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การส ารวจพระคมัภร์ีอย่างคร่าวๆ 
วิชานีจ้ะท าการส ารวจพระคมัภีร์ทัง้เลม่แบบคร่าวๆ หนึง่ในแนวคิดหลกัท่ีเราต้องการจะส่ือสารผา่นวิชา

นีก็้คือ พระคมัภีร์เป็นหนงัสือพิเศษ เป็นหนงัสือของพระเจ้า ทา่นสามารถวางใจในพระคมัภีร์ได้ พระคมัภีร์

เป็นความจริง ข้อความในพระคมัภีร์จะไมเ่ปล่ียนแปลง 

1 
2 
3 
4

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพระคัมภีร์ 
บทนีค้รอบคลมุถึงข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัพระคมัภีร์ เชน่จ านวนของหนงัสือ ผู้ เขียน 
ชว่งเวลาท่ีเขียน เราจะมีการอภิปรายวา่พระคริสต์อยูใ่นพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่ได้
อยา่งไร และท าไมเราจงึมีพระคมัภีร์ 

บทที่ 2 พระคัมภีร์ถูกเขียนขึน้อย่างไร 
บทนีเ้ป็นการส ารวจความหมายของค าวา่ "การดลใจ" พระเจ้าทรงดลใจมนษุย์ให้เขียน
พระคมัภีร์อยา่งไร? นอกจากนี ้เรายงัค้นพบวา่พระคมัภีร์ถกูสง่ผา่นมายงัคนหลายรุ่น
จนถึงรุ่นปัจจบุนัได้อยา่งไร 

บทที่ 3 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นย า 
บทนีท้ าให้เรามีโอกาสส ารวจหลกัฐานท่ีจะพิสจูน์วา่พระคมัภีร์เป็นความจริง 

บทที่ 4 การส ารวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดมิและพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่อย่างคร่าวๆ 

การสรุปพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิอยา่งคร่าวๆ เราแนะน าให้ใช้หนงัสือ รู้จัก 

พระคัมภีร์ท่ีอยู่ในมือ เขียนโดยเดวิด แฟนท์ ซึง่ให้บทสรุปคร่าวๆของหนงัสือแตล่ะเลม่
ในพระคมัภีร์  บทนีย้งัเน้นย า้เร่ืองชีวิตของพระเยซูและวตัถปุระสงค์ของค าพยากรณ์เป็น
พิเศษ 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู
2. คูมื่อผู้ เรียน
3. สมดุบนัทึกโครงการ
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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ค าน า 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้านท่ีต้องท า ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้ครบ
ทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี มีบทเรียนหลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก 
หรือ แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกวา่นี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึส่วนตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ความ
จริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยค าตอบซึง่อยูข้่าง
หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 
เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   

 

 
  



8  คู่มือครู 
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวิชานี ้

1. ถ้าเป็นไปได้ ใหแ้จกคู่มือผูเ้รียน และ สมุดบนัทึกโครงการ หน่ึงหรือสองวนัก่อนทีจ่ะเร่ิมสอน

2. แจกหนงัสือ  รู้จกัพระคมัภีร์ทีอ่ยู่ในมือ  เขียนโดยเดวิด แฟนท์  ด ูรายการการบา้น (หน้าถดัไป)
ส าหรับการบ้านท่ีให้อา่นจากหนงัสือเลม่นี ้ให้ครูท าส าเนาของหนงัสือเลม่นีก้่อนเร่ิมสอน 

3. ในหน้าท่ี 11 ของคูมื่อครู มี รายการการบา้นท่ีระบวุนัท่ีท่ีงานแตแ่ละชิน้ควรจะเสร็จ ให้ผู้ เรียนใสว่นัท่ี
ท่ีเหมาะสมโดยใช้ส าเนาเปล่าของ การบา้นในหน้าสดุท้ายของสมดุบนัทกึโครงการ 

4. หน้า 19 ในคูมื่อผู้ เรียน มี รายช่ือของหนงัสือและหมวดตา่งๆในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่บอก
ผู้ เรียนให้ใช้รายช่ือนีเ้พ่ือศกึษาส าหรับเตรียมท าแบบทดสอบย่อยวิชานี ้

5. ในการสอนวิชานี ้ให้ทา่นมุง่เน้นในประเดน็ท่ีว่าท าไมเราจึงมีพระคมัภีร์
ก. พระคมัภีร์ไมไ่ด้ถกูเขียนขึน้เพ่ือเป็นหนงัสือประวตัศิาสตร์ของทัง้โลก พระคมัภีร์ประกอบไป

ด้วยข้อมลูมากมายด้านประวตัศิาสตร์ แตน่ี่ก็ยงัไมใ่ชเ่หตผุลหลกัท่ีวา่ ท าไมพระเจ้าทรงเขียน
พระคมัภีร์  

ข. พระคมัภีร์ไมไ่ด้ถกูเขียนขึน้เพ่ือเป็นหนงัสือท่ีจะคาดการณ์อนาคต 
ค. ข้าพเจ้าจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ค าสอนในพระคมัภีร์ เพ่ือน าข้าพเจ้าให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้ 
ง. พระคมัภีร์เป็นคูมื่อท่ีจะชีท้างข้าพเจ้าในชีวิตประจ าวนัในยคุนี ้
พยายามมุง่เน้นประเดน็ ค. และ ง. ตลอดวิชานี ้ประเดน็เหลา่นีอ้าจช่วยทา่นถ้ามีความขดัแย้งเกิดขึน้
วา่การแปลและการถอดความฉบบัไหนดีท่ีสดุ 

6. วตัถปุระสงค์ของวิชานีไ้มใ่ช่การสอนทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเรารู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์ เราเพียงแตต้่องการ
สร้างพืน้ฐานและชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นทิศทางท่ีพวกเขาสามารถศกึษาตอ่ด้วยตนเองได้ 

7. ความคดิหนึง่ท่ีสามารถท าให้วิชานีมี้ความหลากหลายมากขึน้ ก็คือการแนะน าผู้ เรียนให้รู้จกั
เคร่ืองมือตา่งๆในการศกึษาพระคมัภีร์ในคาบเรียนแตล่ะคาบ หนงัสือบางเลม่ท่ีทา่นควรจะพิจารณา
คือแผนท่ีพระคมัภีร์ หนงัสืออธิบายพระคมัภีร์ ศพัทานกุรม ข้ออ้างอิงท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในพระคมัภีร์
ฉบบัอธิบายมากมาย พจนานกุรมพระคมัภีร์ และคูมื่อพระคมัภีร์  



การส ารวจพระคัมภีร์อย่างคร่าวๆ  11 

รายการการบ้าน 
 

ช่ือวิชา  การส ารวจพระคัมภีร์อย่างคร่าวๆ  

 
แบบทดสอบย่อย  
วนัท่ีข้างลา่งนี ้  ทา่นจะได้รับแบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัช่ือของหมวดและหนงัสือตา่งๆในพระคมัภีร์ภาค 
พนัธสญัญาใหม ่ทา่นจะได้รับกระดาษเปล่าและให้เขียนหมวดและช่ือของหนงัสือตา่งๆในแตล่ะหมวด 

 วนัท่ี วนัท่ี 1 แบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัพระกิตติคณุและประวตัิศาสตร์คริสตจกัร 

 วนัท่ี วนัท่ี 2 แบบทดสอบย่อยตัง้แตพ่ระกิตติคณุถึงจดหมายของเปาโล 

 วนัท่ี วนัท่ี 3 แบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัหนงัสือและหมวดตา่งๆทัง้หมดในของพระคมัภีร์ภาค 
   พนัธสญัญาใหม ่
 

โครงการ ช่ือ วนัก าหนดสง่ 

 1 หนงัสือของโมเสส  วนัท่ี 1  

 2 หนงัสือประวตัิศาสตร์  วนัท่ี 2  

 3 หนงัสือบทกวี  วนัท่ี 2 ให้เลือกได้  

 4 ผู้ เผยพระวจนะใหญ่  ให้เลือกได้  

 5 ผู้ เผยพระวจนะน้อย  วนัท่ี 3  

 6 พระกิตติคณุและประวตัิศาสตร์คริสตจกัร  วนัท่ี 4  

 7 จดหมายของเปาโล  ให้เลือกได้    

 8 จดหมายทัว่ไปและหนงัสือค าพยากรณ์  วนัท่ี 5  
 

อา่นจาก รู้จักพระคัมภีร์ท่ีอยู่ในมือ หน้า 2-9  วนัท่ี 1  

 

การสอบ วนัท่ี วนัท่ี 5  
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บทเรียนที่  1  
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพระคัมภร์ี

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องรู้อยา่งชดัเจนวา่ท าไมเราจงึมีพระคมัภีร์ 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  1 เปโตร 2:2  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม

เชน่เดียวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนาน า้นมฝ่ายวิญญาณอนับริสทุธ์ิ เพ่ือโดยน า้นมนัน้จะท าให้
ทา่นทัง้หลายเจริญขึน้สูค่วามรอด 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

อ้างอิงบทท่ี 1 ในคู่มือผูเ้รียนไปพร้อมกบับทเรียนนี ้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  (5-10 นาที)

เลือกกิจกรรม 1 ใน 3 กิจกรรมข้างลา่งนี ้เพ่ือแนะน าวิชานี ้

ก.  น าเสนอพระคัมภีร์ฉบับแปลแบบต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้มีพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ
ในภาษาฮีบรู และพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ในภาษากรีก 

ข. ถามค าถามนี:้  “ถ้าท่านเป็นพระเจ้า และต้องการมีหนงัสือสกัเลม่หนึง่ท่ีเขียนขึน้เพ่ือ
ประชากรบนโลกนี ้ทา่นคิดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีจะใสล่งไปในหนงัสือเลม่นี?้”  ให้ผู้ เรียน
ทัง้ชัน้อภิปรายค าถามนีด้้วยกนั หรือให้แบง่กลุม่ออกเป็นกลุม่เล็กๆ กลุม่ละ 2-4 คน และ
อภิปรายค าถามนี ้ 

ค. ถามค าถามเหล่านี ้
 ประสบการณ์ในวยัเดก็ท่ีทา่นจ าได้เก่ียวกบัพระคมัภีร์คืออะไร? 
 ทา่นเคยมีพระคมัภีร์ท่ีบ้านไหม? 
 ทา่นเคยอา่นพระคมัภีร์ไหม? 
 คณุพอ่คณุแมแ่ละปู่ ย่าตายายของทา่นบอกทา่นเร่ืองพระคมัภีร์วา่อยา่งไร? 

