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วธีิศึกษาพระคัมภร์ี 

การเรียนรู้ท่ีจะสนกุกบัการศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัเป็นเร่ืองท่ีท้าทายสําหรับคริสเตียนใหม ่หรือแม้แต ่

คริสเตียนเก่าก็ตาม   จดุประสงค์หลกัของวิชานีก็้เพ่ือจะวางรากฐานสําหรับการพฒันานิสยัในการศกึษา 

พระคมัภีร์   เปา้หมายก็คือชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นว่าการศกึษาพระคมัภีร์นัน้น่าสนใจและสามารถปฏิบตัไิด้   

การศกึษาพระคมัภีร์เป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การเติบโตฝ่ายวิญญาณ 

1 

2 

3 
4

บทที่ 1 พืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภีร์ 
สว่นนีข้องบทเรียนจะให้คําแนะนํากว้างๆ เก่ียวกบัการศกึษาพระคมัภีร์  โดยเร่ิมพดูคยุหา

เหตผุลวา่ทําไมการศกึษาพระคมัภีร์จงึเป็นเร่ืองสําคญัสําหรับเรา   เราจะสํารวจดวูา่

การศกึษาพระคมัภีร์สามารถชว่ยเราในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร   และจะค้นหาวิธีท่ีจะชว่ยให้การศกึษาพระคมัภีร์เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากย่ิงขึน้

บทที่ 2 นําสิ่งที่ได้จากการศึกษาพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ 

สว่นท่ีสําคญัของวิชานีก็้คือ การพดูถึง 3 ขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์  เราจะ

แสดงให้เห็นว่า 3 ขัน้ตอนนีส้ามารถใช้และควรถกูใช้ในทกุวิธีการของการศกึษาพระคมัภีร์

อยา่งไร 

บทที่ 3 การศึกษาพระคัมภีร์แบบส่วนตัวและเป็นกลุ่ม 
การใช้เวลากบัพระเจ้าสว่นตวัในแตล่ะวนันัน้เป็นหนึง่ในวินยัสว่นตวัท่ีสําคญัมากสําหรับ 

คริสเตียน   นอกจากนีเ้รายงัต้องให้ความสําคญักบัการใช้เวลากบัพระเจ้าทัง้ครอบครัว  

และการศกึษาพระคมัภีร์เป็นกลุม่ด้วย 

บทที่ 4 วิธีศึกษาพระคัมภีร์ 
เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นการสํารวจวิธีศกึษาพระคมัภีร์ท่ีแตกตา่งและหลากหลาย  ผู้ เรียนจะได้

ทดลองทําบางวิธี    งานท่ีจะมอบหมายให้ผู้ เรียนทําก็คือ การทอ่งจําและการใคร่ครวญ 

พระวจนะ 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

2. คูมื่อผู้ เรียน

3. สมดุบนัทึกโครงการ

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1. แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทําแบบทดสอบยอ่ย

แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 

ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวชิานี ้

1.   ก่อนการเรียนในคาบเรียนแรกของวิชานีห้นึง่หรือสองวนั ให้ครูแนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียน และมอบงาน

บางสว่นท่ีกําหนดให้พวกเขาทําก่อน  ผู้ เรียนต้องทําโครงการท่ี1 ท่ีอยูใ่น  สมดุบนัทกึโครงการ ให้เสร็จ

สมบรูณ์ก่อนคาบเรียนแรกของวิชานี ้ ขอให้แจก คูมื่อผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ีหนึง่ ซึ่งจะมีการ

อภิปรายในคาบเรียนแรก  “รูปแบบสําหรับการเติบโตของคริสเตียน ” ในหน้าท่ี 7 ของคูมื่อผู้ เรียน จะเป็น

สว่นหลกัท่ีสําคญัในการอภิปรายในคาบเรียนแรก ให้ผู้ เรียนเตมิข้อความในช่องวา่งมากเทา่ท่ีเป็นไปได้ใน

แบบฝึกหดันี ้ก่อนท่ีจะเข้าชัน้เรียน 

2.   ให้ครูตดัสินใจก่อนว่า เราต้องการใช้ก่ีคาบเรียนในการสอนวิชานี ้ ในคูมื่อนีมี้แผนการสอนบทเรียน

สําหรับ 5 คาบเรียน (คาบเรียนท่ี 5 เป็นการสอบ) อย่างไรก็ตาม วิชานีส้ามารถขยายคาบเรียนออกไปให้

เป็นหลายคาบเรียนได้อยา่งง่ายดาย หากเรามีเวลาท่ีจะทําอยา่งนัน้  ในกรณีท่ีเราตดัสินใจท่ีจะสอน

มากกว่า 5 คาบเรียน เราจะต้องกําหนดโครงการท่ี 5 และ 6 สําหรับคาบใดอยา่งเจาะจง แทนท่ีจะปล่อย

ให้เป็นแคท่างเลือก 

3.   ในหน้าถดัไปของคูมื่อครูเลม่นี ้ทา่นจะพบสําเนารายการการบ้าน ซึง่ได้ให้วนัท่ีท่ีได้กําหนด วา่แตล่ะ

การบ้านนัน้ควรทําเสร็จเม่ือไหร่ ให้ผู้ เรียนใสว่นัท่ีท่ีเหมาะสมลงไปในชอ่งท่ีกําหนดโดยให้ผู้ เรียนใช้

สําเนาท่ีวา่งอยูข่องรายการการบ้าน ท่ีอยูด้่านหลงัสมดุบนัทกึโครงการของพวกเขา 

4.   แตล่ะแผนการสอนบทเรียนจะมีกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน” เพ่ือใช้ในการเร่ิมต้นบทเรียนนัน้ๆ  

จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยผู้ เรียนให้จดจอ่ความสนใจท่ีหวัข้อหลกัในบทเรียนนัน้  และท่ี

จะสร้างบรรยากาศความอบอุ่นและการเปิดกว้าง ในท่ีซึง่ผู้ เรียนทกุคนจะรู้สึกเป็นอิสระในการมีสว่นร่วม

ในการอภิปรายของชัน้เรียนได้ 

5.   การเรียนพระคมัภีร์เป็นวินยัสําคญัท่ีจะพฒันาคริสเตียนให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ  ให้เราทําวิชานี ้

ให้ดนูา่สนใจ! การเรียนพระคมัภีร์เป็นวินยัหลกัท่ีสําคญั ท่ีคริสเตียนทกุคนต้องพฒันาหากพวกเขา

ต้องการท่ีจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณ  บางวิชาอ่ืนๆ ในการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่

นัน้คอ่นไปในด้านของการสร้างความสนใจและการอภิปรายให้มากขึน้ เพราะเหตขุองผลกระทบท่ีจะ

เกิดแก่ผู้ เรียน อนัเป็นผลท่ีเกิดตามมาทนัทีจากการศกึษา  

 ดงันัน้ขอให้สอนวิชานีด้้วยการสอนท่ีกระตือรือร้นและนําไปใช้ได้จริง  โดยการใช้ตวัอยา่งจากชีวิตจริงให้

มาก ควบคูไ่ปกบัวิธีการสอนอ่ืนๆ เพ่ือไมใ่ห้การศกึษาพระคมัภีร์เป็นเร่ืองน่าเบ่ือ  เราต้องสอนให้ผู้ เรียน

ค้นพบวิธีท่ีพระเจ้าจะสามารถรักษาพวกเขาจากความล้มเหลวในอดีตและนําความหวงัมาสูชี่วิต โดยการ

เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้า 
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รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา                                      วิธีศึกษาพระคัมภีร์                                                  

แบบทดสอบย่อย  

  ข้อท่องจาํ วันท่ี 

1.  มาระโก 4:24          วนัท่ี 2  

2.  2 โครินธ์ 8:11        วนัท่ี 4  

3.            

  

โครงการ วันกาํหนดส่งงาน 

 1.  วนัท่ี 1  

 2.  วนัท่ี 2   

 3.  วนัท่ี 3  

 4.  วนัท่ี 3  

 5.  วนัท่ี 4 หรือ 5  

 6.  ข้อให้เลือก  

 การศกึษาพระคมัภีร์ สคปช      วนัท่ี 4   

     

     

     

  

การสอบ วนัท่ี 5  
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บทเรียนที่ 1 

พืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องใช้การศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีชว่ยให้เราเติบโตขึน้ในพระเจ้า 

2. ข้อพระธรรมหลัก: สดุด ี119:105 (ฉบับ TH1971)

“พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้า

พระองค์ ”  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ีหนึง่ในคูมื่อผู้ เรียน รวมถึงโครงการท่ี 1 “ความคิดเห็นของเราเก่ียวกบัการศกึษาพระคมัภีร์” ท่ี

อยู่ในสมดุบนัทกึโครงการจะถกูนํามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: “วิธีทาํสเตก็”     (3-4 นาที)

ให้ใช้ตวัอย่างด้านล่างเพ่ืออธิบายจดุประสงค์หลกัของวิชานี ้

ตัวอย่าง: “วิธีการทาํสเตก็” 

ให้ผู้ เรียนนกึภาพสเตก็เนือ้ชิน้ใหญ่ๆ นุม่ๆ ชุม่ลิน้ (ครูอาจต้องเตรียมเนือ้สเต็กดิบเพ่ือใช้เป็นตวัอย่าง

ในชัน้เรียนด้วย)   หากไมมี่เนือ้สเตก็จริง  ก็ให้ผู้ เรียนนึกภาพเนือ้สเต๊กแล้วให้จินตนาการวา่มนัจะดีแค่

ไหนท่ีได้กินเนือ้สเต็กท่ีได้ปรุงเสร็จตามแบบท่ีพวกเขาช่ืนชอบ 

การกินเนือ้สเต็กดิบๆ รสชาดคงไมค่อ่ยดีเท่าไหร่นกั   เราต้องนําสเต็กนีไ้ปปรุงให้เรียบร้อยก่อน  แล้ว

จงึนําไปยา่ง   จากนัน้เราก็จะเอร็ดอร่อยกบัสเต็กชิน้นีแ้ละร่างกายของเราก็จะได้รับประโยชน์จาก 

สเตก็ชิน้นี ้

ข้อสังเกต:  อาจจะใช้วตัถดุิบอ่ืนเพ่ือยกตวัอย่างได้ เชน่ ใช้ข้าวสารดิบถ้วยหนึง่ แล้วสง่ไปทัว่ชัน้

เรียน   ให้ผู้ เรียนได้ทดลองกินข้าวดิบนีก่้อนท่ีจะหงุ 

1 
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หรือใช้ไขด่ิบ 2 ฟอง เพ่ือยกตวัอย่าง   โปรตีนในไข่จะถกูดดูซึมโดยร่างกายก็ตอ่เม่ือไข่เหล่านีถ้กูทํา

ให้สกุแล้วเทา่นัน้   ตวัอย่างท่ีใช้ให้ภาพเปรียบเทียบท่ีน่าสนใจในฝ่ายวิญญาณถึงสิ่งท่ีเราต้องการจะ

ส่ือสารในบทเรียนนี ้

การประยุกต์ใช้ 

สิ่งท่ีเรากําลงัทําในวิชานีอ้าจเปรียบได้กบัการเรียนรู้วิธีปรุงสเตก็ให้สกุ   เรากําลงัจะเรียนรู้การศกึษา

พระคมัภีร์   การรู้วิธีทําสเต็กจะไมด่บัความอยากของเราหรือทําให้ท้องของเราอ่ิมได้  แตเ่ม่ือเราได้เรียนรู้

วิธีการปรุงแล้วเราก็สามารถทําให้อาหารดิบกลายเป็นอาหารท่ีอร่อยได้   วิชานีก็้ถกูออกแบบมาเพ่ือช่วย

ให้เราเรียนรู้วิธีการรับพระวจนะของพระเจ้าและได้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณซึง่จะชว่ยให้เราเติบโตและ

กลายเป็นคริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จ 

วิชานีอ้าจเป็นบทเรียนท่ีสําคญัย่ิงเพราะบทเรียนนีจ้ะมีผลกระทบตอ่ชีวิตท่ีเหลือของเรา 

5. “การศึกษาพระคัมภีร์” หมายความว่าอะไร     (2-3 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 4

ให้ผู้ เรียนอา่นย่อหน้าแรกของบทท่ี 1 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ืออธิบายขอบเขตกว้างๆ ของบทเรียนนี ้

เม่ือพดูถึง “การศกึษา” พระคมัภีร์  เรากําลงัหมายความถึงการใช้เวลาในการอา่น ท่องจํา 

ใคร่ครวญ หรือค้นคว้าพระคมัภีร์   ไมว่า่เราจะใช้เวลาในการศกึษาพระคมัภีร์เพียง 1 นาที หรือ 5 

ชัว่โมงก็ตาม  

อ้างอิงจากหน้าท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน, วิธีศึกษาพระคมัภีร์ 

บอกผู้ เรียนว่าจดุจดจ่อของวิชานี ้คือการกําหนดเวลาสําหรับการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนัเป็นการ

สว่นตวั  

6. ให้สัมภาษณ์คนท่ีได้เรียนจบวิชานี ้หรือคริสเตียนท่ีศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจํา

(5-10 นาที)

ตัวเลือก ก. ถ้าเรากาํลังสอนบทเรียนนีใ้นทีนชาล์เล้นจ์ประเทศไทย

ให้สมัภาษณ์ผู้ เรียนคนหนึง่ท่ีจบการศกึษาทีนชาล์เล้นจ์ประเทศไทยแล้ว  ให้เขาตอบว่าทําไมเขาจงึ

ศกึษาพระคมัภีร์และการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนัสําคญัตอ่ชีวิตเขาอยา่งไร   หากคนนัน้มาสมัภาษณ์

ในชัน้เรียนไมไ่ด้ ให้ถ่ายวีดิโอการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้า   หนนุใจให้คนนัน้ตอบอย่างสตัย์ซ่ือเม่ือให้

สมัภาษณ์ โดยไม่แตง่เติมคําตอบเพ่ือสิ่งท่ีพดูจะได้เป็นตามความจริง  
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คําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  ให้ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ไม่เกิน 10 นาที 

1. คณุศกึษาพระคมัภีร์บอ่ยแคไ่หน  โดยเฉพาะเวลานีท่ี้เราไมไ่ด้อยู่ในทีนชาล์เล้นจ์แล้ว?

2. การศกึษาพระคมัภีร์สําคญัอยา่งไรโดยเฉพาะเวลานีท่ี้เราไมไ่ด้อยู่ในทีนชาล์เล้นจ์แล้ว?

3. ในปัจจบุนัคณุได้รับประโยชน์จากการศกึษาพระคมัภีร์อยา่งไร?  การศกึษาพระคมัภีร์มีผลตอ่

เวลาท่ีเหลือในแตล่ะวนัของคณุอย่างไรบ้าง?

