ขข้อสอบ
ภาค 5: คคาเทศนาของพระเยซซ
1

เมมมื่อพระเยซซเทศนาครรรงแรกททมื่เมมองนาซาเรร็ธ พระองคค์เทศนาจากขข้อไหนในพระครมภทรค์เดดิม?

2

ในการเทศนานรรน พระเยซซตรรสถถึง 6 สดิมื่งททมื่พระองคค์จะทรงกระทคาในการรรบใชข้พระเจข้า มทอะไรบข้าง?

3

ในการเทศนานรรน พระเยซซทรงยกตรวอยยางของคนตยางชาตดิ 2 คน มทใครบข้าง?

4

ในขข้อพระครมภทรค์ ลก 4:23 ‘หมอจงรรกษาตรวเองเถดิด’ มทความหมายอะไร?

5

เมมมื่อพระเยซซเทศนาททมื่เมมองนาซาเรร็ธเสรร็จแลข้ว ผซข้ฝงร รซข้สถึกอยยางไร? ทคาไมเขารซสข้ ถึกแบบนรรน? เขาอยากทคา
อะไรตยอพระองคค์?

6
ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชยวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 5:3 บบุคคลผซข้ใดรซข้สถึกบกพรย องฝยายจดิตวดิญญาณ ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:4 บบุคคลผซข้ใดโศกเศรข้า ผซข้นร นเปร็นสบุข

มธ 5:5 บบุคคลผซข้ใดมทใจอยอนโยน ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:6 บบุคคลผซข้ใดหดิวกระหายความชอบธรรม ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:7 บบุคคลผซข้ใดมทใจกรบุณา ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:8 บบุคคลผซข้ใดมทใจบรดิสบุทธดิธ ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:9 บบุคคลผซข้ใดสรข้างสรนตดิ ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:10 บบุคคลผซข้ใดตข้องถซกขยมเหงเพราะเหตบุความชอบธรรม ผซข้นรนเปร็นสบุข

มธ 5:11 เมมมื่อเขาจะตดิเตทยนขยมเหงและนดินทาวยารข้ายทยานทรรงหลายเปร็นความเทร็จเพราะเรา ทยานกร็เปร็นสบุข
มธ 5:12 จงชมนมื่ ชมยดินดทอยยางเหลมอลข้น
เพราะเขาไดข้ขยมเหงศาสดาพยากรณค์ทรงหลายททมื่อยซกย ยอนทยานเหมมอนกรน
7

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:13 ‘ทยานทรรงหลายเปร็นเกลมอแหยงโลก’ มทความหมายอะไร?

8

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:14 ‘ทยานทรรงหลายเปร็นความสวยางของโลก’ มทความหมายอะไร?

9

ในขข้อพระครมภทรค์ ลก 6:24 ‘แตยวดิบรตดิแกยเจข้าทรรงหลายททมื่มงร มื่ มท’ มทความหมายอะไร? การเปร็นคนมรงมื่ มทผดิด
ไหม? ทคาไม?

10 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชยวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 5:17 อยยาคดิดวยาเรามาเพมมื่อจะทคาลายพระราชบรญญรตดิหรมอคคาของศาสดาพยากรณค์เสทย

มธ 5:18 เพราะเราบอกความจรดิงแกยทยานทรรงหลายวยา ถถึงฟข้าและดดินจะลยวงไป

มธ 5:19 เหตบุฉะนรรน ผซข้ใดไดข้ทคาใหข้ขข้อเลร็กนข้อยสรกขข้อหนถึงมื่ ในพระบรญญรตดินร ทเบาลง ทรรงสอนคนอมมื่นใหข้ทคาอยยาง
นรรนดข้วย ผซข้นร นจะไดข้ชมมื่อวยา
แตยผซข้ใดททมื่ประพฤตดิและสอนตามพระบรญญรตดิ ผซข้นร นจะไดข้ชมมื่อวยา
11

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ผซข้ใดโกรธพทมื่นอข้ งของตนโดยไมยมทเหตบุ ผซข้นร นจะตข้องถซกพดิพากษาลงโทษ’ มท
ความหมายอะไร?

12

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ถข้าผซข้ใดจะพซดกรบพทนมื่ ข้องวยา ‘อข้ายบข้า’ ผซข้นร นตข้องถซกนคาไปททมื่ศาลสซงใหข้
พดิพากษาลงโทษ’ มทความหมายอะไร?

13

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ผซข้ใดจะวยา ‘อข้ายโงย’ ผซข้นร นจะมทโทษถถึงไฟนรก’ มทความหมายอะไร?

14

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:23-24 ‘เหตบุฉะนรรน ถข้าทยานนคาเครมมื่องบซชามาถถึงแทยนบซชาแลข้ว และระลถึกขถึรนไดข้
วยา พทนมื่ ข้องมทเหตบุขรดเคมองขข้อหนถึงมื่ ขข้อใดกรบทยาน จงวางเครมมื่องบซชาไวข้ททมื่หนข้าแทยนบซชา กลรบไปคมนดทกบร
พทมื่นอข้ งผซข้นร นเสทยกยอน แลข้วจถึงคยอยมาถวายเครมอมื่ งบซชาของทยาน’ มทความหมายอะไรสคาหรรบพวก
ครดิสเตทยน?