ครูอาจจะเปิดชัน้เรียนด้วยการหนนุใจให้ผู้ เรียนแบง่ปันค าตอบท่ีแตกตา่งกนัให้กบัเพ่ือนๆในชัน้ 
หรือให้ผู้ เรียนแบง่ออกเป็นกลุม่เล็กๆ กลุม่ละ 3-5 คน และอภิปรายค าถามเหลา่นี ้

1 
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5. ความจริงพืน้ฐานเก่ียวกับพระคัมภีร์ (5-10 นาที)

สอนข้อ ก “ความจริงพืน้ฐานเก่ียวกบัพระคมัภีร์”  ดหูน้า 5 และ 6 ในคู่มือผูเ้รียนส าหรับข้อมลูนี ้
สอน 3 ข้อแรกอยา่งคร่าวๆ 

6. ภาษาดัง้เดมิของพระคัมภีร์ (5-10 นาที)

เม่ืออภิปรายวา่พระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้เป็นภาษาอะไรในตอนแรกนัน้ ทา่นอาจให้ผู้ เรียนด ู
พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิภาษาฮีบรู และพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมภ่าษากรีก หากทา่นไม่
มีพระคมัภีร์เหลา่นี ้อาจจะหาได้ท่ีคริสตจกัร โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ หรือห้องสมดุสาธารณะ   

ถ้าทา่นหาพระคมัภีร์เป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีกไมไ่ด้ ทา่นก็อาจอ้างอิงถึงหน้า 6-8 ในหนงัสือ
เร่ือง รู้จกัพระคมัภีร์ที่อยู่ในมือ  หนงัสือเลม่นีมี้ตวัอย่างของทัง้สองภาษา 

ให้อธิบายวา่ท าไมพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิจงึเขียนเป็นภาษาฮีบรู และพระคมัภีร์ภาค
พนัธสญัญาใหมเ่ขียนเป็นภาษากรีก ซึง่สองภาษานีเ้ป็นภาษาท่องถ่ินของประชาชนในยคุท่ี 
พระคมัภีร์เขียนขึน้นัน้ บางเลม่สดุท้ายของพนัธสญัญาเดมิเขียนเป็นภาษาอราเมอิกเพราะเป็น 
ภาษาท้องถ่ินของบางคนในยคุนัน้เชน่กนั 

7. พระคัมภีร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (5-10 นาที)

ให้พดูคร่าวๆถึงจดุท่ีคล้ายกนัเก่ียวกบัการแปลพระคมัภีร์ เรามีพระคมัภีร์ฉบบัแปลเป็น
ภาษาไทยหลายเลม่ในทกุวนันี ้เพราะผู้แปลต้องการท่ีจะน าเสนอการแปลพระคมัภีร์อยา่งถกูต้อง
แมน่ย าด้วยภาษาท่ีเราใช้ในทกุวนันี ้ 

พระคมัภีร์ในภาษาไทยรวมถึง  ฉบบัมาตราฐาน 1971 ท่ีแปลจากภาษาองักฤษและท่ีใช้ค าราชา
ศพัท์มากมาย  เป็นฉบบัท่ีคอ่นข้างยากเกินกว่าท่ีหลายคนจะท าความเข้าใจ  ฉบบันีไ้ด้ถกู ปรับปรุง
ในปี 2011โดยผู้ปรับปรุงกลบัไปดภูาษาฮีบรูและภาษากรีก ยงัมี ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั ท่ีเข้าใจง่าย
กวา่ และฉบบัแปลใหม่ เป็นการแปลโดยใช้ภาษาทัว่ไปและง่ายตอ่การเข้าใจ 

ทา่นอาจต้องการน าเสนอส าเนาฉบบั Septuagint คือพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิฉบบัแปล
เป็นภาษากรีกท่ีใช้ในยคุของพระเยซู 

1 
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จงระมดัระวงัวา่ทา่นไมไ่ด้ใช้เวลามากเกินไปกบัการอภิปรายเร่ืองเทคนิคด้านการแปล เก็บเร่ือง
นัน้ไว้อภิปรายคราวหลงั ในประเดน็นีเ้ราต้องการท่ีจะให้มมุมองท่ีกว้างเก่ียวกบัพระคมัภีร์ 

การตดัสินใจว่าพระคมัภีร์ฉบบัแปลฉบบัไหนดีท่ีสดุนัน้ ไม่ใชห่ลกัความจริงจากพระคมัภีร์ท่ีเรา
ต้องการจะส่ือสารกบัผู้ เรียนในวนันี ้ให้ใช้เวลานีเ้น้นย า้ว่าท าไมเราจงึมีพระคมัภีร์ในภาษาของเราเอง
ในทกุวนันี ้

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่า พระเจ้าทรงต้องการให้เราน าหลกัความจริงจากพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของเรามากกว่าท่ีจะตัง้ค าถามวา่ เราควรจะอา่นพระคมัภีร์ฉบบัไหน หรืออาจกลา่วได้
วา่:   

พระคัมภีร์ฉบับแปลที่ดีที่สุดก็คือฉบับที่ท่านน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ท่าน 

8. ความเป็นหน่ึงเดียวกันของพระคัมภีร์และการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง  (5-10 นาที)

สอนข้อ ข “ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของพระคมัภีร์” และ ข้อ ค “การเข้าใจภาพรวม (การเปิดเผย
อย่างต่อเนื่อง)”  ดหูน้า 6-7 ของคู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อมลูในการน าเสนอ ทา่นไมจ่ าเป็นต้องลง
รายละเอียดเก่ียวกบั 2 หวัข้อนี ้

ข้อ ค หยิบยกประเด็นเร่ืองการระมดัระวงัท่ีจะเข้าใจความจริงทัง้หมดเม่ืออา่นพระคมัภีร์ อธิบาย
คร่าวๆเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจาก“การใช้พระคมัภีร์อยา่งไม่ถกูต้องตามบริบท” อธิบายว่าเราหมายถึง
อะไร 

9. พระคริสต์ทรงอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดทัง้เล่มอย่างเหมาะเจาะได้อย่างไร?  (5 นาที)

ใช้ข้อมลู หน้า 7 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือสอนข้อ ง“พระคริสต์ทรงอยูใ่นพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่อยา่ง
เหมาะเจาะได้อย่างไร?”   

ต้องมัน่ใจว่าผู้ เรียนเข้าใจวา่การฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นเหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีถกู
บนัทกึในพระคมัภีร์ ทา่นสามารถน าสว่นนีข้องบทเรียนไปเช่ือมโยงกบั หลกัความจริงจากพระคมัภีร์ 
ในบทเรียนนีไ้ด้ 
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10. เรานับปีอย่างไร  (5 นาที)

ใช้ข้อมลูใน หน้า 7-8 ในคู่มือผูเ้รียน เพ่ือสอนข้อ จ “เรานบัปีอย่างไร” 

ผู้ เรียนบางคนอาจจะมีข้อจ ากดัในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์โบราณ มนัง่ายท่ีจะ
อธิบายวา่พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิถกูเขียนขึน้ก่อนการประสตูขิองพระเยซู และพระคมัภีร์ภาค
พนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนขึน้หลงัจากการประสตูขิองพระองค์ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เรียนบางคนอาจจะไม่
เข้าใจวา่ก่อนการประสตูขิองพระเยซูคริสต์นัน้ เรานบัปีอย่างไร   

เม่ือผู้ เรียนศกึษาประวตัศิาสตร์ในระดบัท่ีลึกขึน้ พวกเขาจะต้องท าความเข้าใจอย่างชดัเจนใน
เร่ืองระบบการนบั 

11. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

ทา่นอาจต้องการทบทวนหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกั ในขณะท่ีทา่นสรุป
บทเรียนนี ้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามเหลา่นี:้ 

•ท าไมพระเจ้าประทานพระคมัภีร์ให้กบัเรา?
•ท าไมข้าพเจ้าต้องการมีพระคมัภีร์?
•ข้าพเจ้าจะวางแผนการใช้พระคมัภีร์ในชีวิตของข้าพเจ้าอยา่งไร?
•ข้าพเจ้าจะตอบสนองค าสอนตา่งๆในพระคมัภีร์อยา่งไร?

ผู้ เรียนต้องเข้าใจวา่พระคมัภีร์เป็นจดหมายของพระเจ้าท่ีสง่มาถึงเรา พระองค์จะพดูกบัเราผา่น
ทางพระวจนะของพระองค์ 

12. การบ้าน

ก. ให้ท าแบบทดสอบย่อยข้อหนึ่ง 

ข. ให้คะแนน โครงการท่ี1ใน สมดุบนัทึกโครงการ เร่ือง“หนงัสือของโมเสส” 

ค. ถ้าครูยงัไมไ่ด้แจก คู่มือผูเ้รียน และสมดุบนัทึกโครงการ ให้ได้ในชว่งนี ้

ง. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 1 ใน คู่มือผูเ้รียน เพ่ือทบทวนวิชาตา่งๆท่ีได้อภิปรายในชัน้เรียนในวนันี ้

จ. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ใน คู่มือผูเ้รียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับคาบเรียนถดัไป 
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13. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

1 
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บทเรียนที่ 2 
พระคัมภร์ีถูกเขียนขึน้อย่างไร 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เพราะพระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ข้าพเจ้าจงึจ าเป็นต้องน าค าสอนในพระคมัภีร์มาใช้
ในชีวิตประจ าวนัของข้าพเจ้าในทกุวนันี ้

2. ข้อพระธรรมหลัก:  2 ทโิมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม

“พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่
กลา่ว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

อ้างอิงบทท่ี 2 ใน คู่มือผูเ้รียน ไปพร้อมกบับทเรียนนี ้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  (5 นาที)

เลือกกิจกรรมข้างลา่งนี ้1 ข้อหรืออาจจะเลือกทัง้คู ่เพ่ือแนะน าบทเรียน ถ้าทา่นเลือกการแสดง 
ทา่นก็ต้องเลือกผู้ ร่วมแสดงก่อนเวลา และแจกบทท่ีพวกเขาจะร่วมเลน่ 