4. การศกึษาพระคมัภีร์ในขณะท่ีเรายงัอยูใ่นทีนชาล์เล้นจ์ประเทศไทยเป็นเร่ืองยากหรือไม?่ นา่เบ่ือ

หรือไม?่  เป็นเร่ืองยากหรือไมใ่นการรับประโยชน์จากการศกึษาพระคมัภีร์?

5. การศกึษาพระคมัภีร์ส่งผลกระทบอะไรตอ่ชีวิตคณุขณะท่ีคณุยงัอยู่ในทีนชาล์เล้นจ์?

6. ขอคําหนนุใจให้กบัผู้ เรียนทีนชาล์เล้นจ์เร่ืองวินยัของการศกึษาพระคมัภีร์ของพวกเขา?

ตัวเลือก ข. หากเรากาํลังสอนบทเรียนนีใ้นคริสตจักรท้องถิ่น 

พยายามหาบางคนมาสมัภาษณ์เพ่ือคนในชัน้เรียนจะสามารถเช่ือมโยงในด้านบวก   ถ้าหากเรา

กําลงัสอนบทเรียนนีใ้นชัน้เรียนผู้ใหญ่ท่ีเป็นคริสเตียนใหม่ให้เลือกคนท่ีเป็นคริสเตียนประมาณ 2 หรือ 3 

ปีท่ีวฒุิภาวะใกล้เคียงกบัผู้ เรียนของเรา 

แตถ้่าเรากําลงัสอนบทเรียนนีใ้นกลุม่วยัรุ่น  เราอาจต้องสมัภาษณ์บางคนท่ีเป็นวยัอนชุน (ซึง่ยงัจํา

ชว่งท่ีเป็นวยัรุ่นได้เป็นอย่างดี!) 

จดุเน้นของการสมัภาษณ์ก็คือ ทําไมเขาหรือเธอจงึศกึษาพระคมัภีร์และการศกึษาพระคมัภีร์

ประจําวนันัน้สําคญัอย่างไรตอ่ชีวิตของเขาหรือเธอ   ถ้าหากบคุคลนัน้ไม่อาจมาปรากฏตวัในชัน้เรียน

เพ่ือให้สมัภาษณ์ได้  ให้เราถ่ายวีดิโอการสมัภาษณ์ไว้  หนนุใจให้คนนัน้ตอบอย่างสตัย์ซ่ือเม่ือให้

สมัภาษณ์ โดยไม่แตง่เติมคําตอบเพ่ือสิ่งท่ีพดูจะได้เป็นตามความจริง  

คําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  ให้ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ไม่เกิน 10 นาที 

1. คณุเป็นคริสเตียนมาก่ีปีแล้ว?

2. คณุศกึษาพระคมัภีร์บอ่ยแคไ่หน?

3. การศกึษาพระคมัภีร์สําคญัอยา่งไรตอ่ชีวิตประจําวนัของคณุ?

4. วนันีค้ณุได้รับประโยชน์จากการศกึษาพระคมัภีร์อย่างไร?  การศกึษาพระคมัภีร์มีผลตอ่เวลาท่ี

เหลือในแตล่ะวนัของเราอยา่งไร?
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5. มนัยากหรือไมสํ่าหรับเราในการศกึษาพระคมัภีร์ในขณะท่ีเรายงัเป็นวยัรุ่น (ระบวุยัหรือระดบั

การเติบโตฝ่ายวิญญาณในระดบัเดียวกนักบัผู้ เรียนของเรา)?  มนันา่เบ่ือหรือไม?่ เป็นเร่ืองยาก

หรือไมท่ี่จะได้รับสิ่งท่ีเป็นประโยชน์จากการศกึษาพระคมัภีร์?

6. การศกึษาพระคมัภีร์ส่งผลตอ่ชีวิตของเราในขณะท่ียงัเป็น... (ระบวุยัหรือระดบัการเติบโตฝ่าย

วิญญาณในระดบัเดียวกนักบัผู้ เรียนในชัน้ของเรา)

7. วนันีมี้คําหนนุใจอะไรให้กบัผู้ เรียนในชัน้เรียนนี ้เก่ียวกบัวินยัของการศกึษาพระคมัภีร์ของพวก

เขา?

7. นําเสนอแบบฝึกหัด “รูปแบบสาํหรับการเตบิโตของคริสเตียน”

(15-20  นาที*)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 5-8

*จํานวนเวลานีเ้ป็นจํานวนเวลาทัง้หมดท่ีจะใช้สําหรับประเด็นท่ี 7-12 ในแผนการสอนบทเรียนนี ้เพ่ือ

การอภิปรายแบบฝึกหดันี ้

ก่อนท่ีเราจะเร่ิมดวิูธีศกึษาพระคมัภีร์  เราต้องย้อนกลบัไปและมองดภูาพรวมชีวิตคริสเตียนของเรา   

เราอาจต้องทําเพาเวอร์พ้อยท์ เพ่ือจะแสดงแบบฝึกหดันีห้รืออาจเขียนบนกระดานเพ่ือใช้อภิปรายใน

ชัน้เรียนก็ได้   ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีแบบฝึกหดัเดียวกนันีใ้นหน้าท่ี 7 ของคูมื่อผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนเติม

ข้อความลงในช่องวา่ง 

แบบฝึกหดันีถ้กูออกแบบมาเพ่ือทําให้การศกึษาพระคมัภีร์อยู่ในมมุมองของชีวิตคริสเตียนใหม ่ 

ขอให้ไปท่ีละขัน้ตอนในแบบฝึกหดันีเ้พ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้เห็นว่ามนัเก่ียวข้องกบัชีวิตของเขาอย่างไร  

ชีใ้ห้เห็นเปา้หมายของคริสเตียนก็คือ เราควรจะเติบโตใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้  การศกึษา 

พระคมัภีร์ (ไมว่า่จะโดยส่วนตวัหรือเป็นกลุม่) เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้เราเติบโตใกล้ชิดกบัพระเจ้า

มากย่ิงขึน้  การศกึษาจงึควรนําเรามาถึงจดุนี ้

8. คาํอธิบายแบบฝึกหัดประเดน็ ก. จุดท่ีเราอยู่ในวันนี ้     (2-3 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6

ให้เร่ิมต้นด้วยการตระหนกัวา่ เราทกุคนล้วนต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและการเติบโตนีเ้ป็น

กระบวนการตลอดชีวิต   หากเราจะทําให้ชีวิตก้าวหน้าขึน้เราต้องเข้าใจสภาพท่ีเราเป็นอยู่ในวนันี ้

เสียก่อน  หนนุใจผู้ เรียนให้เติมข้อความในช่องว่างท่ีถดัจากประเด็น ก. ในท้ายของหน้าท่ี 7 ของคูมื่อ

ผู้ เรียน 

ตัวอย่างคาํตอบ: แตกสลาย, เสพติด, มีปัญหากบัความโกรธ, มีความสบัสน, คริสเตียนใหม,่ ถกูคน

อ่ืนทําให้บาดเจ็บ, เป่ียมด้วยความหวงั, มีสนัตสิขุ 
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9. คาํอธิบายแบบฝึกหัดประเดน็ ข. ระดับการเตบิโตท่ีพระเจ้าคาดหวังในตัวเรา

(2-3 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6

ชีใ้ห้เห็นว่า แม้แตพ่ระเยซูเองก็ทรงมีประสบการณ์ในการเจริญเติบโตในชีวิตของพระองค์  ในลกูา 

บทท่ี 2 พดูถึงเหตกุารณ์ขณะท่ีพระเยซูอยู่ในวยั 12 ปี โดย ลกูา 2:52  กล่าววา่ “และพระเยซูทรงเติบโต

ขึน้ทัง้ในด้านสตปัิญญา และด้านร่างกาย และทรงเป็นท่ีช่ืนชมทัง้ของพระเจ้าและคนทัง้หลาย” (ฉบบั

อมตธรรมร่วมสมยั)   

พระเจ้าทรงมีแผนการซึง่เตม็ไปด้วยความหวงัสําหรับชีวิตของเรา  (เยเรมีย์ 29:11)  หนนุใจผู้ เรียนให้

เตมิข้อความลงในช่องว่างภายใต้ประเด็น ข. ในหน้าท่ี 7 ของคูมื่อผู้ เรียน  ให้ผู้ เรียนได้คิดถึงความหมาย

ของการเจริญเติบโตท่ีเป็นการแสดงออกในทางปฏิบตัิ  ประสบการณ์ใน “การเจริญเติบโตของคริสเตียน” 

นัน้ให้ความหมายอะไรบ้าง?  จะมีความแตกตา่งอะไรบ้างในชีวิตของเขาหากเขาอยูบ่นยอดสดุของ

แบบฝึกหดันี?้ 

ตัวอย่างคาํตอบ: เป็นผู้ ใหญ่, เป็นคนท่ีมัน่คง, มีความคิดท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงใหม,่ ทําตามนํา้

พระทยัพระเจ้า, เป็นผู้ ท่ีเช่ือฟัง, เป็นคนท่ีนา่รัก, เป็นคนท่ีคงเส้นคงวา, อยู่อย่างสงบ, มีชยัชนะเหนือการ

ทดลอง 

10. คาํอธิบายแบบฝึกหัดประเดน็ ค. เป้าหมายท่ีจะทาํให้สาํเร็จในอนาคต

(5 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6

อธิบายเปา้หมายระยะยาวสามประการของคริสเตียน ดงันีคื้อ 

1. เตบิโตใกล้ชิดพระเจ้ามากย่ิงขึน้ (ดําเนินชีวิตตามแบบพระคริสต์)

2. ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน (งานรับใช้, งานพนัธกิจ)

3. เอาชนะปัญหาท่ีควบคมุชีวิตของเรา

ให้อธิบายถึงความจําเป็นท่ีต้องเจริญเติบโตอย่างสมดลุย์ทัง้สามด้านนี ้ 

ชีใ้ห้เห็น จดุท่ีเราอยู่ในวนันี ้(ประเด็น ก. ท่ีอยู่ท้ายสดุของแบบฝึกหดันี)้ และลกูศรท่ีกําลงัชีถึ้ง ระดบั

การเติบโตท่ีพระเจ้าคาดหวงัในตวัเรา   น่ีไมใ่ช่การก้าวกระโดดแบบทนัทีทนัใด  สิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการ

ก็คือการเติบโตขึน้ในแตล่ะวนั 
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ให้พดูถึงประเด็น “เรามีท่าทีอยา่งไรตอ่การเป็นคริสเตียน?”   เราต้องการจะเติบโตหรือไม?่   เรา

ต้องการจะติดตามแบบอย่างของพระเยซูหรือไม?่  เรามีความปรารถนามากแคไ่หนในการเป็นคนแบบท่ี

พระเจ้าต้องการให้เราเป็น?  

แบบฝึกหดันีถ้กูออกแบบมาเพ่ือให้การศกึษาพระคมัภีร์อยูใ่นมมุมองของชีวิตคริสเตียนท่ีสมบรูณ์   การศกึษาพระคมัภีร์ 

(ไมว่า่สว่นตวัหรือเป็นกลุม่) เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีช่วยให้เราเติบโตใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ 

หากเราต้องการจะเติบโตจริงๆ พระเจ้าจะทรงชว่ยเรา  มีเคร่ืองมือมากมายท่ีพร้อมจะช่วยเราให้

เติบโตขึน้ 

1 



18 คู่มือครู 

11. คาํอธิบายประเดน็ ง. เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เราเตบิโตขึน้     (5-10 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6

ให้ถามผู้ เรียนว่า “มีเคร่ืองมืออะไรบ้างท่ีจะชว่ยเราให้เติบโตขึน้ได้ในวนันี?้”  ให้เขียนคําตอบของพวก

เขาในแบบฝึกหดั 

คําตอบท่ีอาจมี: 

1. การอา่นพระคมัภีร์ (การศกึษา)

2. การอธิษฐาน

3. การท่องจําข้อพระธรรม

4. การเข้าประชมุในคริสตจกัร

5. การเป็นพยาน

6. การพฒันาการสามคัคีธรรมกบัคริสเตียน

7. การใคร่ครวญพระคํา

8. หนงัสือคริสเตียน

9. พระคมัภีร์

เคร่ืองมือ 2 อย่างท่ีผู้ เรียนควรพดูถึงก็คือ “พระคมัภีร์” และ “การศกึษาพระคมัภีร์”   ไม่ควรตอกยํา้

เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีผู้ เรียนตอบมา 

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าเคร่ืองมือเหลา่นีจ้ะไมเ่ป็นประโยชน์จนกว่าจะถกูนําไปใช้อยา่งเหมาะสม  

เคร่ืองมือเหล่านีจ้ะชว่ยผู้ เรียนให้เข้าถึงจดุ ค. “เปา้หมายท่ีจะทําให้สําเร็จในอนาคต”  ดงันัน้ ทกัษะใน

การใช้เครืองมือเหล่านีจ้ะทําให้ผู้ เรียนเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีสมดลุ 

“เราจะใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้ท่ีไหน และเม่ือไหร่?” คําถามนีจ้ะนําสู่ประเด็น จ. ในแบบฝึกหดันี ้

12. คาํอธิบายประเดน็ จ: สถานการณ์ในชีวิตประจาํวัน     (5-10 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 7-8

ให้อธิบายว่า พระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้เคร่ืองมือเหล่านี ้ (รายการข้อ ง. ในแบบฝึกหดั) เพ่ือช่วยให้

เราไปถึงเปา้หมายท่ีจะทําให้สําเร็จในอนาคต (รายการ ข้อ ค.) แล้วทัง้หมดนีส้ามารถทํางานร่วมกนัได้ใน

ชีวิตประจําวนัของเรา (ข้อ จ.)  ให้ผู้ เรียนเขียนกิจกรรมท่ีทําเป็นกิจวตัรประจําวนัของพวกเขา  แล้วให้

อภิปรายวิธีท่ีพวกเขาจะเร่ิมต้นใช้เคร่ืองมือเหล่านีใ้นแตล่ะกิจกรรมเหล่านัน้     ให้เน้นท่ีเคร่ืองมือสอง

อย่าง คือพระคมัภีร์ และการศกึษาพระคมัภีร์ 

1 
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คาํถาม:  อะไรคือกิจกรรมท่ีทาํเป็นประจาํในแต่ละวันของเรา?  

