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บทที่ 7
หลักการของฤทธิ์อํ านาจ 1
ฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ

วัตถุประสงค
เมื่อคุณจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “ขาวประเสริฐ”
- ชีใ้หเหน็ขออางอิงของพระคัมภีรซึ่งสรุปสาระสํ าคัญพื้นฐานของขาวประเสริฐ
- อธบิายวาเหตุใดขาวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อํ านาจ
- ชีใ้หเหน็วาความเชื่อเปนสิ่งจํ าเปนในการอางสิทธิฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ
- มปีระสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“เพราะขาพเจา ไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาว

ประเสริฐนัน้เปนฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิว
กอน แลวพวกตางชาติดวย”  โรม 1:16

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูถึงความสํ าคัญของฤทธิ์อํ านาจในชีวิตของคุณ คุณไดคนพบแหลงของฤทธิ์อํ านาจใน

พระเจาและไดศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์อํ านาจที่ทรงมอบหมายแกพระเยซูคริสต ในบทสุดทาย คุณไดเรียนรูวา
ฤทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณไดถูกมอบหมายใหแกผูเชื่ออยางไร

แตวาคณุจะรับฤทธิ์อํ านาจนี้ไดอยางไร คุณจะอางสิทธิเพื่อชีวิตและงานรับใชของคุณไดอยางไร
อะไรคอืหลักการฝายวิญญาณซึ่งฤทธิ์อํ านาจนี้กระทํ าอยู

บทนีเ้ร่ิมตนดวยลํ าดับของการศึกษาที่มีหัวขอวา “หลกัการตางๆ ของฤทธิ์อํ านาจ” แตละบทจะ
ตรวจสอบหลกัการตางๆ กันที่จะเปนแกคุณในการที่จะรับและรักษาคงไวซึ่งฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณ
หลกัการประการแรกคือ “ฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ”
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ขาวประเสริฐ
คํ าวา “ขาวประเสริฐ” ก็หมายถึง “ขาวด”ี นัน่เอง เมื่อเราพูดถึงขาวประเสริฐในพระคัมภีร ก็หมาย

ถงึขาวดแีหงอาณาจักรของพระเจาและของความรอดโดยทางพระเยซูคริสต
เปาโลสรุปสาระสํ าคัญของขาวประเสริฐไวดังนี้

“เรือ่งซ่ึงขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่อง
ส ําคัญทีส่ดุ คือวาพระคริสตไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตาม
ทีเ่ขยีนไวในพระคัมภีร

และทรงถกูฝงไวแลววันที่สามพระองคทรงถุกชุบใหเปนขึ้นมาใหม ตามที่
เขยีนไวในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงปรากฏแกเคฟาส และแกอัครทูตสิบสอง
คน”  1 โครินธ 15:3-4

สาระพืน้ฐานของขาวประเสริฐมุงเนนที่ชีวิตและงานรับใชของพระเยซู  รวมถงึการสิ้นพระชนม
เพือ่บาปของมนุษยทุกคน การถกูฝงไวและการฟนจากความตายตามที่เขียนไวในพระวจนะของพระเจา

ขาวประเสริฐนั้นมีฤทธิ์อํ านาจมาก เปาโลกลาววา
“เพราะขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาว

ประเสริฐนัน้เปนฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิว
กอน แลวพวกตางชาติดวย

เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อได
รบัความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย

เพราะขาวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจาก็ไดสํ าแดงออกโดย
เริ่มตนก็ความเชื่อ สดุทายกค็วามเชื่อ ตามที่พระคัมภีรมีเขียนไววาคนชอบธรรม
จะมชีีวิตดํ ารงอยูโดยความเชื่อ

เพราะวาพระเจาทรงสํ าแดงพระพิโรธของพระองคจากสวรรคตอความ
หมิน่ประมาทพระองค และความชั่วรายทั้งมวลของมนุษยที่เอาความชั่วรายนั้น
บีบค้ันความจริง

เหตวุาเทาทีจ่ะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย เพราะวาพระ
เจาไดทรงโปรดสํ าแดงแกเขาแลว”  โรม 1:16-19

