ขข้อสอบ
หนนังสสือกาลาเททีย
1

ใครประกาศขขาวประเสรริฐททีที่แควว้นกาลาเททีย และเมสืที่อไร?

2
จดหมายฉบนับนทีนเขทียนถถึงครริสตจนักรแหขงเดทียวหรสือถถึงครริสตจนักรหลายแหขง?
3
มที
ไดว้ใหว้พวกครริสเตทียนชาวกาลาเททียถสือ
และพริธทีตขาง ๆ ของ
เขว้าในความเชสืที่อของเขาดว้วย
4
คคาสอนททีที่ผริดนทีนทคาใหว้พวกครริสเตทียนททีที่เคยรนับเชสืที่อกนับเปาโลไดว้
และไดว้ปฏริเสธ
ของทขาน
5
จดหมายฉบนับนทีนไดว้อธริบายถถึง
และไดว้ยกยของคคาสอน
วขาเราเปป็น
โดย
6
อ.เปาโลเปป็นอนัครสาวก มริใชข
แตขงตนันง แตข
และ
ไดว้ทรงแตขงตนันง
7
ในกริจการ บทททีที่ 15 อ.ยากอบออกความเหป็นวขา สคาหรนับคนตขางชาตริททีที่รนับเชสืที่อ จงใหว้พวกเขางดเวว้นเสทีย
จากอะไรบว้าง?

8

มที “ขขาวประเสรริฐอสืที่น” ไหม? ทคาไม?

9
10

ถว้าอ.เปาโลเองหรสือททูตสวรรคค์มาประกาศขขาวประเสรริฐอสืนที่ (ปลอม) จงใหว้คนนนันนถทูก
ททุกวนันนทีนมคที นประกาศขขาวประเสรริฐอสืที่น (ปลอม) ไหม? ชขวยยกตนัวอยขาง

11

ในกริจการ 16:31 ขขาวประเสรริฐททีที่อ.เปาโลประกาศนนันนคสืออะไร?

12

อ.เปาโลไดว้รนับขขาวประเสรริฐนนันนจากผทูว้ใด?

13

อ.เปาโลไปททีที่ไหนบว้างกขอนไปหาอ.เปโตรททีที่กรทุงเยรทูซาเลป็ม?

14

ททีที่บอกวขา พระเจว้า “ไดว้ทรงสรรขว้าพเจว้าไวว้แตขครรภค์มารดาของขว้าพเจว้า” มทีความหมายอะไร?

15

ใครบว้างเหป็นดว้วยกนับขขาวประเสรริฐททีที่อ.เปาโลประกาศ?

16
17
18

อ.เปาโลไดว้รนับการมอบหมายใหว้ประกาศขขาวประเสรริฐกนับพวกไหน?
ใครเปป็นศนัตรทูตขอขขาวประเสรริฐ?
อ.เปโตรทคาอะไรผริดตขอคนตขางชาตริ?

19

กาลาเททีย 2:15 “ไมขมทีผทูว้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดว้โดยการกระทคาตาม
ในพระเยซทูครริสตค์เทขานนันน”
ชขวยเขทียน กาลาเททีย 2:20

20

แตขโดย

21 ชาวกาลาเททียไดว้รนับพระวริญญาณโดยการกระทคาตามพระราชบนัญญนัตริ หรสือไดว้รนับโดยการฟนังดว้วย
ความเชสืที่อ?
22 เมสือที่ อ.เปาโลประกาศขขาวประเสรริฐกนับพวกเขา เขาไดว้ตว้อนรนับทขานเหมสือนกนับวขาเปป็น
ของพระเจว้า หรสือเหมสือนกนับ
23 ถว้าเปป็นไปไดว้ชาวกาลาเททียกป็คงจะควนัก
ของพวกเขาออกใหว้
24 แตขตอนนทีน อ.เปาโลกลายเปป็น
ของพวกเขาเพราะไดว้บอกความจรริงแกขพวกเขา
25 ขว้อพระคนัมภทีรค์ททีที่วาข “จดหมายของเปาโลนนันนมทีนน คาหนนักและมทีอคานาจมากกป็จรริง แตขวาข ตนัวเขาดทูอขอนกคาลนัง
และคคาพทูดของเขากป็ใชว้ไมขไดว้” มทีความหมายอะไร?
26

อนับราฮนัม ‘ไดว้เชสืที่อ

27

คนททีที่

’ และ ‘และพระองคค์ทรงนนับวขาเปป็น
นนันที่ แหละกป็เปป็นบทุตรของ

แกขทขาน’

28

ตอนททีที่อนับราฮนัมรนับเชสืที่อ เขาเขว้าสทุหนนัตหรสือยนัง?