ตัวอย่างคาํตอบ:  

1. ต่ืนนอนตอนเช้า

2. ทําความสะอาดห้องนอน

3. รับประทานอาหาร

4. ทํางาน

5. เข้าชัน้เรียน

6. เลน่

7. พกัผอ่น

8. การทดลองตา่งๆ

9. ปัญหาตา่งๆ กบัคนอ่ืนๆ

10. สถานการณ์ท่ีตงึเครียด*

*หากผู้ เรียนไมไ่ด้ตอบ “สถานการณ์ท่ีตึงเครียดของเรา” ขอให้เพิ่มเข้าไปในรายการด้วย

สถานการณ์ท่ีตงึเครียดคือช่วงเวลาท่ีพวกเขารู้สกึเครียด คบัข้องใจ โกรธ ขุ่นเคือง ท้อแท้ใจ หรืออยู่

ภายใต้ความกดดนั อนัเน่ืองจากสิ่งท่ีคนอ่ืนพดูหรือทํา   สถานการณ์เหล่านีเ้ป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างให้

เราเติบโตใกล้ชิดพระเจ้ามากย่ิงขึน้   เราจะพดูรายละเอียดเร่ืองนีใ้นภายหลงั 

ให้อธิบายสัน้ๆ วา่ ประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัของพวกเขาจะจดัเตรียมโอกาสตา่งๆ ให้เขาได้

เรียนรู้ว่าจะตอบสนองตอ่สถานการณ์เหล่านีใ้นวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ทําได้อย่างไร  ในขณะท่ี

ศกึษาพระคมัภีร์พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการตอบสนองท่ีดี  การอ่านพระคมัภีร์นัน้เป็นเพียงก้าวเล็กๆ ก้าว

หนึง่  แตส่ิ่งท่ียากก่วานัน้คือ การปฏิบตัิตามพระคําของพระเจ้าในชีวิตประจําวนั 

ยกตวัอยา่งเชน่ พระคมัภีร์สอนถึงการแสดงความกรุณาตอ่กนัและกนั  เราจะเร่ิมกระทําตามคําสอน

นีใ้นชีวิตประจําวนัได้อยา่งไร?  น่ีเป็นการท้าทายซึง่จะทําให้เราเติบโตขึน้และกลายเป็นคนท่ีอยู่บนสดุ

ของแบบฝึกหดันี ้ นัน่คือ การเป็นคนท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็น 

13. การทาํให้แบบฝึกหัด ‘รูปแบบสาํหรับการเตบิโตของคริสเตียน’ เป็นของแต่ละคน

(5 นาที) โครงการท่ี 1 จากสมดุบนัทึกโครงการ

หลงัจากพดูถึงแบบฝึกหดันี ้ ให้อภิปรายว่าทําไมผู้ เรียนแตล่ะคนจงึต้องการท่ีจะศกึษาพระคมัภีร์?  

ใช้โครงการท่ี 1 จากสมดุบนัทกึโครงการในส่วนนีข้องการอภิปรายในชัน้เรียน 

คาํถามท่ี 6.  ด้านใดของชีวติท่ีท่านต้องการจะเติบโตขึน้? 
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คาํถามท่ี 7.  ท่านอยากให้การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยท่านในด้านนีอ้ย่างไร? (จากคาํตอบใน

ข้อ 6) 

คําตอบของผู้ เรียนสําหรับคําถามเหล่านีจ้ะทําให้เราได้เห็นว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจเร่ืองคณุคา่ของ

การศกึษาพระคมัภีร์รวมถึงแรงจงูใจในการใช้เคร่ืองมือชิน้นีใ้นการดําเนินชีวิตประจําวนัของพวกเขา

อย่างไร  

14. ปัญหาต่างๆ ท่ีผู้เรียนมีเม่ือศึกษาพระคัมภีร์     (5 นาที)

ให้อภิปรายถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนเจอเม่ือศกึษาพระคมัภีร์ด้วยตนเอง  ให้ใช้กิจกรรมท่ี 5 จาก

โครงการท่ี 1 ใน  สมดุบนัทกึโครงการ เพ่ือจะได้รับการตอบสนองจากพวกเขา 

กิจกรรมท่ี 5: ปัญหาท่ีท่านพบเม่ือพยายามท่ีจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง 

หนนุใจผู้ เรียนให้สตัย์ซ่ือเม่ือทํากิจกรรมนี ้  เราต้องการให้วิชานีมี้ประโยชน์ในทางปฏิบตัิ  เพ่ือชว่ย

จดัการกบัปัญหาตา่งๆ ของพวกเขาในด้านนี ้   คริสเตียนทัง้เก่าและใหมห่ลายตอ่หลายคนต้องเผชิญกบั

ตอ่สู้ เพ่ือทําให้การศกึษาพระคมัภีร์ตรงกบัความต้องการในชีวิตพวกเขา 

หากผู้ เรียนไมส่บายใจท่ีจะให้คําตอบ  สามารถใช้คําตอบจากผู้ เรียนท่ีเคยเรียนวิชานีไ้ปแล้วได้ 

ปัญหาท่ีพบบอ่ยๆ ในการศกึษาพระคมัภีร์ 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

ฉ. 

ช. 

ซ. 

ฌ. 

ญ. 
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15. ครอบคลุมเนือ้หาพืน้ฐานในบทท่ี 1 ของคู่มือผู้เรียน     (5-10 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 4-13

ให้สรุปคร่าวๆ ถึงเนือ้หาพืน้ฐานในบทท่ี1 ของคูมื่อผู้ เรียน   ยกตวัอยา่งจากชีวิตเราเก่ียวกบัความท้า

ทายท่ีเราเจอในการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนั 

เราได้พกูถึงว่าการศกึษาพระคมัภีร์จงึเป็นสิ่งท่ีสําคญั  สอนประเด็น ข. ในหน้าท่ี 8 “การเตรียมตวั

สําหรับการศกึษาพระคมัภีร์”  ในหวัข้อย่อยท่ี 1 “เราควรจะศกึษาพระคมัภีร์เม่ือใด?”  

ในประเด็นท่ี 3 “สิ่งท่ีเราจําเป็นต้องใช้สําหรับการศกึษาพระคมัภีร์?” (หน้าท่ี 11 คูมื่อผู้ เรียน) ได้

อ้างอิงไปยงัสองเว็บไซด์ท่ีเป็นแหล่งข้อมลูฟรีสําหรับการศกึษาพระคมัภีร์   โดยเฉพาะเร่ืองฉบบัแปลของ

พระคมัภีร์ท่ีแตกตา่งกนั    เราอาจต้องการเข้าเว็บไซต์นัน้ก่อนเพ่ือดวู่าท่ีอยู่ของเว็ปถกูต้องหรือไม่ 

ให้เน้นความสําคญัของประเด็นย่อย ข. “สมดุบนัทึก”  มีประโยชน์อยา่งมากในการบนัทกึความ

เข้าใจท่ีพระเจ้าประทานให้ในขณะท่ีศกึษาพระคมัภีร์   นอกจากนัน้ผู้ เรียนยงัสามารถจดคําถามใดท่ีอาจ

เกิดขึน้ขณะท่ีศกึษาพระคมัภีร์ด้วยก็ได้   บางคนพดูถึงสมดุบนัทึกว่าเป็น “ไดอาร่ี”   ซึง่บนัทึกเส้นทาง

การศกึษาพระคมัภีร์ของพวกเขาเอาไว้    

ถ้าเวลาในคาบเรียนมีไมพ่อ  ให้หาเวลาอ่ืนเพ่ือสอนวิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พระคมัภีร์ให้กบั

ผู้ เรียนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหนึง่ในการศกึษาพระคมัภีร์ 

16. ทางเลือก   เคร่ืองหมายแสดงถึงการมีเป้าหมายประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวท่ีดี 

(5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 41-42

หากมีเวลา ให้ดเูคร่ืองหมาย 6 ประการของเปา้หมายการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัท่ีดี ซึ่งให้

รายการไว้ในหน้าท่ี 41-42 ของคูมื่อผู้ เรียน  ตลอดวิชานีเ้ราจะพดูถึงบอ่ยการตัง้เปา้หมายเพ่ือประยกุต์ใช้

กบัชีวิตสว่นตวัท่ีดีในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ในการศกึษาพระคมัภีร์อยู่บอ่ยครัง้   การแนะนําเคร่ืองหมาย 6 

ประการของเปา้หมายท่ีดีเหล่านีจ้ะทําให้เรากลบัไปอ้างอิงเคร่ืองหมายเหล่านีใ้นขณะท่ีเราสอนวิชานีไ้ด้

ตลอดเวลา  

17. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

ในการสรุปบทเรียนของวนันี ้ให้เน้นว่าพระคมัภีร์เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึง่ และการศกึษาพระคมัภีร์ก็

เชน่กนั   ทัง้สองอย่างนีต้้องถกูใช้อยา่งเหมาะสมจงึจะช่วยให้เราเติบโตและเข้าใกล้การบรรลเุปา้หมาย

ระยะยาวของเรามากย่ิงขึน้   

1 
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สําหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัในวนันี ้ ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีหน้า 5 ของคูมื่อผู้ เรียน และเขียน

เหตผุล 2 หรือ 3 ประการว่าทําไมเขาจงึต้องการศกึษาพระคมัภีร์  จากนัน้ให้ผู้ เรียนดท่ีูคําถามข้อ 6 ใน

โครงการท่ี 1 ซึง่อยูใ่น สมดุบนัทกึโครงการ และเขียน 2 หรือ 3 ด้านในชีวิตซึ่งเขาต้องการจะเติบโต  ให้

เขียนบนัทึกลงในกระดาษใส่ไว้ในพระคมัภีร์ของพวกเขา พร้อมกบัเขียนอีก 2 หรือ 3 ปัญหาท่ีพวกเขา

กําลงัเผชิญอยู่  ให้เขาเก็บกระดาษแผ่นนีไ้ว้ในพระคมัภีร์   โดยทําเป็นท่ีคัน่พระคมัภีร์เลม่ท่ีเขาใช้เข้าเฝา้

พระเจ้าส่วนตวัอยู่ 

ขณะท่ีผู้ เรียนอ่านพระคมัภีร์ในแตล่ะวนั หนนุใจให้อ่านด้านตา่งๆ ในชีวิตท่ีพวกเขาต้องการจะเติบโต 

แล้วคอยดวู่าจะมีข้อพระธรรมตอนใดท่ีสอดคล้องกบัสิง่ท่ีเขาบนัทึกไว้   ให้ผู้ เรียนจดบนัทึกสิ่งท่ีข้อพระ

ธรรมได้กลา่วว่าเพ่ือจะช่วยให้พวกเขาเติบโต    เราจะสอนเร่ืองนีใ้นรายละเอียดท่ีมากขึน้ในบทเรียน

ถดัไป 

ให้เน้นว่าเหตผุลหลกัสําหรับการอ่านพระคมัภีร์ก็เพ่ือท่ีจะเรียนรู้วิธีการค้นพบคําตอบตา่งๆ สําหรับ

คําถามท่ีเรามี  และยงัเป็นการค้นหาความเข้าใจในเร่ืองวิธีการท่ีเราสามารถใช้เพ่ือตอบสนองตอ่

สถานการณ์ชีวิตในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราตอบสนองด้วย 

18. การบ้าน

1. อธิบายโครงการท่ี 2 ใน สมดุบนัทึกโครงการ “สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเรา”

2. ให้คะแนนโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการ ตอนช่วงท้ายของชัน้เรียน

3. ให้แจกคูมื่อผู้ เรียน หากเรายงัไมไ่ด้แจกให้ 

4. ให้ผู้ เรียนอา่นบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเตรียมตวัสําหรับการเรียนในคาบเรียนตอ่ไป

19. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

1 
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บทเรียนที่ 2  

นําสิ่งท่ีได้จากการศกึษาพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

สว่นท่ีสําคญัท่ีสดุของการศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัก็คือ การนําคําสอนตา่งๆ จากข้อพระคมัภีร์ท่ี 

เรียนมาปฏิบตัิ (ลงมือทํา) ในชีวิตของเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก: มาระโก 4:24 (ฉบับ ERV-TH)

“คิดให้ดีๆในสิ่งท่ีคณุได้ฟัง ย่ิงทําอย่างนีม้ากเท่าไร ก็จะย่ิงเข้าใจมากขึน้เท่านัน้ และจะได้มากกว่า

นัน้เสียด้วยซํา้” 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีต้้องใช้ควบคูก่บับทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียน รวมทัง้โครงการท่ี 2 “สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของ

เรา” ท่ีอยูใ่นสมดุบนัทึกโครงการด้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-5 นาที)

ก.  ย้อนกลับไปท่ีตัวอย่างเร่ืองวิธีการทาํสเตก็”     (1 นาที)

เปรียบเทียบวิชานีเ้ก่ียวกบัการเรียนรู้วิธีทําสเต็ก (คาบเรียนแรก)  

หรือใช้อาหารท่ีเป็นวตัถดุิบท่ีตา่งออกไปในการส่ือความหมายเดียวกนันี ้เชน่ ข้าวสารถ้วยหนึง่ท่ี ยงั

ไมห่งุ  หรือ เคร่ืองปรุงตา่งๆ และส่วนผสมท่ีจะทําส้มตํา ท่ียงัไมตํ่า 

ข.  ข้อพระธรรมท่ีเป็นประโยชน์     (2-4 นาที) 

ให้ผู้ เรียนหนึง่หรือสองคนแบง่ปันว่าเม่ือเขาใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าพระคมัภีร์ข้อใดท่ีช่วยเขาเม่ือ

เร็วๆ นี ้ ครูเองก็ควรจะแบง่ปันพระคําล่าสดุท่ีเราได้อ่านในระหว่างการใช้เวลากบัพระเจ้าด้วยเชน่กนั  

และแบง่ปันว่าพระคํานัน้ชว่ยเราอย่างไรบ้าง 

หากเราใช้สมดุบนัทึกเฝา้เด่ียว   ให้สอนวิธีจดบนัทึกสิ่งท่ีพระเจ้าสอนเราในขณะท่ีศกึษาพระคมัภีร์

แก่ผู้ เรียน 
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ค.  สถานการณ์ท่ีตงึเครียด     (2-4 นาที) 

อธิบายแก่ผู้ เรียนว่าวนันีเ้ราจะพดูคยุเก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีตงึเครียด   รวมถึงการพดูคยุเร่ือง

งานท่ีผู้ เรียนได้ทําในโครงการท่ี 2 ของ สมดุบนัทึกโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความตงึเครียด  ให้ใช้ยาง

ยืดเส้นหนึ่ง  ใช้มือทัง้สองข้างของเราดงึมนัออก  จากนัน้อธิบายว่าความตงึเครียดนัน้สามารถสง่ผล

กระทบตอ่เราเหมือนกบัยางเส้นนีท่ี้ถกูยืดออกมาจนตงึ  พระวจนะพระเจ้าสามารถช่วยเราในการผ่อน

คลายความตงึเครียดนีไ้ด้  คราวนีใ้ห้ครูผ่อนมือทัง้สองท่ีเหยียดตงึนัน้เข้าหากนั เพ่ือผ่อนคลายความตงึ

ของยางยืดนัน้ 

5. นําเสนอประเดน็ ก: สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภีร์ 

(5-15นาที)  คูมื่อผู้ เรียน หน้า 14-19

ให้เน้นยํา้ตัง้แตช่่วงเร่ิมต้นของบทเรียนนีถึ้งความตัง้ใจของเราท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเห็นถึงวิธีการท่ีพวก

เขาจะสามารถนําการศกึษาพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต   การศกึษาพระคมัภีร์

จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของพวกเขาในวนันีไ้มใ่ช่ในอีก 5 ปีข้างหน้า   เปา้หมายท่ีเราตัง้ไว้นัน้ต้องเป็นสิ่ง

ท่ีสามารถประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัได้    

เราไมไ่ด้ทําการศกึษาพระคมัภีร์เพียงเพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีดีเทา่นัน้   การศกึษาพระคมัภีร์ต้องเตรียม

เราสู่การปฏิบตัไิด้      เราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปยงัจิตใจของเราและกลา่วว่า  
“เราต้องการเช่ือฟังพระเจ้า!  เราต้องการใช้ความจริงจากพระเจ้ากบัชีวิตของเราวนันี!้”  

หากการศกึษาพระคมัภีร์จะเป็นสิ่งท่ีตรงกบัปัญหาของเรา  เราต้องเข้าใจกระบวนการสามขัน้ตอน

ง่ายๆ นี ้     สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์นีต้ัง้อยู่บนรากฐานแหง่พระวจนะซึง่จะสะท้อน

ออกมาในทกุวิธีการของการศกึษาพระคมัภีร์   เราจะได้เรียนกนัในวนันี ้

เน่ืองจาก สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์นัน้มีความสําคญัตอ่วิชานีท้ัง้หมด  เราอาจ

ต้องเขียน สามขัน้ตอนนีบ้นกระดาษโปสเตอร์แล้วนํามาติดไว้ในชัน้เรียนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการ

สอนในวนันี ้    

ให้ดท่ีูหน้า 14-19 ของคูมื่อผู้ เรียนสําหรับข้อมลูเร่ืองสามขัน้ตอนนี ้  ทัง้สามขัน้ตอนเป็นหลกัการ

พืน้ฐานของปรัชญาการศกึษาของเราด้วย  ให้ดท่ีูบทความเร่ือง “กระบวนการการเรียนการสอน” ใน

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผู้สอนหลกัสูตรการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 
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ให้พดูถึงสามขัน้ตอนนีท้ัง้หมดก่อนแล้วจงึกลบัมายกตวัอย่างพระคมัภีร์  เรายงัไมจํ่าเป็นต้องพดูถึง

รายละเอียดของแตล่ะโครงการท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนสําหรับแตล่ะขัน้ตอนของการศกึษาพระคมัภีร์  แต่

อย่างน้อยควรพดูถึงสกัหนึง่หรือสองโครงการคร่าวๆ  เพ่ือแสดงว่าโครงการเหล่านีส้ามารถช่วยผู้ เรียนทํา

ขัน้ตอนเหล่านีไ้ด้ 

สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภีร์ 

1. รับความจริง (พระคมัภีร์บอกอะไร?) สํารวจ

2. รับความหมาย (พระคมัภีร์หมายความว่าอะไร?) ตีความ

3. ประยุกต์ใช้กับชีวิต  (เราจะใช้พระคมัภีร์ข้อนีใ้นชีวิตประจําวนัอย่างไร)

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั

หน้า 14 คูมื่อผู้ เรียน 

6. นําเสนอข้อพระคัมภีร์ตัวอย่างเพ่ือใช้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยสามขัน้ตอนนี ้   (5-10 นาที)

น่ีคือข้อพระคมัภีร์ท่ีใช้ยกตวัอยา่ง  (หรืออาจใช้พระคําตอนอ่ืนท่ีจะเช่ือมโยงได้ดีกว่า) 

ยากอบ 1:2 (TNCV) 

พ่ีน้องทัง้หลาย เม่ือใดท่ีทา่นเผชิญความทกุข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีจริงๆ 

ยากอบ 1:2 KJV 

พ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือทา่นทัง้หลายตกอยู่ในการทดลองตา่งๆ ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองนา่ยินดี  

ขัน้ตอนท่ี 1. รับความจริง (พระคมัภีร์บอกอะไร?) สํารวจ 

ความจริงท่ีอยู่ในข้อพระธรรมนัน้แสนจะเรียบง่าย  นัน่คือ พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นสขุเม่ือเรา

เจอการทดสอบทกุอย่าง 

เราสามารถท่ีจะเจาะลึกลงไปในความจริงจากพระธรรมตอนนี ้ แตค่วามจริงนีค้อ่นข้างชดัเจนมาก

แล้ว  ข้อพระธรรมนีบ้อกถึงส่ิงท่ีควรทาํ นัน่คือ เป็นสขุ  เม่ือเรากําลงัเผชิญกบัการทดสอบทัง้หลาย  แต่

พระธรรมข้อนีไ้มไ่ด้บอกวา่เราจะทาํได้อย่างไร  เราจําเป็นต้องมองหาท่ีข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ ด้วยเพ่ือท่ีจะ

ได้รับความเข้าใจท่ีกระจ่างมากขึน้ถึงวิธีการท่ีจะเป็นสขุเม่ือกําลงัเผชิญกบัการทดสอบและปัญหาตา่งๆ 
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ขัน้ตอนท่ี 2. รับความหมาย (พระคมัภีร์หมายความวา่อะไร?) ตีความ 

เราจะเช่ือมโยงความจริงนีก้บัชีวิตของเราได้อย่างไร?   ขัน้ตอนนีจ้ะยากกว่าขัน้ตอนแรกอยูม่าก   

การทดสอบอะไรท่ีเรากําลงัเผชิญอยูใ่นวนันี?้  หรือเม่ือวานนี?้     พระคมัภีร์ข้อนีก้ลา่วว่า “การทดสอบ

ทกุอย่าง”   ในชว่งไมก่ี่วนัหรือไมก่ี่สปัดาห์ท่ีผา่นมามีการทดสอบแบบใดบ้างท่ีเราเผชิญอยู?่  อาจต้องใช้

เวลามากกว่า 1 หรือ 2 นาทีในการแยกปัญหาท่ีเจอ 

พระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูถึงการเป็นสขุ   เราจะแสดงออกถึงความสขุได้อย่างไร?   เป็นเร่ืองยากหรือง่ายแค่

ไหนสําหรับเราท่ีจะ “เป็นสขุเม่ือเราต้องเจอการทดสอบทกุอย่าง?”   

ขัน้ตอนท่ี 3.  ประยุกต์ใช้กับชีวิต  (เราจะใช้พระคมัภีร์ข้อนีใ้นชีวิตประจําวนัอยา่งไร) 

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั   

ขัน้ตอนแรกท่ีจําเป็นก็คือการเช่ือมโยงข้อพระคมัภีร์นีก้บัการนําไปปฏิบตัิในชีวิตประจําวนัของเรา   

จดุประสงค์ทัง้หมดของการศกึษาข้อพระธรรมก็เพ่ือท่ีจะใช้ความจริงจากพระคมัภีร์ในกิจวตัรประจําวนั

ของเรา    หากเราจะประยกุต์ใช้ข้อพระธรรมนีเ้ราจําเป็นต้องออกไป และ “เป็นสขุ” เม่ือเราเจอกบัการ

ทดสอบในครัง้หน้า   พระคมัภีร์ไมไ่ด้บอกว่า “จงเป็นสขุหลงัจากท่ีถกูทดสอบ”  แตบ่อกว่าให้เป็นสขุ เมื่อ

เราได้รับการทดสอบ  นัน่คือในระหวา่งทางของการทดสอบนัน่เองท่ีเราควรจะ “เป็นสขุ” 

อาจต้องใช้เวลาหลายสปัดาห์หรือหลายเดือนก่อนท่ีเราจะสามารถประยกุต์ใช้ความจริงจาก 

พระคมัภีร์ข้อนีใ้นการดําเนินชีวิตประจําวนัของเราอย่างสม่ําเสมอ     ขัน้ตอนนีแ้ตกตา่งจากขัน้ตอนแรก

ชดัเจนมาก    ขัน้ตอนแรกเราแคม่องเพียงนาทีหรือสองนาทีก็ได้ “รับรู้ความจริง” จากพระคมัภีร์ข้อนัน้ 

หนนุใจผู้ เรียนให้จดบนัทึกประสบการณ์ท่ีพวกเขาพยายามจะนําข้อพระคมัภีร์นีม้าปฏิบตัใิน

ชีวิตประจําวนั   แม้บางครัง้จะล้มเหลวก็ตาม  ให้พวกเขาบนัทกึสิ่งท่ีเกิดขึน้   ย่ิงพวกเขาเข้าใจมากขึน้

เทา่ไหร่มนัก็จะย่ิงง่ายในการประยกุต์ใช้ในครัง้หน้ามากขนึเทา่นัน้ 

แตใ่ห้นําผู้ เรียนกลบัมาท่ีข้อพระธรรมหลกัสําหรับบทเรียนในวนันีด้้วย คือ มาระโก 4:24 (ฉบบั ERV-

TH)  “คิดให้ดีๆในสิ่งท่ีคณุได้ฟัง ย่ิงทําอยา่งนีม้ากเท่าไร ก็จะย่ิงเข้าใจมากขึน้เท่านัน้ และจะได้  

มากกว่านัน้เสียด้วยซํา้” 

พดูถึงโทมสั เอดสินั ต้องค้นคว้านบัพนัครัง้แตห่ลอดไฟยงัใช้ไมไ่ด้ผล  เขาต้องทดลองกว่า 2,000 วิธี

ก่อนท่ีเขาจะประสบความสําเร็จในการค้นพบวิธีท่ีทําให้หลอดไฟทํางานได้!  หวงัวา่เราจะไมต้่องใช้

เวลานานขนาดนัน้ในการเรียนรู้วิธีท่ีจะนําความจริงจากพระเจ้ามาปฏิบตัใินชีวิตของเราได้อย่างประสบ

ความสําเร็จ!   
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7. ข้อแนะนําเพิ่มเตมิในการนําเสนอ “สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภีร์”

ก. การอ่านพระคมัภีร์โดยปกติเป็นเพียงขัน้ตอนแรกเท่านัน้  นัน่คือการได้รับข้อมลู

ข. ยงัมีวิธีการศกึษาพระคมัภีร์ท่ีแตกตา่งกนัอีกมากมาย ซึง่จะชว่ยเราในการทําสามขัน้ตอนนีใ้ห้สําเร็จ

ค. เน้นยํา้ความสําคญัของการไปไกลกวา่ขัน้ตอนแรก  มาระโก 4:24 (ฉบบั ERV-TH)  “คิดให้ดีๆใน สิ่ง

ท่ีคณุได้ฟัง ย่ิงทําอย่างนีม้ากเทา่ไร ก็จะย่ิงเข้าใจมากขึน้เท่านัน้ และจะได้ มากกวา่นัน้เสียด้วยซํา้” 

กญุแจสําคญัท่ีจะทําให้เราได้รับความเข้าใจความจริงจากพระคมัภีรนีไ้ด้ลึกซึง้ย่ิงขึน้  นัน่คือ ย่ิงเรา

กระทําตามมากเทา่ไหร่  เราก็จะเข้าใจในสิ่งท่ีพระองค์บอกเรามากขึน้เท่านัน้    

ให้กลบัมาพดูถึงสามขัน้ตอนพืน้ฐานนีใ้นแตล่ะบทเรียนของวิชานีอ้ยู่เสมอ 

8. อภปิรายประเด็น ข: วิธีการศึกษาพระคัมภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’

(15-20 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้า 19-20

เตือนผู้ เรียนให้คิดถึงหลกัความจริงจากพระคมัภีร์สําหรับบทเรียนนี ้ อีกวิธีหนึง่ในการทําให้

การศกึษาพระคมัภีร์ตรงกบัปัญหาของเราก็คือ การเร่ิมต้นด้วยการมองท่ีชีวิตของเราก่อนท่ีเราจะเร่ิม

ศกึษาพระคมัภีร์  วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปลียนเป็นชีวิตใหม’่ ในหน้าท่ี 20 ในคูมื่อผู้ เรียน

นัน้ได้พดูถึงตวัอย่างง่ายๆ ท่ีผู้ เรียนจะทําสิ่งนีไ้ด้  

ขัน้ตอนแรก ให้ผู้ เรียนมองดท่ีูด้านตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัซึ่งพวกเขากําลงัเผชิญกบัปัญหาหรือการ

ท้าทายท่ีใหญ่    จากนัน้ให้ไปศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือมองหาความช่วยเหลือจากพระวจนะของพระเจ้า  แล้ว

ให้โอบรับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการศกึษาพระคมัภีร์และนํามาปฏิบตั ิ ซึง่ก็คือการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั

ของเขานัน่เอง 

ก. สํารวจวิธีการนีท้ัง้หมดอยา่งคร่าวๆ ก่อน  รูปแบบสําหรับวิธีการนีอ้ยูใ่นหน้าท่ี 29 ของคูมื่อครู และ

หน้าท่ี 20 ของคูมื่อผู้ เรียน 

ข. หลงัจากนัน้ยกตวัอยา่งจากชีวิตของครู   พดูถึงขัน้ตอนตอ่ไปของแบบฝึกหดัและอธิบาย วิธีท่ีเราได้

ทําในแตล่ะขัน้
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ค. ขัน้ตอนท่ี 1: “บนัทกึสถานการณ์ท่ีตงึเครียด” ให้ผู้ เรียนแบง่ปันสถานการณ์ท่ีตงึเครียดบางอยา่งท่ี

พวกเขาได้เผชิญลา่สดุนี ้ อาจใช้ตวัอยา่งจากโครงการท่ี 2 ใน สมดุบนัทึกโครงการก็ได้ทางเลือก:  

ให้ผู้ เรียนสองคนมาแสดงละครสัน้เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดความขดัแย้ง หลงัจากท่ีแสดงละคร

แล้วให้ผู้ เรียนอภิปรายวา่สิ่งท่ีเห็นในละครเป็นตวัอยา่งสําหรับวิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิต

เก่าเปลียนเป็นชีวิตใหม’่ อยา่งไรบ้าง 

ง. ขัน้ตอนท่ี 2 ของวิธีการนี ้เป็นคําถามท่ีเราใช้เพ่ือเป็นแนวทางความคิดของเรา    มีคําตอบของ

ขัน้ตอนท่ี 2 ในขัน้ตอนท่ี 3-6 

จ. ขัน้ตอนท่ี 3  ให้ผู้ เรียนบอกด้านหนึง่ของชีวิตท่ีพวกเขาต้องการจะเตบิโต  ให้กลบัไปดท่ีูขัน้ตอนท่ี 1 

และ 2 พระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8 เป็นตวัอยา่งท่ีพดูถึงด้านตา่งๆ ท่ีเรา จําเป็นต้องเติบโต  แตย่งัมีข้อ

พระธรรมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมอีกหลายตอนในพระคมัภีร์ด้วย 

ด้านท่ีผู้ เรียนต้องการจะเตบิโตอาจไมไ่ด้เป็นปัญหาท่ีถกูพดูถึงในขัน้ตอนแรก “รับความจริง” 

ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าผู้ เรียนกล่าววา่ “เรามีปัญหาเก่ียวกบัความโกรธ” จดุออ่นท่ีทํา ให้เกิดความโกรธ

คืออะไร?  ในขัน้ตอนท่ี 3 นี ้“การประยกุต์ใช้ในชีวิต” จะต้องมีมากกว่าแคพ่ดูวา่ “เราต้องหยดุท่ีจะ

โกรธ” ท่ีจริงอาจมีจดุออ่นหลายๆ อยา่งในชีวิตของผู้ เรียนเองถ้าผู้ เรียนจดัการจดุอ่อนเหล่านีก่้อน

ความโกรธจะไมเ่ป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของเขาอีก   

ฉ.  ขัน้ตอนท่ี 4  “เช่ือมโยงเร่ืองนีก้บัการศกึษาพระคมัภีร์ของเรา”  ขัน้ตอนนีวิ้ธีทํามากกว่าหนึง่วิธีเม่ือ

ผู้ เรียนได้ค้นพบจดุออ่นท่ีต้องการจะเตบิโต  ให้พวกเขาสํารวจในพระคมัภีร์ เพ่ือค้นหาข้อพระคมัภีร์

ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้อยา่งเจาะจง ยกตวัอย่างเชน่ การรักคนท่ีทําให้เราเจ็บ การแสดงความเมตตา 

การให้อภยัคนอ่ืนๆ เป็นต้น 

หนงัสือเร่ือง  “God’s Promises for Men” หรือ “God’s Promises for Women” โดยเจ.ซี. 