15

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 15:19 ‘ความคดิดชรวมื่ รข้าย การฆาตกรรม การผดิดผรวผดิดเมทย การลยวงประเวณท การ
ลรกขโมย การเปร็นพยานเทร็จ การพซดหมดิมื่นประมาท กร็ออกมาจาก

16

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:29 ‘ถข้าตาขข้างขวาของทยานทคาใหข้ทยานหลงผดิด จงควรกออกและโยนมรนทดิรงเสทย
จากทยาน’ มทความหมายอะไร?

17

ชยวยอธดิบายเรมอมื่ งการหยยากรนททมื่สอนไวข้ในมธ 5:31-32

18

ชยวยอธดิบายเรมอมื่ งการสาบานททมื่สอนไวข้ในมธ 5:33-37

19

ชยวยอธดิบายเรมอมื่ งการแกข้แขข้นททมื่สอนไวข้ในมธ 5:38-42

20

ชยวยอธดิบายเรมอมื่ งความรรกททมื่สอนไวข้ในมธ 5:43-48

21

ชยวยอธดิบายเรมอมื่ งการถวายทรรพยค์ททมื่สอนไวข้ในมธ 6:1-4

22 เรมมื่องแตยละสย วนในการอธดิษฐาน มธ 6:9-13
ขข้าแตยพระบดิดาของขข้าพระองคค์ทร งหลาย ผซข้ทรงสถดิตในสวรรคค์ เกทมื่ยวกรบ
ขอใหข้พระนามของพระองคค์เปร็นททมื่เคารพสรกการะ เกทมื่ยวกรบ
ขอใหข้อาณาจรกรของพระองคค์มาตรรงอยซย เกทมื่ยวกรบ
ขอใหข้เปร็นไปตามพระทรยของพระองคค์ในสวรรคค์เปร็นอยยางไร กร็ใหข้เปร็นไปอยยางนรรนในแผยนดดินโลก
เกทมื่ยวกรบ
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจคาวรนแกยขข้าพระองคค์ทงร หลายในกาลวรนนทร เกทมื่ยวกรบ
ขอทรงโปรดยกหนทรของขข้าพระองคค์ เกทมื่ยวกรบ
เหมมอนขข้าพระองคค์ยกหนทรผซข้ททมื่เปร็นหนทรขข้าพระองคค์นร น เกทมื่ยวกรบ

ขออยยานคาขข้าพระองคค์เขข้าไปในการทดลอง แตยขอทรงชยวยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากความชรวมื่ รข้าย เกทมื่ยวกรบ

เหตบุวาย อาณาจรกรและฤทธดิธเดชและสงยาราศทเปร็นของพระองคค์สมบ ๆ ไปเปร็นนดิตยค์ เอเมน เกทมื่ยวกรบ

23 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชยวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 7:7 จงขอแลข้วจะ
จงหาแลข้วจะ
จงเคาะแลข้วจะ
มธ 7:8 เพราะวยาทบุกคนททมื่ขอกร็
คนททแมื่ สวงหากร็
และคนททมื่เคาะกร็จะ
24

เมมมื่อครดิสเตทยนถมออดอาหาร ควรใหข้คนอมนมื่ ทราบไหม? ทคาไม?

25

การสคมื่าสมทรรพยค์สมบรตดิไวข้สคาหรรบตรวในสวรรคค์ มทความหมายอะไร?

26

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 6:22 ‘ตาเปร็นประททปของรย างกาย’ มทความหมายอะไร?

27

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 6:24 ‘ไมยมทผซข้ใดปรนนดิบรตดินายสองนายไดข้’ มทความหมายอะไร?

28 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชยวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 6:29 และเราบอกทยานทรรงหลายวยา
เมมมื่อบรดิบซรณค์ดข้วยสงยาราศทของทยาน กร็มดิไดข้ทรงเครมอมื่ ง
งามเทยา
มธ 6:33 แตยทยานทรรงหลายจงแสวงหา
และ
กยอน แลข้วพระองคค์จะทรงเพดิมมื่ เตดิม
เหลยานทรใหข้แกยทยาน
29

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:1 ‘อยยากลยาวโทษเขา เพมอมื่ ทยานจะไมยตข้องถซกกลยาวโทษ’ มทความหมายอะไร?

30

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:6 ‘อยยาใหข้สมื่ ดิงซถึงมื่ บรดิสบุทธดิธแกยสบุนรข และอยยาโยนไขยมบุกของทยานใหข้แกยสบุกร
เกลมอกวยามรนจะเหยทยบยคมื่าเสทย และจะหรนกลรบมากรดตรวทยานดข้วย’ มทความหมายอะไร?

31

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:13 ‘จงเขข้าไปทางประตซแคบ เพราะวยาประตซใหญยและทางกวข้างนรรนนคาไปถถึง
ความพดินาศ และคนททมื่เขข้าไปทางนรรนมทมาก’ มทความหมายอะไร?

32

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:20 เรมอมื่ งผซข้พยากรณค์เทร็จ ‘เหตบุฉะนรรน ทยานจะรซข้จรกเขาไดข้เพราะผลของเขา’ มท
ความหมายอะไร?

