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4  คู่มอืผูเ้รยีน 

คาํนาํ 

 

เม่ือคณุไดร้บัจดหมายหรืออีเมลดีๆ สกัฉบบัจากเพ่ือนคนหนึ่ง นั่นทาํใหค้ณุรูส้ึกดี ใชไ่หม ก่ีวนัมาแลว้

ละ่ท่ีคณุไมไ่ดร้บัจดหมายหรือขอ้ความอะไรเลย นั่นทาํใหท้อ้ใจได ้บางทีคณุอาจเริ่มสงสยัวา่มีใครสนใจคณุ

จรงิๆ หรือเปลา่ 

มีการอธิบายพระคมัภีรไ์วว้่าเป็นจดหมายรกัจากพระเจา้ถึงลกูๆ ของพระองค ์นั่นรวมถึงคณุดว้ย! 

คณุกาํลงัจะเริ่มการเดนิทางผา่นพระคมัภีร ์เราหวงัวา่เวลาท่ีคณุอา่นและศกึษาพระคมัภีรจ์ะชว่ยใหค้ณุรูจ้กั

พระเจา้ดีขึน้ 

พระคมัภีรย์งัเป็นหนงัสือคูมื่อซึ่งเตม็ไปดว้ยคาํแนะนาํท่ีใชไ้ดจ้รงิเก่ียวกบัวิธีจดัการกบัปัญหาและ

คาํถามมากมายท่ีคณุเผชิญในกิจกรรมประจาํวนัของคณุ วิธีแกปั้ญหาบางอยา่งของพระเจา้นัน้คน้พบได้

ง่ายและชดัเจนย่ิงจนแมแ้ตเ่ดก็ก็สามารถเขา้ใจได ้ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีคณุเผชิญจะไมมี่วิธีแกปั้ญหาท่ีงา่ย และ

คณุอาจตอ้งศกึษาอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือคน้หาวา่พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุตอบสนองอยา่งไร 

การอ่านพระคมัภีรจ์ะไมเ่ปล่ียนแปลงชีวิตคณุโดยอตัโนมตั ิคณุตอ้งทาํใหพ้ระคมัภีรเ์ป็นสว่นหนึ่งของ

ความคดิของคณุและเรียนรูวิ้ธีประยกุตใ์ชส้ิ่งท่ีบอกไวใ้นพระคมัภีรใ์หค้ณุทาํ ความจรงิของพระเจา้ทาํใหเ้รา

เป็นอิสระ แตก่ารไดร้บัอิสรภาพนีน้ัน้ เราตอ้งนาํความจรงิของพระองคม์าใชใ้นชีวิตของเรา การรูข้อ้เท็จจรงิ

ของ 

พระคมัภีรใ์นหวัของคณุจะไมเ่ปล่ียนชีวิตคณุ เปา้หมายของชัน้เรียนนีคื้อเพ่ือใหค้ณุคุน้เคยกบัหนงัสือของ 

พระเจา้มากขึน้และเพ่ือใหค้ณุเริ่มเรียนรูวิ้ธีท่ีจะนาํหนงัสือนีไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของคณุ 

ขอใหอ้่านใหส้นกุ! พระเจา้รกัคณุ! พระองคต่ื์นเตน้ท่ีคณุจะใชเ้วลาอา่นจดหมายรกัของพระองคท่ี์มี

ถึงคณุ พระองคจ์ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจในขณะท่ีคณุเปิดจิตใจและหวัใจของคณุตอ่พระองค ์

 

1. คณุอา่นพระคมัภีรม์ามากแคไ่หนแลว้ 

พระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาเดมิ: 

อา่นหมดแลว้ ________ อา่นบา้ง ________  อา่นนอ้ยมาก __________ ไมไ่ดอ้า่นเลย __________ 

 

พระคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหม:่ 

อา่นหมดแลว้ ________ อา่นบา้ง ________  อา่นนอ้ยมาก __________ ไมไ่ดอ้า่นเลย __________ 
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2. คณุมีพระคมัภีรฉ์บบัแปลเล่มใด ถา้คณุไมแ่นใ่จก็ใหด้ท่ีูหนา้แรกของพระคมัภีร ์จะมีบอกฉบบัแปลไว้

ในหนา้นี ้ตวัอยา่งเชน่ พระครสิตธรรมคมัภีรไ์ทย ฉบบัอมตธรรมรว่มสมยั (TNCV)  พระครสิตธรรม

คมัภีร:์ ฉบบัอ่านเขา้ใจง่าย (ภาคพระสญัญาใหม)่ (THA-ERV) หรือ ฉบบัมาตรฐาน (THSV11) 