คนัทรีแมน (เนลสนั พบัลิชชิง)  มีข้อพระธรรมท่ีพดูถึงสถานการณ์ท่ีเราอาจกําลงัเผชิญอยา่ง

เฉพาะเจาะจง 

อีกหนึง่วิธีในการศกึษาพระคมัภีร์ก็คือ ในขณะท่ีกําลงัอา่นพระคมัภีร์ประจําวนั ให้จดบนัทกึข้อ

พระคมัภีร์ท่ีตรงกบัปัญหาตา่งๆ ลงในสมดุเลม่หนึง่ เชน่ หากผู้ เรียนกําลงัอา่นพระธรรมลกูา และ

วนันีม้าอา่นบทท่ี 6  มีอะไรท่ีตรงกบัจดุออ่นท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงหรือบนัทึกความเข้าใจใหม่ๆ  ท่ี

ได้รับในขณะท่ีร่วมประชมุในคริสตจกัรและฟังคําเทศนาก็ได้  
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ฉ. ขัน้ตอนท่ี 5 เก่ียวข้องกบัการตัง้เปา้หมาย คือ เปา้หมายการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัเปา้หมาย

เหลา่นีจ้ะต้องชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นลงมือนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการศกึษาพระคมัภีร์มาปฏิบตัิ  การ

ตัง้เปา้หมายนบัเป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากผู้ เรียนไมไ่ด้ทําสิ่งนีม้ากเทา่ไหร่ 

ในหน้าสดุท้ายของคูมื่อผู้ เรียนนัน้มีแนวทางหกประการสําหรับการตัง้เปา้หมายเร่ืองการ

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั  หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้แนวทางเหล่านีใ้นการเขียนเปา้หมายและในการ

ประเมินผลความก้าวหน้าด้วยในขัน้ตอนท่ี 6 

ซ. ขัน้ตอนท่ี 6 เม่ือทําการประเมินผลเปา้หมายขอให้กลบัไปถามคําถามในขัน้ตอนท่ี 2 อีกครัง้เพ่ือใช้

ชว่ยในการประเมินผล   สิ่งแรกท่ีผู้ เรียนต้องประเมินก็คือเราสามารถทําตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้หรือไม?่  

สิ่งนีไ้ด้ชว่ยให้เราเตบิโตในด้านท่ีเลือกไว้สําหรับการทําโครงการนีอ้ยา่งไร?  ปัญหาท่ีเราได้เจอคือ?  

ก้าวตอ่ไปคือ?  

วิธีการศึกษาพระคัมภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’ 

1. บนัทกึสถานการณ์ท่ีตงึเครียด

— สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีทําให้เราเครียด ท้อแท้ใจ โกรธ หงุดหงิด ท้อถอย หรือรู้สกึ

กดดนัได้ง่าย

2. ถามคําถามนีก้บัพระเจ้า

—“พระเจ้า อะไรคือสิ่งท่ีพระองค์ต้องการท่ีจะสอนให้ข้าพระองค์ทาํในวันนี?้”

3. ค้นหาด้านใดด้านหนึง่ในชีวิตท่ีเราต้องการจะเตบิโตขึน้

— ใช้พระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8  เพ่ือระบดุ้านตา่งๆ ในชีวิตท่ีเราต้องการจะเติบโตขึน้

4. เช่ือมโยงเร่ืองนีก้บัการศึกษาพระคัมภีร์ของเรา

— พระคมัภีร์พดูถึงบางด้านท่ีเราต้องการจะเติบโตขึน้ในชีวิตวา่อยา่งไร?

5. บนัทกึสิ่งท่ีเราสามารถทําให้สําเร็จในวนันี ้

— กําหนดเปา้หมาย

— เลือก 1 เปา้หมาย และทําในวนันี ้

6. ประเมินผล

— ในวนัเดียวกนัหรือวนัถดัไป  ให้ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือเราพยายามท่ีจะทําตาม

เปา้หมายท่ีเรากําหนดไว้ให้สําเร็จ

คูมื่อผู้ เรียน, หน้าท่ี 20 
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ครูคนหนึง่แจ้งว่า “วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่ นีเ้กิดผล

อย่างมากตอ่ชัน้เรียนของเรา   เราใช้ ‘การพดูคยุท่ีไมเ่สริมสร้างและการทําให้ลิน้เช่ือง’  มาเป็น

สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเรา    และใช้ เอเฟซสั 4:29, ยากอบ 3:9, สภุาษิต 26:18-19 และลกูา  

6:45 เพ่ือประกอบการศกึษาพระคมัภีร์” 

วิธีการศกึษาเดียวกนันีห้รือวิธีการท่ีคล้ายกนัได้ถกูใช้ในวิชาตา่งๆ ของการศึกษาในกลุ่มสําหรับ 

คริสเตียนใหม่  

- การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  บทเรียนท่ี 3 

- แนวทางปฎิบตัิของคริสเตียน บทเรียนท่ี 2 

- เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน? บทเรียนท่ี 8 และ 9 (การสงสยั) 

- ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน  บทเรียนท่ี 2 

9. อภปิรายโครงการท่ี 2 “สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเรา”     (10-20 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันตวัอย่างส่วนตวัจากโครงการท่ี 2 “สถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเรา” ใน สมดุบนัทึก

โครงการ   ใช้หนึง่หรือสองตวัอย่างตลอดขัน้ตอนการศกึษาพระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ใน วิธีการศกึษาพระคมัภีร์

แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่ 

อาจต้องยกตวัอยา่งหนึ่งการทําสิ่งนีจ้ากชีวิตของผู้สอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นว่าครูเองก็กําลงัใช้

การศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือช่วยในการดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างไร 

ให้เน้นความสําคญัของการตัง้เปา้หมายท่ีเรียบง่าย 

10. การประยุกต์ใช้กับชีวติส่วนตัว

การประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัสําหรับวนันีจ้ะเป็นการใช้ วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่า

เปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่  ให้ดโูครงการท่ี 4 ใน สมดุบนัทึกโครงการ 
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11. การบ้าน

ก.   อธิบายโครงการท่ี 4 ใน สมดุบนัทึกโครงการ “วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็น

ชีวิตใหม’่”  

ข.    อธิบาย โครงการท่ี 3 ใน  สมดุบนัทกึโครงการ “สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์” แบบ

ยอ่ยๆ 

ค.    ให้คะแนนโครงการท่ี 2 ใน  สมดุบนัทกึโครงการ ในช่วงท้ายของชัน้เรียน นอกเสียจากวา่ผู้ เรียน

ต้องการจะใช้ในการทําโครงการท่ี 4 

ง.    ให้แบบทดสอบย่อยเก่ียวกบัมาระโก 4:24 ในช่วงท้ายของชัน้เรียน 

12. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

2
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บทเรียนที่ 3  

การท่องจําพระคมัภีร์ 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การท่องจําข้อพระคมัภีร์ทําให้การนําคําสอนจากข้อพระธรรมมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของเรา

ได้ง่ายย่ิงขึน้  

2. ข้อพระธรรมหลัก: ยากอบ 1:25   (TNCV)

สว่นผู้ ท่ีพินิจดบูทบญัญัติอนัสมบรูณ์ซึง่ให้เสรีภาพและทําสิ่งนีต้อ่ไปโดยไมลื่มสิ่งท่ีเขาได้ยินแต่

ปฏิบตัิตาม เขาก็จะได้รับพรในสิ่งท่ีตนทํา 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 3 รวมถึงหน้าท่ี 29-35 ของบทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียนนัน้จะถกูใช้ควบคูไ่ปกบับทเรียนนี ้โครงการท่ี 

4 “วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่” ในสมดุบนัทึก โครงการจะถกูนํามาใช้ด้วย 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

ก.  ให้แบ่งปันพระคัมภีร์ข้อท่ีเราชอบ     (5 นาที)

เน่ืองจากวนันีเ้ราจะพดูเร่ืองการท่องจําพระคมัภีร์    อาจจะต้องขอให้ผู้ เรียนหลายๆ คนช่วยแบง่ปัน

ข้อพระคมัภีร์ข้อโปรดของพวกเขาในชัน้เรียน   ให้ผู้ เรียนอธิบายย่อๆ วา่ทําไมพระคมัภีร์ข้อนัน้จงึมี

ความหมายอย่างย่ิงตอ่พวกเขา 

ข. ให้ดูความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทาํโครงการท่ี 4    (5-10 นาที) 

ให้ใช้เวลาสกั 5-10 นาทีชว่งเร่ิมต้นชัน้เรียนในการอภิปรายงานของผู้ เรียนในโครงการท่ี 4  

“วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่”  ในสมดุบนัทึกโครงการเพ่ือเป็นการช่วย

ทบทวนเนือ้หาในคาบเรียนท่ีแล้วและเป็นโอกาสดีท่ีจะแสดงวา่การท่องจําข้อพระคมัภีร์นัน้สามารถชว่ย

เราเม่ือเกิดปัญหาอีกด้วย    ซึ่งเป็นส่วนสําคญัของเรียนการสอนบทนี ้
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5. อภปิรายประเด็น ก: การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า     (10-15 นาที) คูมื่อผู้ เรียน  หน้า 21-23

ให้เร่ิมต้นส่วนนีด้้วยการอภิปรายเร่ืองการใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าหมายความว่าอะไร  และผู้ เรียน

จะทําให้การเข้าเฝา้พระเจ้านัน้เป็นส่วนสําคญัในชีวิตคริสเตียนปได้อย่างไร  

ใช้คําถามตอ่ไปนีเ้พ่ือวดัดวู่า ผู้ เรียนของเรามีความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้ามาก

น้อยแคไ่หน  (ไมจํ่าเป็นต้องถามทกุข้อ) 

ก. การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าคืออะไร? 

ข. เราใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าบอ่ยแคไ่หน? 

ค. เราใช้เวลาเฉล่ียมากน้อยเทา่ไหร่ในการอธิษฐานและการอ่านพระคมัภีร์เม่ือเข้าเฝา้

พระเจ้า? 

ง. เราเป็นคริสเตียนนานเทา่ไหร่ก่อนท่ีเราจะเร่ิมใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้า?   

จ. เราพบปัญหาอะไรในการพฒันาการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าเป็นประจํา? 

ฉ. การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าชว่ยเราอย่างไรบ้าง? 

บนพืน้ฐานของการตอบสนองของผู้ เรียนตอ่คําถามเหล่านี ้ให้เราพิจารณาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่

เพ่ือจะพดูให้ครอบคลมุเนือ้หาในบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียน   เน้นว่าผู้ เรียนจะได้ประโยชน์จากการใช้เวลา

สว่นตวักบัพระเจ้ามากขึน้หากนําพระคมัภีร์ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัด้วย 

นอกจากนัน้ให้พดูถึงประโยชน์ของการจดบนัทึกในขณะท่ีใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าด้วย (ครอบคลมุ

ในประเด็น ก.-2-ข คือ “อา่นพระคมัภีร์และจดบนัทึก” ในคูมื่อผู้ เรียน หน้าท่ี 21-22) 

6. อภปิรายประเด็น ข: การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่มและการเข้าเฝ้าพระเจ้ากับครอบครัว

(5 นาที) คูมื่อผู้ เรียน หน้า  23 -25

เน้นความสําคญัของการมีส่วนร่วมในกลุม่ศกึษาพระคมัภีร์  ไมว่่าจะผ่านทางคริสตจกัรท้องถ่ินหรือ

ในกลุม่เพ่ือน   หนนุใจผู้ เรียนให้หาเวลาท่ีจะเข้าเฝา้พระเจ้าทัง้ครอบครัวเป็นประจํา   

หนนุใจผู้ เรียนให้ท่องจําพระคมัภีร์ทกุครัง้ท่ีใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้า   หวัข้อถดัไปของบทเรียนใน

วนันีจ้ะพดูถึงการท่องจําพระคมัภีร์ 
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7. อภปิรายประเด็น ข-2: ทาํไมเราควรจะท่องจาํพระคัมภีร์?    (5 นาที) คูมื่อผู้ เรียน หน้า 30

เร่ิมต้นส่วนนีด้้วยการให้ผู้ เรียนอภิปรายคําถามเหล่านี:้ “ทําไมเราควรจะทอ่งจําพระคมัภีร์?”  ให้

ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบของเขาก่อน  จากนัน้ครูคอ่ยแสดงความคิดเห็นของเรา   

ชีใ้ห้เห็นว่าการท่องจําพระคมัภีร์จะชว่ยพวกเขาในการเปล่ียนแปลงท่าทีและความคิดอย่างไรบ้าง  

หนนุใจผู้ เรียนให้ท่องจําข้อพระคมัภีร์ทัง้ก่อนท่ีจะเข้านอนและเป็นสิ่งแรกหลงัจากต่ืนนอนในตอนเช้า  

หลายครัง้คริสเตียนใหมมี่ประวตัด้ิานเร่ืองการใช้ยาเสพติดทําให้มีปัญหาเก่ียวกบัความคิดจิตใจ

ฟุ้งซา่นเน่ืองจากยาท่ีใช้    พวกเขาเหล่านีพ้บว่าการท่องจําพระคมัภีร์ช่วยรักษาและรือ้ฟืน้ความคิดจิตใจ

