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หลักสูตร วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค 
 

คํานํา 
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรใหม คือ ยอหน ผูใหบัพตศิมา เปนที่รูจักในนาม “เสียงรองในถิ่น

ทุรกันดาร” ขณะที่เขาประกาศพระวจนะของพระเจา ขอความของเขานัน้สด ใหม มีอํานาจ และเขากับ
ความตองการฝายวิญญาณของคนในสมยันัน้ 

คนในปจจุบันนี้หลายคนไดกลายเปนเสียงสะทอนความจริงฝายวิญญาณที่เขาไดยินจากผูอ่ืนทีอ่ยู
รอบๆ ตัวเขา เขาไมไดเปนเสียงที่พระเจาสงขอความทีพ่ระองคทรงเปดเผยผานเขาอีกตอไป เขาเปนเพียง
เสียงสะทอนถงึสิ่งที่เขาไดยนิจากคนอืน่ 

“เขาเปนเหมอืนผูพยากรณที่พระเจาตรัสวา “ผูขโมยถอยคําของเราจากเพือ่นบาน 

ของเขา””              เยเรมยี  12:30 
 
เพื่อที่จะพูดพระวจนะของพระเจา กอนอื่นเราจะตองรูวาพระเจาตรัสอะไร จุดประสงคของ

หลักสูตรนี้ซึง่ชื่อวา “วิธีการศึกษาพระคมัภีรอยางสรางสรรค” ก็เพือ่ทําใหคุณสามารถคนพบขอความของ
พระวจนะของพระเจาดวยตวัของคุณเอง 

วิธีการ หมายถึง หนทางที่วางแผนและจัดระบบไวแลว เพื่อใหทําบางอยางไดสําเร็จ เปนขบวนการ
ที่มีระบบ ในกรณนีี้วิธกีารคือ การจัดระบบเพื่อใหประสบความสาํเร็จในการศึกษาพระคัมภีรอยาง
สรางสรรค 

คําวา “สรางสรรค” หมายถึง การมีความสามารถทีจ่ะผลิตสิ่งใหมๆ  หลักสูตรนีส้อนใหคุณรูวธิี
ศึกษาพระวจนะของพระเจาดวยตนเอง คุณไมจําเปนตองพึ่งพาการวิจยัของผูอ่ืนหรือคูมือการศึกษาพระ
คัมภีร คุณจะรูจักสรางการศึกษาพระคัมภีรของคุณเอง 

โดยการรูจักวธิีการศึกษาพระคัมภีรที่ถูกตอง คุณจะกลายเปนเสียงทีพ่ระเจาตรสัความจริงผาน
ไปสูโลกทีห่ิวกระหายทางวญิญาณ คุณจะไมเปนเพยีงเสียงสะทอนของสิ่งที่คุณไดยินจากผูอ่ืน นี่เปน
จุดประสงคของ “การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” 

หลักสูตรนี้เปนหนึ่งในหลกัสูตรที่เสนอโดย สถาบนัวาระแหงการเก็บเกี่ยว การฝกอบรมของสถาบัน
กระทําโดยเฉพาะ มุงเนนทีพ่ระเยซทูรงสอนผูเชื่อ ซึง่ชวยใหเขานําขาวประเสริฐไปสูโลกได 

แตพระคัมภีรมีส่ิงทีม่ากกวานัน้ จุดมุงหมายของหลักสูตรนี้กเ็พื่อเตรียมนกัศึกษาใหศึกษาพระ
วจนะของพระเจาไดตอไปหลังจากจบการฝกอบรมแลว 

วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค เสนอพระคัมภีรวาเปนพระวจนะที่เขยีนไวของพระเจา
เที่ยงแทองคเดียว อธิบายการแบงตอนของพระคัมภีรและการแปลฉบบัตางๆ และการอธิบายคาํใหงาย 

หลักสูตรนีน้ําทางใหคุณคนพบวาพระคัมภีรสอนเกี่ยวกบัอะไร?  อธิบายวธิีทาํโครงสราง ทําบนัทกึ
การเรียน ทาํเครื่องหมายพระคัมภีรใหงายแกการอางอิง และทํายอหนาที่ยาวๆ ใหส้ันลงดวยการทาํแผนภูมิ
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ที่เหน็ชัด ซึ่งจะชวยใหคุณแปลความหมายและใชพระวจนะถกูตอง นําความสนใจไปสูครูที่ยิ่งใหญคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ถาคุณทําตามแนวทางที่ใหไวคุณจะมีประสบการณกับชีวิตฝายวิญญาณที่ใหมและ
สรางสรรคไหลอยูภายในตวัคุณ 