ก. ตัวอักษรในกระเป๋า 

ใช้เกม สแครบเบิล หรือ เกมอ่ืนๆท่ีมีตวัอกัษร ใสต่วัอกัษรในกระเป๋าและเขยา่ จากนัน้ให้เท
ตวัอกัษรทัง้หมดออกมา กระจายตวัอกัษรทัง้หมดเพ่ือไม่ให้ตวัหนงัสือทบักนั จากนัน้ให้ดวูา่มีค าก่ีค า
และประโยคก่ีประโยคท่ีสามารถอ่านได้โดยไมมี่การเรียงตวัอกัษร ทา่นอาจจะพบวา่ไมส่ามารถอ่าน
ได้แม้แตค่ าเดียว  

ใช้บทเรียนเล็กๆนีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ พระคมัภีร์ไมไ่ด้ถกูรวบรวมโดยบงัเอิญ มีผู้หนึง่ ซึง่ก็คือพระเจ้า 
ทรงวางแผนทัง้หมดและใช้คนท่ีแตกตา่งกนัมาท าให้โครงการนีส้ าเร็จ   
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ข. การแสดงเป็น “ผู้ส่ือข่าว” 
บอกผู้ เรียนวา่พวกเขาจะเป็นพยานถึงการพบปะระหว่างคนสองคน ผู้ เรียนจะแสดงเป็นผู้ ส่ือขา่ว

และเขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ทนัทีท่ีการแสดงเสร็จสิน้ ผู้ เรียนจะไมเ่ปรียบเทียบรายงานของตนเองจนกวา่ทกุ
คนได้เขียนรายงานของตนเสร็จ 

ส าหรับกิจกรรมการแสดงนัน้ ให้ผู้ เรียน 2 คนเข้ามาในห้องโดยแตล่ะคนเดนิมาจากฝ่ังท่ีอยู่ตรง
ข้ามกนัและมาเจอกนัท่ีหน้าห้อง ให้ผู้ เรียนคนหนึง่แสดงเป็นคนท่ีมีความเป็นมิตรอยา่งมากและพดู
วา่ "สวสัดี ท่านสบายดีไหมวนันี?้" หรือทกัทายด้วยค าพดูอ่ืนๆท่ีเป็นมิตร และให้ผู้ เรียนอีกคนหนึง่เข้า
มาด้วยใบหน้าท่ีบึง้ตงึ คนท่ีหน้าบึง้จะไมต่อบสนองคนแรกด้วยค าพดูท่ีดี จากนัน้ให้ทัง้สองแยกจาก
กนั 

บอกให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ ไมอ่นญุาตให้มีการอภิปรายหรือพดูคยุใดๆในชว่งนี ้เม่ือผู้ เรียน
เขียนรายงานเสร็จแล้ว ให้แตล่ะคนอา่นรายงานของตน ผู้ เรียนจะเห็นวา่รายงานของแตล่ะคนจะ
คล้ายๆ กนั แตไ่มมี่รายงานของใครเลยท่ีเหมือนกนัอยา่งไมผ่ิดเพีย้น ทัง้ในแง่ความเหมือนแบบค าตอ่
ค า และเหมือนกนัตัง้แตต้่นจนจบ 

 ใช้รายงานของผู้ เรียนเพ่ือแสดงให้เห็นวา่ พระเจ้าทรงใช้คนท่ีแตกตา่งกนัหลายคน ให้เขียน
หนงัสือ 66 เลม่ในพระคมัภีร์ วนันีเ้ราจะดวูา่พระเจ้าทรงท าให้งานเขียนชิน้นีส้ าเร็จลลุว่งได้อยา่งไร 

5. การดลใจ  — หมายความว่าอะไร?   (5-10 นาท)ี

เปา้หมายแรกในวนันีคื้อการชว่ยผู้ เรียนให้เข้าใจอยา่งชดัเจนวา่ "การดลใจ" หมายความวา่อะไร 
ให้ผู้ เรียนคนหนึง่ค้นหาในพจนานกุรมและอา่นความหมายของค านี ้   

ดลใจ (พจนานกุรม) 
(1)  เคล่ือน น า หรือ ส่ือสารโดยพระเจ้าหรืออิทธิพลท่ีเหนือธรรมชาต ิ<ผู้ เผยพระวจนะได้รับ 

การดลใจจากพระเจ้า> <ความคดิได้รับการดลใจจากพระเจ้า>   

(2ก) พยายามสร้างแรงบนัดาลใจ ท าให้มีชีวิตชีวา หรืออิทธิพลของการยกย่อง  <ค าพดูของคณุครู
ดลใจลกูศษิย์ให้ประพฤตตินเป็นคนดีตลอดเวลา>   

(2ข) ผลกระทบ <ชีวิตวยัเดก็ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้เขาอยากศกึษาเลา่เรียน>   
(2ค) ใสห่รือน าเข้าไปในความคดิ:  กระตุ้น <เร้าใจผู้ตามให้มีความเช่ือมัน่> ให้ครูยกตวัอย่าง

หลายๆตวัอยา่งวา่เราใช้ค านีใ้นการสนทนาตามปกติอยา่งไร เชน่  
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• ความงามของพระอาทิตย์ตกดนิ เป็นแรงบนัดาลใจ (ดลใจ) ให้ศลิปินวาดภาพ

• ผู้น าทางการเมืองเร้าใจ (ดลใจ) ฝงูชนด้วยค าพดูท่ีมีพลงัของเขา

• การอ่านหนงัสือสร้างแรงบลัดาลใจ (ดลใจ) ให้กบัวยัรุ่นคนหนึง่ท่ีจะเดนิตามวีรบรุุษของ
เขา 

เม่ือเราพดูว่าพระเจ้าทรงดลใจมนษุย์ให้เขียนหนงัสือเลม่ตา่งๆในพระคมัภีร์ เราหมายความวา่
อะไร? เราก าลงัพดูถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีพิเศษ ซึง่แตกตา่งจากพระอาทิตย์ตกดิน ผู้น าทางการเมือง 
หรือหนงัสือ 

6. การดลใจของพระคัมภีร์  (5-10 นาที)

ให้ผู้ เรียนค้นหาและอา่นหนงัสือ 2 ทิโมธี  3:16 และ 2 เปโตร 1:20-21 อา่นจากฉบบัแปลหลายๆ
ฉบบัหากเป็นไปได้ ด ูหน้า 9 - 10 ของคู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองนี ้

สรุปการค้นพบของทา่นด้วยการให้ความหมายของค าวา่ การดลใจ ตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ใน
หน้า 10 ของคู่มือผูเ้รียน 

เม่ือเรากลา่ววา่ "พระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า" เราหมายความว่า: 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าความคิดของผู้เขียน ดังนัน้ผู้เขียนจึงเขียนสิ่งท่ีพระเจ้า
ต้องการให้เขียน 

7. กระดาษแผ่นใหญ่ที่มีค า “การดลใจ”

เขียนความหมายของค าวา่การดลใจตามหลกัพระคมัภีร์ จากหน้า 10 ของคู่มือผูเ้รียน ลงบน
กระดาษแผน่ใหญ่และแขวนไว้ในห้องเรียน เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถอ้างอิงถึงค านีไ้ด้หลายๆครัง้ในคาบ
เรียนนี ้

ย า้ประเดน็นีท่ี้อยูใ่น หน้า 10 ของ คู่มือผูเ้รียน  

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ได้รับ 
การดลใจจากพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีหนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงในพระคัมภีร์ที่  
"ได้รับการดลใจจากพระเจ้ามากกว่า" หนังสืออีกเล่มหน่ึง 
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8. พระเจ้าทรงดลใจมนุษย์ให้เขียนหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์อย่างไร?  (10-20 นาที)

สอนข้อ ขทัง้ 3 ข้อ ในหน้า 10-11 ของคู่มือผูเ้รียน  ซึง่อธิบายว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงดลใจ
มนษุย์ให้เขียนหนงัสือตา่งๆในพระคมัภีร์อยา่งไร เม่ืออภิปราย ข้อท่ี 3  “พระวิญญาณบริสทุธ์ิ
ประทานความคิดให ้ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้สดงออกด้วยวิธีการของตนเอง”  ให้อ้างถึงกิจกรรมท่ีใช้เปิดคาบ
เรียน การแสดงเป็น “ผู้ ส่ือขา่ว”   

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าผู้ เขียนแตล่ะคนในพระคมัภีร์มีรูปแบบการเขียนเป็นของตนเอง แตถ่ึงกระนัน้
พระเจ้าก็ทรงน าความคิดของพวกเขา เพ่ือท่ีพวกเขาจะไมใ่สข้่อมลูท่ีผิดพลาดท่ีพระเจ้าไมต้่องการให้
รวมอยูใ่นพระคมัภีร์ 

9. พระคัมภีร์เล่มแรกถูกเขียนขึน้อย่างไร?  (5-10 นาที)

หน้า 11 ของคู่มือผูเ้รียน ให้ข้อมลูพืน้ฐานในการสอนเร่ืองนี ้อธิบายให้ชดัเจนวา่ส าเนาชดุแรก
ทัง้หมดของพระคมัภีร์สญูหายไปหมดแล้ว เรามีเพียงส าเนาท่ีเก่ามากๆของหนงัสือเหลา่นี ้

10. หนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ ถูกท าส าเนาอย่างไร?  (5-10 นาท)ี

น าเสนอข้อมลู หน้า 12 ของ คู่มือผูเ้รียน หวัข้อย่อยที่2 “หนงัสือต่างๆในพระคมัภีร์ถูกคดัลอก
อย่างไร”  ถ้าเป็นไปได้ ให้ทา่นน าภาพหนงัสือม้วนมาให้ผู้ เรียนด ูทกุวนันีมี้หนงัสือเก่ียวกบัหนงัสือ
ม้วนทะเลตาย (Dead Sea scrolls) อยูห่ลายเลม่ นอกจากนี ้พจนานกุรมสว่นใหญ่ก็มีข้อมลูเก่ียวกบั
หนงัสือม้วนเหลา่นีด้้วย  