29

อนันไหนมทีนน คาหนนักมากกวขา พระราชบนัญญนัตริ หรสือ พระสนัญญาของพระเจว้า?

30

พวก

ไดว้ใหว้พระราชบนัญญนัตริไวว้แกขมนทุษยค์ แตข

เองทรงใหว้

พระสนัญญาแหขงความเชสืที่อไวว้แกข
31 พระราชบนัญญนัตริขนัดแยว้งกนับพระสนัญญาของพระเจว้าไหม?
32 พระราชบนัญญนัตริจถึงเปป็น
ของเราซถึที่งนคาเรามาถถึงพระครริสตค์ เพสืที่อเราจะไดว้เปป็น
โดย
33 พระราชบนัญญนัตริมาภายหลนังพระสนัญญาถถึง
ปที
34 พระครริสตค์ทรงไถขเราใหว้พนว้
แหขง
พระองคค์ทรงยอมถทูกสาปแชขงเพสือที่ เรา เพราะมทีคคาเขทียนไวว้วาข ‘ททุกคนททีตที่ ว้องถทูกแขวนไวว้บน
กป็ตว้องถทูกสาปแชขง’

โดยการททีที่

35 กาลาเททีย 4:3 “ฝขายเรากป็เหมสือนกนัน เมสือที่ เปป็นเดป็กอยทูข เรากป็เปป็นทาสอยทูใข ตว้บนังคนับโลกธรรม” มทีความ
หมายอะไร?
36 แตขเมสือที่ ครบกคาหนดแลว้ว พระเจว้ากป็ทรงใชว้
ของพระองคค์มาประสทูตริจากสตรทีเพศ
และทรงถสือกคาเนริดใตว้
เพสือที่ จะทรงไถขคนเหลขานนันนททีที่อยทูใข ตว้
เพสืที่อใหว้เราไดว้รบนั ฐานะเปป็น
37
38
“ครทู”?
39
40
41
42

บทุตรของพระเจว้าจถึงรว้องวขา “
” คสือ
แตขหลนังจากความเชสืที่อนนันนไดว้มาแลว้ว เราจถึงมริไดว้อยทูใข ตว้บงนั คนับครทูนน นันอทีกตขอไปแลว้ว ในขว้อนทีน อะไรคสือ
เราทนันงหลายเปป็น
ในพระเยซทูครริสตค์
ผทูว้ททีที่เชสืที่อแลว้ว เปป็นเชสืนอสายของ
คสือเปป็นผทูว้รนับมรดกตาม
ขว้อพระคนัมภทีรค์ไหนใหว้เราเขว้าใจวขา ชาวกาลาเททียกลนับมามทีความเชสืที่อดนังเดริมอทีก?
อ.เปาโลไดว้เปรทียบเททียบ
กนับพระราชบนัญญนัตริของโมเสส และไดว้เปรทียบเททียบ
กนับพระคทุณของพระเจว้า

43

เปรทียบเททียบกนับพระราชบนัญญนัตริ
1
2
3
4
5
6
7

44

เขาเปป็น
การแตขงงานกนับอนับราฮนัมเกริดขถึนนโดยอาศนัย
ลทูกชายของเขา คสือ
เกริดโดยธรรมดา
อริชมาเอลขขมเหง
ซถึที่งเปป็นลทูกชายคนททีที่สองของอนับราฮนัม
ไมขมทีใครนนับวขา อริชมาเอลควรจะรนับ
ของอนับราฮนัม
นางฮาการค์ไดว้เปรทียบเททียบกนับ
เพราะเขาไดว้คลอดลทูกททีที่เปป็น
นางฮาการค์ไดว้เปรทียบเททียบกนับ
(ในสมนัยของอ.เปาโล) เพราะเขาเปป็น
เปรทียบเททียบกนับพระคทุณ