การศึกษาวิธกีารไมใชจุดจบในตัวเอง ไมใชเปาหมายสุดทาย วิธีการเปนเพยีงหนทางเพื่อใหสําเร็จ
จุดประสงคของการศึกษาพระวจนะของพระเจา 

การเรียนรูวิธีการยังไมเปนการเพียงพอ คุณตองนําสิง่ที่เรียนไปใชในการศึกษาพระวจนะอยาง
แทจริง แลวตอมาคุณตองนาํสิ่งที่คุณเรียนจากพระคัมภีรไปใชในชีวิตและการรับใชของคุณ 

ไมมีวิธีการ หรือกฎเกณฑใดๆ ในการศึกษาพระคัมภีรจะมาแทนที่การสอนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์ พระองคเปนกาํลังฝายวิญญาณที่ประทานวิธกีารใหพรอมกบักําลังแหงการสรางสรรค พระองค
กระซิบเขาไปในวิญญาณจิตของมนุษยถงึความจริงแหงพระวจนะของพระเจา ซึง่กอใหเกิดผลในชีวิตใหม
ฝายวิญญาณที่หลัง่ไหลออกมา 

แมวาคุณจะจบบทเรียนในคูมือนี้เกีย่วกบัการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค แตโดยแทจริงแลว
คุณจะไมมีวันจบบทเรียนนี ้ การศึกษาพระวจนะของพระเจาจะไมมีวันจบสิ้น เพราะวาความจริงฝาย
วิญญาณอันอดุมสมบูรณจะไมมีวันรูไดหมด 
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ภาคที่ 1 : วิชาที่เรียน 
บทที่ 1 

แนะนําพระคัมภีร 
 
จุดประสงค 

เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
*  ใหคํานยิามคําวา “พระคัมภีร” (Bible) 
*  ใหคํานยิามคําวา Scripture 
*  อธิบายที่มาของพระคัมภีร 
*  รูจุดประสงคที่สําคัญของพระคัมภีร 
*  รูวาพนัธสญัญาเดิมและพันธสัญญาใหมเปนการแบงตอนที่สําคัญของพระคัมภีร 
*  บอกชื่อการแบง 4 ตอนสําคัญของพนัธสัญญาเดิม 
*  บอกชื่อ 4 ตอนสําคัญของพันธสัญญาใหม 
*  อธิบายความหมายของคาํวา “เปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน และความหลากหลายของพระคัมภีร” 
*  รูถึงบุคคลทีเ่ปนศูนยกลางของการเปดเผยของพนัธสัญญาทั้งสอง 

 
ขอพระคัมภีรหลัก : 

“พระคัมภีรทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา  และเปนประโยชนในการสอน  การ 

ตักเตือนวากลาว การปรบัปรุงแกไขคนใหดีขึ้น และการอบรมในทางธรรมเพื่อใหคนของ
พระเจาจะพรักพรอมทีจ่ะกระทําการดีทุกอยาง”              2 ทิโมธี 3:16-17 
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บทนํา 
บทนาํนี้ใหคํานําสูพระคัมภีรซึ่งเปนพระวจนะที่เขียนไวของพระเจาเทีย่งแทองคเดียว 
คําวา “ไบเบิ้ล” แปลวา “หนงัสือ” ไบเบิ้ลเปนหนังสือเลมเดียวที่ประกอบดวยหนังสอืตาง ๆ 66 เลม 
คําวา “สคริบเจอร” ใหหมายถึงพระวจนะของพระเจาดวย มาจากภาษาลาตนิแปลวา “การเขียน” 

เมื่อคํานี้ใชเขยีนดวย เอส ตัวใหญ กห็มายถงึการเขียนที่ศักดิ์สิทธิ์ สคริบเจอร หมายถงึการเขียนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจาเทีย่งแทองคเดียว 

คําวา “ไบเบิ้ล” ไมไดใชในพระคัมภีร  เปนคําที่มนุษยเลอืกใชเรียก สําหรับพระวจนะทั้งสิน้ของ 
พระเจา 