33

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:21 ‘แตยผซข้ททมื่ปฏดิบรตดิตามพระทรยพระบดิดาของเราผซข้ทรงสถดิตในสวรรคค์จถึงจะเขข้า
ไดข้’ การปฏดิบรตดิตามพระทรยพระบดิดาของเรา มทความหมายอะไร?

34

ตามคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบนรกใน ลก 16:19-31 นรกไดข้แบยงออกเปร็น 3 สย วน มทอะไรบข้าง?

35

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบแหลยงแหยงชทวดิตใน ยน 5:17-47 มทอยซย 2 เหตบุททมื่พวกยดิวแสวงหาโอกาสททมื่จะฆยา
พระเยซซ มทอะไรบข้าง?

36

ใน ยน 5:4 มททซตสวรรคค์องคค์หนถึงมื่ ลงมากวนนคราในสระนรรนเปร็นครรรงคราว จรดิงหรมอไมย?

37

ใน ยน 5:22 พระบดิดามดิไดข้ทรงพดิพากษาผซข้ใด แตยพระองคค์ไดข้ทรงมอบการพดิพากษาทรรงสดิรนไวข้กบร

38

ใน ยน 5:24-25, 28-29 พซดถถึงการเปร็นขถึรนมาจากความตาย 2 ครรรง มทอะไรบข้าง?

39

ใน ยน 5:33-39 พซดถถึงคคาพยาน 4 อยยางเกทมื่ยวกรบพระเยซซ มทอะไรบข้าง?

40

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบอาหารแหยงชทวดิตใน ยน 6:22-71 ผซข้ใดเปร็นอาหารแหยงชทวดิต?

41

ใน ยน 6:28-29 “งานของพระเจข้า” คมออะไร?

42

ใน ยน 6:37 “สารพรดททพมื่ ระบดิดาทรงประทานแกยเราจะมาสซยเรา” มทความหมายอะไร?

43

เทศกาลอยซเย พดิง มทความหมายอะไรสคาหรรบคนอดิสราเอล?

44

ใน ยน 7:6 ‘ยรงไมยถงถึ เวลาของเรา’ มทความหมายอะไร? และเวลาของพระเยซซมาถถึงเมมอมื่ ไร?

45

ใน ยน 7:38 ‘แมยนร คาททมื่มทนร คาประกอบดข้วยชทวดิตจะไหลออกมาจากภายในผซข้นรน’ มทความหมายอะไร?

46

ใน ยน 8:56 “อรบราฮรมบดิดาของทยานชมนมื่ ชมยดินดทททมื่จะไดข้เหร็นวรนของเรา และทยานกร็ไดข้เหร็นแลข้วและมท
ความยดินดท” มทความหมายอะไร?

47

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบผซข้เลทรยงอรนดทใน ยน 10:1-39
ผซข้เลทรยงอรนดท คมอ
ขโมยและโจร คมอ
นายประตซ คมอ
ผซข้ททมื่รรบจข้าง คมอ

48

ใน ยน 10:28-29 การอยซใย นพระหรตถค์ของพระเยซซและของพระบดิดา มทความหมายอะไร?

49

หนข้าททมื่ 3 อยยางของพระวดิญญาณใน ยน 16:7-11 มทอะไรบข้าง?
ซถึมื่งมทความหมายวยาอะไร?
ซถึมื่งมทความหมายวยาอะไร?
ซถึมื่งมทความหมายวยาอะไร?

ขข้อสอบ
ภาค 5: คคาเทศนาของพระเยซซ
1

เมมมื่อพระเยซซเทศนาครรรงแรกททมื่เมมองนาซาเรร็ธ พระองคค์เทศนาจากขข้อไหนในพระครมภทรค์เดดิม?
อดิสยาหค์ 61:1-3

2

ในการเทศนานรรน พระเยซซตรรสถถึง 6 สดิมื่งททมื่พระองคค์จะทรงกระทคาในการรรบใชข้พระเจข้า มทอะไรบข้าง?
ใหข้ประกาศขขาวประเสรดิฐแกขคนยากจน
ใหข้รรกษาคนททมื่ชอกชคราระกคาใจ
ใหข้รข้องประกาศอดิสรภาพแกขบรรดาเชลย
ใหข้ประกาศแกขคนตาบอดวขาจะไดข้เหร็นอทก
ใหข้ปลขอยผซข้ฟกชคราเปร็นอดิสระ
ใหข้ประกาศปทแหขงความโปรดปรานขององคค์พระผซข้เปร็นเจข้า

3

ในการเทศนานรรน พระเยซซทรงยกตรวอยขางของคนตขางชาตดิ 2 คน มทใครบข้าง?
หญดิงมขาย
นาอามาน

4

ในขข้อพระครมภทรค์ ลก 4:23 ‘หมอจงรรกษาตรวเองเถดิด’ มทความหมายอะไร?
พวกยดิวอยากเหร็นการอรศจรรยค์จากพระเยซซกขอนถถึงจะเชมมื่อวขาพระเยซซเปร็นพระครดิสตค์แทข้