ขอพระคมัภีรเหลานี้เปดเผยใหเห็นวาเหตุใดขาวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อํ านาจ เพราะวา :-
- เปนการเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาแกมนุษย
- น ําความรอดมาสูมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนเชื้อชาติ สีผิวหรือลัทธิความเชื่อใด
- เปดเผยถึงสิ่งที่มนุษยควรรูเกี่ยวกับพระเจา
- เปดเผยถงึการพิพากษาและพระพิโรธของพระเจาเกี่ยวกับความบาป
- เปดเผยใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา
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- แสดงใหรูวาจะถูกทํ าใหชอบธรรมโดยความเชื่อไดอยางไร (ไดรับการอภัย กลับคืนสู
ความสมัพันธที่ถูกตองกับพระเจา)

- เปนพืน้ฐานของความเชื่อซึ่งเรามีชีวิตอยู

ฤทธิ์อํ านาจในพระโลหิต
ไมกางเขนเปนอปุกรณของความตาย เปนสิ่งกอสรางที่ทํ าดวยไม ซึ่งพระเยซูทรงสิ้นพระชนม ฤทธิ์

อํ านาจของขาวประเสริฐนั้นจะแยกออกจากฤทธิ์อํ านาจของไมกางเขน และพระโลหิตที่หลั่งออกบนไมนี้ไม
ได

ฤทธิอํ์ านาจของไมกางเขนไมไดอยูที่โครงสรางที่ทํ าดวยไม ฤทธิ์อํ านาจไมไดอยูที่สัญลักษณของ
ไมกางเขนซึง่เราสวมอยูหรือติดไวที่ตึกพระวิหารของคริสตจักร ฤทธิ์อํ านาจของไมกางเขนอยูที่ส่ิงที่เกิดขึ้น
บนไมกางเขนนัน้ คือ อยูที่พระโลหิตของพระเยซูซึ่งหลั่งออกบนไมกางเขนเพื่อบาปของมวลมนุษย

พระคมัภีรสอนวาชีวิตของมนุษยและสัตวนั้นอยูที่เลือด (เลวีนิติ 17:11, 14)  เพราะวาการลงโทษ
บาปคือ ความตาย (โรม 6:23) และโดยทีช่วีิตอยูที่เลือด พระเจาจึงทรงตั้งหลักการวา การอภัยโทษบาปจะ
มาทางการหลั่งโลหิตเทานั้น

“ความจรงินัน้ตามพระบัญญัติถือวา เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิต
และถาไมมีโลหิตไหลออกแลวก็จะไมมีการอภัยบาปเลย”  ฮีบรู 9:22

ในพนัธสญัญาเดมิ เลือดของสัตวถูกนํ ามาเปนเครื่องบูชาลบบาป การถวายบูชาเลือดทํ ากันครั้ง
แลวครั้งเลาเมื่อคนทํ าบาป

แตพนัธสญัญาใหม พระเจาทรงสงพระเยซูใหมาหลั่งพระโลหิตเพื่อบาปครั้งเดียวเปนพอ จึงไม
เปนการจํ าเปนอีกตอไปที่จะตองใชโลหิตของสัตวมาเปนเครื่องบูชาลบบาป

“พระองคเสด็จเขาไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเทานั้น และพระองค
ไมไดทรงนํ าเลือดแพะและเลือดลูกวัวเขาไป  และทรงสํ าเร็จการไถบาปชั่วนิ
รนัดร”  ฮีบรู 9:12

ฤทธิอํ์ านาจของไมกางเขนอยูที่พระโลหิตของพระเยซู  มฤีทธิอํ์ านาจฝายวิญญาณอะไรอยูในพระ
โลหิตนั้น?

พระโลหิต---
- หลัง่ออกเพือ่การยกบาปของคนมากหลาย : มัทธิว 26:28
- น ําการไถบาปมาให  : เอเฟซัส 1:7, 2:13, 1เปโตร 1:2, 18-19, วิวรณ 5:6-9
- มคีาเพราะวาโลหิตไถเรา  : 1เปโตร 1:18-19
- ช ําระเราจากบาปทั้งสิ้น : ในฐานะผูเชื่อ พระโลหิตยังคงชํ าระเราจากบาปอยูเสมอ  : 1

ยอหน 1:7
- ขจดัจติสํ านึกของเราจากบาป : ฮีบรู 9:14
- พดูแทนเรา  :  พระคัมภีรเปดเผยวา พระเยซูเปนคนกลางผูอธิษฐานเผื่อเราและพระ