ที่มาของพระคัมภีร 
พระคัมภีรเปนพระวจนะที่เขยีนไว พระเจาดลใจพระวจนะในพระคัมภีร แตพระองคใชคนตาง ๆ 

ประมาณ 40 คนที่เขียนพระวจนะลงไป คนเหลานี้เขยีนพระวจนะเปนระยะเวลากวา 1,500 ป การไม
ขัดแยงกันเลยของผูเขียนเหลานี้เปนเครื่องพิสูจนอยางหนึง่วา เขาไดรับการทรงนาํโดยผูเขียนคนเดียว คือ 
พระเจา  ผูเขียนบางคนเขียนสิ่งทีพ่ระเจาตรัสตรงไปตรงมา 

“เจาจงเอาหนังสือมวนมวนหนึ่ง และเขียนถอยคําทั้งสิ้นนีล้งไว เปนคําที่เรา
ไดพูดกับเจา ปรักปรําอิสราเอลและยดูาห และบรรดาประชาชาติทั้งสิน้ ต้ังแตวันที่
เราไดพูดกับเจา ต้ังแตรชักาลโยสิยาหจนถึงวันนี”้    เยเรมยี 36:2 

 
บางคนเขียนสิง่ที่เขามีประสบการณ หรือพระเจาเปดเผยแกเขาเกีย่วกับอนาคต 

“จงเขียนเหตกุารณซ่ึงเจาไดเห็น และเหตุการณที่กําลังเปนอยูขณะนี้กับทัง้
เหตุการณ  ซ่ึงจะเกิดขึ้นในภายหนาดวย”     ววิรณ 1:19 

 
ผูเขียนทกุคนเขียนภายใตการดลใจของพระเจา เปนพระวจนะทีมถีึงเรา 

 
จุดประสงคของพระคัมภีร 

พระคัมภีรบันทึกจุดประสงคสําคัญไวใน 2 ทิโมธี 3:16-17   พระคัมภีรใชเพื่อสอนหลักขอเชื่อ เพื่อ
แกไขและปรับปรุงเราจากความชั่ว และสอนเราเกีย่วกบัความชอบธรรม จะชวยใหเรามีชวีิตทีถ่กูตองและ
เตรียมพรอมสําหรับงานของพระเจา 

 

พระคัมภีร : การแบงภาคที่สําคัญ 
พระคัมภีรแบงออกเปนภาคสําคัญ 2 ภาค คือ พนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม 
คําวา “พันธสญัญา” แปลวา “การตกลง” 
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พันธสัญญาเดมิบันทึกพระสญัญาดั้งเดิมของพระเจา หรือการตกลงกับมนุษย 
พันธสัญญาใหมบันทกึการตกลงทีพ่ระเจาทาํผานทางพระบุตร คือ พระเยซูคริสต 
 

การตกลงทั้ง 2 ประการนี้คืออะไร? 
ทั้ง 2 ประการเกี่ยวของกับการนําคนบาป กลับมาสูความสัมพันธทีถู่กตองกับพระเจา 
พระเจาทรงตัง้พระบัญญัติวา โดยการหลัง่โลหิตเทานัน้ทีค่วามบาปไดรับการอภัย: 

“ความจริงนัน้ตามพระบญัญัติถือวา เกือบทุกสิง่จะบรสิุทธิ์เพราะโลหิตและ
ถาไมมี โลหติไหลออกแลวก็จะไมมกีารอภัยบาปเลย”  ฮีบรู 9:22 

        
ภายใตการตกลงของพระเจาในพนัธสัญญาเดิม คนถวายบูชาดวยโลหิตของสัตวเพือ่ไดรับการอภัย

โทษบาป 
การถวายสัตวเปนเครื่องบูชาในพนัธสัญญาเดิม เปนเครื่องหมายของการหลัง่พระโลหิตของพระ

เยซูเปนเครื่องบูชา ซึง่อยูภายใตการตกลงใหมกับพระเจา พันธสัญญาเดิมมีผลจนกระทั่งพระเจาสงพระ
เยซูมาเพื่อสรางความสัมพนัธใหมกับมนษุย 

“โดยการประสูติ ชีวิต การสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระเยซู 
การถวาย เครื่องบูชาครั้งสุดทาย เพื่อชําระบาปก็ไดกระทําลงไป”   ฮีบรู 9:11-15 