ของพวกเขาให้กลบัคืนมาใหม่ได้  

8. อภปิรายประเด็น ข. เร่ืองวิธีการท่องจาํพระคัมภีร์     (10-15 นาที)  คูมื่อผู้ เรียน, หน้า 30-32

พดูถึงวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการท่องจําข้อพระคมัภีร์  เนือ้หาอยูใ่นหน้าท่ี 30-32  ในคูมื่อผู้ เรียน 

ให้ใช้เวลาส่วนใหญ่พดูถึงวิธีการท่ีอยู่ในหน้าท่ี 31 ของคูมื่อผู้ เรียน: “ค.  ท่องจําพระคมัภีร์เป็นท่อนๆ 

ทอ่นละ 3 - 4 คํา”  

ให้ท่องจําพระธรรม 2 โครินธ์ 8:11 ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม ในชัน้เรียนโดยใช้วิธี ค. นี ้ 

ข้อพระคมัภีร์นีอ้ยูใ่นหน้าท่ี 31 ของคูมื่อผู้ เรียน    

แจกแผน่กระดาษเปล่าให้ผู้ เรียนเพ่ือให้ใช้ในการท่องจําข้อพระธรรมนีใ้นชัน้เรียน  

ให้ผู้ เรียนอา่นส่วนแรกของข้อนีร่้วมกนัก่อน  หลงัจากนัน้ให้จดลงในกระดาษ  แล้วให้เพิ่มสว่นถดัไป

โดยอ่านออกเสียงก่อน   หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนปีดส่วนท่ีพวกเขาได้เขียนในกระดาษ  คราวนีใ้ห้ผู้ เรียน

เขียนทัง้หมดท่ีพวกเขาท่องจําอีกครัง้ 

1. ให้ผู้ เรียนทกุคนทํากิจกรรมนีด้้วยกนั

2. ถ้าผู้ เรียนท่องจําไมไ่ด้  ให้พดูซํา้ไปซํา้มาจนทกุคนท่องจําได้

พยายามท่องจําข้อพระคมัภีร์ให้ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการท่องจําข้อพระคมัภีร์ไมไ่ด้ใช้

เวลานาน  
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9. ทบทวนส่ิงท่ีเราท่องจาํ

ให้เน้นความสําคญัของการท่องจําพระคมัภีร์ซํา้ๆ หลายๆ ครัง้ในแตล่ะวนั  ติดตอ่กนัเป็นเวลาหลาย

วนั   หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้วิธีนีใ้นการท่องจําข้อพระคมัภีร์ท่ีได้เรียนในวิชาอ่ืนๆ ด้วย  หนนุใจให้เร่ิมท่องจํา

ข้อพระคมัภีร์ทนัทีท่ีได้รับมอบหมายงาน 

10. อภปิรายข้อพระธรรมหลักของวันนีอ้ย่างละเอียด     (5-10 นาที)

ยากอบ 1:25   (TNCV)

ส่วนผู้ท่ีพนิิจดูบทบัญญัติอันสมบูรณ์ซึ่งให้เสรีภาพและทาํส่ิงนีต่้อไปโดยไม่ลืมส่ิงท่ีเขา

ได้ยินแต่ปฏิบัติตาม เขาก็จะได้รับพรในส่ิงท่ีตนทาํ

ก.   พระสญัญาจากพระธรรมข้อนีต้ัง้อยู่บนเง่ือนไขท่ีว่า บคุคลผู้ ท่ี   “ไมลื่มพระบญัญตั”ิ วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ี

จะ “ไมลื่มพระบญัญตั”ิ ก็คือ การท่องจํา 

ข.   พระสญัญานีย้งัตัง้อยู่บนเง่ือนไขท่ีว่า บคุคลผู้ซึง่ “พิจารณาดบูทบญัญัตอินัสมบรูณ์”   วิธีท่ีดีท่ีสดุ

ท่ีจะท่องจําข้อพระคมัภีร์ก็คือ การ “พิจารณาด”ู ท่ีข้อพระคมัภีร์นัน้ซํา้แล้วซํา้เล่าและคอยเฝา้

ทบทวน  นอกจากนัน้ให้คอยพิจารณาถึงวิถีทางตา่งๆ ท่ีข้อพระธรรมนัน้จะเก่ียวข้องกบัชีวิตของ

เราได้อยา่งไรด้วย  

ค.   พระสญัญาจากพระธรรมข้อนีคื้อ การท่ีเรา “จะเป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิตามสิ่งท่ีบทบญัญัตอินัสมบรูณ์ของ

พระเจ้ากล่าวไว้”  วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทําให้การท่องจําข้อพระคมัภีร์นัน้เตม็ด้วยความหมาย ก็คือการ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของเรา 

ง.   พระสญัญาอีกข้อหนึง่ก็คือ บคุคลนัน้ท่ีปฏิบตัิตามพระบญัญตันิัน้ จะพบวา่พระบญัญตัินัน้เขาก็

จะได้รับพรในสิ่งท่ีตนทํา  วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทําให้การท่องจําพระคมัภีร์เป็นเร่ืองน่าต่ืนเต้น ก็คือ การ

ทําตามสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว้  

จ.   ข้อพระคมัภีร์นีย้งัพดูถึงฤทธ์ิอํานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าด้วย คือ “บทบญัญัติอนัสมบรูณ์ซึง่

ให้เสรีภาพ” ข้อความนีมี้ความหมายเชิงว่าข้อพระธรรมใดท่ีควรท่องจํา คือ ให้เลือกข้อพระคําท่ี

เก่ียวข้องกบัชีวิตด้านท่ีเรายงัไมไ่ด้เป็นอิสระ  จงเลือกข้อพระคําท่ีช่วยเราจดัการกบัปัญหาหรือ

ด้านท่ีเราต้องการจะเติบโตขึน้ 

ฉ.   “บทบญัญัตอินัสมบรูณ์ซึง่ให้เสรีภาพ” ให้เสรีภาพเพ่ือทําสิ่งใด?   เสรีภาพหมายถึงอะไร?  เสรีภาพ

ไมใ่ชก่ารมีสิทธ์ิทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาของเรา   แต ่เสรีภาพหมายถึงการมีพลงัท่ีจะทําในสิ่ง

ท่ีเรารู้ว่าเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง  
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11. ครอบคลุมประเดน็ท่ี 4: เราจะทาํให้การท่องจาํพระคัมภีร์เป็นประโยชน์กับชีวิตมากท่ีสุดได้

อย่างไร?     (10-15 นาที)  อยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนหน้า 33-35

พดูให้ครอบคลมุเนือ้หาทัง้  6 ประเด็นของหวัข้อนีใ้นคูมื่อผู้ เรียนหน้า 33-35  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ

ต้องการและความสนใจของผู้ เรียนด้วย  (ใช้เวลาหนึง่คาบเรียนสําหรับหวัข้อนีก็้ได้) 

ในประเด็น จ. “การท่องจําพระคมัภีร์ช่วยเปล่ียนแปลงจิตใจของเรา”  ให้ผู้ เรียนแบง่ปันว่าข้อพระ

คมัภีร์ใดท่ีชว่ยพวกเขาจดัการกบัปัญหาจนนําสู่การเปล่ียนแปลงชีวิตและจิตใจของเรา 

12. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (3-5 นาที)

เน้นท่ีการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในสองประเด็นตอ่ไปนี ้

ก. กาํหนดเวลาสําหรับการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า  

ท้าทายทกุคนในชัน้เรียนให้ตัง้เปา้หมายในการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าทกุวนั  หากมีผู้ เรียนคนใด

ท่ีปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้า ท้าทายพวกเขาให้ตัง้เปา้หมายท่ีจะทําสิ่งนีภ้ายใน 7 วนันบั

จากวนันี ้และขอให้พวกเขารายงานความก้าวหน้าในเร่ืองนี ้  พร้อมกบัอนญุาตให้สกัคนหนึง่ตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของพวกเขาในระหว่าง 7 วนันัน้ด้วย 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนประสบความสําเร็จกบัการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าเป็นประจําในช่วงสปัดาห์แรก  

ให้ท้าทายพวกเขาท่ีจะรักษาการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าเชน่นีท้กุๆ วนัตลอดชีวิต   

หากผู้ เรียนใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าเป็นประจําอยูแ่ล้ว ให้พวกเขารายงานความก้าวหน้าให้ครู

ทราบว่าการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาในการดําเนินชีวิตคริสเตียนในแตล่ะวนัอยา่งไรบ้าง  

หากพวกเขากําลงัมีปัญหาเร่ืองการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าก็จงหนนุใจพวกเขาให้พดูคยุเร่ืองนีก้บับาง

คน และหาทางท่ีจะพฒันาการใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าให้ดีย่ิงขึน้ 

ข.  การท่องจําพระคัมภีร์ 

สําหรับสว่นท่ีสองของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัของวนันี ้   ท้าทายผู้ เรียนให้ท่องจําข้อพระ

คมัภีร์    

ครูอาจจะท่องจําข้อพระคมัภีร์จากการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าให้ผู้ เรียนฟัง   เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

พระคมัภีร์ช่วยเราให้ชนะการทดลองอย่างไร  ช่วยเราตดัสินใจในเร่ืองท่ียากอย่างไร หรือช่วยเราในการนํา

คําสอนจากพระคมัภีร์ไปประยกุต์ใช้ในด้านการปฏิบตัติอ่เพ่ือนและคนในครอบครัวอย่างไรบ้าง 
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13. การบ้าน

ก.   ให้คะแนนโครงการท่ี 3 และ 4 ใน  สมดุบนัทึกโครงการ ในช่วงท้ายของชัน้เรียน  ให้คะแนนกบั

โครงการท่ี 2 ด้วยหากผู้ เรียนยงัไมไ่ด้สง่งานตัง้แตค่าบเรียนก่อน 

ข.   วิธีศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช 

1. กําหนดให้ผู้ เรียนอ่านวิธีศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช ในหน้าท่ี 27 ของคูมื่อผู้  เรียนรวมถึง

ตวัอยา่ง สคปช ในหน้าท่ี 28-29 ด้วย  อย่าใช้เวลาทบทวนประเด็นนี ้ในชัน้เรียนมากเกินไป

เราต้องการท่ีจะให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการใช้วิธีศกึษาพระคมัภีร์สกัวิธีหนึง่จากท่ีเรียน

ไปด้วยตวัเอง

2. ให้เราเลือกพระคมัภีร์บทท่ีสัน้มากๆ หรือแคบ่างตอนของบทหนึง่ก็ได้ และให้ผู้ เรียนศกึษา

โดยใช้วิธี สคปช  ดรูายละเอียดในหน้าท่ี 34 ของคูมื่อผู้ เรียน

3. บอกผู้ เรียนว่า งานชิน้นีใ้ห้ทําสว่นตวัคนเดียว  ไม่ควรทําด้วยกนั

4. ให้ผู้ เรียนใช้กระดาษ 3 แผ่น  สําหรับเขียน 3 ส่วนของการศกึษาพระคมัภีร์  โดยเขียนส่วน

ละ 1 หน้ากระดาษ

5. ให้ผู้ เรียนเขียนคําถามในลกัษณะเดียวกนักบัตวัอยา่งท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 28-29 ของคูมื่อ

ผู้ เรียน   จากนัน้ให้ใสข้่อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องคําถามนัน้ๆ ท่ีด้านหลงัคําถาม

6. ให้ผู้ เรียนนํางานชิน้นีม้าในการเรียนครัง้ถดัไปด้วย  เพราะจะใช้โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของ

การเรียนการสอนครัง้หน้า

ค.   หากเรากําลงัให้ผู้ เรียนทําโครงการท่ี 5 “การศกึษาความหมายของคํา”  ในสมดุบนัทึกโครงการให้

เสร็จสําหรับคาบเรียนหน้า    อาจต้องใช้เวลาสกัเล็กน้อยเพ่ือชีแ้จงวา่ ไม่ใชว่่า พระคมัภีร์ทกุข้อจะ

ตรงกบัคําถามท่ีมีในโครงการนี ้ ขอให้แน่ใจว่าผู้ เรียนเข้าใจวา่อะไรคือ “คํากริยาท่ีแสดงถึงการ

กระทํา”  ในกิจกรรมท่ี 1 

ในยากอบ 1:25, ข้อท่ีใช้ในสมดุบนัทึกโครงการ 5, ได้อ้างถึงการกระทําดงันี:้ 

 พินิจดู

 ไมลื่ม

 ปฏิบตัิตาม

 ได้รับพร
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ง.   ทางเลือก: ศกึษาพระคมัภีร์เร่ือง ชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู   ขณะท่ีพระองค์ทรงใช้เวลาส่วนตวั

กบัพระเจ้า   ให้ผู้ เรียนหาข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงเวลาท่ีพระเยซูทรงอธิษฐาน ไม่ใชใ่นท่ีชมุนมุชน แต่

เป็นเวลาลําพงัส่วนตวัในการอธิษฐาน    เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอธิษฐานของพระเยซูเพ่ือ

ชว่ยเราเร่ืองการอธิษฐาน?   ข้อพระคมัภีร์แนะนํามาระโก 6:30-31, 45-50, ลกูา 9:10, 22:39-46, 

มทัธิว 6:5-13, 14:22-27,  ยอห์น 17 

14. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?
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บทเรียนที่ 4  

การใคร่ครวญภาวนา 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้าเป็นหนึง่ในวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการทําให้พระวจนะพระเจ้าเป็น

สว่นหนึ่งในชีวิตประจําวนัของเรา 

2. ข้อพระธรรมหลัก  โยชูวา 1:8  (TNCV)

อย่าให้หนงัสือธรรมบญัญัตนีิห้า่งจากปากของเจ้า จงใคร่ครวญทัง้กลางวนัและกลางคืน เพ่ือเจ้าจะ

ปฏิบตัิตามทกุสิ่งท่ีเขียนไว้อย่างเคร่งครัด แล้วเจ้าจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรือง 

โยชูวา 1:8  (TH1971) 

“อย่าให้หนงัสือธรรมบญัญตัินีห้า่งเหินไปจากปากของเจ้า แตเ่จ้าจงตรึกตรองตามนัน้ ทัง้กลางวนั

และกลางคืน เพ่ือเจ้าจะได้ระวงัท่ีจะกระทําตามข้อความท่ีเขียนไว้นัน้ทกุประการ  แล้วเจ้าจะมีความ

จําเริญ และเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดี” 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะใช้ควบคูก่บับทท่ี 4 ในคูมื่อผู้ เรียน   นอกจากนีแ้ล้วการบ้านท่ีต้องทําในการศกึษา 

พระคมัภีร์ สคปช, โครงการท่ี 4-- “วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม’่” โครงการท่ี 

5-- “การศกึษาความหมายของคํา” และโครงการท่ี 6--“การแสวงหาพระเจ้า” ใน สมดุบนัทึกโครงการ ก็จะ