5

เมมมื่อพระเยซซเทศนาททมื่เมมองนาซาเรร็ธเสรร็จแลข้ว ผซข้ฝงร รซข้สถึกอยขางไร? ทคาไมเขารซสข้ ถึกแบบนรรน? เขาอยากทคา
อะไรตขอพระองคค์? รซสข้ ถึกโกรธ เพราะพระเยซซยกยของคนตขางชาตดิวาข มทความเชมมื่อมากวขาพวกเขา
เขาจถึงอยากจะประหารชทวดิตพระเยซซ

6
ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชขวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 5:3 บบุคคลผซข้ใดรซข้สถึกบกพรข องฝขายจดิตวดิญญาณ ผซข้นร นเปร็นสบุข
มธ 5:4 บบุคคลผซข้ใดโศกเศรข้า ผซข้นร นเปร็นสบุข

เพราะอาณาจรกรแหขงสวรรคค์เปร็นของเขา

เพราะวขาเขาจะไดข้รรบการทรงปลอบประโลม

มธ 5:5 บบุคคลผซข้ใดมทใจอขอนโยน ผซข้นร นเปร็นสบุข

เพราะวขาเขาจะไดข้รรบแผขนดดินโลกเปร็นมรดก

มธ 5:6 บบุคคลผซข้ใดหดิวกระหายความชอบธรรม ผซข้นร นเปร็นสบุข เพราะวขาเขาจะไดข้รรบแผขนดดินโลกเปร็นมรดก
มธ 5:7 บบุคคลผซข้ใดมทใจกรบุณา ผซข้นร นเปร็นสบุข

เพราะวขาเขาจะไดข้รรบพระกรบุณา

มธ 5:8 บบุคคลผซข้ใดมทใจบรดิสบุทธดิธ ผซข้นร นเปร็นสบุข

เพราะวขาเขาจะไดข้เหร็นพระเจข้า

มธ 5:9 บบุคคลผซข้ใดสรข้างสรนตดิ ผซข้นร นเปร็นสบุข

เพราะวขาจะไดข้เรทยกเขาวขาเปร็นบบุตรของพระเจข้า

มธ 5:10 บบุคคลผซข้ใดตข้องถซกขขมเหงเพราะเหตบุความชอบธรรม ผซข้นรนเปร็นสบุข
เพราะวขาอาณาจรกรแหขงสวรรคค์เปร็นของเขา
มธ 5:11 เมมมื่อเขาจะตดิเตทยนขขมเหงและนดินทาวขารข้ายทขานทรรงหลายเปร็นความเทร็จเพราะเรา ทขานกร็เปร็นสบุข
มธ 5:12 จงชมนมื่ ชมยดินดทอยขางเหลมอลข้น
เพราะวขาบคาเหนร็จของทขานมทบรดิบซรณค์ในสวรรคค์
เพราะเขาไดข้ขขมเหงศาสดาพยากรณค์ทรงหลายททมื่อยซกข ขอนทขานเหมมอนกรน
7

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:13 ‘ทขานทรรงหลายเปร็นเกลมอแหขงโลก’ มทความหมายอะไร?
ในสมรยนรรนไมขมตท ซข้เยร็น เขาจถึงใชข้เกลมอในการรรกษาเนมรอไวข้ไมขใหข้เนขาเสทย ในสมรยนทรครดิสเตทยน
เปรทยบเททยบกรบเกลมอททมื่รรกษาโลกไวข้ไมขใหข้เนขาเสทย ไมขใหข้โลกชรวมื่ ไปกวขานทร เพมอมื่ โลกจะไดข้มทโอกาส
ฟรงเรมอมื่ งของพระเจข้าและเชมมื่อในพระองคค์

8

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:14 ‘ทขานทรรงหลายเปร็นความสวขางของโลก’ มทความหมายอะไร?
ครดิสเตทยนเปร็นความสวขางของโลก เพมมื่อครดิสเตทยนจะไดข้เปร็นพยานเรมมื่องขขาวประเสรดิฐของ
พระเจข้าแกขโลกนทร เพมมื่อชาวโลกจะไดข้หลบุดพข้นจากความมมด มาถถึงความสวขางของพระเจข้าไดข้

9

ในขข้อพระครมภทรค์ ลก 6:24 ‘แตขวดิบรตดิแกขเจข้าทรรงหลายททมื่มงร มื่ มท’ มทความหมายอะไร? การเปร็นคนมรงมื่ มทผดิด
ไหม? ทคาไม?
มทความหมายวขา คนททมื่มงร มื่ มทใชข้ทรรพยค์สมบรตดิททมื่เขามทสคาหรรบตนเองอยขางเดทยว
ไมขไดข้นคาทรรพยค์นร นไปใชข้ในงานของพระเจข้า บนสวรรคค์เขาจะขาดบคาเหนร็จ คมอการเปร็นคนมร งมื่ มท
ไมขผดิด เพราะถข้าเขาใชข้ทรรพยค์สมบรตดิเพมมื่องานรรบใชข้พระเจข้า พระองคค์จะทรงอวยพรแกขเขา
และเขาจะมทบคาเหนร็จบนสวรรคค์ดวข้ ย