1
2
3
4
5
6

เขาเปป็น
การแตขงงานกนับอนับราฮนัมเกริดขถึนนโดยอาศนัย
ลทูกชายของเขา คสือ
เกริดโดยการอนัศจรรยค์
อริชมาเอลไดว้ขขมเหง
คนทนัวที่ ไปนนับวขา อริสอนัคควรจะรนับ
ของอนับราฮนัม
นางซาราหค์ไดว้เปรทียบเททียบกนับ
เพราะเขาไดว้คลอดลทูกททีที่เปป็น

7
นางซาราหค์ไดว้เปรทียบเททียบกนับ
45 ครริสเตทียนจงตนันงมนันที่ ใน
ททีที่เราไดว้รนับเมสือที่ พระครริสตค์จงถึ ไดว้ทรงโปรดใหว้เราเปป็น
46 ถว้าความชอบธรรมเกริดจากพระราชบนัญญนัตริแลว้ว พระครริสตค์กทป็ รงสรินนพระชนมค์โดย
47 ในพระเยซทูครริสตค์นน นัน การททีรที่ นับ
หรสือไมขรบนั
กป็หาเกริดประโยชนค์อนนั ใดไมข
แตข
ตขางหากซถึที่งกระทคากริจดว้วย
48 กาลาเททีย 5:9
เพทียงนริดหนขอยยขอมทคาใหว้แปว้งดริบฟทูขน ถึนไดว้
ขว้อพระคนัมภทีรค์นน ทีมคที วามหมายอะไร?

49 อยขาเอา
ของทขานเปป็นชของทางททีจที่ ะปลขอยตนัวไปตาม
แตขจงรนับใชว้ซงถึที่
กนันและกนันดว้วย
เถริด
50 เพราะวขา พระราชบนัญญนัตริทนนังสรินนนนันนสรทุปไดว้เปป็นคคาเดทียว คสือวขา ‘
51 แตขขว้าพเจว้าขอบอกวขา จงดคาเนรินชทีวริตตาม
และทขานจะไมขสนองความตว้องการ
ของ
52

ผลของเนสืนอหนนังมทีอะไรบว้าง?

53

ผลของพระวริญญาณมทีอะไรบว้าง?

ถว้าผทูว้ใดถทูกครอบงคาอยทูใข น
ทขานซถึที่งอยทูฝข ขาย
จงชขวยผทูว้นน นันดว้วย
ใหว้เขากลนับตนันงตนัวใหมข โดยคริดถถึงตนัวเอง เกรงวขาทขานจะถทูก
55 ชขวยอธริบายความหมายของ “จงชขวยรนับภาระของกนันและกนัน” และ “ททุกคนตว้องแบกภาระของ
ตนเอง”
56 สข วนผทูว้ททีที่รนับคคาสอนในพระวจนะแลว้ว จงแบขงสริที่งททีที่ดทีททุกอยขางใหว้แกขผทูว้ททีที่สอนตนเถริด มทีความหมาย
อะไร?
54

57

ชขวยอธริบายขว้อพระคนัมภทีรค์นน ที “เพราะวขาผทูว้ใดหวขานอะไรลง กป็จะเกทีที่ยวเกป็บสริที่งนนันน”

58
อนัน

อยขาใหว้เรา

ในการ

เพราะวขาถว้าเราไมข

แลว้ว เรากป็จะเกทีที่ยวเกป็บในเวลา

59

อ.เปาโลเขทียนวขา “แตขพระเจว้าไมขทรงโปรดใหว้ขาว้ พเจว้าอวดตนัวนอกจากเรสือที่ ง
ซถึที่งโดย
นนันนโลกตรถึงไวว้แลว้วจากขว้าพเจว้า และขว้าพเจว้ากป็ตรถึงไวว้
แลว้วจากโลก”
60 ททีที่อ.เปาโลเขทียนวขา “ขว้าพเจว้ามทีรอยประทนับตราของพระเยซทูเจว้าตริดอยทูทข ทีที่กายของขว้าพเจว้า” มทีความหมาย
อะไร?