นํามาใช้ร่วมกบัการสอนในบทนีด้้วยเชน่กนั 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  “ข้อพระคัมภีร์ท่ีเราชอบ”    (5 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันข้อพระคมัภีร์ท่ีเขาชอบ ซึ่งพวกเขาได้ท่องจําแล้ว  และทําไมข้อพระคมัภีร์นีจ้งึมี

ความหมายพิเศษตอ่พวกเขา  ในบทเรียนนีเ้ราจะพดูถึงการใคร่ครวญภาวนาพระคํานัน้จะชว่ยให้เรา

ความเข้าใจพระวจนะพระเจ้าลกึซึง้ขึน้ได้อย่างไร 
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5. การใคร่ครวญภาวนาคืออะไร?     (5-10 นาที)

เร่ิมการเรียนวนันีด้้วยการให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

ก. ให้เสนอคําจํากดัความของคําวา่ “ใคร่ครวญภาวนา” ตามความเข้าใจของพวกเขาเองอาจจะเขียน

คําตอบของพวกเขาบนกระดาน 

ข. ให้อธิบายความแตกตา่งระหว่างการท่องจํากบัการใคร่ครวญภาวนาพระคํา   อย่าให้ผู้ เรียนตอบ

ตามคําแนะนําในคูมื่อผู้ เรียน   แตใ่ห้ตอบตามความคิดของเขาเอง 

ค. อธิบายภาพตวัอยา่งเร่ือง การเคีย้วเอือ้งของววั เพ่ือให้เห็นภาพความแตกตา่งระหวา่งการท่องจํา

และการใคร่ครวญภาวนา   ตวัอยา่งอยูใ่นหน้าท่ี 35 ของคูมื่อผู้ เรียน 

ง. อธิบายความหมายของการใคร่ครวญภาวนาพระวจนะพระเจ้าวา่หมายถึงอะไร  ให้ดปูระเดน็ท่ี 1 

ในหน้าท่ี 35 ของคูมื่อผู้ เรียน 

จ. ให้แสดงวิธีท่ีเราใช้ในการใคร่ครวญภาวนาในชีวิตประจําวนัในเชิงลบจากตวัอย่างตอ่ไปนี ้

เม่ือบางคนทําบางสิ่งกบัเราซึง่เราไมช่อบ (เชน่ แชง่สาป ขโมยของๆ เราวิพากษ์วิจารณ์เราตอ่

หน้าคนอ่ืนๆ) ซึง่เรามกัจะย้อนคดิถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีใ้นภายหลงัเสมอ   ให้เรานําตวัเองกลบัไป

อยูใ่นสถานการณ์นัน้อีกครัง้   แตค่ราวนีใ้ห้เราคิดวา่เราจะทําอย่างไรเพ่ือเป็นการตอบแทนอยา่ง 

สาสมตอ่คนท่ีทําสิ่งนัน้กบัเรา   การย้อนคดิถึงสถานการณ์นัน้ซํา้แล้วซํา้อีกหรือเรียกได้วา่ การ

ใคร่ครวญ  

ลกัษณะของการใคร่ครวญในทางลบเชน่นีไ้มใ่ชส่ิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําพระเจ้าทรง

ประสงค์ให้เราใคร่ครวญในทางบวก  คือใคร่ครวญวา่เราจะนําพระวจนะพระเจ้ามาช่วยให้เรา

ตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ในวิถีทางท่ีเหมือนพระคริสต์ได้อยา่งไร 

ฉ. การมีตณัหาอยูใ่นความคดิก็เป็นการใคร่ครวญในทางลบเช่นกนั  พระเยซูตรัสในมทัธิว 5:27-28 วา่

การกระทําเชน่นีเ้ป็นบาป 

ช. ให้กลบัมาท่ีข้อพระธรรมหลกัและอธิบายว่าเราต้องใคร่ครวญในพระวจนะของพระเจ้า 
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6. ครอบคลุมประเดน็ ค-2 ความแตกต่างระหว่างการท่องจาํกับการใคร่ครวญภาวนา?

(3-5 นาที) คูมื่อผู้ เรียนหน้า 36

แนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งระหว่างการท่องจํากบัการใคร่ครวญภาวนาพระคํา  ชีใ้ห้เห็นว่า

การใคร่ครวญภาวนานัน้มีความสําคญักว่าการท่องจํามาก 

7. ครอบคลุมประเดน็ ค-3 ทาํไมเราจึงควรใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้า?

(3-5 นาที)  คูมื่อผู้ เรียน หน้า 36

เม่ือพดูถึงประโยชน์ของการใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้านัน้  อย่าลืมยกตวัอย่างจากชีวิตสว่นตวั

ของเราท่ีแสดงให้เห็นว่าการใคร่ครวญพระคําช่วยเราอยา่งไรบ้าง   อาจให้ผู้ เรียนอ่านพระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ใน

คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 36 

8. อภปิรายประเด็น ค-4 เราจะใคร่ครวญภาวนาพระคําของพระเจ้าได้อย่างไร?

(5-10 นาที)  คูมื่อผู้ เรียนหน้า 37-39

ก.  นําเสนอข้อคิดเห็นท่ีได้จากหน้าท่ี 37-39 ของคูมื่อผู้ เรียนคร่าวๆ

ข.  อธิบายวา่เราต้องมีภาพแนวทางท่ีเราจะปฏิบตัใินความคิดของเราก่อน  หากเราจะลงมือทําตามท่ี

พระคมัภีร์ได้บอกให้เราทํา 

ค.  การใคร่ครวญภาวนาพระคําจะก่อตวัขึน้มาจาก รูปแบบสําหรับการเติบโตของคริสเตียน จาก

บทเรียนท่ี 1  การใคร่ครวญภาวนาข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ท่ีตงึเครียดนัน้ดีกว่า

การเอาแตต่รึกตรองถึงสถานการณ์เหลา่นัน้ซํา้แล้วซํา้เล่า  

ง.  ยกข้อพระคมัภีร์สกัข้อเพ่ือแสดงให้เห็นวา่เราจะใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้าในสถานการณ์

ประจําวนัได้อย่างไร 

จ.  การใคร่ครวญภาวนาพระคําไมเ่หมือนกบัการสวดมนต์หรือการเข้าฌานท่ีลึกลํา้จนยากจะเข้าถึง

ได้ 
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9. คาํแนะนําเบือ้งต้นสาํหรับการใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้า     (5-10 นาที)

ก.  ร่ิมต้นด้วยการใช้เวลาเพียงสัน้ๆ

ข.  ให้คิดถึงวิธีการท่ีจะทําให้ข้อพระคมัภีร์สกัข้อกลายเป็นการปฏิบตัใินกิจวตัรประจําวนั

ค.  ให้ทําสิ่งนีห้ลายๆ ครัง้ในแตล่ะวนั

ง.  พยายามเช่ือมโยงข้อพระคมัภีร์สกัข้อเข้ากบักิจวตัรประจําวนัของเรามากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือวา่การ

กระทํานีจ้ะกลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีเราทําเป็นปกตนิิสยั 

จ.  หนึง่ในจดุประสงค์หลกัของการใคร่ครวญภาวนาพระคําก็เพ่ือคิดถึงวิธีการท่ีจะ ประยกุต์ใช้ข้อ 

พระคมัภีร์ตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัของเรา 

จงแนใ่จว่าผู้ เรียนเข้าใจความแตกตา่งของการท่องจํากบัการใคร่ครวญภาวนําพระคํา  การท่องจําข้อ

พระคมัภีร์ช่วยให้การใคร่ครวญภาวนาพระคําข้อนัน้ง่ายขึน้   แตไ่มจํ่าเป็นต้องท่องจําข้อพระคมัภีร์

ก่อนท่ีจะใคร่ครวญภาวนาพระคําเสมอไป   เราสามารถอ่านข้อพระคมัภีร์ข้อหนึง่  แล้วเร่ิมต้นใคร่ครวญ

ภาวนาพระคํานัน้ได้ทนัที 

10. การใช้วิธีศึกษาพระคัมภีร์ สคปช กับการใคร่ครวญภาวนา     (10-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนนํางานท่ีให้ทําในคาบเรียนล่าสดุคือการศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช มา ให้พวกเขาแบง่ปัน

การตอบสนองจากสามสว่นในโครงการศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช นี ้  ขัน้ตอนแรก (สสรุปใจความ) นัน้

ต้องเสร็จก่อนท่ีจะไปสูข่ัน้ตอนท่ี 2 (ค คําถาม)  

ให้ผู้ เรียนแลกเปล่ียนความเข้าใจและคําถามท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน  (เพราะความต้องการของ

แตล่ะคนจะไมเ่หมือนกนั) ขณะท่ีผู้ เรียนใช้วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปชพวกเขาอาจเกิดความ

เข้าใจหรืออาจมีคําถามมากมาย (25-60) ตอ่ข้อพระคมัภีร์หนึง่ข้อ   

ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าวิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบนีค้ล้ายคลึงกบั  “สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษา 

พระคมัภีร์” ท่ีกล่าวไปในบทท่ี 2  

คาํถามต่างๆ ในโครงการศึกษาพระคัมภีร์แบบ สคปช 

เม่ือผู้ เรียนได้เสนอคําถามตา่งๆ ให้พวกเขามองดท่ีูคําถามเหลา่นัน้ด้วยว่ามีลกัษณะอยา่งไรพวกเขา

เพียงแคกํ่าลงัมองหาข้อเท็จจริงจากข้อพระคมัภีร์เหลา่นัน้หรือเปลา่?  (ตวัอย่างเร่ืองนีด้ไูด้จากคําถามท่ี 

7 ในหน้าท่ี 29 ของคูมื่อผู้ เรียน) 

(7)  ทาํไมพระเยซูจึงให้คนโรคเรือ้นไปหาปุโรหิต? 
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พวกเขามีคําถามอะไรเก่ียวกบัวิธีการเช่ือมโยงข้อพระธรรมกบัชีวิตของพวกเขาหรือไม?่ 

(ตวัอย่างเร่ืองนีด้ไูด้จากคําถามท่ี 2 ในตวัอย่างของหน้าท่ี 28 ของคูมื่อผู้ เรียน)  

(2) เราสามารถร้องขอให้พระเจ้าทาํบางส่ิงบางเพ่ือเราได้บ่อยแค่ไหน? 

หนนุใจผู้ เรียนให้เขียนคําถามเหลา่นัน้แม้ว่าพวกเขาจะรู้คําตอบแล้วก็ตาม  ให้จดคําถามตา่งๆ ท่ี

สมาชิกในครอบครัวของเขาอาจมีเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นัน้ๆ เชน่กนั 

การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวในโครงการศึกษาพระคัมภีร์แบบ สคปช 

เขียนบนกระดานความคิดเห็นหลายข้อท่ีแตกตา่งกนัของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัท่ีผู้ เรียนมีให้

ใช้เวลาในการชีถึ้งความหลากหลายของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัท่ีผู้ เรียนได้เห็นจากพระคมัภีร์

เพียงตอนเดียวนี ้ 

การสรุป  ชีใ้ห้เห็นถึงคณุคา่ของการทบทวนข้อพระคมัภีร์นีอี้กครัง้หนึง่และเพิ่มประเด็นแตล่ะส่วน

จากสามสว่นของ สคปช   เม่ือผู้ เรียนใคร่ครวญภาวนาข้อพระธรรมนีแ้ละพิจารณาถึงสิ่งท่ีจะสง่ผลตอ่

ปัญหาท่ีพวกเขากําลงัเผชิญอยูใ่นแตล่ะวนั  พวกเขาก็จะเห็นได้วา่พระเจ้าสําแดง ความเข้าใจใหม่ๆ 

คําถามใหม่ๆ  และการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัแบบใหม่ๆ แก่พวกเขา   

11. พระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยเราในการใคร่ครวญภาวนาพระคาํอย่างไร?     (1-4 นาที)

การใคร่ครวญภาวนาพระคําทําให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทํางานในความคิดของเราได้  จงเรียนรู้ท่ีจะ

ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิขณะท่ีเราใคร่ครวญภาวนาพระคํา  จงให้เกียรตพิระวิญญาณบริสทุธ์ิ

สําหรับความคดิเห็นใหม่ๆ  ท่ีเราได้รับ 

12. โครงการท่ี 5 และ 6

โครงการท่ี 5 “การศกึษาความหมายของคํา” และโครงการท่ี 6  “การแสวงหาพระเจ้า” ในสมดุบนัทึก

โครงการจะนํามาใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้หรือในคาบเรียนท่ีเพิ่มขึน้มาก็ได้    วิธีศกึษาพระคมัภีร์สองวิธีนี ้

ง่ายตอ่การนํามาใช้และหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าทัง้สองวิธีนีจ้ะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัิแก่ผู้ เรียน   ถ้าหาก

ไมมี่เวลาท่ีจะพดูถึงโครงการท่ี 5 และ 6 นีใ้นชัน้เรียนปกต ิ  สามารถนดัหมายเวลาพิเศษเพ่ือการสอน

วิธีการเหล่านีใ้นการประชมุนมสัการย่อยหรือในการศกึษาพระคมัภีร์ตา่งหากก็ได้  ในกรณีเชน่นีใ้ห้

ผู้ เรียนทําโครงการนัน้ให้เสร็จก่อนแล้วนําสิ่งท่ีได้รับจากการศกึษาของพวกเขามาแบง่ปัน  
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13. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (7-10 นาที)

การประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัสําหรับชัน้เรียนในวนันี ้       ให้ผู้ เรียนใช้เวลาในชัน้เรียนเพ่ือ

ใคร่ครวญภาวนาพระคําท่ีช่ืนชอบของพวกเขา  ถ้าหากพวกเขายงัไมมี่ข้อพระคมัภีร์ท่ีชอบให้เราเป็นผู้

เสนอข้อพระคมัภีร์สกัข้อท่ีเรารู้สกึว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่พวกเขา  ยกตวัอยา่งเช่น ในสดดีุบทท่ี 23 สกัข้อ

หนึง่หรือมากกว่านัน้ก็ได้ 

ให้ผู้ เรียนนัง่เงียบๆ สกั 1-3 นาที  พวกเขาอาจหลบัตาก็ได้ถ้าต้องการและให้เร่ิมปฏิบตัิตามวิธีการ

ของการใคร่ครวญภาวนาพระคําดงัท่ีได้มีการสอนกนัในคาบเรียนวนันี ้     หนนุใจให้พวกเขามองความ

คิดเห็นจากพระเจ้าเร่ืองการเข้าใจความจริงจากข้อพระคมัภีร์นี ้ รวมถึงความจริงนีจ้ะช่วยเขาในการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างไร  อาจให้พวกเขาใช้เวลานีใ้นการอธิษฐานข้อพระธรรมนีก้ลบัไปหาพระเจ้าก็ได้ 

ให้ผู้ เรียนสกัหนึง่หรือสองคนแบง่ปันการตอบสนองของพวกเขาตอ่กิจกรรมการใคร่ครวญภาวนา 

พระคํานี ้

ชีใ้ห้เห็นว่าบรรยากาศของห้องเรียนอาจไมใ่ช่บรรยากาศในอดุมคตขิองการใคร่ครวญภาวนาพระคํา

พระเจ้า  เม่ือพวกเขาต้องการให้การใคร่ครวญภาวนาเป็นสว่นหนึง่ในการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนัพวก

เขาจําเป็นต้องมีสถานท่ีๆ เงียบสงบซึง่ปลอดการรบกวนในขณะท่ีเขาใคร่ครวญภาวนาพระคําของ 

พระเจ้าในแตล่ะวนั 

ชีใ้ห้เห็นด้วยว่าการเรียนรู้การใคร่ครวญภาวนาพระคํานัน้เป็นทกัษะอย่างหนึง่ท่ีต้องฝึกฝน  เราต้อง

ตระหนกัด้วยว่าเม่ือเราใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้าเราไมไ่ด้กําลงัจะรับการสําแดงท่ีย่ิงใหญ่จาก

สวรรค์เป็นเสียงพดูอนัดงัของพระเจ้าท่ีพดูกบัเรา 

14. การบ้าน

ก.  รวบรวมและให้คะแนนงานการศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช ในข้อพระคมัภีร์ท่ีเรากําหนดให้ใน

คาบเรียนล่าสดุ 

ข.  ในช่วงท้ายของชัน้เรียนให้ผู้ เรียนทําข้อสอบจาก 2 โครินธ์ 8:11  TNCV 

15. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?