10 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชขวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 5:17 อยขาคดิดวขาเรามาเพมมื่อจะทคาลายพระราชบรญญรตดิหรมอคคาของศาสดาพยากรณค์เสทย
เรามดิไดข้มาเพมมื่อจะทคาลาย แตขมาเพมมื่อจะใหข้สคาเรร็จ
มธ 5:18 เพราะเราบอกความจรดิงแกขทขานทรรงหลายวขา ถถึงฟข้าและดดินจะลขวงไป
แมข้อรกษรหนถึงมื่ หรมอจบุดๆหนถึงมื่ กร็จะไมขสซญไปจากพระราชบรญญรตดิ จนกวขาจะสคาเรร็จทรรงสดิรน
มธ 5:19 เหตบุฉะนรรน ผซข้ใดไดข้ทคาใหข้ขข้อเลร็กนข้อยสรกขข้อหนถึงมื่ ในพระบรญญรตดินร ทเบาลง ทรรงสอนคนอมมื่นใหข้ทคาอยขาง
นรรนดข้วย ผซข้นร นจะไดข้ชมมื่อวขา เปร็นผซข้นข้อยททมื่สบุดในอาณาจรกรแหขงสวรรคค์
แตขผซข้ใด
ททมื่ประพฤตดิและสอนตามพระบรญญรตดิ ผซข้นร นจะไดข้ชมมื่อวขา
เปร็นใหญขในอาณาจรกรแหขงสวรรคค์
11

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ผซข้ใดโกรธพทมื่นอข้ งของตนโดยไมขมทเหตบุ ผซข้นร นจะตข้องถซกพดิพากษาลงโทษ’ มท
ความหมายอะไร? ผซข้ใดททโมื่ กรธพทมื่นข้องของตนโดยไมขมทเหตบุ หรมอคดิดอยซใข นใจ พระเจข้าทรงรซข้
และผซข้นร นจะตข้องถซกลงโทษ เลร็งถถึงในยบุค 1,000 ปท

12

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ถข้าผซข้ใดจะพซดกรบพทนมื่ ข้องวขา ‘อข้ายบข้า’ ผซข้นร นตข้องถซกนคาไปททมื่ศาลสซงใหข้
พดิพากษาลงโทษ’ มทความหมายอะไร?
ผซข้ใดททมื่พซดกรบพทมื่นอข้ งวขา ‘อข้ายบข้า’ ผซข้นร นจะถซกจรบ
และจะไดข้รรบโทษมากขถึรน เลร็งถถึงในยบุค 1,000 ปท

13

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:22 ‘ผซข้ใดจะวขา ‘อข้ายโงข’ ผซข้นร นจะมทโทษถถึงไฟนรก’ มทความหมายอะไร?
ผซข้ใดจะวขา ‘อข้ายโงข’ พระเจข้าจะไมขทรงลงโทษเขาถถึงไฟนรกทรนทท พระเจข้ารอใหข้เขา
เปลทยมื่ นใจ แตขถข้าเขายรงไมขเปลทยมื่ นใจ เขากร็จะตข้องไดข้รรบโทษนรก เลร็งถถึงในยบุค 1,000 ปท

14

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:23-24 ‘เหตบุฉะนรรน ถข้าทขานนคาเครมมื่องบซชามาถถึงแทขนบซชาแลข้ว และระลถึกขถึรนไดข้
วขา พทนมื่ ข้องมทเหตบุขรดเคมองขข้อหนถึงมื่ ขข้อใดกรบทขาน จงวางเครมมื่องบซชาไวข้ททมื่หนข้าแทขนบซชา กลรบไปคมนดทกบร
พทมื่นอข้ งผซข้นร นเสทยกขอน แลข้วจถึงคขอยมาถวายเครมอมื่ งบซชาของทขาน’ มทความหมายอะไรสคาหรรบพวก
ครดิสเตทยน? ครดิสเตทยนคนใดททยมื่ รงมทเหตบุขรดเคมองหรมอโกรธกรบพทมื่นอข้ งอยซข กร็ใหข้เขารทบ
กลรบไปคมนดทกบร พทมื่นอข้ งเสทยกขอน กขอนจะไปรรบใชข้พระเจข้า

15

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 15:19 ‘ความคดิดชรวมื่ รข้าย การฆาตกรรม การผดิดผรวผดิดเมทย การลขวงประเวณท การ
ลรกขโมย การเปร็นพยานเทร็จ การพซดหมดิมื่นประมาท กร็ออกมาจาก ใจ

16

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 5:29 ‘ถข้าตาขข้างขวาของทขานทคาใหข้ทขานหลงผดิด จงควรกออกและโยนมรนทดิรงเสทย
จากทขาน’ มทความหมายอะไร?
พระเจข้าไมขอยากใหข้เราตรรงใจทคาผดิดทคาบาป
พระองคค์อยากใหข้เรารรกษาตรวใหข้บรดิสบุทธดิธอยซตข ลอด

17

ชขวยอธดิบายเรมอมื่ งการหยขากรนททมื่สอนไวข้ในมธ 5:31-32
โมเสสทคาหนรงสมอหยขากรนใหข้
สคาหรรบผซข้ทอทมื่ ยากจะทคาการหยขาจากกรน แตขอนบุญาตดิเฉพาะเหตบุเดทยวเทขานรรนททจมื่ ะทคาการหยขากรนไดข้
คมอมทการเลขนชซข้หรมอการลขวงประเวณท ในเรมมื่องนทรพระเจข้าไมขบรงครบใหข้หยขากรน แตขถข้าอยากหยขากรน
เพราะเหตบุนร กท ทร็ คาไดข้