ขข้อสอบ
หนนังสสือกาลาเททีย
1

ใครประกาศขขาวประเสรริฐททีที่แควว้นกาลาเททีย และเมสืที่อไร?
อ.เปาโล
การออกประกาศเททีที่ยวแรก
2
จดหมายฉบนับนทีนเขทียนถถึงครริสตจนักรแหขงเดทียวหรสือถถึงครริสตจนักรหลายแหขง? หลายแหขง
3
มที
พวกยริว
ไดว้ใหว้พวกครริสเตทียนชาวกาลาเททียถสือ
พริธทีสสุหนนัต และพริธทีตขาง ๆ
ของ โมเสส
เขว้าในความเชสืที่อของเขาดว้วย
4
คคาสอนททีที่ผริดนทีนทคาใหว้พวกครริสเตทียนททีที่เคยรนับเชสืที่อกนับเปาโลไดว้ ละทรินงทขาน
และไดว้ปฏริเสธ
การเปป็นอนัครสาวกแทว้
ของทขาน
5
จดหมายฉบนับนทีนไดว้อธริบายถถึง
ขว้อผริดพลาดในคคาสอนของพวกยริว
และไดว้ยกยของ
คคาสอนวขาเราเปป็น คนชอบธรรม
โดย ความเชสืที่อ
6
อ.เปาโลเปป็นอนัครสาวก มริใชข
มนสุษยย
แตขงตนันง แตข พระเยซซูครริสตย
และ พระเจว้าพระบริดา
ไดว้ทรงแตขงตนันง
7
ในกริจการ บทททีที่ 15 อ.ยากอบออกความเหป็นวขา สคาหรนับคนตขางชาตริททีที่รนับเชสืที่อ จงใหว้พวกเขางดเวว้นเสทีย
จากอะไรบว้าง?
จากสริที่งททีมที่ ลทรินเนสืที่องดว้วยรซูปเคารพ
จากการลขวงประเวณที
จากการรนับประทานเนสืนอสนัตวยททีที่รนัดคอตาย
จากการรนับประทานเลสือด
8
มที “ขขาวประเสรริฐอสืที่น” ไหม? ทคาไม? ไมขมที มทีขขาวประเสรริฐททีแที่ มว้จรริงอยขางเดทียว
คคาประกาศของคนอสืนที่ มริใชขอยขางอสืที่นดอก แตขเปป็นขขาวประเสรริฐปลอม ททีที่ซาตานแตขงขถึนน
9
ถว้าอ.เปาโลเองหรสือทซูตสวรรคยมาประกาศขขาวประเสรริฐอสืนที่ (ปลอม) จงใหว้คนนนันนถซูก สาปแชขง
10 ทสุกวนันนทีนมคที นประกาศขขาวประเสรริฐอสืที่น (ปลอม) ไหม? ชขวยยกตนัวอยขาง
ชขวยยกตนัวอยขาง
ของนริกายททีที่ประกาศขขาวประเสรริฐปลอม
11 ในกริจการ 16:31 ขขาวประเสรริฐททีที่อ.เปาโลประกาศนนันนคสืออะไร?
จงเชสืที่อวางใจในพระเยซซูครริสตย
เจว้า และทขานจะรอดไดว้ทนนังครอบครนัวของทขานดว้วย