ทา่นอาจต้องการให้ข้อมลูเพิ่มเตมิบางอยา่งกบัผู้ เรียน เก่ียวกบักฎระเบียบท่ีผู้คดัลอกจะ ต้องท า
ตามเม่ือมีการคดัส าเนาหนงัสือในพระคมัภีร์ หากทา่นไมมี่เวลาพอในคาบเรียนวนันีท่ี้จะสอน
เก่ียวกบัหนงัสือม้วนทะเลตาย มีตอนหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีใ้นบทเรียนตอ่ไป (บทท่ี 3) “เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าพระคมัภีร์มีความถูกต้องแม่นย า?”  นอกจากนี ้หน้า 7-8 ของหนงัสือ รู้จกัพระคมัภีร์ทีอ่ยู่
ในมือ ยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัการแปลพระคมัภีร์ในยคุแรกๆ   

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าผู้แปลในสมยันีมี้ต้นฉบบัภาษีฮีบรูและกรีกเก่าแก่หลายร้อยฉบบัให้ใช้ เม่ือพวก
เขาเขียนพระคมัภีร์ฉบบัแปลในสมยันี ้ 
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11. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว  (5-10 นาท)ี

ส าหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในวนันี ้ให้ทบทวน หลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อ
พระธรรมหลกั  ส าหรับบทเรียนนีอี้กครัง้ หนนุใจผู้ เรียนให้วางใจในพระคมัภีร์และยอมรับวา่พระ
คมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ไมเ่พียงแตเ่ป็นแนวความคดิท่ีดีของชาวยิวท่ีเขียนพระคมัภีร์เทา่นัน้ 

หนนุใจผู้ เรียนให้แสวงหาแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือน าค าสอนในพระคมัภีร์มาใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
พวกเขา  

12. การบ้าน

ก. ให้ท าแบบทดสอบย่อยท่ี 2 ตัง้แตพ่ระกิตตคิณุถึงจดหมายของเปาโล 

ข. ให้คะแนน โครงการท่ี 2 “หนงัสือประวติัศาสตร์” ในสมดุบนัทกึโครงการ และโครงการท่ี 3 
“หนงัสือบทกวี” 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ของคู่มือผูเ้รียน เพ่ือทบทวนวิชาตา่งๆท่ีได้อภิปรายในชัน้เรียนวนันี ้

ง. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ใน คู่มือผูเ้รียน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับคาบเรียนตอ่ไป 

13. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่  3 
พระคัมภร์ีมีความถูกต้องแม่นย าหรือ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าต้องการพิสจูน์วา่ ค าสอนของพระคมัภีร์เป็นความจริงในชีวิตประจ าวนัของข้าพเจ้า 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  มาระโก 4:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม

จงพิจารณาสิ่งท่ีทา่นได้ยินอยา่งถ่ีถ้วน ทา่นตวงให้ไปด้วยทะนานอนัใด ทา่นก็จะได้รับด้วย
ทะนานอนันัน้ และได้รับมากยิ่งกวา่นัน้อีก 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

อ้างอิงบทท่ี 3 ใน คู่มือผูเ้รียน ไปพร้อมกบับทเรียนนี ้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน การแสดงเร่ือง ชายผู้กระหายน า้ (5 นาที)

ก่อนเร่ิมเรียน ให้เลือกผู้ เรียน 2 คนให้มีสว่นร่วมในการแสดงนี ้ให้เตรียมแก้ว 2 ใบเข้ามาในชัน้
เรียน เตมิน า้ด่ืมทัง้สองแก้วให้เตม็ 

ให้ผู้ เรียนคนแรกตัง้แก้ว 2 ใบไว้บนโต๊ะและอธิบายวา่เขาจะท าอะไรกบัน า้ในแก้ว แก้วใบหนึง่จะ
มีน า้บริสทุธ์ิอยูใ่นนัน้ และอีกใบหนึง่จะท าให้น า้เป็นพิษ ในแก้วใบหนึง่ให้หยดน า้ยาท่ีเป็นสารพิษ  
น า้ยาล้างเล็บใส หรือ แอลกอฮอล์ก็สามารถน ามาใช้ได้ดี 

ให้ผู้ เรียนอ่านฉลากของแก้วท่ีมีน า้ยาล้างเล็บ / แอลกอฮอล์ ออกมาดงัๆ เพื่อเตือนวา่อยา่ด่ืมจาก
แก้วนี ้เขาควรจะติดหมายเลขลงบนแก้วแตล่ะใบ เพ่ือเขาจะรู้วา่แก้วใบไหนมีสารพิษ จากนัน้ให้
ผู้ เรียนคนนีน้ัง่ข้างๆแก้วน า้และอา่นนิตยสารไปพลางๆ 

จากนัน้ผู้ เรียนคนท่ีสองจะเดินเข้ามาในห้องเรียน และพดูวา่ "มีอะไรให้ด่ืมบ้างไหม?” 

“มี” คนท่ีนัง่ข้างๆแก้วน า้กลา่ว  “มีแก้วน า้อยู ่2 ใบ ใบหนึง่ใสน่ า้บริสทุธ์ิ อีกใบหนึง่มีพิษ ถ้าทา่น
อยากจะด่ืม เชิญเลือกด่ืมได้”  จากนัน้เขาก็หยิบนิตยสารขึน้มาอา่นตอ่  
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ชายผู้กระหายน า้ลงัเล จากนัน้เขาก็หยิบแก้วทัง้ 2 ขึน้มาและมองดอูย่างระมดัระวงั "ท่านล้อเลน่
ใชไ่หม ไมมี่พิษอยูใ่นน า้น่ีใชไ่หม?" 

“ผมไมไ่ด้ล้อเลน่” ผู้ ท่ีก าลงัอ่านนิตยสารกล่าว “ในแก้วใบหนึง่มีสารพิษอยู่ ผมรู้ก็เพราะวา่ผม
เป็นคนใสส่ารพิษลงไปเอง แตอี่กแก้วหนึง่เป็นน า้บริสทุธ์ิ มีรสชาตดีิมาก ผมได้ยินวา่ท่านก าลงั
กระหายน า้ใชไ่หม?  “น่ีไง เชญิดื่ม”  

“แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรวา่ทา่นพดูความจริง?” ผู้ ท่ีกระหายน า้กลา่ว “บางทีทา่นอาจจะใสส่ารพิษ
ลงไปในแก้วทัง้สองใบนีก็้ได้ ผมจะรู้ได้อยา่งไรวา่ท่านบอกความจริงกบัผม ถ้าผมถามวา่น า้ในแก้วใบ
ไหนท่ีด่ืมได้?  บางทีทา่นอาจจะเป็นคนบ้าท่ีอยากเห็นคนอ่ืนตาย” 

ชายคนแรกวางนิตยสารลงและพดูวา่ “เปลา่ ผมไมไ่ด้บ้า ผมเป็นคนท่ีไว้ใจได้ ผมท าเช่นนี ้
เพ่ือท่ีจะสอนบทเรียนท่ีส าคญัให้กบัผู้ เรียนเหลา่นี ้ผมไมไ่ด้โกหก ผมไมต้่องการให้ท่านได้รับสารพิษ 
น่ีจงึเป็นเหตผุลท่ีวา่ท าไมผมจงึบอกทา่นวา่แก้วใบหนึง่มีสารพิษ ถ้าทา่นต้องการจะด่ืม ผมคดิวา่ทา่น
จะต้องเช่ือใจผม”  ในขณะท่ีเขาหยิบแก้วท่ีมีน า้บริสทุธ์ิขึน้มานัน้ เขาพดูวา่ “น่ีไง เชิญดื่ม น่ีเป็นน า้ท่ี
ด่ืมได้”  จากนัน้ก็ให้คนทัง้สองเดนิออกจากหน้าชัน้ 

5. เปล่ียนจากการแสดงละครเข้าสู่บทเรียน  (2-5 นาที)

เราทกุคนต้องดื่มน า้ถ้าเราต้องการมีสขุภาพท่ีดี แตถ้่าต้องการท่ีจะพบชีวิตในฝ่ายวิญญาณท่ีจะ
ยัง่ยืนตลอดนิรันดร์ เราก็ต้องเตม็ใจท่ีจะวางใจพระเจ้าเม่ือพระองค์พดูวา่ "จงวางใจเรา เราจะให้ชีวิต
กบัเจ้า ถ้อยค าของเราคือพระคมัภีร์นัน้ เต็มไปด้วยความจริง เจ้าสามารถเช่ือถือได้ เจ้าจงวางใจใน
พระคมัภีร์"  

พวกเราหลายคนมกัถามวา่“ข้าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรวา่พระคมัภีร์มีความถกูต้องแมน่ย า? 
ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรวา่พระคมัภีร์ไมไ่ด้ถกูเปล่ียนแปลงไป บางทีพระคมัภีร์อาจเตม็ไปด้วยความผิด 
เราจะพิสจูน์วา่มนษุย์ไมไ่ด้เขียนเพิ่มเตมิในพระคมัภีร์ได้อยา่งไร?” 