 
พันธสัญญาทัง้สองเปนพระวจนะของพระเจา และเราตองศึกษาทั้งสองเพื่อที่จะเขาใจขอความที่

พระเจามีมาถงึเรา คําวา “เกา” และ “ใหม”   ใชเพื่อใหเหน็ความแตกตางระหวางการตกลงของพระเจากับ
มนุษยกอนและหลังการสิน้พระชนมของพระเยซูคริสต  เพื่อความบาปของมวลมนุษยชาต ิ เราไมละเลย
พันธสัญญาเดมิเพียงเพราะมีชื่อวา “เกา ด้ังเดิม” 

 

การแบงตอนตอไป 
พระคัมภีรยังแบงออกเปน 66 เลม พันธสญัญาเดิมมี 39 เลม พันธสญัญาใหมมี 27 เลม แตละเลม

แบงเปนบทและขอ แมวาเนื้อหาของแตละเลมเปนพระวจนะของพระเจาก็ตาม แตการแบงเปนบทและขอ
มนุษยเปนผูทาํ เหตุผลที่แบงก็คือ ใหงายตอการจัดขอความใหอยูในที่เฉพาะ เปนการยากที่จะหาขอความ
เฉพาะตอนถาหนงัสือเขียนยาวติดตอกันไปตลอด 

 
 

 
 

พระคัมภีร 

พันธสัญญาเดมิ 39 เลม พันธสัญญาใหม 27 เลม 
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ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร 
เมื่อเราพูดถงึความเปนอันหนึง่อันเดยีว เราหมายถงึ 2 ประการ 
1.  พระคัมภรีไมมีขอขัดแยง 
แมวาพระคัมภีรเขียนโดยคนหลายคนในหลาย ๆ ป แตไมมีขอขัดแยงกนั การเขียนของผูเขียนคน

หนึง่ไมขัดแยงกับของอีกหลายคน เนื้อหาของพระคัมภีรมีหลายรอยหัวขอที่เปนที่ถกเถียงกนั ผูเขียนพระ
คัมภีรเขียนถึงหัวขอเหลานี้ดวยความกลมกลืนและเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน ต้ังแตหนงัสือปฐมกาลจนถึง
วิวรณเลมสุดทาย นี่เปนไปไดเพราะวามผูีเขียนคนเดยีวคือพระเจา ผูเขียนบนัทึกขอความภายใตการทรงนาํ
และการดลใจของพระองค 

2. พระคัมภีรเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางดานใจความสาํคัญ 
บางคนคิดวาพระคัมภีรเปนการรวบรวมหนังสือ 66 เลมที่กลาวถึงหวัขอตางๆ กัน เขาไมเขาใจวา

พระคัมภีรมีใจความสาํคัญเดียวกนั 
เปนพระประสงคของพระเจา ที่จะเปดเผยแผนการพิเศษแกเรา ต้ังแตเร่ิมตนจนสุดทายของพระ

คัมภีรโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จุดประสงคนี้ไดกลาวไวในหนงัสือเอเฟซัส 1:9-11 
โดยทางพระคัมภีรพระเจาทรงเปดเผย “ความล้าํลึก” ของแผนการของพระองคแกเรา แผนการนีซ้ึ่ง

เปนใจความอนัเดียวของพระคัมภีร คือการเปดเผยวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของมนุษยชาต ิ
พระเยซูเองทรงเปดเผยวา พนัธสัญญาเดิมมีศูนยกลางอยูที่พระองค  

“พระองคตรัสกับเขาวา “นี่เปนถอยคําของเราซ่ึงเราไดบอกไวแกทาน
ทั้งหลายเมื่อเรายังอยูกับทานวา บรรดาท่ีเขยีนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส 
และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดีกลาวถึงเรานัน้จําเปนจะตองสําเรจ็” 

ครั้งนั้นพระองคทรงบันดาลใหใจของเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น เพื่อจะไดเขาใจ
พระคัมภีร”        ลูกา 24:44-45 

 
อะไรคือ กุญแจที่พระเยซูใหแกเขาเพื่อเขาจะเขาใจพระคัมภีร ความจริงทีว่าใจความสําคัญมุงเนน

ที่พระองค 
“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทน

ทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจาํตองประกาศทั่วทกุ
ประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับการยกบาป    ต้ังตนที่กรุง 