18

ชขวยอธดิบายเรมอมื่ งการสาบานททมื่สอนไวข้ในมธ 5:33-37
อยขาทคาการปฏดิญาณหรมอสาบานเลย
จรดิงกร็จงวขาจรดิง ไมขกวร็ าข ไมข พซดแตขเพทยงนทรกพร็ อ คคาพซดเกดินนทรไปมาจากความชรวมื่

19

ชขวยอธดิบายเรมอมื่ งการแกข้แขข้นททมื่สอนไวข้ในมธ 5:38-42
ในเรมมื่องของการแกข้แขข้นนรรน
ใหข้ฟากการแกข้แขข้นไวข้กบร พระเจข้า อยขาทคาการแกข้แขข้นเองเลย

20

ชขวยอธดิบายเรมอมื่ งความรรกททมื่สอนไวข้ในมธ 5:43-48
พระเจข้าสอนครดิสเตทยนใหข้รรกทบุกคน
เพราะพระเจข้าทรงแสดงความรรกแกขคนทบุกคน ทรรงคนททมื่ไมขเชมมื่อในพระองคค์ และคนททมื่เชมมื่อใน
พระองคค์ดข้วย

21

ชขวยอธดิบายเรมอมื่ งการถวายทรรพยค์ททมื่สอนไวข้ในมธ 6:1-4
ใหข้ทคาเปร็นการลรบ เพมอมื่ พระเจข้าจะไดข้เปร็นผซข้ยกยของ

ในการถวายทรรพยค์นร น

22 เรมมื่องแตขละสข วนในการอธดิษฐาน มธ 6:9-13
ขข้าแตขพระบดิดาของขข้าพระองคค์ทร งหลาย ผซข้ทรงสถดิตในสวรรคค์ เกทมื่ยวกรบ
ขอใหข้พระนามของพระองคค์เปร็นททมื่เคารพสรกการะ เกทมื่ยวกรบ
ขอใหข้อาณาจรกรของพระองคค์มาตรรงอยซข เกทมื่ยวกรบ

ความเชมมื่อ

การนมรสการ
ความหวรง

ขอใหข้เปร็นไปตามพระทรยของพระองคค์ในสวรรคค์เปร็นอยขางไร กร็ใหข้เปร็นไปอยขางนรรนในแผขนดดินโลก
เกทมื่ยวกรบ
การยอมฟรง
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจคาวรนแกขขข้าพระองคค์ทรงหลายในกาลวรนนทร เกทมื่ยวกรบ
ขอทรงโปรดยกหนทรของขข้าพระองคค์ เกทมื่ยวกรบ

การสารภาพ

เหมมอนขข้าพระองคค์ยกหนทรผซข้ททมื่เปร็นหนทรขข้าพระองคค์นร น เกทมื่ยวกรบ

ความเมตตา

การทซลขอ

ขออยขานคาขข้าพระองคค์เขข้าไปในการทดลอง แตขขอทรงชขวยขข้าพระองคค์ใหข้พข้นจากความชรวมื่ รข้าย เกทมื่ยวกรบ
การพถึมื่งพระองคค์
เหตบุวาข อาณาจรกรและฤทธดิธเดชและสงขาราศทเปร็นของพระองคค์สมบ ๆ ไปเปร็นนดิตยค์ เอเมน เกทมื่ยวกรบ
การยอมรรบ
23 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชขวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 7:7 จงขอแลข้วจะ ไดข้ จงหาแลข้วจะ พบ จงเคาะแลข้วจะ
เปดิดใหข้แกขทขาน
มธ 7:8 เพราะวขาทบุกคนททมื่ขอกร็ ไดข้รรบ คนททแมื่ สวงหากร็ พบ และคนททมื่เคาะกร็จะ เปดิดใหข้เขา
24

เมมมื่อครดิสเตทยนถมออดอาหาร ควรใหข้คนอมนมื่ ทราบไหม? ทคาไม?
ไมขควรใหข้คนอมนมื่ ทราบ
เพราะใหข้พระเจข้าทราบ พระองคค์จะไดข้ยกยของเราในการอดอาหารนรรน ถข้าใหข้คนอมนมื่ ทราบ
เขากร็ไดข้รรบเกทยรตดิจากมนบุษยค์แลข้ว

25

การสคมื่าสมทรรพยค์สมบรตดิไวข้สคาหรรบตรวในสวรรคค์ มทความหมายอะไร?
คมอการรรบใชข้พระเจข้า
การเปร็นพยานเรมอมื่ งของพระเจข้า การประกาศขขาวประเสรดิฐ รวมถถึงการถวายทรรพยค์ การถวายเวลา

26

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 6:22 ‘ตาเปร็นประททปของรข างกาย’ มทความหมายอะไร?
ตาเปร็นสข วน
ททมื่ทคาใหข้มองเหร็นสดิมื่งตขาง ๆ ถข้าตาเหร็นสดิมื่งททมื่ดท ภายในใจของเราจะดทดข้วย เราตข้องบรงครบตาของเรา
ใหข้เหร็นแตขสมื่ งดิ ททมื่ดท ตข้องรรกษาไวข้