4
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ 

1. แนะนําเนือ้หาท่ีจะครอบคลุมในวิชาถัดไปท่ีเรากาํลังจะสอน

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. การสอบของวิชานี ้

การสอบนีมี้ส่วนท่ีเพิ่มเตมิเข้ามา  นัน่คือส่วน “แบบทดสอบสําหรับทําท่ีบ้าน” ท่ีแทรกมานัน้ เป็น

สว่นของโครงการศกึษาพระคมัภีร์แบบพิเศษ ซึง่ผู้ เรียนต้องทําให้เสร็จก่อนท่ีผู้ เรียนจะเร่ิมการสอบใน

วนันี ้ ให้กําหนดวนัท่ีท่ีต้องส่ง “แบบทดสอบสําหรับทําท่ีบ้าน” ท่ีเป็นใบแทรกของการสอบนี ้    ด้าน

บนสดุของ “แบบทดสอบสําหรับทําท่ีบ้าน”  มีท่ีวา่งสําหรับเขียนวนักําหนดสง่   แนะนําให้ผู้ เรียนใช้เวลา

ในการให้เสร็จภายใน 3 วนั 

3. คาํส่ังพเิศษเก่ียวกับการให้คะแนนการสอบ (อยู่ในหน้าท่ี 3 ของการสอบนี)้

ในคําถามท่ี 4 ขอให้ผู้ เรียนเล่าเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกนั 2 เร่ืองจากสปัดาห์นีซ้ึง่เขาได้ใช้ข้อพระคมัภีร์

นี ้  ควรระบดุ้วยว่า “อย่าแตง่เร่ืองขึน้เอง” แตใ่ห้เขียนจากสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง  

ในการตอบคําถามนี ้ผู้ เรียนสามารถใช้ทัง้เหตกุารณ์ท่ีพวกเขาได้แสดงออกถึงความกรุณาหรือการให้

อภยัหรือแม้แตเ่หตกุารณ์ท่ีพวกเขาควรทําแตไ่มไ่ด้ทํา   ไมว่่าคําตอบจะเป็นแบบใดก็ตามทกุคนมีสิทธ์ิท่ี

จะได้รับคะแนนสําหรับคําตอบข้อนี ้  เหตผุลหลกัก็คือเราต้องจะดวู่าผู้ เรียนสามารถระบเุหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัว่าเก่ียวข้องกบัความจริงในข้อพระคมัภีร์นีห้รือไม่ 

4. หากเรายังไม่ได้ทาํก็ให้เราส่งข้อสอบและโครงการทัง้หมดท่ีเราให้คะแนนแล้วนัน้กลับคืนให้

ผู้เรียน

5
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คู่มือผู้เรียน 

 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน 
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สมุดบนัทกึโครงการ 

 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ 
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรสําหรับ 

ผู้ ท่ีจบการศกึษา  
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ช่ือ   วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 3 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. ________ ในการศึกษาพระคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทเราจะเขา้ใจความหมายของแต่ละขอ้ 

2. ________ ศพัทานุกรมมีแผนท่ีของสถานท่ีต่างๆ ท่ีถูกกล่าวถึงในพระคมัภีร์ 

3. ________ พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รานาํส่ิงท่ีเราเรียนรู้ขณะท่ีศึกษาพระคมัภีร์นั้นมาปฏิบติั   

4. ________ ในการศึกษาเก่ียวกบัผูค้นท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราจะเรียนรู้จากความ

ผดิพลาดและความสาํเร็จของพวกเขา เพื่อเราจะเรียนรู้ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ไดดี้ข้ึนอยา่งไร 

คําถามปรนัย 

ใหเ้ลือกคาํตอบท่ีถูก แลว้ใส่ตวัอกัษรของคาํตอบขอ้นั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถามนั้น (3 คะแนน) 

1.________  เราควรศึกษาพระคมัภีร์บ่อยแค่ไหน? 

        ก. ทุกวนั 

        ข. สัปดาห์ละคร้ัง 

        ค. เม่ือรู้สึกอยากจะทาํ 

คําถามอตันัย   

1. ทาํไมเราจึงควรศึกษาพระคมัภีร์?  ใหเ้หตุผล 2 ประการ (4 คะแนน) 

ก.  ___________________________________________________________________________  

ข.  ___________________________________________________________________________  

2. การเขา้เฝ้าพระเจา้ส่วนตวัหมายถึงอะไร? (4 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  



2  วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 

คําถามอตันัย  ต่อเน่ือง 

3.  อะไรคือสามขั้นตอนพื้นฐานของการศึกษาพระคมัภีร์? (9 คะแนน ขอ้ละ 3 คะแนน) 

1.    

    

2.    

    

3.    

    

4.  ทาํไมเราจึงควรท่องจาํขอ้พระคมัภีร์?  จงใหเ้หตุผล 2 ประการ (4 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.    

    

2.    

    

5.  การใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจา้นั้นหมายถึงอะไร?   (5 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

6.  จงเขียนขอ้พระคมัภีร์ 2 ขอ้ท่ีใหท้่องจาํ (14 คะแนน)       
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โครงงานการศึกษาพระคมัภีร์ 

1. โปรดอ่านคาํสั่งทั้งหมดอยา่งระมดัระวงั 

2. ใชพ้ระคมัภีร์ขา้งล่างเพื่อตอบคาํถามท่ีตามมา 

เอเฟซัส 4:32  (TNCV) 

จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกนัและกนั ใหอ้ภยัต่อกนั เหมือนท่ีพระเจา้ทรงอภยัแก่

ท่านในพระคริสต ์

3. จงเขียนขอ้พระคมัภีร์น้ีโดยใชค้าํพูดของท่านเอง  เขียนถึงส่ิงท่ีขอ้พระธรรมน้ีไดก้ล่าวแก่ท่านดว้ย

คาํพูดของท่านเอง (10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

  

4. จงกล่าวถึง 2 สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในสัปดาห์น้ี ท่ีท่านไดใ้ชข้อ้พระธรรมน้ี หรือท่ีท่านควรใชแ้ต่

ไม่ไดใ้ช ้ จงใชส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (ประสบการณ์ส่วนตวั) จากชีวติของท่านเอง  อยา่สร้าง

สถานการณ์ตวัอยา่งข้ึนมา (16 คะแนน ขอ้ละ 8 คะแนน) 

สถานการณ์ท่ี 1.   

  

  

  

  

  

สถานการณ์ท่ี 2.   

  

  

  

  

  



4  วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 

โครงงานการศึกษาพระคัมภีร์ ต่อเน่ือง  

5. จงกล่าวถึงวธีิท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งนอ้ย 3 ประการ ท่ีท่านสามารถใชค้าํสอนของขอ้พระธรรมขอ้น้ีใน

อีกสามวนัขา้งหนา้  จงทาํใหเ้ป้าหมายการประยกุตใ์ชก้บัชีวติส่วนตวัน้ีเรียบง่ายและเจาะจง 

(9 คะแนน ขอ้ละ 3 คะแนน) 

เป้าหมายท่ี 1.   

  

  

 

เป้าหมายท่ี 2.   

  

  

 

เป้าหมายท่ี 3.   

  

  

 

โปรดสังเกต 

การสอบส่วนท่ีเหลือเป็นขอ้สอบพิเศษท่ีใหน้าํกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น “แบบทดสอบสําหรับทาํทีบ้่าน” จะ

ดาํเนินควบคู่ไปกบัโครงงานการศึกษาพระคมัภีร์ท่ีท่านเพิ่งทาํเสร็จในหนา้น้ี  ใหค้ดัลอกคาํตอบของ

ท่านในหวัขอ้เป้าหมาย 3ประการ ในหนา้น้ี ก่อนท่ีท่านจะคืนการสอบส่วนน้ีใหก้บัครู  ครูจะใหว้นั

กาํหนดส่ง “แบบทดสอบสําหรับทาํทีบ้่าน” แก่ท่านดว้ย  ใหน้าํส่งคืนใหแ้ก่ครูตามวนัท่ีไดก้าํหนด 



ช่ือ   วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 

ช้ัน   การสอบ 5 

วนักาํหนดส่ง   แบบทดสอบสําหรับทาํทีบ้่าน 

 หน้าที ่5 

โครงงานการศึกษาพระคมัภีร์ ต่อ     

คําแนะนํา 

ในการตอบคาํถามขอ้ท่ี 5 ขา้งล่าง  ใหค้ัดลอกคาํตอบของท่านจากหนา้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 “เป้าหมาย 3 ประการ” 

ของการสอบน้ี  โปรดอ่านคาํถามขอ้ท่ี 5-9 ขา้งล่างน้ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่ท่านเขา้ใจในส่ิงท่ีท่านจะตอ้งทาํ   

จากนั้นใหน้าํ “แบบทดสอบสําหรับทาํทีบ้่าน” กลบัไปกบัท่านดว้ย  การสอบท่ีเหลือท่ีทาํเสร็จแลว้นั้น

จะตอ้งส่งคืนใหค้รูเด๋ียวน้ี  

เอเฟซัส 4:32  (TNCV) 
    จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกนัและกนั ใหอ้ภยัต่อกนั เหมือนท่ีพระเจา้ทรงอภยัแก่ท่านใน 

พระคริสต ์

5.  คดัลอกเป้าหมาย 3 ประการท่ีท่านไดเ้ขียนไวใ้นหนา้ท่ี 4 ของการสอบ 

เป้าหมายท่ี 1.   

  

  

เป้าหมายท่ี 2.   

  

  

เป้าหมายท่ี 3.   

  

  

6. ก่อนเขา้เรียนในคาบเรียนถดัไป จงตอบคาํถามขา้งล่างน้ี 

7. จงเลือกเป้าหมายหน่ึงอยา่งจากเป้าหมายขา้งบนท่ีท่านจะลงมือทาํในสุดสัปดาห์น้ี หรือในอีกสามวนั

ขา้งหนา้ 

เป้าหมายท่ีขา้พเจา้เลือก  

8. จงทาํตามเป้าหมายท่ีท่านไดเ้ลือกไวน้ั้นใหส้าํเร็จ 



การศึกษาพระคมัภีร์   การสอบ 5        

แบบทดสอบสําหรับทาํที่บ้าน            หน้าที ่6 

 

โครงงานการศึกษาพระคัมภีร์ ต่อ  

9. หลงัจากท่ีท่านไดท้าํเป้าหมายใหส้าํเร็จแลว้ (หรือไดพ้ยายามทาํตาม) ใหเ้ขียนเล่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนยอ่ๆ   

จงประเมินผลท่ีเกิดข้ึน  จงบอกถึงส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์น้ีดว้ย (10 คะแนน)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 
การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 
 

หมายเหตุ : แจง้วนักาํหนดส่ง “แบบทดสอบสาํหรับทาํท่ีบา้น” ใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบ 

 

หน้าที่ 1 

ขอ้สอบคาํถามถูกผดิ 

(ขอ้ละ 3 คะแนน) 

1.  X  จริง 

2.  O  เทจ็ 

3.  X  จริง 

4.  X  จริง 

 

คําถามปรนัย  

1.  (3 คะแนน)  

“ก” 

 

คําถามอตันัย 

1.  (4 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน) 

คาํตอบของเราเอง 

2.  (4 คะแนน) 

คาํตอบท่ีแนะนาํคือ... 

การเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวัคือช่วงเวลาเฝ้าเด่ียวสาํหรับเราท่ีจะใชเ้วลาตามลาํพงักบัพระเจา้ใน 

การอ่านพระคมัภีร์แลrอธิษฐาน 

 

หน้าที่ 2 

3.  (9 คะแนน ขอ้ละ 3 คะแนน) 

1.  รับความจริง (ขอ้มูล) 

2.  เช่ือมโยงความจริงนั้นกบัชีวิตของเรา (ความเขา้ใจ) 

3.  การกระทาํ (นาํขอ้พระคมัภีร์น้ีมาปฏิบติัในชีวติเรา) 



วธีิศึกษาพระคมัภีร์ 
การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 
 

หน้าที่ 2 ตอเนื่อง 

4.  (4 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน) คาํตอบของเราเอง 

5.  (5 คะแนน – คาํตอบท่ีแนะนาํ) 

การใคร่ครวญพระวจนะของพระเจา้หมายถึงการนาํพระวจนะของพระเจา้ผา่นความคิด ความรู้สึก 

และความตั้งใจของเรา แลว้ยอมใหพ้ระวจนะของพระองคก์ลายเป็นส่วนหน่ึงของเรา 

6.  (14 คะแนน)  

2 โครินธ์ 8:11  

มาระโก 4:24  

 

หน้าที่ 3 

โครงงานการศึกษาพระคัมภีร์ 

1.  ไม่มีคะแนน 

2.  ไม่มีคะแนน 

3.  10 คะแนน คาํตอบของเราเอง 

4.  16 คะแนน – ขอ้ละ 8 คะแนน 

คาํตอบของเราเอง 
 

หน้าที่ 4 

5. (9 คะแนน ขอ้ละ 3 คะแนน) 

คาํตอบของเราเอง 

 

แบบทดสอบสําหรับทาํทีบ้่าน 

5.  ไม่มีคะแนน 

6.  ไม่มีคะแนน 

7.  ไม่มีคะแนน 

8.  ไม่มีคะแนน 

9.  10 คะแนนคาํตอบของเราเอง 



ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

วธิีศึกษาพระคมัภรี์

วธิีศึกษาพระคมัภรี์
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