เยรูซาเล็ม ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”       ลกูา 24:46-48 

 
นี่คือ พระคัมภีรมีสวนเชื่อมเขาดวยกนั พนัธสัญญาเดิมและใหม ตางเลาเรื่องราวของพระเยซ ูพนัธ

สัญญาเดิมเปนการเตรียมเราสําหรับเหตุการณ พนัธสัญญาใหมเลาถงึเหตุการณที่เกดิขึ้น 
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บุคคลที่เฝารอคอยพระเยซูภายใตพนัธสัญญาเดิมไดรับความรอดจากบาปของตน โดยความเชื่อ
ในพระสัญญาของพระเจา ทกุคนทีม่องยอนหลงัไปวาพันธสัญญาเดิมสําเร็จลงในพระเยซคูริสตก็ไดรับ
ความรอดดวยวิธีเดียวกัน คือ โดยความเชือ่วา ส่ิงนี้เกิดขึน้ตามที่พระเจาทรงสัญญา 

 

ความหลากหลายของพระคัมภีร 
เมื่อเราพูดถงึความหลากหลายเราหมายถึงวา พระคัมภีรมีส่ิงตาง ๆ หลายอยาง บันทกึวิธีตาง ๆ ที่

พระเจาติดตอกับมนษุย และวิธีตาง ๆ ที่มนุษยสนองตอบตอพระเจา 
พระคัมภีรถูกเขียนขึ้นดวยอารมณตาง ๆ บางตอนแสดงออกถึงความชื่นชมยินด ี ในขณะที่บาง

ตอนแสดงความเศราโศก 
พระคัมภีรประกอบดวย วธิีการเขียนหลายแบบ มีประวัติศาสตร โคลงกลอน คําพยากรณ 

จดหมาย การผจญภัย คําอปุมา การอัศจรรย และแมกระทั่งเรื่องรักใคร เพราะความหลากหลายนี้เอง พระ
คัมภีรจึงแบงตอไปเปนกลุมสําคัญของหนงัสือ 

 

การแบงตอนของพันธสัญญาเดิม 
หนงัสือพนัธสญัญาเดิมแบงเปนกลุมสําคญั 4 กลุม คือ พระบัญญติั  ประวัติศาสตร โคลงกลอน

และคําพยากรณ 
พระบัญญัติ มหีนงัสือ 5 เลม คือ 
ปฐมกาล อพยพ เลวนีิติ กนัดารวิถ ีเฉลยธรรมบัญญัติ 
หนงัสือเหลานี ้ บันทึกการทีพ่ระเจาทรงสรางมนุษยและโลก และประวติัศาสตรแรกเริ่มของมนุษย

บอกเราวา พระเจาทรงตั้งชนชาติอิสราเอลใหเปนประชาชาตทิี่แสดงใหเหน็วาพระองคทรงเปดเผยพระองค
เองตอชาติตาง ๆ ในโลกไดอยางไร 

ในหนังสือเหลานี ้ เราเรยีนรูพระบัญญัติ หรือคําสั่งบางประการของพระเจา (อพยพ 20:3-17) พระ
บัญญัติที่ยิ่งใหญที่สุด (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) และที่สําคัญรองลงมา (เลวีนิติ 19:18) 

เปดพระคัมภีรของคุณ แลวดูหนงัสือพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิม ดูขอพระคัมภีร 3 ขอ ที่กลาว
ในยอหนาที่แลวและอาน  นี่เปนตวัอยางของพระบัญญัติของพระเจาที่บันทกึไวในหนงัสือเหลานี ้

หนงัสือประวติัศาสตร  มี 12 เลม คือ 
1. โยชูวา  2. ผูวินิจฉัย   3. นางรูธ 
4. 1 ซามูเอล  5. 2 ซามูเอล  6. 1 พงศกษัตริย 
7. 2 พงศกษัตริย  8. 1 พงศาวดาร  9. 2 พงศาวดาร 

          10. เอสรา           11. เนหะมีย           12. เอสเธอร 
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ดูหนงัสือเหลานี้ในพระคัมภีรซึ่งอยูหลงัจากหนังสือพระบัญญัติ 
หนงัสือประวติัศาสตรครอบคลุมประวัติศาสตรพันปของชนชาติของพระเจา คือ อิสราเอล ซึ่งไมได