12
13

อ.เปาโลไดว้รนับขขาวประเสรริฐนนันนจากผซูว้ใด? พระเยซซูครริสตย
อ.เปาโลไปททีที่ไหนบว้างกขอนไปหาอ.เปโตรททีที่กรสุงเยรซูซาเลป็ม?
ประเทศอาระเบทีย
เมสืองดามนัสกนัส
14 ททีที่บอกวขา พระเจว้า “ไดว้ทรงสรรขว้าพเจว้าไวว้แตขครรภยมารดาของขว้าพเจว้า” มทีความหมายอะไร?
พระเจว้าทรงเลสือกอ.เปาโลใหว้เปป็นผซูว้รนับใชว้ของพระเจว้าตนันงแตขทขานอยซูใข นครรภยมารดา
15 ใครบว้างเหป็นดว้วยกนับขขาวประเสรริฐททีที่อ.เปาโลประกาศ?
ยากอบ
เคฟาส
ยอหยน
บารนาบนัส
16 อ.เปาโลไดว้รนับการมอบหมายใหว้ประกาศขขาวประเสรริฐกนับพวกไหน?
คนตขางชาตริ
17 ใครเปป็นศนัตรซูตขอขขาวประเสรริฐ?
พทีนนอว้ งเททียมเทป็จ
18 อ.เปโตรทคาอะไรผริดตขอคนตขางชาตริ?
กขอนททีคที่ นของยากอบมาถถึงนนันน ทขานไดว้กรินอยซูดข ว้วยกนัน
กนับคนตขางชาตริ แตขพอคนพวกนนันนมาถถึง ทขานกป็ปลทีกตนัวออกไปอยซูเข สทียตขางหาก เพราะกลนัวพวกททีที่ถสือพริธทีเขว้า
สสุหนนัต และพวกยริวคนอสืที่นๆกป็ไดว้แสรว้งทคาตามทขานเชขนกนัน แมว้แตขบารนาบนัสกป็หลงแสรว้งทคาตามคนเหลขานนันน
ไปดว้วย
19 กาลาเททีย 2:16 “ไมขมทีผซูว้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดว้โดยการกระทคาตาม พระราชบนัญญนัตริ
แตขโดย
ความเชสืที่อ
ในพระเยซซูครริสตยเทขานนันน”
20 ชขวยเขทียน กาลาเททีย 2:20
ขว้าพเจว้าถซูกตรถึงไวว้กบนั พระครริสตยแลว้ว แตขขว้าพเจว้ากป็ยงนั มทีชวที ริตอยซูข ไมขใชข
ขว้าพเจว้าเองมทีชทีวริตอยซูตข ขอไป แตขพระครริสตยตขางหากททีที่ทรงมทีชวที ริตอยซูใข นขว้าพเจว้า และชทีวริตซถึงที่ ขว้าพเจว้าดคาเนรินอยซูใข น
รข างกายขณะนทีน ขว้าพเจว้าดคาเนรินอยซูโข ดยความเชสืที่อในพระบสุตรของพระเจว้า ผซูว้ไดว้ทรงรนักขว้าพเจว้า และไดว้ทรงสละ
พระองคยเองเพสือที่ ขว้าพเจว้า
21 ชาวกาลาเททียไดว้รนับพระวริญญาณโดยการกระทคาตามพระราชบนัญญนัตริ หรสือไดว้รนับโดยการฟนังดว้วย
ความเชสืที่อ?
โดยการฟนังดว้วยความเชสืที่อ
22 เมสือที่ อ.เปาโลประกาศขขาวประเสรริฐกนับพวกเขา เขาไดว้ตว้อนรนับทขานเหมสือนกนับวขาเปป็น
ทซูตสวรรคยองคยหนถึงที่ ของพระเจว้า หรสือเหมสือนกนับ
พระเยซซูครริสตย
23 ถว้าเปป็นไปไดว้ชาวกาลาเททียกป็คงจะควนัก
ตา
ของพวกเขาออกใหว้ อ.เปาโล

24 แตขตขอมา อ.เปาโลกลายเปป็น ศนัตรซู ของพวกเขาเพราะไดว้บอกความจรริงแกขพวกเขา
25 ขว้อพระคนัมภทีรยททีที่วาข “จดหมายของเปาโลนนันนมทีนน คาหนนักและมทีอคานาจมากกป็จรริง แตขวาข ตนัวเขาดซูอขอนกคาลนัง
และคคาพซูดของเขากป็ใชว้ไมขไดว้” มทีความหมายอะไร? ตนัวอ.เปาโลดซูอขอนกคาลนัง คสือคงมทีปนัญหากนับตา แตข
จคาหมายและคคาพซูดของทขานประกอบดว้วยฤทธริธอคานาจของพระวริญญาณบรริสสุทธริธ
26 อนับราฮนัม ‘ไดว้เชสืที่อ
พระเจว้า
’ และ ‘และพระองคยทรงนนับวขาเปป็น ความชอบธรรม
แกขทขาน’
27

คนททีที่

เชสืที่อ

นนันที่ แหละกป็เปป็นบสุตรของ

อนับราฮนัม

28

ตอนททีที่อนับราฮนัมรนับเชสืที่อ เขาเขว้าสสุหนนัตหรสือยนัง?

29

อนันไหนมทีนน คาหนนักมากกวขา พระราชบนัญญนัตริ หรสือ พระสนัญญาของพระเจว้า?