โลหติของพระองครองหรือพูดแทนเรา : ฮีบรู 12:24
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- เปนหนทางใหเราไปที่พระเจาสถิตอยู (ีฮีบรู 9:12)  เพื่อที่เราจะสามารถเขาถึงพระองคได
: ฮีบรู 10:19-22, เอเฟซัส 13:12-13

- เปนหนทางของการทํ าใหเราชอบธรรม : โรม 3:24-25
- เปนถวยแหงพระพรฝายวิญญาณ  : 1โครินธ 10:16
- ไถเราจากความบาปและความเจ็บปวย  : อิสยาห 53:4
- สนบัสนนุพระสญัญาของพระคริสต  :  เมื่อพระเยซูทรงหยิบถวยนํ้ าองุนและตรัสวา “ถวย

นีคื้อพนัธสญัญาใหมดวยโลหิตของเรา” พระองคทรงกลาววา “พระสัญญาทุกอยางซึ่ง
เปนสวนของพันธสัญญานั้นจะถูกรักษาไวโดยโลหิตของเราเอง”  ลูกา 22:20

- เปนฤทธิอํ์ านาจที่อยูเบื้องหลังการฟนจากความตายของพระเยซู  :  ฮีบรู 13:20
- น ําชวีิตมาให  :  ยอหน 6:53-57
- ท ําใหเราสามารถทํ าตามพระประสงคของพระเจาได  :  ฮีบรู 13:20-21
- ท ําใหเราสามารถเอาชนะอํ านาจทั้งหมดของศัตรูได  : ววิรณ 12:11
- ใหการปกปองรักษา  :  เมือ่เลอืดของแกะปสกาถูกทาลงบนประตูบานชองชาวอิสราเอล

ในอียิปต ความชัว่รายไมอาจเขามาได  :  อพยพ 12:21-23

และเหตุผลของเปาโลก็คือ :
“คนทัง้หลายทีก่ํ าลังจะพินาศก็เห็นวาเรื่องกางเชนเปนเรื่องโง  แตพวก

เราทีก่ ําลงัจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา”   1โครินธ 1:18

เปนเรื่องของการเลือก
ถาพระเยซทูรงถกูตรงึบนไมกางเขน ส่ิงนี้จะหมายความวาศัตรูของพระองคมีอํ านาจยิ่งใหญกวา

พระองค เพราะวามนัทํ าใหพระองคตองทนทุกขอยางหนักและสุดทายก็ทํ าใหพระองคตองสิ้นพระชนม
หรือ?

แตวาพระคัมภีรกลาวไวอยางไรในเรื่องนี้
“ปลาตจงึทลูพระองควา “ทานจะไมพูดกับเราหรือ ทานไมรูหรือวาเรามี

อํ านาจทีจ่ะปลอยทาน และมีอํ านาจที่จะตรึงทานที่กางเขนได”

พระเยซูตรสัตอบทานวา “ทานจะมีอํ านาจเหนือเราไมได นอกจากจะ
ประทานจากเบื้องบนใหแกทาน เหตุฉะนั้นผูที่อายัดเราไวกับทานจึงมีความผิด
มากกวาทาน””  ยอหน 19:10-11

“ไมมีผูใดชิงชีวิตไปจากเราได แตเราสละชีวิตดวยใจสมัครของเราเอง เรา
มสีทิธิท์ีจ่ะสละชวีิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก คํ ากํ าชับนี้ เราไดรับมาจากพระ
บิดาของเรา”  ยอหน 10:18
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ศัตรูของพระเยซไูมไดมีอํ านาจที่ยิ่งใหญกวา พระเยซูทรงเลือกที่จะประทานชีวิตของพระองค เพื่อ
ความบาปของมวลมนษุยตามแผนการของพระเจา พระเยซูไมจํ าเปนตองทํ าเชนนี้ พระองคมีฤทธิ์อํ านาจ
ทีจ่ะท ําใหพระองคหลุดพนจากไมกางเขนได แตพระองคทรงวางชีวิตของพระองคดวยความเต็มใจ

การฟนคืนพระชนม
วนัสิน้พระชนมของพระเยซูบนไมกางเขนไมใชจุดจบของเรื่อง ฤทธิเ์ดชของขาวประเสริฐไมไดจบ

ลงตรงนี้
3 วนัภายหลงัจากทีพ่ระองคส้ินพระชนม พระเยซูทรงฟนจากความตาย คุณอานเกี่ยวกับเร่ืองนี้ได