บอกทุกอยางที่เกิดขึ้น แตบันทกึเหตกุารณสําคัญ ๆ แสดงผลของการติดตามพระบัญญัติ และการละทิ้ง
พระบัญญัติของพระเจา 

หนงัสือโคลงกลอน มีดังนี ้
1. โยบ   2. สดุดี   3. สุภาษิต 
4. ปญญาจารย  5. เพลงซาโลมอน 
 
หนงัสือเหลานีเ้ปนหนงัสือแหงการนมัสการของคนของพระเจา คือ อิสราเอล และยังคงใชอยูใน

การนมัสการของผูเชื่อในปจจุบัน 
 
ดูสดุดี บทที ่ 23 แลวอาน นี่เปนตวัอยางของโคลงกลอนการนมัสการที่สวยงามซึ่งบรรจุอยูใน

หนงัสือเหลานี ้
หนงัสือคําพยากรณ 
บางครั้งก็แบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูพยากรณใหญและผูพยากรณนอย ซึง่ไมไดหมายความวา ผู

พยากรณใหญสําคัญกวาหนงัสือในผูพยากรณนอย คํานี้ใชเพราะวาผูพยากรณใหญเปนหนังสือที่ยาวกวา
หนงัสือผูพยากรณนอย 

หนงัสือผูพยากรณใหญ : 
1. อิสยาห  2. เยเรมีย  3. บทเพลงคร่ําครวญ 
4. เอเสเคียล  5. ดาเนียล 
 
หนงัสือผูพยากรณนอย 
1. โฮเชยา  2. โยเอล  3. อาโมส 
4. โอบาดีย  5. โยนาห  6. มีคาห 
7. นาฮูม  8. ฮาบากกุ  9. เศฟนยาห 

          10. ฮักกัย            11. เศคาริยาห           12. มาลาคี 
 

หนงัสือเหลานี ้ เปนคําพยากรณจากพระเจามาสูประชากรของพระองค หมายความวา นี่เปน
ขอความเกีย่วกับส่ิงที่จะเกิดในอนาคต คําพยากรณหลายประการไดสําเร็จลงแลว บางประการจะสําเร็จใน
อนาคต 

ดูหนงัสือเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ คุณจะพบวาเปนเรื่องสรุปของพนัธสัญญาเดิม 
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การแบงตอนของพันธสัญญาใหม 
พันธสัญญาใหมแบงออกเปน 4 กลุม คือ พระกิตติคุณ ประวัติศาสตร จดหมาย คําพยากรณ 
พระกิตติคุณ มีหนงัสือ 4 เลมคือ มัทธิว มาระโก  ลูกา  ยอหน 
หนงัสือเหลานีบ้อกเราเกีย่วกับชีวิต การสิ้นพระชนม และการคืนพระชนมของพระเยซูคริสต 

จุดประสงค ก็เพื่อนาํเราใหเชือ่วาพระองคเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจา 
ในยอหน 20:31 บอกถึงจุดประสงคนี้ จงดขูอพระคัมภีรและอาน 

“แตการทีไดบันทึกเหตกุารณเหลานี้ไว ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระ
เยซูทรง เปนพระคริสตพระบุตรของพระเจา” 
 
หนงัสือประวติัศาสตร 
มีเลมเดียว คือ กิจการของอัครทูต บอกเราวาคริสตจักรเร่ิมตนไดอยางไร และนําพันธกิจของพระ

คริสต นําขาวประเสริฐออกไปทั่วโลกไดอยางไร ดูหนงัสอืเลมนี้ในพระคัมภีรของคุณ 
จดหมาย 
มี 21 ฉบับในพันธสัญญาใหมคือ  
1. โรม   2. 1 โครินธ   3. 2 โครินธ 
4. กาลาเทีย  5. เอเฟซัส   6. ฟลิปป 
7. โคโลสี  8. 1. เธสะโลนิกา  9. 2 เธสะโลนกิา 

          10. 1 ทิโมธ ี           11. 2 ทิโมธ ี            12. ทิตัส 
          13. ฟเลโมน           14. ฮีบรู                         15. ยากอบ 
          16. 1 เปโตร           17. 2 เปโตร            18. 1 ยอหน 
          19. 2 ยอหน           20. 3 ยอหน            21. ยูดา 