  

  

  

  

 

3. คณุชอบอา่นพระคมัภีรฉ์บบัแปลเลม่ไหนมากท่ีสดุ 

อธิบายวา่ทาํไมคณุจงึชอบอ่านฉบบัแปลเลม่นัน้มากท่ีสดุ 

  

  

  

  

  

 

4. คณุมีเวลาประจาํทกุวนัในการอา่นพระคมัภีรแ์ละอธิษฐานแลว้หรือยงั 

ถา้ “มี” เป็นเวลาไหนในแตล่ะวนั 

  

  

  

  

 

5. เป็นการยากท่ีคณุจะทาํความเขา้ใจบทแปลของพระคมัภีรฉ์บบัท่ีคณุไดอ้า่นใช่

หรือไม_่_____________ 

ถา้คาํตอบของคณุคือ “ใช”่ คณุอาจตอ้งการปรกึษาครูของคณุวา่พระคมัภีรฉ์บบัแปลเล่มอ่ืนใดบา้งท่ี

คณุอาจใชไ้ดง้่ายกวา่ในตอนนี ้ถา้คณุเป็นครสิเตียนใหม่ คณุอาจตอ้งการใชฉ้บบั TNCV (อมตธรรม

รว่มสมยั) เพราะมนัอ่านเขา้ใจง่ายมากและยงัเป็นฉบบัแปลท่ีดีสาํหรบัใครก็ตามท่ีมีปัญหาในการ

อา่น 
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คาํแนะนาํ 

หนึ่งในเปา้หมายหลกัของชัน้เรียนนีคื้อเพ่ือใหค้ณุอา่นหนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร ์มีหนงัสือทัง้หมด 

66 เลม่ สามารถใชวิ้ธีท่ีแตกตา่งหลากหลายไดใ้นชัน้เรียนนี ้อยา่งไรก็ตาม ถา้ครูของคณุไมไ่ดบ้อกคณุตา่ง

ไปจากนี ้ก็ใหท้าํตามคาํแนะนาํในรายการดา้นล่าง 

1. อา่นหนงัสือในพระคมัภีรอ์ย่างนอ้ยวนัละหนึ่งบท ถา้คณุกาํลงัทาํอยา่งนีอ้ยูใ่นเวลาเรียนปกตใินชัน้

เรียนสาํหรบัการศกึษาสว่นตวัสาํหรบัชีวติใหม่ ก็ใหเ้ขียนหมายเลขบทลงไปในแผน่บนัทกึเปา้หมาย

ประจาํวนัของคณุ 

2. ตดิตามความกา้วหนา้ของคณุบนแผน่บนัทกึท่ีอยูด่า้นหลงัของหนงัสือเลม่นี ้ถา้ไมมี่แผน่บนัทกึใน

หนงัสือท่ีคณุกาํลงัอ่านอยู ่ก็ใหค้ณุทาํแผน่บนัทกึขึน้ใชเ้องเพ่ือตดิตามความกา้วหนา้ของคณุ 

3. หาสมดุบนัทกึหรือไดอารี่สกัเลม่เพ่ือจดบนัทกึเก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุอ่านในพระคมัภีรท์กุวนั 

4. คณุจะพบสว่นโครงการพเิศษซึ่งเริ่มท่ีหนา้ 9 ของหนงัสือเลม่นี ้คณุอาจตอ้งการทาํบางโครงการ

เหลา่นีใ้หเ้สรจ็ขณะคณุกาํลงัอา่นพระคมัภีรข์องคณุสาํหรบัชัน้เรียนนี ้

คาํเตอืน! ความเบ่ือหน่ายอาจเป็นปัญหาใหญ่สาํหรบัผูท่ี้อา่นพระคมัภีร ์หนึ่งในวิธีท่ีง่ายท่ีสดุในการจดัการ

กบัปัญหานีคื้อการนาํความหลากหลายเขา้มาสูเ่วลาศกึษาพระคมัภีรข์องคณุ ลองใชบ้างโครงการพิเศษท่ี

ระบไุวใ้นคูมื่อนีห้รือสรา้งโครงการของคณุขึน้เอง 

5. หนึ่งในวิธีท่ีดีท่ีสดุในการทาํใหก้ารศกึษาพระคมัภีรข์องคณุนา่ต่ืนเตน้และเป็นประโยชนส์าํหรบัตวั