ในลูกา 24:1-12
“พระเจาไดทรงบันดาลใหพระองคคืนพระชนม ดวยทรงกํ าจัดความเจ็บ

ปวดแหงความตายเสีย เพราะวาความตายจะครอบงํ าพระองคไวไมได”   กิจการ
2:24

ตัวอยางทีย่ิง่ใหญที่สุดของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาอยูที่การฟนจากความตายของพระเยซูคริสต
“เพราะถงึแมวาพระองคทรงถูกตรึงเพราะทรงออน พระองคยังทรงพระ

ชนมอยูเพราะฤทธิ์เดชของพระเจา เพราะวาเราก็ออนดวยกันกับพระองค แตเรา
มชีวีติเปนอยูกับพระองคเพราะฤทธิ์เดชของพระเจา”  2 โครินธ 13:4

การฟนคนืพระชนมของพระเยซูนี้เปนสวนที่สํ าคัญที่สุดของฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ เพราะ
วาโดยการฟนจากความตายนี้เองที่:..

“และทานไดบรรลุถึงความครบบริบูรณในพระองคผูเปนศีรษะแหงปวง
เทพผูครองและศักดิเทพโดยกางเขนนั้น”   โคโลสี 2:10, 15

โดยการฟนคนืพระชนม พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนืออํ านาจของศัตรู และโดยเหตุนี้เราจึงมีอํ านาจ
เหนอือํ านาจทัง้หมดของศัตรู เรามีอํ านาจเหนือความตายอีกดวย เพราะวารางกายที่ตองตายของเราจะ
ประสบกับการฟนจากความตาย

มอํี านาจอนัยิง่ใหญในการฟนจากความตาย เปาโลกลาวถึงการรูจักพระเยซู ที่ฤทธิ์อํ านาจของ
การฟนคืนพระชนม (ฟลิปป 3:10)  คุณจะเรยีนรูมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการนี้ในบทที่ 16 คือ “ฤทธิ์อํ านาจ
ของการคืนพระชนม”

ปจจัยแหงความเชื่อ
มีปจจัยประการหนึ่งซึ่งจํ าเปนตอการที่จะไดรับผลประโยชนที่ทรงฤทธิ์ของพระโลหิตของพระเยซู

คริสต คือ คุณตองมีความเชื่อในพระโลหิต
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“เพราะวาพระคัมภีรเขียนไววา คนตางชาติพูดหยาบหยามตอพระนาม
ของพระเจาก็เพราะทานทั้งหลาย

ถาทานประพฤติตามธรรมบัญญัติ พิธีเขาสุหนัต ก็เปนประโยชนจริง แต
ถาทานละเมดิธรรมบัญญัติ การที่ทานเขาสุหนัตนั้นก็เหมือนกับวาไมไดเขาเลย

เหตฉุะนัน้ ถาผูที่ไมไดเขาสุหนัตยังประพฤติตามธรรมบัญญัติแลว การที่
เขาไมไดเขาสุหนัตนั้นจะถือเหมือนกับวาเขาไดเขาสุหนัตแลวไมใชหรือ

เพราะวายวิแท มิใฃคนที่เปนยิวแตภายนอกเทานั้น และการเขาสุหนัต
แทกไ็มใชการเขาสุหนัตซ่ึงปรากฏที่เนื้อหนังเทานั้น”  โรม 3:24-26, 28

การมฤีทธิอํ์ านาจในขาวประเสริฐนั้นไมเปนการเพียงพอ คุณตองนํ าเอาฤทธิ์อํ านาจนี้มาใชกับ
ชีวิตของคุณเอง  คุณทํ าไดโดยความเชื่อ

การมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ
ถาคณุไมไดรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัว และไดรับการอภัยจากความ

บาปของคุณแลว คุณกจ็ะไมอาจมีประสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐได
การมปีระสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐนั้น คุณตองทํ าดังนี้
1. ยอมรับวาคุณไดทํ าบาป

“เพราะวาทกุคนทํ าบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”  โรม 3:23

2.  เชือ่วาพระเยซูส้ินพระชนมเพราะบาปของคุณ
   “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระ

องค เพือ่ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษ
โลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”   ยอหน 3:16-17