จดหมายเหลานี้มีถงึคริสเตียน จุดประสงคก็เพื่อแนะนําคริสเตียนในการดําเนนิชีวิตและชวยเขาให
ทําสิง่ทีพ่ระเยซูทรงสัง่ไว  โรม บทที ่12 เปนตัวอยางที่ดีในคําสอนนี ้เปดหาดู บทนี้และอาน 

คําพยากรณ 
มีเลมเดียวในพันธสัญญาใหม ชื่อหนังสือ วิวรณ 
บอกเราถงึชัยชนะสุดทายของพระเยซูและประชากรของพระองค จุดประสงคก็เพื่อหนุนใจใหเรา

ดําเนนิชีวิตแบบที่คริสเตียนควรทําจนกวาวันสุดทายของโลก ขอความสรุปอยูในววิรณ 2:10 
“อยากลวัความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับนั้น นี่แนะ มารจะขงัพวกเจาบาง

คนไวในคุกเพื่อจะลองใจเจา และเจาทั้งหลายจะไดรับความทุกขทรมานถึงสิบวนั 
แตเจาจงมีใจมั่นคงอยูตราบเทาวันตาย และเราจะมอบมุงกฎุแหงชีวิตใหแกเจา” 
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ชื่อ      

แบบฝกหัดบทที่ 1 
 

1. เขียนขอพระคมัภีรที่สําคัญจากความทรงจาํ 
            

            
2. คําวา “ไบเบิ้ล” หมายถึงอะไร ? 
             
3. คําวา “สคริบเจอร” หมายถงึอะไร ? 
             
4. การแบงภาคทีสํ่าคัญ 2 ภาค ของพระคัมภีรมีอะไรบาง ? 
             
5.  มีหนงัสือกี่เลมในพระคัมภีร ? 
             
6. บอกรายชื่อกลุม 4 กลุมใหญ ซึ่งแบงไวในพนัธสัญญาเดิม 
            
            
7. บอกรายชื่อกลุม 4 กลุมใหญ  ซึ่งแบงไวในพนัธสัญญาใหม 
            
            
8. คําวา “พันธสญัญา” หมายถึงอะไร ?  
             
9. จุดประสงคใหญที่สําคัญ 4 ประการของพระคัมภีรคืออะไร ?  จงใหขออางอิงจากพระคัมภีรมา

สนับสนนุคําตอบของคุณ 
            

           
           
            

10. คําวา “ความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนัของพระคัมภีร” หมายถงึอะไร ? 
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11. คําวา “ความหลากหลายของพระคัมภีร” หมายถงึอะไร ? 
            

            
12. อานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูกตองใหใสเครื่องหมาย  ลงที่ชองวางขางหนา ถาขอความ

ใดผิดใหใสเครื่องหมาย   ลงที่ชองวางขางหนา 
 ก.  พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจาเที่ยงแทองคเดียวซึ่งเขียนไว 
 ข.  แมวาพระเจาทรงดลใจพระคัมภีร พระองคก็ทรงใชมนษุยใหเขียนพระวจนะ     
                         ของพระองค 
 ค.  เพราะวามีผูเขียนหลายคนในระยะเวลาหลายป พระคัมภีรจึงมีขอขัดแยงมากมาย 
 ง.  ไมมีใจความสําคัญของพระคัมภีร เปนเพียงแตการรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับ  

  เร่ืองตาง ๆ 
ฉ.          ผูพยากรณในพนัธสัญญาเดิมมคีวามสาํคัญกวาผูพยากรณนอย 

13. การเปดเผยของพนัธสัญญาทัง้สองมีศูนยกลางอยูที่ผูใด จงใหขอพระคัมภีรสนับสนุนคําตอบของ
คุณ 
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คําตอบบทที่ 1  
 
1. “พระคัมภีรทุกตอบไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว 

การปรับปรุงแกไขคนใหดีข้ึน และการอบรมในทางธรรม เพื่อใหคนของพระเจาจะพรกัพรอมทีจ่ะ
กระทําการดีทกุอยาง”   2 ทโิมธี 3:16-17 

2. คําวา “Bible” หมายถงึ “หนงัสือ” 

