? ทภีที่จรผิงเปห้คำหมคำยของกคำรศซกษคำพระครัมภภีรร์คคือใหห้พระวผิญญคำณบรผิสทุทธผิธทรงนคคำชภีวผิตของเรคำ แตว
เรคำจะไมวไดห้รรับผลของพระวผิญญคำณนอกจคำกววคำเรคำศซกษคำและเขห้คำใจพระครัมภภีรร์เสภียกวอน

เรคำตอบ 7 ขห้อนภีนแลห้ว คคือเหตทุผล 7 ขห้อทภีที่ครัดคห้คำนกคำรศซกษคำหลรักคคคำสอน ตวอไปนภีนเรคำจะใหห้ขห้อเปรภียบอรัน
สคคำครัญ สคคำหรรับกคำรศซกษคำหลรักคคคำสอน
1
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนจะปห้องกรันเรคำจคำกกคำรละทผินงควคำมเชคืที่อ
"จงใฝวใจในกคำรอวคำน ในกคำรเทศนคำ และในกคำรสรังที่ สอน จนกววคำเรคำจะมคำ อยวคำละเลยของประทคำนทภีที่มอภี ยสูว
ใน ตรัวทวคำน ซซงที่ ไดห้ทรงประทคำนแกวทวคำนตคำมคคคำพยคำกรณร์ เมคือที่ คณะเพรสไบเตรภีไดห้เอคำมคือวคำงบนทวคำน จง
เอคำใจใสว ใน ขห้อควคำมเหลวคำนภีน ฝรังตรัวทวคำนไวห้ในกคำรนภีนทภีเดภียว เพคืที่อควคำมจคคำเรผิญของทวคำนจะไดห้ปรคำกฏแจห้งแกว
คนทรันงปวง จงระวรัง ตรัวทวคำนและคคคำสอนของทวคำน จงยซดขห้อทภีที่กลวคำวนภีนใหห้มรันที่ เพรคำะเมคืที่อกระทคคำดรังนรันน ทวคำน
จะชววยทรันงตรัวทวคำนเองและ คนทรันงปวงทภีที่ฟงรั ทวคำนใหห้รอดไดห้" (1 ทธ 4.13-16)
"บรัดนภีน พระวผิญญคำณไดห้ตรรัสไวห้อยวคำงชรัดแจห้งววคำ ในกคำลภคำยหลรังจะมภีบคำงคนละทผินงควคำมเชคืที่อ โดยหรันไป
เชคืที่อฟรัง วผิญญคำณทภีที่ลวอลวง และฟรังคคคำสอนของพวกผภีปผิศคำจ" (1 ทธ 4.1)
"เหตทุฉะนรันนขห้คำพเจห้คำกคคำชรับทวคำนตวอพระพรักตรร์พระเจห้คำ และพระเยซสูครผิสตร์เจห้คำ ผสูห้จะทรงพผิพคำกษคำคนเปข็น
และ คนตคำย เมคือที่ พระองคร์เสดข็จมคำปรคำกฏและตรันงอคำณคำจรักรของพระองคร์ ววคำ จงประกคำศพระวจนะ ใหห้
ขะมรักเขมห้นทภีที่จะ ทคคำกคำรทรันงในขณะทภีที่มโภี อกคำสและไมวมโภี อกคำส จงววคำกลวคำว หห้คำมปรคำม และตรักเตคือนดห้วย
ควคำมอดทนททุกอยวคำง และกคำรสรังที่ สอน เพรคำะจะถซงเวลคำทภีที่คนจะทนตวอคคคำสอนอรันถสูกตห้องไมวไดห้ แตวเขคำจะ
รวบรวมครสูไวห้ใหห้สอนใน สผิที่งทภีที่เขคำชอบฟรัง ตคำมควคำมปรคำรถนคำของตนเอง และเขคำจะบวคำยหสูจคำกควคำม
จรผิง หรันไปฟรังเรคืที่องนผิยคำยตวคำงๆ" (2 ทธ 4.1-4)
2
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนจะทคคำใหห้เรคำมรันที่ คงในควคำมเชคืที่อ
"เพคืที่อเรคำจะไมวเปข็นเดข็กอภีกตวอไปถสูกซรัดไปซรัดมคำและหรันไปเหมคำดห้วยลมปคำกแหวงคคคำสรังที่ สอนททุกอยวคำง และ
ดห้วย เลวหร์กลของมนทุษยร์ตคำมอทุบคำยฉลคำดอรันเปข็นกคำรลวอลวง" (อฟ 4.14)
3

กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนจะชววยเรคำเขห้คำใจแผนกคำรของพระเจห้คำอยวคำงละเอภียดไดห้
ก

เรคือที่ งประวรัตผิศคำสตรร์ของอผิสรคำเอล "พภีนที่ ห้องทรันงหลคำย ยผิงที่ กววคำนภีที่ขห้คำพเจห้คำอยคำกใหห้ทวคำน
ทรันงหลคำยเขห้คำใจววคำบรรพบทุรทุษของเรคำทรันงสผินนไดห้อยสูใว ตห้เมฆ และไดห้ผคำว นทะเลไปททุกคน"
(1 คร 10.1)

ข

เรคือที่ งกคำรกลรับคคืนดภีกนรั ของอผิสรคำเอล "เหตทุฉะนรันน พภีที่นอห้ งทรันงหลคำย ขห้คำพเจห้คำไมวอยคำกใหห้
ทวคำนทรันงหลคำยเขลคำในขห้อควคำมลซกลรับนภีน เกลคือกววคำทวคำนจะอวดรสูห้ คคือเรคือที่ งทภีที่บคำงคนใน
พวกอผิสรคำเอลไดห้มภีใจแขข็งกระดห้คำงไป จนถซงพวกตวคำงชคำตผิไดห้เขห้คำมคำครบจคคำนวน"
(รม 11.25)

ค

เรคือที่ งของประทคำนฝวคำยจผิตวผิญญคำณ "พภีนที่ ห้องทรันงหลคำย บรัดนภีนขห้คำพเจห้คำอยคำกใหห้ทวคำนเขห้คำใจเรคืที่อง
ของประทคำนฝวคำยจผิตวผิญญคำณนรันน" (1 คร 12.1)

ง

เรคือที่ งกคำรเสดข็จกลรับมคำของพระเยซสู "แตวพภีที่นอห้ งทรันงหลคำย ขห้คำพเจห้คำไมวอยคำกใหห้ทวคำนไมวทรคำบ
ถซง เรคืที่องคนเหลวคำนรันนทภีที่ลวว งหลรับไปแลห้ว เพคืที่อทวคำนจะไมวเปข็นททุกขร์โศกเศรห้คำอยวคำงคนอคืที่นๆทภีที่
ไมวมคภี วคำมหวรัง" (1 ธส 4.13)

จ

เรคือที่ งกคำรทคคำลคำยแผวนดผินโลกนภีน "แตวพวกทภีที่รรัก อยวคำลคืมขห้อนภีนเสภีย คคือวรันเดภียวของ
องคร์พระผสูห้เปข็นเจห้คำเปข็นเหมคือนกรับพรันปภี และพรันปภีกเข็ ปข็นเหมคือนกรับวรันเดภียว แตววคำว วรันของ
องคร์พระผสูห้เปข็นเจห้คำนรันนจะมคำถซงเหมคือนอยวคำงขโมยแอบยวองมคำในเวลคำกลคำงคคืน และในวรัน
นรันนทห้องฟห้คำจะลววงเสภียไปดห้วยเสภียงทภีที่ดรังกซกกห้อง และโลกธคำตทุจะสลคำยไปดห้วยไฟอรันรห้อน
ยผิงที่ และแผวนดผินโลกกรับกคำรงคำนทรันงปวงทภีที่มภีอยสูใว นนรันนจะตห้องไหมห้เสภียสผินนดห้วย"
(2 ปต 3.8, 10)