คณุเองคือการหาวิธีนาํสิ่งท่ีคณุอา่นไปประยกุตใ์ช ้อยา่งแรกเลย ใหอ้า่นพระคมัภีรแ์ละพยายาม

คน้หาสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงัพดูกบัผูค้นท่ีหนงัสือเลม่นีถ้กูเขียนขึน้เพ่ือเป็นครัง้แรก จากนัน้ก็อา่นอีกครัง้

และคดิเก่ียวกบัคาํถามหรือปัญหาบางอย่างท่ีคณุกาํลงัเผชิญอยูใ่นกิจกรรมประจาํวนัของคณุ แลว้ดู

วา่คณุสามารถคน้พบหลกัเกณฑใ์นพระคมัภีรท่ี์คณุสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตสว่นตวัของคณุไดห้รือไม ่

6. อยา่เห็นแก่ตวั อีกวิธีท่ียอดเย่ียมในการศกึษาพระคมัภีรข์องคณุใหส้นกุคือการพดูคยุกบับคุคลอ่ืน

เก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุไดอ้า่นในพระคมัภีร ์ถา้คณุมีปัญหาในการหาเพ่ือน สิ่งนีส้ามารถทาํใหค้ณุมีบางสิ่ง

ท่ีสรา้งสรรคใ์นการพดูคยุ ถา้คณุตอ่สูก้บัความรูส้กึถกูยั่วยใุหพ้ดูคยุเก่ียวกบัความบาปของคณุท่ีทาํ

ในอดีต น่ีอาจเป็นวิธีท่ีเกิดผลมากเชน่กนัในการเอาชนะความรูส้กึถกูยั่วยนุัน้ 

ถา้คณุหรือเพ่ือนของคณุมีปัญหาในการอา่นพระคมัภีรอ์ยา่งสมํ่าเสมอทกุวนั น่ีก็อาจเป็นวิธีท่ียอด

เย่ียมในการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั เม่ือคณุพบกนัในระหวา่งวนั ใหถ้ามเพ่ือนของคณุวา่พวกเขาได้

อา่นอะไรและพวกเขาหวงัว่าจะนาํสิ่งท่ีอา่นในวนันีม้าใชอ้ยา่งไร 
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ก่อนท่ีคณุจะทาํโครงการนีต้อ่ ใหใ้ชเ้วลาสกัสองสามนาทีตอบคาํถามตอ่ไปนี ้

 

1. อะไรคือสาเหตสุาํคญัท่ีคณุตอ้งการอา่นพระคมัภีร ์

ใหเ้ขียนประโยชนบ์างอยา่งท่ีคณุหวงัจะไดร้บัจากชัน้เรียนนี ้

ก.   

  

ข.   

  

ค.   

  

ง.   

  

2. อะไรคือคาํถาม ปัญหา หรือขอบเขตแหง่ความสนใจท่ีคณุตอ้งการเรียนรูใ้หม้ากขึน้ในการอ่าน 

พระคมัภีรข์องคณุ 

ก.   

  

ข.   

  

ค.   

  

ง.   

  

จ.   

  

 

หยุด:   ขอใหอ้ภิปรายกบัครูถึงสิ่งท่ีคณุเพิ่งจะอา่น และใหค้รูเซนช่ือก่อนท่ีคณุจะทาํโครงการ

นีต้อ่   

   ลายเซ็นครู  
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โครงการ 

พเิศษ  
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โครงการพเิศษ 

สาํหรับ 

ชัน้เรียนการอ่านพระคัมภรี ์

การอ่านพระคมัภีรอ์าจเป็นส่วนหนึ่งท่ีนา่สนใจและมีประโยชนม์ากในแตล่ะวนัของคณุ อยา่แปลกใจถา้คณุ

รูส้กึเบ่ือกบัการอ่านพระคมัภีร ์มนัเป็นปัญหาท่ีพบบอ่ยมาก แตก็่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งง่ายดาย ในหนา้

ตอ่ไปนีมี้หลายโครงการท่ีสามารถนาํความหลากหลายมากมายเขา้มาสูก่ารอา่นพระคมัภีรแ์ละการศกึษา

สว่นตวัของคณุได ้

 

 

โครงการท่ี 1:  การสรุปสว่นตวัประจาํวนั ................................................. 11 

 

โครงการท่ี 2:  ผูร้ายงานขา่วจากพระคมัภีร ์............................................. 12 

 

โครงการท่ี 3:  วิธี ส ค ป ช ..................................................................... 13 

 

โครงการท่ี 4:  แผน่บนัทกึการอา่นพระคมัภีร ์........................................... 14 

 