วตัถปุระสงค์หลกัของบทเรียนนีคื้อการหาหลกัฐานยืนยนัวา่ พระคมัภีร์ท่ีเรามีในทกุวนันีมี้ความ
แมน่ย า ถกูต้อง และเป็นความจริง 
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6. สอน ข้อ ก. ค าพยากรณ์ทัง้หมดเป็นความจริงและถูกต้อง:  ค าพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดมิ (5-10 นาท)ี 

ก่อนอ่ืนให้อธิบายวา่ค าพยากรณ์คืออะไร  คูมื่อผู้ เรียนให้ความหมายของค านีไ้ว้ในหน้าท่ี 13 

(1) ข้อความจากพระเจ้าท่ีพดูผา่นคริสเตียน 

(2) การท านายลว่งหน้า—ข้อความจากพระเจ้าท่ีบอกว่าอะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ด ูหน้า 13 ใน คู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองนี ้ให้ผู้ เรียนค้นหาและอา่นค าพยากรณ์
หลายข้อในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ และเทียบกบัพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมท่ี่บอกวา่ค า
พยากรณ์ใดท่ีส าเร็จแล้ว ให้ผู้ เรียนดหูนงัสือม้วนทะเลตาย (Dead Sea scrolls)ท่ีได้รับการพิสจูน์ว่า
ถกูเขียนขึน้เป็นเวลานานถึง 200 ปีก่อนการประสตูิของพระเยซู ดงันัน้เราจงึรู้วา่ค าพยากรณ์เหลา่นี ้
ถกูเขียนขึน้ก่อนท่ีจะส าเร็จตามค าพยากรณ์ 

7. สอน ข้อ ก. ค าพยากรณ์ทัง้หมดเป็นความจริงและถูกต้อง:  ค าพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ (5-10 นาท)ี 

นอกจากนีแ้ล้วพระกิตติคณุยงัประกอบไปด้วยค าพยากรณ์ซึง่ส าเร็จแล้วด้วยการสิน้พระชนม์
และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซู ตา่มสถิตคิวรจะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีค าพยากรณ์ทกุข้อจะกลายเป็น
ความจริง แตไ่มมี่สกัค าพยากรณ์เดียวท่ีได้รับการพิสจูน์ว่าเป็นเท็จ  

หลกัฐานท่ีสนบัสนนุพระคมัภีร์เป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้ พระวจนะของพระเจ้าเช่ือถือได้  
พระคมัภีร์กลา่ววา่มีชีวิตหลงัความตาย และเราต้องเลือกในตอนนีว้า่เราจะใช้ชีวิตนิรันดร์ในท่ีแหง่ใด 
เราจ าเป็นต้องคดิอยา่งจริงจงัวา่เราจะตอบสนองอย่างไร 

8. สอน ข้อ ข. พระคัมภีร์บอกว่าน่ีเป็นพระวจนะของพระเจ้า  (3-5 นาท)ี

ด ูหน้า 14 ของคู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อพระคมัภีร์และข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ผู้ เรียนต้องตระหนกัวา่
ถ้าเราสามารถพิสจูน์ได้วา่พระคมัภีร์ไมใ่ชพ่ระวจนะของพระเจ้า เราก็สามารถไมใ่สใ่จตอ่ค าสอนของ
พระคมัภีร์ แตพ่ระคมัภีร์ได้รับการยืนยนัอยา่งชดัเจนวา่เป็นหนงัสือของพระเจ้า ไมใ่ช่เป็นเพียง
หนงัสือของมนษุย์ 
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9. สอน ข้อ ค. พระเยซูตรัสว่า พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า  (5-10 นาที)

ด ูหน้า 14 ของคูมื่อผู้ เรียน ส าหรับข้อมลูและข้อพระธรรมเพ่ือใช้กบัเร่ืองนี ้อยา่เสียเวลาไปกบั
การโต้แย้งถึงเหตผุลอนัยืดยาว อยา่งไรก็ตามทา่นสามารถใช้ค าพยานของพระเยซูเพ่ืออธิบายเหตผุล
ท่ีชดัเจนได้ ถ้าพระองค์ได้รับการพิสจูน์วา่เป็นคนบาปหรือคนโกหก เราก็ทิง้ทกุสิ่งทุกอยา่งไปเสีย แต่
ถ้าสิ่งท่ีพระองค์พดูเป็นความจริง เราก็ต้องพิจารณาทศันคตขิองเราท่ีมีตอ่พระคมัภีร์อยา่งจริงจงั  

10. สอน ข้อ ง ไม่มีความขัดแย้งกันในพระคัมภีร์  (5-10 นาท)ี

อธิบายวา่ความขดัแย้งคืออะไร เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ เรียนรู้วา่ทา่นก าลงัพดูถึงเร่ืองอะไรในตอนนี ้ ด ู
หน้า 14-15 ของ คู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองนี ้   

ทา่นอาจต้องการใช้ตวัอยา่งข้างลา่งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นวา่มนษุย์ท าผิดพลาดอย่างไรในการ
สรุปวา่พระคมัภีร์มีความขดัแย้งกนั 

ถามค าถามนีก้บัผู้ เรียน:  “ลองคดิดวู่าความเช่ือของทา่นจะเป็นอย่างไรหากเราจะพิสจูน์วา่ 
พระคมัภีร์บอกวา่ ‘ไมมี่พระเจ้า’  ทา่นไมเ่ช่ือเราใชไ่หม? ลองเปิดดแูละอ่านหนงัสือสดดีุ 14:1” ให้
ผู้ เรียนหาข้อนัน้และอา่นออกเสียง  ”คนโง่ร าพงึในใจของตนวา่ ‘ไมมี่พระเจ้า‘ ”

อภิปรายกบัผู้ เรียนเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เม่ือมนษุย์น าพระคมัภีร์ไปใช้เพียงสว่นเดียว 
แทนท่ีจะน าไปใช้ทัง้บริบท “ความขดัแย้ง” สว่นใหญ่ท่ีคนทัว่ไปหยิบยกขึน้มานัน้สามารถอธิบายได้
ด้วยการส ารวจอย่างระมดัระวงัวา่แท้ท่ีจริงแล้วพระคมัภีร์พดูถึงเร่ืองนัน้ว่าอยา่งไร  

เตือนผู้ เรียนให้ระมดัระวงัเก่ียวกบัปัญหา ท่ีบางคนชอบพดูวา่ “พระคมัภีร์มีความขดัแย้งอยูใ่น
ตวัเอง”  ซึง่พวกเขาจะบอกท่านเก่ียวกบั “ความขดัแย้ง” สอนผู้ เรียนให้ถามคนนัน้วา่หนงัสือ บท และ
ข้อไหนในพระคมัภีร์ท่ีมีความขดัแย้งกนั คนส่วนใหญ่ไม่มีข้อมลูอ้างอิง บอกให้ผู้ เรียนตรวจสอบดวูา่
จริงๆ แล้วพระคมัภีร์พดูวา่อยา่งไร 

11. สอน ข้อ จ. โบราณคดีพสูิจน์ว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นย า  (10-15 นาท)ี

วิชานีค้รอบคลมุอยูใ่น  คู่มือผูเ้รียน หน้า 15-16  ทา่นอาจต้องการน าหนงัสือบางเลม่ท่ีเก่ียวข้อง
กบัวิชานีม้าด้วย หลกัฐานในเร่ืองนีมี้มากมาย หนงัสือม้วนทะเลตายเป็นสิ่งท่ีค้นพบส าคญัท่ีสดุใน
ศตวรรษท่ี 20 ท่านคงอภิปรายเร่ืองหนงัสือม้วนทะเลตายไปแล้วในคาบเรียนก่อนหน้านี ้  
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น าภาพหนงัสือม้วนเหล่านีม้าให้ผู้ เรียนตรวจสอบ พจนานกุรมท่ีเก่ียวข้องกบัพระคมัภีร์นัน้ จะมี
รูปภาพพวกนี ้ถ้าทา่นไมมี่หนงัสือเหลา่นี ้อาจลองค้นหาข้อมลูในอินเตอร์เน็ทเก่ียวกบัหนงัสือม้วน
จากทะเลตาย  

12. สอน  ข้อ ฉ การปฏิบัตทิางการแพทย์ในพระคัมภีร์พสูิจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นจริง  (5-10 นาที)

ด ูหน้า 16 ของ คูมื่อผู้ เรียน ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองนี ้หนงัสือเร่ือง  None of these 
Diseases โดยเอส.ไอ. แมคมิลเลน ซึง่เป็นแพทย์ ได้ให้หลกัฐานท่ีนา่ประหลาดใจในเร่ืองนี ้
ยกตวัอย่างจากหนงัสือเลม่นีส้กั 2 หรือ 3 ข้อ เพ่ือแสดงว่า เม่ือหลายพนัปีท่ีแล้วพระเจ้าประทาน 
พระบญัญตัทิางการแพทย์ในพระคมัภีร์ท่ีถกูต้อง   

ไมเ่หมือนอารยธรรมท่ีพฒันาเจริญแล้วในสมยันัน้ท่ีมีการปฏิบตัิทางการแพทย์ท่ีไมไ่ด้ชว่ยให้
หายโรคและบอ่ยครัง้ก็ท าให้ตาย และไมไ่ด้ชว่ยในการรักษา เขียนจดหมายถึงส านกังานหลกัสตูร
ของทีนชาเลนจ์ อเมริกา ถ้าทา่นต้องการซือ้หนงัสือเลม่นี ้ None of these Diseases 

13. สอน ข้อ ช. พสูิจน์ด้วยตัวท่านเองว่าพระคัมภีร์เป็นจริง ด้วยการทดสอบค าสอนต่างๆใน
ชีวิตของท่าน   (5-10 นาที) 

น่ีอาจจะเป็นหนึง่ในการทดสอบท่ีมีพลงัมากท่ีสดุท่ีสามารถใช้ในการพิสจูน์ความถกูต้องแมน่ย า
ของพระคมัภีร์ การทดสอบด้านอ่ืนๆทัง้หมดมีแตจ่ะเพิ่มความขดัแย้งในเชิงวิชาการ แตก่ารทดสอบ
แบบนีเ้ป็นการทดสอบส่วนตวัอย่างแท้จริง 

ยกตวัอย่างจากชีวิตของท่านเองหรือคริสเตียนคนอ่ืนๆท่ีท่านรู้จกั แสดงให้ผู้ เรียนเห็นว่าค าสอนท่ี
เฉพาะเจาะจงในพระคมัภีร์ได้พิสจูน์วา่เป็นจริงในชีวิตของทา่นอย่างไร อยา่เพียงแตใ่ช้ความจริงตาม
หลกัพระคมัภีร์โดยทัว่ไปเทา่นัน้ แตใ่ห้เจาะจงลงไป 

หนนุใจผู้ เรียนในชัน้ให้แบง่ปันตวัอยา่งสว่นตวัวา่พวกเขาได้พิสจูน์ค าสอนในพระคมัภีร์ในชีวิต
ของพวกเขาอยา่งไร   