3.  สารภาพความบาปของคุณตอพระเจาและขอใหพระองคใหอภัยแกคุณ
“อีกนยัหนึง่กก็ลาวไดวา ขาพเจาเขียนบัญญัติใหมถึงทานทั้งหลาย ที่วา

ใหมทัง้ฝายพระองคและฝายทานทั้งหลาย ก็เพราะวาความมืดนั้นกํ าลังจะลวงไป
และความสวางแทก็สองอยูแลว

ผูใดทีก่ลาววาตนอยูในความสวางและยังเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นก็
ยงัอยูในความมืด”  1 ยอหน 1:8-9
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4.  มปีระสบการณกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม  :  จงใหฤทธิอํ์ านาจของขาวประเสริฐเร่ิมตนทํ างาน
ในตวัคณุเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเกา การกระทํ า ทาที และความคิดของคุณ

“เหตฉุะนัน้ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่ง
สารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”  2 โครินธ 5:17

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 7
1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ขาวประเสริฐ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. ขออางอิงพระคัมภีรขอใดที่สรุปถึงสาระสํ าคัญพื้นฐานของขาวประเสริฐไดดีที่สุด

                                                                                                                         

4. เหตใุดขาวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อํ านาจ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงสรปุวาคุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับอํ านาจในพระโลหิตของพระเยซู
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6. อะไรเปนสิง่จ ําเปนในการอางสิทธิฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. คุณจะมปีระสบการณกับฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. ขอความนี้ถูกหรือผิด “ศัตรูของพระเยซมูีอํ านาจยิ่งใหญกวาพระองค เพราะวามันสามารถฆาพระ
องคได”  ขอความนี้                                    (ผิดหรือถูก)

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7
1. “เพราะขาพเจา ไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดชของ

พระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยวิกอน แลวพวกตางชาติดวย”  โรม 1:16

2. คํ าวา ขาวประเสริฐ หมายถึง “ขาวด”ี  เมื่อเราพูดถึงขาวประเสริฐในแงของพระคัมภีร ก็หมายถึง
ขาวดขีองอาณาจักรของพระเจาและของความรอดโดยทางพระเยซูคริสต

3. 1 โครนิธ 15:3-4   สาระสํ าคัญพื้นฐานของขาวประเสริฐมุงเนนที่ชีวิตและการรับใชของพระเยซู
รวมถงึการสิน้พระชนมของพระองคเพื่อบาปของมวลมนุษย การถูกฝงไวและการคืนพระชนมจาก
ความตาย ตามที่เขียนไวในพระวจนะของพระเจา

4. ดู โรม 1:16-19  และคํ าบรรยาย หนา 2-3

- เปนการเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตอมนุษย
- น ําความรอดมาสูมวลมนุษย ไมวาเชื้อชาติ สีผิว หรือลัทธิความเชื่อใด
- เปดเผยสิ่งที่มนุษยควรรูเกี่ยวกับพระเจา
- เปดเผยใหเห็นการพิพากษาและพระพิโรธของพระเจาที่มีตอความบาป
- เปดเผยใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา
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- แสดงใหรูวาจะถูกทํ าใหชอบธรรมไดอยางไร (ไดรับการอภัย กลับคืนมาสูความสัมพันธที่
ถกูตองกับพระเจา) โดยความเชื่อ

5. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณเรือ่งฤทธิ์อํ านาจในพระโลหิตตามคํ าบรรยาย

6. ความเชื่อ

7. ยอมรับวาคุณไดทํ าบาป  :  โรม 3:23

เชือ่วาพระเยซูส้ินพระชนมเพราะความบาปของคุณ  :  ยอหน 3:16-17

สารภาพความบาปของคุณตอพระเจาและขอพระองคทรงใหอภัยแกคุณ  :  1ยอหน 1:8-9

มปีระสบการณกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  : 2โครนิธ 5:17

8. ผิด  พระเยซูทรงประทานชีวิตของพระองคเองดวยความเต็มใจ

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

ศึกษาตอไปเกี่ยวกับขาวประเสริฐดังนี้

มทัธิว 4:23; 9:35; 24:14
มาระโก1:14
กิจการ 20:24
โรม 1:1-3,9; 15:16,19
2โครินธ 4:4
เอเฟซัส 1:13; 6:15
1 เธสะโลนิกา 2:2,9
2 เธสะโลนิกา 1:8
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1 ทโิมธี 1:11
1 เปโตร 4:17
วิวรณ 14:6