โครงการท่ี 5:  เขียนขอ้พระคมัภีรด์ว้ยคาํพดูของคณุเอง ........................... 15 

 

โครงการท่ี 6:  พระเจา้ ผูค้น ตวัฉนั ......................................................... 15 

 

โครงการท่ี 7:  รายการคาํถามคั่นหนงัสือ ................................................ 16 

 

โครงการท่ี 8:  พระสญัญาของพระเจา้สาํหรบัฉนั .................................... 17 
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โครงการที ่1:  การสรุปส่วนตัวประจาํวัน 

 

โครงการนีใ้หแ้นวคิดบางอย่างเก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุจะเขียนลงในสมดุบนัทึกหรือไดอารี่ของคณุ หลงัจากอา่น

ขอ้พระคมัภีรข์องคณุแลว้ ใหใ้ชแ้นวทางตอ่ไปนีใ้นการตดัสินใจวา่จะจดบนัทกึสิ่งใดลงไปจากสิ่งท่ีคณุได้

อา่น เพ่ือเป็นการสรุปส่วนตวัของคณุ 

 

1. แสดงความคิดเห็นสว่นตวัของคณุ ใหค้ณุทาํการสรุปและพดูคยุวา่ขอ้พระคมัภีรนี์ก้าํลงัชว่ยคณุ

อยา่งไร บอกสิ่งท่ีคณุกาํลงัเรียนรูจ้ากหนงัสือเลม่นี ้

 

2. ตอบสนองตอ่ขอ้พระคมัภีร ์อยา่เพียงแตเ่ขียนวา่บทนัน้เก่ียวกบัอะไร แตใ่หใ้ส่ความคดิเห็นของ 

คณุลงไปในการสรุปของคณุดว้ย คณุเห็นดว้ยกบัผูเ้ขียนหรือคณุไมเ่ห็นดว้ย ใหอ้ธิบายวา่ทาํไม 

ยกตวัอย่างจากชีวิตของคณุหรือชีวิตของคนอ่ืนรอบตวัคณุท่ีเห็นดว้ยหรือเห็นตา่งจากสิ่งท่ีกลา่วไว้

ในพระคมัภีร ์

 

3. ประเมินขอ้พระคมัภีรน์ัน้ วา่มนันา่เบ่ือหรือนา่สนใจ วา่มนัมีประโยชนห์รือไม ่คณุจะแนะนาํขอ้ 

พระคมัภีรน์ัน้ใหค้นอ่ืนหรือเปลา่ ทาํไมจงึแนะนาํหรือทาํไมจงึไมแ่นะนาํ 

 

4. เขียนแนวคดิเก่ียวกบัวิธีท่ีคณุสามารถนาํสิ่งท่ีคณุกาํลงัเรียนรูจ้ากขอ้พระคมัภีรนี์ไ้ปปฏิบตัใินชีวิต

ของคณุ ทาํแนวคิดและเปา้หมายในการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัเหล่านีใ้หเ้ฉพาะเจาะจงท่ีสดุ 

 

 

โครงการนีค้ลา้ยคลงึอยา่งมากกบัคาํแนะนาํสาํหรบั การสรุปสว่นตวัรายวนั ท่ีใหไ้วใ้นคูมื่อผูเ้รียนในชัน้

เรียนการอา่นส่วนตวั ถา้ตอ้งการขอ้มลูและตวัอยา่งของสิ่งนีเ้พิ่มเตมิ ใหต้รวจดใูนหนงัสือเลม่นัน้ ถา้คณุไม่

มี ครูของคณุก็ควรจะมีสาํเนา 
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โครงการ 2:  ผู้รายงานข่าวจากพระคัมภรี ์

 

อา่นขอ้พระคมัภีรแ์ละใชจ้ินตนาการเพ่ือนกึภาพว่ามนัจะเป็นอย่างไรเม่ือคณุไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเหตกุารณ์

เหลา่นี ้

 

1. สมมตวิา่คณุเป็นนกัขา่วและเขียนบทความในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีไดพ้ดูหรือกาํลงั

เกิดขึน้ในขอ้พระคมัภีรนี์ ้อย่าลืมอธิบายฉากของเหตกุารณเ์หลา่นีใ้หผู้อ้่านของคณุดว้ย มนัเกิดขึน้

ท่ีไหน มนัเกิดขึน้เม่ือไหร ่ผูเ้ขียนพยายามจะพดูอะไรถา้มนัไมไ่ดเ้ป็นเรื่องเก่ียวกบัเหตกุารณใ์ด 