ทา่นอาจต้องการสมัภาษณ์คริสเตียนอาวโุสคนหนึง่ (หรือคนท่ีจบจากทีนชาเลนจ์ ถ้าท่านก าลงั
สอนบทเรียนนีใ้นศนูย์ของทีนชาเลนจ์) และให้พวกเขายกตวัอยา่งสว่นตวัวา่พวกเขาได้พิสจูน์วา่ 
พระคมัภีร์เป็นจริงได้อยา่งไร 
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ด ูหน้า 16 ของ คู่มือผูเ้รียน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิและข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนี  ้ประเดน็หนึง่
ท่ีเราต้องการเน้นย า้ก็คือวา่ พระคมัภีร์ไมใ่ชห่นงัสือเวทมนตร์ เราจะไมพ่ดูออกเสียงข้อพระคมัภีร์เพ่ือ
ได้รับการอศัจรรย์บางอยา่งท่ีเกิดขึน้ 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยค าแนะน าเชิงปฏิบตัสิ าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนั หนงัสือลกูาบทท่ี 6 
และโรมบทท่ี 12 มีค าสอนเชิงปฏิบตัท่ีิสามารถน าไปทดสอบในชีวิตได้ แตเ่หตผุลหลกัท่ีพระเจ้าใสค่ า
สอนเหลา่นีเ้อาไว้ก็เพ่ือชว่ยมนษุย์ ไม่ใชเ่พ่ือคนท่ีสงสยัจะทดสอบดวูา่พระคมัภีร์ใช้ได้จริงหรือไม ่

เราไมค่วรเรียกร้องให้พระเจ้าพิสจูน์วา่พระองค์มีจริงด้วยการท าสิ่งท่ีเราบอกให้พระองค์ท า 
พระองค์เป็นพระผู้ เป็นเจ้า ทรงเป็นผู้ครอบครอง ถ้ามีใครสกัคนเรียกร้อง คนนัน้ควรเป็นพระเจ้า ไมใ่ช่
เรา ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่การเช่ือฟังเป็นสิ่งส าคญัในเร่ืองนี ้และแรงจงูใจของเราก็มีความส าคญัมาก
เชน่กนั  

14. ตาราง การศึกษาพระคัมภีร์ แบบชีวิตสู่ชีวิต  (5-10 นาท)ี

ทา่นจะพบตาราง การศึกษาพระคมัภีร์แบบชีวิตสู่ชีวิต ในหน้า 28 ของคูมื่อครู  รูปแบบนี ้
สามารถน าไปใช้เพ่ือประยกุต์ข้อพระคมัภีร์กบัปัญหาตา่งๆท่ีผู้ เรียนก าลงัเผชิญอยูใ่นชีวิต สอนเร่ืองนี ้
ด้วยการใช้ตวัอยา่งสกัสองตวัอยา่งจากชีวิตของทา่น   

15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว  (5 นาท)ี

ก. เช่ือมโยงสว่นนีข้องบทเรียน เข้ากบักิจกรรมท่ี 13 และ 14 ในแผนการสอนบทเรียนนี ้หนนุ 
ใจผู้ เรียนน า รูปแบบการเรียนรู้ชีวิตสู่ชีวิต ไปใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตเฉพาะเจาะจง 
ให้ผู้ เรียนเขียนผลท่ีเกิดขึน้เม่ือน าข้อตา่งๆเหลา่นีไ้ปปฏิบตัิในชีวิต  

ข. ค าถามอ่ืนๆ ท่ีทา่นอาจต้องการให้ผู้ เรียนคดิตอ่ไปก็คือค าถามนี:้  ความถกูต้องแมน่ย าของ
พระคมัภีร์มีผลกระทบตอ่ชีวิตของข้าพเจ้าในวนันีอ้ยา่งไร?  ตอ่ไปนีเ้ป็นความคิด 3 แง่มมุท่ี
สามารถใช้ตอบค าถามนี:้ 

1. ข้าพเจ้าสามารถวางใจพระคมัภีร์และเช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
แท้จริง 

2. ข้าพเจ้าสามารถวางใจได้วา่ค าสอนของพระคมัภีร์ในวนันีคื้อสิ่งเดียวกบัท่ีพระเจ้าทรง
บอกกบัผู้ ท่ีเขียนพระคมัภีร์คนแรกๆ 

3 



28 คู่มือครู

3. ข้าพเจ้าต้องระมดัระวงัท่ีจะน าค าสอนของพระคมัภีร์มาใช้ในชีวิตของข้าพเจ้าอยา่ง
ถกูต้องในวนันี ้

ตารางแบบเดียวกนัหรือท่ีคล้ายกนั ถกูน ามาใช้ในวิชาด้านลา่งนีข้อง การศึกษาในกลุ่มส าหรับ 
คริสเตียนใหม่ 

1. แนวทางปฏิบตัขิองคริสเตียน  บทท่ี 2
2. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน บทท่ี 8 และ 9
3. วิธีการศกึษาพระคมัภีร์ บทท่ี 2
4. การด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีประสบความส าเร็จ บทท่ี 2

การศึกษาพระคัมภีร์แบบชีวิตสู่ชีวิต 

1. จดบนัทึกสถานการณ์ที่ตึงเครียด

—สถานการณ์ตา่งๆท่ีข้าพเจ้าพบวา่มนัง่ายท่ีจะท าให้เกิดความรู้สกึตงึเครียด ท้อแท้ โกรธเคือง 
หงดุหงิด หมดก าลงัใจ หรือเม่ือข้าพเจ้ารู้สกึอยูภ่ายใต้แรงกดดนั 

2. ถามค าถามนีกั้บพระเจ้า:

—“พระเจ้า พระองค์พยายามจะสอนให้ข้าพระองค์ ท าอะไรในวันนี?้” 

3. ค้นหาด้านหนึง่ในชีวิตประจ าวนัท่ีข้าพเจ้าต้องการจะเจริญเตบิโต

—อา่น 1 โครินธ์ 13:4-8 และระบแุง่มมุในชีวิตบางด้านท่ีข้าพเจ้าต้องการจะเจริญเติบโต 

4. เช่ือมโยงเร่ืองนีเ้ข้ากบัการศึกษาพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า
—พระคมัภีร์ในด้านนัน้ท่ีข้าพเจ้าต้องการจะเจริญเตบิโตวา่อย่างไร? 

5. จดบันทกึสิ่งตา่งๆ ท่ีข้าพเจ้าสามารถท าส าเร็จในวนันีโ้ดย
—ก าหนดเปา้หมาย 
—เลือกเปา้หมายอย่างหนึง่ และท าในวนันี ้

6. ประเมินผลลพัธ์
—จากนัน้ในเวลาตอ่มาหรือวนัถดัไป ให้ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือข้าพเจ้าพยายามบรรลเุปา้หมายท่ี
ก าหนดเอาไว้ 
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16. การบ้าน

ก. แจกแบบทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัหนงัสือและหมวดตา่งๆทัง้หมดในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญา
ใหม ่ 

ข. ให้คะแนน โครงการท่ี 5 “ผูเ้ผยพระวจนะนอ้ย” ในสมดุบนัทกึโครงการ 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ของคู่มือผูเ้รียน เพ่ือทบทวนวิชาท่ีได้อภิปรายในชัน้เรียนวนันี ้

ง. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 4 และ 5 ในคู่มือผูเ้รียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับคาบเรียนถดัไป 

17. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 4 
การส ารวจพระคมัภร์ีภาคพนัธสัญญาเดมิ 
การส ารวจพระคมัภร์ีภาคพนัธสัญญาใหม่ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องใช้พระคมัภีร์เพ่ือชว่ยข้าพเจ้าในทกุๆด้านของชีวิตประจ าวนั 

2. ข้อพระธรรมหลัก:  2 ทโิมธี 3:17 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย

เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ีจะกระท าการดีทกุอยา่ง 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

อ้างอิงบทท่ี 4 และ 5 ของ คู่มือผูเ้รียนไปพร้อมกบับทเรียนนี ้โครงการใดๆใน สมดุบนัทึก
โครงการ สามารถน าไปใช้กบับทเรียนนีไ้ด้ 

4. วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี ้

ในบทเรียนนี ้เปา้หมายหลกัของเราคือการให้บทสรุปคร่าวๆของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ
และภาคพนัธสญัญาใหม ่ผู้ เรียนบางคนอาจมีความเข้าใจในภาพรวมของพระคมัภีร์ได้ไมดี่นกั การ
เข้าใจ "ภาพใหญ่" ในวนันี ้จะชว่ยผู้ เรียนในการเข้าใจวา่หนงัสือเลม่ตา่งๆมีความสอดคล้องกบั
แผนการของพระเจ้าท่ีมีตอ่โลกของเราอยา่งไร ในช่วงท้ายของบทเรียน ท่านจะมีโอกาสอภิปรายเร่ือง
บทบาทท่ีค าพยากรณ์มีตอ่อนาคตของเรา 

5. ล าดับเหตุการณ์ของประวัตศิาสตร์โลก

ใช้ล าดบัเหตกุารณ์ของประวตัศิาสตร์โลก เพ่ือแสดงให้เห็นวา่พระคมัภีร์บอกอะไรกบัเราเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของโลกนี ้ล าดบัเหตกุารณ์ควรจะรวมถึงเหตกุารณ์เหลา่นี:้ 

•การสร้างโลก
•เหตกุารณ์ในช่วงแรกของหนงัสือปฐมกาล
•โนอาห์และน า้ทว่ม
•หอบาเบล
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•การทรงเรียกของอบัราฮมั
•โยเซฟในอียิปต์
•โมเสสน าชาวยิวออกจากอียิปต์
•อิสราเอลภายใต้การน าของผู้วินิจฉยั
•รัชสมยัของ:

กษัตริย์ซาอลู 
กษัตริย์ดาวิด 
กษัตริย์ซาโลมอน 

•การแยกอิสราเอลออกเป็น 2 ชนชาติ
•ยคุของการเป็นเชลยในบาบโิลน
•การกลบัสูส่ภาพเดมิของอิสราเอล
•ยคุเงียบ 400 ปีระหว่างพนัธสญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหม่
•ชีวิตของพระเยซู
•การตัง้คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม
•การเดนิทางเป็นมิชชนันารีของเปาโล
•เหตกุารณ์ตา่งๆในอนาคตของโลก ซึง่มีการบนัทึกเบือ้งต้นในหนงัสือวิวรณ์