27

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 6:24 ‘ไมขมทผซข้ใดปรนนดิบรตดินายสองนายไดข้’ มทความหมายอะไร?
จะตข้องเลมอกตรดสดินใจในการปรนนดิบดิตพระเจข้า หรมอปรนนดิบดิตเงดินทอง เราควรตข้อง
เลมอกพระเจข้า และทคาตามพระเจข้าดข้วย

28 ในคคาเทศนาบนภซเขานรรน ชขวยเตดิมคคาททขมื่ าดไป
มธ 6:29 และเราบอกทขานทรรงหลายวขา ซาโลมอน เมมมื่อบรดิบซรณค์ดข้วยสงขาราศทของทขาน กร็มดิไดข้ทรงเครมอมื่ ง
งามเทขา
ดอกไมข้นร ทดอกหนถึมื่ง
มธ 6:33 แตขทขานทรรงหลายจงแสวงหา อาณาจรกรของพระเจข้า
และ ความชอบธรรมของพระองคค์
กขอน แลข้วพระองคค์จะทรงเพดิมมื่ เตดิม สดิมื่งทรรงปวง
เหลขานทรใหข้แกขทขาน
29

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:1 ‘อยขากลขาวโทษเขา เพมอมื่ ทขานจะไมขตข้องถซกกลขาวโทษ’ มทความหมายอะไร?
อยขาจซข้จร จท บุกจดิกผซข้อนมมื่ ในสดิมื่งททมื่เราไมขชอบในตรวเขา คมอในสดิมื่งททมื่ไมขไดข้เปร็นความผดิดบาป
หรมอททมื่เราจะไมขตข้องถซกกลขาวโทษเหมมอนกรน

30

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:6 ‘อยขาใหข้สมื่ ดิงซถึงมื่ บรดิสบุทธดิธแกขสบุนรข และอยขาโยนไขขมบุกของทขานใหข้แกขสบุกร
เกลมอกวขามรนจะเหยทยบยคมื่าเสทย และจะหรนกลรบมากรดตรวทขานดข้วย’ มทความหมายอะไร?
ในการเปร็นพยานเรมอมื่ งของพระเจข้า ถข้าพบคนททมื่มใท จแขร็งกระดข้างกร็ใหข้ฝากคคาพยานนรรนไวข้
แลข้วใหข้ไปหาคนอมนมื่ ดทกวขา เพมอมื่ วขาจะไดข้ไมขเปร็นการเสทยเวลา

31

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:13 ‘จงเขข้าไปทางประตซแคบ เพราะวขาประตซใหญขและทางกวข้างนรรนนคาไปถถึง
ความพดินาศ และคนททมื่เขข้าไปทางนรรนมทมาก’ มทความหมายอะไร? คนททมื่รรบความรอด
คมอคนททมื่เขข้าทางพระเยซซ เพราะเปร็นทางประตซแคบ สข วนคนททมื่ไมขรรบความรอด คมอคนททมื่เขข้าทาง
ศาสนา เปร็นประตซใหญขและทางกวข้าง ซถึมื่งสบุดทข้ายเปร็นทางนคาไปสซขความพดินาศ คนททเมื่ ขข้าทาง
ศาสนามทมาก

32

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:20 เรมอมื่ งผซข้พยากรณค์เทร็จ ‘เหตบุฉะนรรน ทขานจะรซข้จรกเขาไดข้เพราะผลของเขา’ มท
ความหมายอะไร?
เราจะรซข้จรกผซข้พยากรณค์เทร็จไดข้ กร็มาจากการประพฤตดิ
และคคาสอนของเขา

33

ในขข้อพระครมภทรค์ มธ 7:21 ‘แตขผซข้ททมื่ปฏดิบรตดิตามพระทรยพระบดิดาของเราผซข้ทรงสถดิตในสวรรคค์จถึงจะเขข้า
ไดข้’ การปฏดิบรตดิตามพระทรยพระบดิดาของเรา มทความหมายอะไร?
การรรบเชมมื่อในพระเยซซอยขางแทข้จรดิง

34

ตามคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบนรกใน ลก 16:19-31 นรกไดข้แบขงออกเปร็น 3 สข วน มทอะไรบข้าง?
อกของอรบราฮรม
นรก
เหว

35

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบแหลขงแหขงชทวดิตใน ยน 5:17-47 มทอยซข 2 เหตบุททมื่พวกยดิวแสวงหาโอกาสททมื่จะฆขา
พระเยซซ มทอะไรบข้าง?
พระองคค์ทรงลขวงกฎวรนสะบาโต
พระองคค์ทรงเรทยกพระเจข้าเปร็นบดิดาของตน

36

ใน ยน 5:4 มททซตสวรรคค์องคค์หนถึงมื่ ลงมากวนนคราในสระนรรนเปร็นครรรงคราว จรดิงหรมอไมข?