ยนัง

พระสนัญญาของพระเจว้า
30 พวก พวกทซูตสวรรคย
ไดว้ใหว้พระราชบนัญญนัตริไวว้แกขมนสุษยย แตข
พระเจว้า
เอง
ทรงใหว้พระสนัญญาแหขงความเชสืที่อไวว้แกข
อนับราฮนัม
31 พระราชบนัญญนัตริขนัดแยว้งกนับพระสนัญญาของพระเจว้าไหม?
ไมข
32 พระราชบนัญญนัตริจถึงเปป็น
ครซู
ของเราซถึที่งนคาเรามาถถึงพระครริสตย เพสืที่อเราจะไดว้เปป็น
คนชอบธรรม
โดย ความเชสืที่อ
33 พระราชบนัญญนัตริมาภายหลนังพระสนัญญาถถึง
430
ปที
34 พระครริสตยทรงไถขเราใหว้พนว้ ความสาปแชขง
แหขง พระราชบนัญญนัตริ
การททีที่พระองคยทรงยอมถซูกสาปแชขงเพสือที่ เรา เพราะมทีคคาเขทียนไวว้วาข ‘ทสุกคนททีที่ตว้องถซูกแขวนไวว้บน

โดย
ตว้นไมว้

กป็ตว้องถซูกสาปแชขง’
35 กาลาเททีย 4:3 “ฝขายเรากป็เหมสือนกนัน เมสือที่ เปป็นเดป็กอยซูข เรากป็เปป็นทาสอยซูใข ตว้บนังคนับโลกธรรม” มทีความ
หมายอะไร?
พวกยริวททียที่ นังไมขเชสืที่อ เขาคริดวขาตว้องตามพระราชบนัญญนัตริเพสืที่อจะรอดไดว้
พวกเขาเปรทียบเททีที่ยบกนับเดป็ก เพราะมทีความเขว้าใจยนังเดป็ก (คสือคนททียที่ นังไมขรอด)
แทนความเขว้าใจแบบผซูว้ใหญข (คสือคนททีที่รอดแลว้ว)

36 แตขเมสือที่ ครบกคาหนดแลว้ว พระเจว้ากป็ทรงใชว้ พระบสุตร
ของพระองคยมาประสซูตริจากสตรทีเพศ
และทรงถสือกคาเนริดใตว้ พระราชบนัญญนัตริ
เพสือที่ จะทรงไถขคนเหลขานนันนททีที่อยซูใข ตว้ พระราชบนัญญนัตริ
เพสืที่อใหว้เราไดว้รบนั ฐานะเปป็น บสุตร
37
38
“ครซู”?
39
40

บสุตรของพระเจว้าจถึงรว้องวขา “ อนับบา ” คสือ พระบริดา
แตขหลนังจากความเชสืที่อนนันนไดว้มาแลว้ว เราจถึงมริไดว้อยซูใข ตว้บงนั คนับครซูนน นันอทีกตขอไปแลว้ว ในขว้อนทีน อะไรคสือ
พระราชบนัญญนัตริ
เราทนันงหลายเปป็น
บสุตรของพระเจว้าโดยความเชสืที่อ
ในพระเยซซูครริสตย
ผซูว้ททีที่เชสืที่อแลว้ว เปป็นเชสืนอสายของ
อนับราฮนัม
คสือเปป็นผซูว้รนับมรดกตาม
พระสนัญญา
41 ขว้อพระคนัมภทีรยไหนใหว้เราเขว้าใจวขา ชาวกาลาเททียกลนับมามทีความเชสืที่อดนังเดริมอทีก?
1 โครรินธย 16:1-2
42 อ.เปาโลไดว้เปรทียบเททียบ
นางฮาการย
กนับพระราชบนัญญนัตขริ องโมเสส
และไดว้เปรทียบเททียบ นางซาราหย
กนับพระคสุณของพระเจว้า
43
นางฮาการย
เปรทียบเททียบกนับพระราชบนัญญนัตริ
1
เขาเปป็น
ทาสที
2
การแตขงงานกนับอนับราฮนัมเกริดขถึนนโดยอาศนัย เนสืนอหนนัง
3
ลซูกชายของเขา คสือ อริชมาเอล
เกริดโดยธรรมดา
4
อริชมาเอลขขมเหง
อริสอนัค
ซถึที่งเปป็นลซูกชายคนททีที่สองของอนับราฮนัม
5
ไมขมทีใครนนับวขา อริชมาเอลควรจะรนับ มรดก
ของอนับราฮนัม
6
นางฮาการยไดว้เปรทียบเททียบกนับ ภซูเขาซทีนาย เพราะเขาไดว้คลอดลซูกททีที่เปป็น ทาส
7
นางฮาการยไดว้เปรทียบเททียบกนับ กรสุงเยรซูซาเลป็ม (ในสมนัยของอ.เปาโล) เพราะเขาเปป็น
ทาสที
44
นางซาราหย
เปรทียบเททียบกนับพระคสุณ
1
เขาเปป็น
ไทย
2
การแตขงงานกนับอนับราฮนัมเกริดขถึนนโดยอาศนัย พระวริญญาณ
3
ลซูกชายของเขา คสือ อริสอนัค
เกริดโดยการอนัศจรรยย
4
อริชมาเอลไดว้ขขมเหง อริสอนัค