4
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนจะชววยเรคำยกยวองพระเจห้คำ
"จงอทุตสว คำหร์สคคำแดงตนเองใหห้เปข็นทภีชที่ อบพระทรัยพระเจห้คำ เปข็นคนงคำนทภีที่ไมวตห้องอคำย ใชห้พระวจนะแหวงควคำม
จรผิง อยวคำงถสูกตห้อง" (2 ทธ 2.15)
5
กคำรศซกษคำหลรักคคคำสอนจะชววยเรคำเตรภียมตรัวทภีที่จะรรับใชห้พระเจห้คำ
"แตวคนชรัวที่ และคนเจห้คำเลวหร์จะชรัวที่ รห้คำยมคำกยผิงที่ ขซนน ทรันงลวอลวงคนอคืที่น และกข็ถสูกคนอคืที่นลวอลวงดห้วย แตวฝวคำยทวคำน
จง ดคคำเนผินตวอไปในสผิที่งทภีที่ทวคำนเรภียนรสูห้แลห้ว และไดห้เชคืที่ออยวคำงมรันที่ คง ทวคำนกข็รวสูห้ คำว ทวคำนไดห้เรภียนมคำจคำกผสูห้ใด และ
ตรันงแตวเดข็กมคำ แลห้ว ทภีที่ทวคำนไดห้รพสูห้ ระครัมภภีรร์อรันบรผิสทุทธผิธ ซซงที่ มภีฤทธผิธสอนทวคำนใหห้ไดห้ปรัญญคำถซงควคำมรอดโดย

ควคำมเชคืที่อในพระเยซสู ครผิสตร์ พระครัมภภีรร์ททุกตอนไดห้รรับกคำรดลใจจคำกพระเจห้คำ และเปข็นประโยชนร์ในกคำร
สอน กคำรตรักเตคือนววคำกลวคำว กคำรปรรับปรทุงแกห้ไขคนใหห้ดภี และกคำรอบรมในเรคืที่องควคำมชอบธรรม เพคืที่อคน
ของพระเจห้คำจะดภีรอบคอบ พรรักพรห้อม ทภีที่จะกระทคคำกคำรดภีททุกอยวคำง" (2 ทธ 3.13-17)
"พภีที่นอห้ งทรันงหลคำยของขห้คำพเจห้คำ สทุดทห้คำยนภีนขอทวคำนจงมภีกคำค ลรังขซนนในองคร์พระผสูห้เปข็นเจห้คำ และในฤทธผิธเดชอรัน
มหรันตร์ของ พระองคร์ จงสวมยทุทธภรัณฑร์ทนรังชทุดของพระเจห้คำเพคืที่อจะตวอตห้คำนยทุทธอทุบคำยของพญคำมคำรไดห้
เพรคำะววคำเรคำไมวไดห้ตวอสสูห้กบรั เนคืนอหนรังและเลคือดแตวตวอสสูห้กบรั เทพผสูห้ครอง ศรักดผิเทพ เทพผสูคห้ รองพผิภพในโมหะ
ควคำมมคืดแหวงโลกนภีน ตวอสสูห้กบรั เหลวคำ วผิญญคำณทภีที่ชรัวที่ ในสถคำนฟห้คำอคำกคำศ เหตทุฉะนรันนจงรรับยทุทธภรัณฑร์ทนรังชทุด
ของพระเจห้คำไวห้ เพคือที่ ทวคำนจะไดห้ตวอตห้คำนใน วรันอรันชรัวที่ รห้คำยนรันนและเมคืที่อเสรข็จแลห้วจะยคืนมรันที่ ไดห้ เหตทุฉะนรันนทวคำน
จงยคืนมรันที่ เอคำควคำมจรผิงคคำดเอว เอคำควคำม ชอบธรรมเปข็นทรับทรวงเครคือที่ งปห้องกรันอก และเอคำขวคำว
ประเสรผิฐแหวงสรันตผิสทุข ซซงที่ เปข็นเหตทุใหห้เกผิดควคำมพรรัที่งพรห้อม มคำสวมเปข็นรองเทห้คำ และพรห้อมกรับสผิที่งทรันงหมด
นภีน จงเอคำควคำมเชคืที่อเปข็นโลว ดห้วยโลวนน รันทวคำนจะไดห้ดรับลสูกศรเพลผิงของ ผสูห้ชรัวที่ รห้คำยนรันนเสภีย จงเอคำควคำมรอดเปข็น
หมวกเหลข็กปห้องกรันศภีรษะและจงถคือพระแสงของพระวผิญญคำณ คคือพระวจนะ ของพระเจห้คำ"
(อฟ 6.10-17)