ใช้ล าดบัเหตกุารณ์ตลอดคาบเรียน และแสดงให้เห็นวา่หนงัสือเลม่ใดในพระคมัภีร์ท่ีสอดคล้อง
กบัล าดบัเหตกุารณ์เหลา่นี ้ท่านไมจ่ าเป็นต้องระบวุนัของหนงัสือแตล่ะเลม่ท่ีอยูใ่นล าดบัเหตกุารณ์
อยา่งเจาะจง แตอ่ย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าหนงัสือแตล่ะหมวดถกูเขียนขึน้ในชว่งเวลาใด อธิบาย
คร่าวๆถึงวตัถปุระสงค์ของหนงัสือประเภทตา่งๆท่ีรวมอยู่ในพระคมัภีร์ 

6. ภาพรวมของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดมิ  (10-20 นาที)

หน้า 17-18 ใน คู่มือผูเ้รียน ให้ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิท่ีสามารถ
น าไปใช้ในเร่ืองนี ้อธิบายคร่าวๆ ถีงความหมายของค าวา่ "พนัธสญัญา" เพ่ือจะแยกหมวดใหญ่ 2 
หมวดของพระคมัภีร์ หนงัสือ 1 โครินธ์ 10:11 ให้ค าอธิบายเป็นอยา่งดีวา่ท าไมพระคมัภีร์ภาค 
พนัธสญัญาเดมิจงึมีความส าคญักบัเราในทกุวนันี ้ 

ทา่นอาจต้องการใช้หนงัสือเร่ือง รู้จกัพระคมัภีร์ที่อยู่ในมือ เพ่ือให้ภาพรวมคร่าวๆของหนงัสือบาง
เลม่ในพระคมัภีร์เดมิ หน้า 10-29 ของหนงัสือเลม่นีใ้ห้ข้อสรุปท่ีดีเย่ียมของหนงัสือแตล่ะเลม่  
หน้า 30-37 ในหนงัสือดงักล่าวให้ค าอธิบายคร่าวๆเก่ียวกบับคุคลช่ือดงัของพระคมัภีร์ หลายคน 
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ทา่นอาจต้องการสอนทัง้สองหวัข้อนีอ้ยา่งละเอียดเพ่ือแสดงให้เห็นภาพวา่ ท าไมการศกึษาชีวิตของ
คนเหลา่นีจ้งึมีคณุคา่ส าหรับเราในทกุวนันี ้ 

อ้างอิงถึงค าถามบางค าถามจากโครงการตา่งๆจาก สมดุบนัทึกโครงการ ส าหรับวิชานี ้

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่า พนัธสญัญาเดมิในยคุของพระเยซูก็คือพระคมัภีร์ทัง้หมดท่ีมีอยู ่ให้ผู้ เรียน
เข้าใจอยา่งดีถึงคณุคา่ของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม หนนุใจผู้ เรียนให้อา่นพระคมัภีร์ภาค 
พนัธสญัญาเดมิในแบบท่ีจะไมท่ าให้เบื่อ  

เชน่ สลบักนัอา่นพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหม ่สลบักนัอ่านหนงัสือจาก
หมวดตา่งๆ อา่นหนงัสือในพระคมัภีร์ให้จบเป็นเลม่ๆ แทนท่ีจะข้ามจากบทหนึง่ไปอีกบทหนึง่หรือเลม่
หนึง่ไปเลม่หนึง่ในแตล่ะวนั 

7. การตีความพระคัมภีร์

หนงัสือบางเลม่ของพระคมัภีร์อาจสร้างความสบัสนในการเรียนรู้วิธีการตีความพระคมัภีร์  
กอร์ดอน ฟี และดัก๊ลาส สจ๊วต ได้เขียนหนงัสือ "อา่นพีคมัภีร์อยา่งไรให้คุ้มคา่"  ซึง่จะชว่ยให้เข้าใจ
เร่ืองนีอ้ย่างลกึซึง้ หนงัสือเล่มนีเ้ขียนขึน้ส าหรับคนธรรมดาทัว่ไป แตก็่อาจจะยากส าหรับผู้ เรียนบาง
คน  

8. ภาพรวมของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (10-20 นาที)

สอนพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมใ่นรูปแบบเดียวกบัท่ีทา่นสอนพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญา
เดมิ หนงัสือเร่ือง รู้จกัพระคมัภีร์ทีอ่ยู่ในมือ จะชว่ยได้มาก นอกจากนี ้ท่านควรพิจารณาการใช้
ค าถามบางค าถามจากโครงการตา่งๆใน สมุดบนัทึกโครงการ 

9. บทบาทของค าพยากรณ์ในพระคัมภีร์ (5-15 นาท)ี

อธิบายคร่าวๆวา่ท าไมพระเจ้าจงึใสค่ าพยากรณ์ไว้ในพระคมัภีร์ หลายครัง้ท่ีการอภิปราย
เก่ียวกบัค าพยากรณ์นัน้ พยายามท่ีจะระบรุายละเอียดทัง้หมดของเหตกุารณ์ในอนาคต อธิบายให้
ชดัเจนตัง้แตแ่รกวา่พระเจ้าไมไ่ด้ใสค่ าพยากรณ์ไว้ในพระคมัภีร์เพ่ือให้เราออกไปท านายอนาคต
เหมือนกบัท่ีพวกหมอดใูนสมยันีท้ า น่ีเป็นประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะสอนในสว่นนีข้องวิชานี ้
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พระเจ้าใสค่ าพยากรณ์ไว้ในพระคมัภีร์เพ่ือเหตผุลเหลา่นี ้

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความถกูต้องแมน่ย าของพระคมัภีร์

2. เพ่ือให้คริสเตียนมีความหวงัใจในอนาคต ดใูนหนงัสือโรม 15:4

3. เพ่ือผลกัดนัมนษุย์ให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้

4. ค าพยากรณ์ไมไ่ด้ถกูใช้ในการท านายอนาคต

สงัเกตดุสูิ่งท่ีพระเยซูตอบเปโตรเม่ือเขาพยายามขอให้พระเยซูบอกรายละเอียดตา่งๆเก่ียวกบั
อนาคต ดหูนงัสือยอห์น 21:15-24 โดยเฉพาะข้อ 20-23 และสงัเกตดุวู่ามนษุย์ตีความความคิดเห็น
ของพระเยซูเก่ียวกบัอนาคตแบบผิดๆ ได้ง่ายเพียงใด เราก็อาจท าผิดพลาดแบบนัน้ได้เชน่กนัถ้าเรา
เร่ิมน าค าพยากรณ์ไปใช้แบบผิดๆ  

10. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (5 นาท)ี

ใช้ หลกัความจริงจากพระคมัภีร์ ของบทเรียนในวนันี ้เพ่ือย า้ถึงความจ าเป็นท่ีเราต้องระมดัระวงั
ในการใช้พระวจนะของพระเจ้าท่ีจะน าทางเราในการด าเนินชีวิตประจ าวนั พระวจนะของพระเจ้าเตม็
ด้วยค าหนนุใจ ค าแนะน า และค าเตือน ถ้าเราเคารพพระวจนะและเช่ือฟัง เราก็จะพบวา่
ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าจะเตบิโตในระดบัท่ีลึกขึน้   

ในอีกด้านหนึง่นัน้ เราต้องจ าไว้วา่ความรักและความเคารพเทิดทนูของเราไมไ่ด้เป็นการแสดงตอ่
หนงัสือเลม่หนึง่ แตต่อ่ผู้ เขียนหนงัสือ ซึง่ก็คือพระเจ้า 

11. การบ้าน

ให้คะแนน  โครงการท่ี 6 “พระกิตติคณุและประวติัศาสตร์คริสตจกัร” ใน สมดุบนัทกึโครงการ 
และโครงการอ่ืนๆท่ีผู้ เรียนเรียนไปแล้ว ซึง่ท่านยงัไมไ่ด้ให้คะแนน 

12. การประเมินผลบทเรียน

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

4



34 คู่มือครู

ส าหรับการอ่านและศึกษาเพิ่มเติม 

มมุมองใหมต่อ่พระคมัภีร์      ฮวง สาบนิ กนกบรรณสาร 
แนะแนวศกึษาพระคมัภีร์    โธมสั   มาโพรี    สพป 
หลกัการตีความหมายของพระคมัภีร์    วอลเตอร์   เอ  เฮนริคสนั 
วิธีศกึษาพระคมัภีร์ด้วยตนเอง     ทิม   ลาเฮย์     คริสเตียนศกึษาแบบตสิต์ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์   จากหลกัสตูรชีวิตคริสเตียนสถาบนัศกึษาพระคมัภีร์ทางไปรษณีนานาชาต 

4
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บทเรียนที่ 5 
การสอบ 

1.  แนะน าวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่ทา่นจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาควรเห็นหน้าซึง่มี รายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ท าการสอบวิชานี ้

3. ให้คะแนน โครงการท่ี 8 “จดหมายท่ัวไปและหนังสือค าพยากรณ์”  ใน สมุดบันทกึโครงการ

4. ให้คืนแบบทดสอบย่อยและโครงการทัง้หมดที่ท่านได้ให้คะแนนแล้ว ถ้ายังไม่คืน

5
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
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ช่ือ   การส ารวจพระคมัภร์ีอย่างคร่าวๆ 

วนัท่ี   การสอบ  

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบค าถามถูกผิด  (ข้อละ 1 ½  คะแนน ) 
ค าแนะน า: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อที่ถกู 

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อที่ผิด 

1. _______ มีความขดัแย้งบางอยา่งในพระคมัภีร์ 

2.  _______ หนงัสือทัง้หมดในพระคมัภีร์เขียนโดยคนเพียง 5 คนเทา่นัน้ 

3. _______ พระคมัภีร์ใหมถ่กูเขียนครัง้แรกเป็นภาษาละตนิ ดงันัน้คริสเตียนเทา่นัน้จงึจะเข้าใจ 

4. _______ หนงัสือบางเลม่ของพระคมัภีร์เขียนขึน้โดยคนท่ีไมเ่คยรับใช้พระเจ้า 

5. _______ ปฐมกาลเป็นหนงัสือเลม่แรกท่ีเขียนขึน้ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 

6. _______ หนงัสือทัง้หมดในพระคมัภีร์ใช้เวลาเขียนขึน้รวมเป็นเวลาประมาณ 500 ปี 

7. _______ หนงัสือบางเลม่ของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนขึน้ก่อนการสิน้พระชนม์ของ 
พระเยซู 