5
6

คนทนัวที่ ไปนนับวขา อริสอนัคควรจะรนับ มรดก
ของอนับราฮนัม
นางซาราหยไดว้เปรทียบเททียบกนับ
คคาสนัญญาใหมข
เพราะเขาไดว้คลอดลซูกททีที่เปป็น
ไทย
7
นางซาราหยไดว้เปรทียบเททียบกนับ
กรสุงเยรซูซาเลป็มแหขงสวรรคย
45 ครริสเตทียนจงตนันงมนันที่ ใน เสรทีภาพ
ททีที่เราไดว้รนับเมสือที่ พระครริสตยจงถึ ไดว้ทรงโปรดใหว้เราเปป็น ไทย
46 ถว้าความชอบธรรมเกริดจากพระราชบนัญญนัตริแลว้ว พระครริสตยกทป็ รงสรินนพระชนมยโดย เปลขาประโยชนย
47 ในพระเยซซูครริสตยนน นัน การททีรที่ นับ
พริธทีเขว้าสสุหนนัต
หรสือไมขรบนั
พริธทีเขว้าสสุหนนัต
กป็หาเกริดประโยชนยอนันใดไมข แตข
ความเชสืที่อ
ตขางหากซถึที่งกระทคากริจดว้วย ความรนัก
48 กาลาเททีย 5:9 เชสืนอขนม
เพทียงนริดหนขอยยขอมทคาใหว้แปว้งดริบฟซูขน ถึนไดว้ ทนันงกว้อน
ขว้อพระคนัมภทีรยนน ทีมคที วามหมายอะไร? ถว้าความผริดบาปหรสือคคาสอนเทป็จเขว้ามาในครริสตจนักร และเราไมขไดว้แกว้
ใขขทนันทที กป็จะขยายไปทนัวที่ ครริสตจนักร
49 อยขาเอา
เสรทีภาพ
ของทขานเปป็นชของทางททีที่จะปลขอยตนัวไปตาม เนสืนอหนนัง
แตขจง
รนับใชว้ซถึที่งกนันและกนันดว้วย
ความรนัก
เถริด
50 เพราะวขา พระราชบนัญญนัตริทนนังสรินนนนันนสรสุปไดว้เปป็นคคาเดทียว คสือวขา
จงรนักเพสืที่อนบว้านเหมสือนรนัก
ตนเอง
51 แตขขว้าพเจว้าขอบอกวขา จงดคาเนรินชทีวริตตาม
พระวริญญาณ
และทขานจะไมขสนองความ
ตว้องการของ เนสืนอหนนัง
52 ผลของเนสืนอหนนังมทีอะไรบว้าง?
การเลขนชซูว้ การลขวงประเวณที การโสโครก การลามก การ
นนับถสือรซูปเคารพ การนนับถสือพขอมดหมอผที การเปป็นศนัตรซูกนนั การวริวาทกนัน การรริษยากนัน การโกรธกนัน การทสุขม
เถทียงกนัน การใฝขสซูง การแตกกกกกนัน การอริจฉากนัน การฆาตกรรม การเมาเหลว้า การเลขนเปป็นพาลเกเร
(คสือใหว้ตอบ 9 อยขางเทขานนันน)
53 ผลของพระวริญญาณมทีอะไรบว้าง?
ความรนัก ความปลาบปลสืนมใจ สนันตริสขสุ ความอดกลนันนใจ ความ
ปรานที ความดที ความเชสืที่อ ความสสุภาพอขอนนว้อม การรซูว้จนักบนังคนับตน (คสือใหว้ตอบทนันง 9 อยขาง)
54 ถว้าผซูว้ใดถซูกครอบงคาอยซูใข น
ความผริดบาป
ทขานซถึที่งอยซูฝข ขาย
พระวริญญาณ
จงชขวยผซูว้นน นันดว้วย
ใจอขอนสสุภาพ
ใหว้เขากลนับตนันงตนัวใหมข โดยคริดถถึงตนัวเอง เกรงวขาทขานจะถซูก
ชนักจซูงใหว้หลงไปดว้วย