3. คําวา “Scripture” หมายถึง “การเขียนศักดิ์สิทธิ”์ 

4. พันธสัญญาเดมิและพันธสัญญาใหม 

5. 66 เลม 

6. พระบัญญัติ ประวัติศาสตร โคลงกลอน คําพยากรณ 

7. พระกิตติคุณ ประวัติศาสตร จดหมาย คําพยากรณ 

8. คําวา “พันธสญัญา” หมายถึง “การตกลง” 

9. ดูหนา 2 เพื่อหลักขอเชื่อ การตักเตือน การแกไข การสอนในทางธรรม   2 ทิโมธี 3:16-17 

10. พระคัมภีรไมมีขอขัดแยงและมีใจความสาํคัญเปนหนึง่เดียว 

11. พระคัมภีรบอกถึงสิง่ตางๆ มากมาย 

12. ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  

 จ.  

13. พระเยซ ูลูกา 24:44-48 
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การศึกษาข้ันตอไป 
ที่ค่ันหนงัสือในหนาตอไป จะชวยใหคุณรูถึงการแบงตอนที่สําคัญของพระคัมภีร ตัดที่ค่ันหนังสอื

ตามเสนที่แบงแลวใสไวในพระคัมภีร ถาใสไมถูกก็ใหดูสารบรรณที่ขางหนาของพระคมัภีร ซึ่งจะบอกลําดับ
หนงัสือที่ปรากฏในพระคัมภีร และบอกหนาซึง่เริ่มตนแตละเลม 

พันธสัญญาเดิม 
วางที่ค่ันหนังสือ 1  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือปฐมกาล 
วางที่ค่ันหนังสือ 2  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือโยชวูา 
วางที่ค่ันหนังสือ 3  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือโยบ 
วางที่ค่ันหนังสือ 4  ไวที่เร่ิมตนหนงัสืออิสยาห 

พันธสัญญาใหม 
วางที่ค่ันหนังสือ 5  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือมัทธิว 
วางที่ค่ันหนังสือ 6  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือกิจการของอัครทูต 
วางที่ค่ันหนังสือ 7  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือโรม 
วางที่ค่ันหนังสือ 8  ไวที่เร่ิมตนหนงัสือวิวรณ 

 
คุณก็ไดจัดวางการแบงตอนสําคัญ ๆ ของพระคัมภีรแลว จงใชที่ค่ันหนังสือเหลานี้ จนกวาคุณจะ

สามารถบอกชื่อและหาการแบงตอนเหลานี้ไดจากความจํา 

พันธสัญญาเดิม 
พระบัญญัติ 
ปฐมกาล 
อพยพ 
เลวีนิติ 
กันดารวิถี 
เฉลยธรรมบัญญัติ 

ประวัติศาสตร 
โยชูวา 
ผูวินิจฉัย 
นางรูธ 
1 ซามูเอล 
2 ซามูเอล 
1 พงศกษัตริย 
2 พงศกษัตริย 
1 พงศาวดาร 
2 พงศาวดาร 
เอสรา 
เนหะมีย 
เอสเธอร 

โคลงกลอน 
โยบ 
สดุดี 
สุภาษิต 
ปญญาจารย 
เพลงซาโลมอน 

คําพยากรณ 
ผูพยากรณใหญ 
อิสยาห 
บทเพลงคร่ําครวญ 
เอเสเคียล 
ดาเนียล 
โฮเชยา 
โยเอล  
อาโมส 
โอบาดีห 
โยนาห 
มีคาห 
นาฮูม 
ฮาบากุก 
เศฟนยาห 
ฮักกัย 
เศคาริยาห 
มาลาคี 
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พันธสัญญาใหม 
พระกิตติคุณ 
มัทธิว  
มาระโก 
ลูกา 
ยอหน 
 

ประวัติศาสตร 
กิจการของอัครทูต 

จดหมาย 
โรม  
1 โครินธ 
2 โครินธ 
กาลาเทีย 
เอเฟซัส 
ฟลิปป 
โคโลสี 
1 เธสะโลนิกา 
2 เธสะโลนิกา 
1 ทิโมธ ี
2 ทิโมธ ี
ทิตัส 
ฟเลโมน 
ฮีบรู 
ยากอบ 
1 เปโตร, 2 เปโตร 
1 ยอหน, 2 ยอหน, 3 ยอหน 
ยูดา 

คําพยากรณ 
วิวรณ 

 
 
 

 