37

ใน ยน 5:22 พระบดิดามดิไดข้ทรงพดิพากษาผซข้ใด แตขพระองคค์ไดข้ทรงมอบการพดิพากษาทรรงสดิรนไวข้กบร
พระเยซซ

38

ใน ยน 5:24-25, 28-29 พซดถถึงการเปร็นขถึรนมาจากความตาย 2 ครรรง มทอะไรบข้าง?
การเปร็นขถึรนมาจากความตายของครดิสเตทยน
การเปร็นขถึรนมาจากความตายของคนททมื่ไมขเปร็นครดิสเตทยน

39

ใน ยน 5:33-39 พซดถถึงคคาพยาน 4 อยขางเกทมื่ยวกรบพระเยซซ มทอะไรบข้าง?
ยอหค์นผซข้ใหข้รรบบรพตดิศมา
พระบดิดา
กดิจการของพระเยซซ
พระครมภทรค์

40

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบอาหารแหขงชทวดิตใน ยน 6:22-71 ผซข้ใดเปร็นอาหารแหขงชทวดิต?

จรดิง

พระเยซซ

41

ใน ยน 6:28-29 “งานของพระเจข้า” คมออะไร?

เชมมื่อในพระเยซซ

42

ใน ยน 6:37 “สารพรดททพมื่ ระบดิดาทรงประทานแกขเราจะมาสซขเรา” มทความหมายอะไร?
เลร็งถถึงพระเจข้าทรงรซข้ลขวงหนข้าวขา ใครจะรรบเชมมื่อและจะรอด และพระองคค์ทรงประทาน
คนนรรนใหข้แกขพระเยซซ

43

เทศกาลอยซเข พดิง มทความหมายอะไรสคาหรรบคนอดิสราเอล? คนอดิสราเอลใชข้เวลา 8 วรน
ใน เทศกาลอยซเข พดิง เพมมื่อระลถึกถถึงครรรงททมื่พวกเขาไปมาในปขาซทนายเปร็นเวลา 40 ปท บรรพบบุรษบุ ของ
เขาตข้องลคาบากเพทยงใด กวขาจะไปถถึงแผขนดดินอดิสราเอล

44

ใน ยน 7:6 ‘ยรงไมขถงถึ เวลาของเรา’ มทความหมายอะไร? และเวลาของพระเยซซมาถถึงเมมอมื่ ไร?
ยรงไมขถงถึ เวลาของเรา เลร็งถถึงเวลาททมื่พระเยซซจะสดิรนพระชนมค์บนไมข้กางเขน
และเวลาของพระเยซซมาถถึง คมอตอนททพมื่ ระเยซซสรดินพระชนมค์บนไมข้กางเขน

45

ใน ยน 7:38 ‘แมขนร คาททมื่มทนร คาประกอบดข้วยชทวดิตจะไหลออกมาจากภายในผซข้นรน’ มทความหมายอะไร?
ผซข้ททมื่เชมมื่อในพระเยซซแลข้ว เขาจะเปร็นพยานตขอคนอมมื่น ไหลไปสซขผซข้อนมมื่ เพมมื่อใหข้เขาไดข้เชมมื่อใน
พระเยซซดวข้ ยเหมมอนกรน คคาวขา แมขนร คา แสดงถถึงมทนร คามากมายเพทยงพอตขอคนทรรงปวงททมื่อยากจะ
รรบเชมมื่อในพระเยซซครดิสตค์

46

ใน ยน 8:56 “อรบราฮรมบดิดาของทขานชมนมื่ ชมยดินดทททมื่จะไดข้เหร็นวรนของเรา และทขานกร็ไดข้เหร็นแลข้วและมท
ความยดินดท” มทความหมายอะไร?
พระเยซซเปร็นใหญขกวขาอรบราฮรม เพราะเหตบุพระองคค์
เปร็นอยซกข ขอนอรบราฮรม และอรบราฮรมกร็ไดข้เชมมื่อในพระเยซซดข้วย

47

ในคคาเทศนาเกทมื่ยวกรบผซข้เลทรยงอรนดทใน ยน 10:1-39
ผซข้เลทรยงอรนดท คมอ
พระเยซซ
ขโมยและโจร คมอ
พญามาร
นายประตซ คมอ
ศดิษยาภดิบาล
ผซข้ททมื่รรบจข้าง คมอ
ผซข้รรบใชข้ททมื่ไมขซมมื่อสรตยค์

48

ใน ยน 10:28-29 การอยซใข นพระหรตถค์ของพระเยซซและของพระบดิดา มทความหมายอะไร?
เปร็นความมรนมื่ คงในความรอดททมื่พระเยซซทรงประทานใหข้แกขผซข้ททมื่เชมมื่อทบุกคน

49

หนข้าททมื่ 3 อยขางของพระวดิญญาณใน ยน 16:7-11 มทอะไรบข้าง?
ใหข้โลกรซข้สถึกถถึงความผดิดบาป ซถึมื่งมทความหมายวขาอะไร?
ใหข้เขารซข้วาข เขาเปร็นคนบาป
ใหข้โลกรซข้สถึกถถึงความชอบธรรม ซถึมื่งมทความหมายวขาอะไร? พระวดิญญาณเปร็นพยานวขา
พระเจข้าเปร็นผซข้บรดิสบุทธดิธ
ใหข้โลกรซข้สถึกถถึงการพดิพากษา ซถึมื่งมทความหมายวขาอะไร?
ใหข้เขารซข้ถถึงการพดิพากษาโทษในนรก