55 ชขวยอธริบายความหมายของ “จงชขวยรนับภาระของกนันและกนัน” และ “ทสุกคนตว้องแบกภาระของ
ตนเอง”
เราควรชขวยคนอสืนที่ ททีที่มภที าระ ใหว้ภาระของเขาเบาลง เพราะบางททีเขาแบกไมขไดว้
พวกเราททีที่เปป็นผซูว้ใหญขฝขายจริตวริญญาณแลว้วควรแบกภาระ เพราะเรารซูจว้ นักวริธทีพถึที่งพระเจว้า
แตขถว้าพวกเราเจอภาระททีที่แบกไมขไหว เราควรปรถึกษากนับพวกอาจารยย ขอใหว้เขาอธริษฐานเผสืที่อและ
ใหว้คคาแนะนคาเรสือที่ งภาระนนันน
56 สข วนผซูว้ททีที่รนับคคาสอนในพระวจนะแลว้ว จงแบขงสริที่งททีที่ดทีทสุกอยขางใหว้แกขผซูว้ททีที่สอนตนเถริด มทีความหมาย
อะไร?
เราควรแสดงการขอบคสุณตขอผซูว้ททีที่สอนเรา ทนันงฝขายจริตวริญญาณและฝขายเนสืนอหนนัง
57 ชขวยอธริบายขว้อพระคนัมภทีรยนน ที “เพราะวขาผซูว้ใดหวขานอะไรลง กป็จะเกทีที่ยวเกป็บสริที่งนนันน”
สริที่งททีที่เราทคา
ในชทีวริตนทีน ทนันงดทีและไมขดที พระเจว้าทรงเหป็นแลว้ว และจะตอบแทนเราตามททีสที่ มควร
58 อยขาใหว้เรา เมสือที่ ยลว้า
ในการ ทคาดที เพราะวขาถว้าเราไมข ทว้อใจ แลว้ว เรากป็จะเกทีที่ยวเกป็บ
ในเวลาอนัน สมควร
59 อ.เปาโลเขทียนวขา “แตขพระเจว้าไมขทรงโปรดใหว้ขาว้ พเจว้าอวดตนัวนอกจากเรสือที่ ง กางเขนของพระเยซซู
ครริสตย องคยพระผซูว้เปป็นเจว้าของเรา
ซถึที่งโดย
กางเขน
นนันนโลกตรถึงไวว้แลว้วจากขว้าพเจว้า และ
ขว้าพเจว้ากป็ตรถึงไวว้แลว้วจากโลก”
60 ททีที่อ.เปาโลเขทียนวขา “ขว้าพเจว้ามทีรอยประทนับตราของพระเยซซูเจว้าตริดอยซูทข ทีที่กายของขว้าพเจว้า” มทีความหมาย
อะไร?
อ.เปาโลเคยถซูกโบยตทีและถซูกเฆทีที่ยนหว้าครนันงๆละสามสริบเกว้า อ.เปาโลเคยถซูกตทีดว้วยไมว้เรทียว
สามครนันงและถซูกเอากว้อนหรินขวว้างครนันงหนถึงที่ สริที่งเหลขานทีนทคาใหว้มทีแผลเปป็นในตนัวอ.เปาโล
ซถึที่งเขาเรทียกวขา รอยประทนับตรา