8. _______ แรกเร่ิมนัน้ หนงัสือทกุเลม่ของพระคมัภีร์เขียนขึน้ด้วยมือ 

9. _______ เม่ือเราศกึษาข้อพระธรรมใดๆในพระคมัภีร์ เราควรพยายามท าความเข้าใจภาพรวมและบริบท
ในตอนนัน้   

10. ______ พระเยซูทรงเป็นผู้ ท่ีก าหนดว่าหนงัสือเลม่ใหนจะมีอยูใ่นพระคมัภีร์เดมิ 

11. ______ หนงัสือบางเลม่ในพระคมัภีร์ไมไ่ด้รับการดลใจจากพระเจ้า 

12. ______ พระเยซูบอกถ้อยค าท่ีชดัเจนทัง้หมดให้เหลา่สาวกเขียนลงในหนงัสือเลม่ตา่งๆของพระคมัภีร์  

13. ______ เม่ือมนษุย์เขียนหนงัสือเลม่ตา่งๆของพระคมัภีร์ พระเจ้าทรงเคล่ือนมือของพวกเขาเหมือน
เคร่ืองจกัร ดงันัน้จงึไมมี่ข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึน้  

14. ______ ค าพยากรณ์บางข้อจากพระเจ้าท่ีบนัทึกในพระคมัภีร์มีความผิดพลาด 

15. ______ พระเยซูบอกเราวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง 
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16. ______ นกัโบราณคดีใช้เวลาหลายปีในการขดุและศกึษาเมืองเก่าแก่ท่ีมีอยูใ่นยคุท่ีมีการเขียน 
พระคมัภีร์ 

17. ______ หนงัสือม้วนทะเลตายเป็นส าเนาของหนงัสือบางเลม่ของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 

18. ______ พระบญัญตัิด้านการแพทย์หลายข้อในพระคมัภีร์เป็นอนัตรายอยา่งมากตอ่สขุภาพของเรา 

19. ______ คริสเตียนในยคุนีไ้มจ่ าเป็นต้องอา่นพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ เพราะพระคมัภีร์ภาค 
พนัธสญัญาเดมิถกูเขียนขึน้ส าหรับชาวยิว ก่อนท่ีพระเยซูจะเสดจ็มาในโลก 

20. ______ พระเจ้าทรงใสค่ าพยากรณ์ไว้ในพระคมัภีร์ ดงันัน้คริสเตียนสามารถบอกอนาคตได้เชน่เดียวกบั
พวกหมอดแูละคนดลูายมือในสมยันี ้ 

21. ______ บางทีพระเยซูอาจจะท าบาปบ้างเล็กน้อยเม่ือพระองค์ยงัเป็นเด็กเล็กๆ 

22. ______ ไมมี่การอศัจรรย์บนัทกึไว้ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 

ค าถามปรนัย (2 คะแนน) 

ให้เลือกค าตอบท่ีถกู แล้วใส่ตวัอกัษรของค าตอบข้อนัน้ลงในชอ่งวา่งหน้าค าถามนัน้  

1. _______ พระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้โดย 
ก. คน 5 คน 
ข. คน 40 คน 
ค. คน 60 คน 

2. _______ การเขียนพระคมัภีร์ใช้เวลาก่ีปี? 
ก. 200 ปี 
ข. 500 ปี 
ค. 1000 ปี 
ง. 1500 ปี 

3. _______ เปาโลกเขียนหนงัสือก่ีเลม่ในพระคมัภีร์? 
ก. 13 เลม่ 
ข. 10 เลม่ 
ค. 5 เลม่ 
ง. ไมมี่ 
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4. _______ เม่ือใดท่ีพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าทดสอบค าสอนในพระคมัภีร์ด้วยการน ามาปฏิบตัใินชีวิต
ของข้าพเจ้า? 
ก. ไมต้่องทดสอบ 
ข. บางครัง้ 
ค. ตลอดเวลา 
ง. เฉพาะวนัอาทิตย์เท่านัน้ 

5. _______ คริสเตียนควรอ่านพระคมัภีร์เดมิเม่ือใด? 
ก. ไมต้่องอา่น 
ข. หลงัจากท่ีอา่นพระคมัภีร์ใหมจ่บแล้ว 5 ครัง้ 
ค. บางครัง้ 

 
ค าถามอัตนัย 
1. มีหนงัสือ   เลม่ในพระคมัภีร์ (1 คะแนน) 
 มีหนงัสือ   เลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ  (1 คะแนน) 
 มีหนงัสือ   เลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ (1 คะแนน) 

2. พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิเขียนขึน้เป็นภาษาอะไร?______________________ (3 คะแนน) 

3. พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมเ่ขียนขึน้เป็นภาษาอะไร?_____________________ (3 คะแนน) 

4. มีคนประมาณ __________   คนท่ีเขียนพระคมัภีร์ (3 คะแนน)  

5. ใครคือบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุในพระคมัภีร์?________________________     (4 คะแนน) 

6. อะไรคือเหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีสดุในพระคมัภีร์?  (4 คะแนน) 
     
     

7. อธิบายวา่ “ดลใจ” หมายความวา่อะไรเม่ือค าดงักลา่วถกูน ามาใช้ในประโยคท่ีว่า “พระคมัภีร์ได้รับ
การดลใจจากพระจ้า”   (6 คะแนน)  
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8. อะไรคือเหตผุลหลกั 2 ข้อท่ีพระเจ้าทรงใสค่ าพยากรณ์ไว้ในพระคมัภีร์? (6 คะแนน ข้อละ 3 คะแนน) 

 1.    

 2.    

9. ค าแนะน าของท่านคืออะไร?  ดอนไมไ่ด้เป็นคริสเตียน เขาถามทา่นวา่ “ทา่นรู้ได้อย่างไรวา่ 
พระคมภีร์มีความถกูต้องแมน่ย า (เป็นความจริง)?”   

 เขียนสิ่งท่ีทา่นจะบอกเขา 4 ข้อ เพ่ือพิสจูน์ว่าพระคมัภีร์มีความถกูต้องแมน่ย า   
(8 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 

 1.    
     
 2.    
     
 3.    
     
 4.    
     
 
10. เขียนช่ือหมวดและหนงัสือในพระคมัภีร์ใหมด้่านลา่ง (17 คะแนน ข้อละ 1/2 คะแนน) 
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การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
หน้า 1 
ข้อสอบค าถามถูก-ผดิ 
(ขอ้ละ1 1/2) 
 
 1. 0 เทจ็ 

 2. 0 เทจ็ 

 3. 0 เทจ็ 

 4. 0 เทจ็ 

 5. 0 เทจ็ 

 6. 0 เทจ็ 

 7. 0 เทจ็ 
 

 8. X จริง 

 9. X จริง 
 

 10. 0 เทจ็ 

 11. 0 เทจ็ 

 12. 0 เทจ็ 

 13. 0 เทจ็ 
 

 14. 0 เทจ็ 

 15. X จริง  

หน้า 2 
 16. X จริง 

 17. X จริง 

 18. 0 เทจ็ 

 19. 0 เทจ็ 

 20. 0 เทจ็ 

 21. 0 เทจ็ 

 22. 0 เทจ็ 
 
ค าถามปรนัย 
(ขอ้ละ 2 คะแนน) 
 1.  ข  
 2. ง 
 3. ก 

หน้า 3 
 4. ค 
 5. ค 
 
ค าถามอตันัย 
1. 3 คะแนน (ขอ้ละ1 คะแนน) 
  66 เล่มในพระคมัภีร์ 
  39 เล่มในพระคมัภีร์เดิม 
  27 เล่มในพระคมัภีร์ใหม่ 
2. 3 คะแนน - ฮีบรู 
3. 3 คะแนน - กรีก 
4. 3 คะแนน - 40 
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การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
หน้า  3  (ต่อ) 
5. 4 คะแนน – พระเยซูคริสต ์
6. 4 คะแนน 

การตายและการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์
7. 6 คะแนน (ค าตอบแนะน า) 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าความคิดของมนุษย ์ดงันั้นพวกเขาจึงเขียนส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ขียน 
 

หน้า 4 
8. 6 คะแนน (ขอ้ละ 3 คะแนน) 

ตอบเพียง 2 ขอ้ 
(ค าตอบแนะน า) 

 •เพื่อพิสูจน์ความแม่นย  าของพระคมัภีร์ 
 •เพื่อใหค้วามหวงัแก่คริสเตียน 
 •เพื่อผลกัดนัผูค้นใหเ้ขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึน 
 •ค าพยากรณ์ไม่ควรน ามาใชใ้นการคาดการณ์อนาคต 

9. 8 คะแนน    (ส่วนละ 2 คะแนน)       (ค าตอบแนะน า) 
(ตอบเพียง 4 ขอ้) 

 •ค าพยากรณ์ทุกขอ้เป็นจริงและถูกตอ้ง 
 •พระคมัภีร์กล่าววา่น่ีเป็นพระวจนะของพระเจา้ 
 •พระเยซูตรัสวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ 
 •ไม่มีความขดัแยง้กนัในพระคมัภีร์ 
 •โบราณคดีพิสูจน์วา่พระคมัภีร์มีความถูกตอ้งแม่นย  า 
 •ปฏิบติัการทางการแพทยใ์นพระคมัภีร์พิสูจน์วา่พระคมัภีร์มีความแม่นย  า 
 •เราสามารถพิสูจน์ไดว้า่พระคมัภีร์เป็นจริงดว้ยการทดสอบค าสอนในพระคมัภีร์ในชีวิตของเรา 

10. 17 คะแนน (ขอ้ละ 1/2 คะแนน)  
ดู หนา้ 19 ของคู่มือนผูเ้รียน ส าหรับการเขียนรายช่ือหนงัสือและหมวดต่างๆในพระคมัภีร์ภาคพนัธ
สัญญาใหม่ 

 



ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

การสาํรวจพระคัมภรี์อย่างคร่าวๆ
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการส าเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อก าหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

การสาํรวจพระคัมภรี์อย่างคร่าวๆ
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความส าเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการน าค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________


	AQB TM Thai Cover A4
	AQB TM 5th Ed Formatted Thai 08-2017
	AQB Test 5th Ed Formatted Thai 08-2017
	AQB Test Ans Key 5th Ed Formatted Thai 08-2017
	AQB Course Certificate Thai 07-2017
	Blank Page