(เชน่ หนงัสือยากอบ บทท่ี 1) 

 

2. ตอ่ไป ใหส้รุปสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้ในขอ้พระคมัภีรนี์ด้ว้ยคาํพดูของคณุเอง อธิบายวา่ทาํไมมนัจงึเป็น

สิ่งสาํคญั ใส่ความคดิเห็นของคณุเองลงไปตามสบาย หลายครัง้ท่ีหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารจะมี

พืน้ท่ีพิเศษเพ่ือใหพ้วกนกัขา่วหรือบรรณาธิการแสดงความคดิเห็น 

 

3. อีกวิธีหนึ่งในการเขียนเนือ้หาขา่วเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีรนี์คื้อการสมมตวิา่คณุเป็นนกัขา่วจากสวรรค ์

ใหเ้ขียนเร่ืองราวตามท่ีคณุจะพิมพใ์หบ้รรดาทตูสวรรคแ์ละคนอ่ืนๆ ในสวรรคอ์า่น คณุมีขอ้

ไดเ้ปรียบในการจดัหาสกู๊ปข่าวจากแหลง่โดยตรงเพราะคณุไดใ้ชชี้วิตอยูใ่นโลกและเขา้ใจวา่ผูค้น

คดิอยา่งไร จาํไวว้า่คณุกาํลงัเขียนขา่วนีใ้หเ้หลา่ทตูสวรรคอ์า่น ความสนใจ “ขา่วจากโลก” ของ

พวกเขาจะแตกตา่งจากของผูค้นในโลกอยา่งไร  

 

หมายเหต:ุ สามกิจกรรมตอ่ไปนีส้ามารถใชก้บัโครงการนีไ้ด ้จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรมเหลา่นีคื้อเพ่ือชว่ย

ใหค้ณุปรบัความจรงิท่ีกล่าวถึงในขอ้พระคมัภีรนี์ใ้หเ้ป็นส่วนตวั 

 

4. เขียนทกุคาํถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีร ์จากนัน้ก็ขอใหค้รูของคณุชว่ยคณุหาคาํตอบตอ่

คาํถามเหล่านี ้

 

5. เขียนทกุสิ่งท่ีพระเจา้อาจพดูกบัคณุในขอ้พระคมัภีรนี์ ้

 

6. เขียนคาํอธิษฐานถึงพระเจา้ โดยพดูคยุกบัพระองคเ์ก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีกลา่วถึงในพระคมัภีรนี์ ้
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โครงการ 3:   วธีิ ส ค ป ช 

 

ช่ือของโครงการนีป้ระกอบดว้ยตวัอกัษรแรกของคาํสาํคญัท่ีใชอ้ธิบายโครงการศกึษาพระคมัภีรนี์ ้ใหอ้่านขอ้ 

พระคมัภีรท์ัง้หมดก่อน จากนัน้ก็อ่านอีกครัง้หนึ่งและทาํบนัทกึโดยใชแ้นวทางตอ่ไปนี ้

 

1. สรุปใจความ (ส) 

ก.  ตัง้ช่ือขอ้พระคมัภีรท่ี์คณุอา่นในวนันี ้

ข.  อธิบายฉากหรือสถานท่ีโดยยอ่ เหตกุารณเ์หลา่นีเ้กิดขึน้ท่ีไหนและเม่ือไหร ่

ค.  เขียนขอ้พระคมัภีรโ์ดยใชค้าํพดูของคณุเอง 

 

2. คาํถาม (ค) 

เขียนทกุคาํถามท่ีคณุมีเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีรนี์ ้  

ใชจ้ินตนาการของคณุ อยา่จาํกดัตวัคณุเองอยูก่บัคาํถามท่ีคณุยงัไมมี่คาํตอบ ใหจ้ดทกุ

คาํถามท่ีคณุคดิวา่คนอ่ืนๆ อาจอยากใหต้อบ ย่ิงคณุจดคาํถามมากเท่าไหร ่ก็ย่ิงกระตุน้

ความคดิของคณุและชว่ยใหค้ณุคน้พบความเขา้ใจถ่องแทใ้หม่ๆ  เก่ียวกบัขอ้พระคมัภีรนี์ ้

มากขึน้เทา่นัน้ คาํถามท่ีขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่  “อยา่งไร” และ “ทาํไม” สามารถชว่ยสาํรวจ

ความจรงิท่ีล ํา้ลึกย่ิงขึน้ในขอ้พระคมัภีร ์

 

3. การประยุกตใ์ช้ส่วนตวั (ปช) 

ก. อธิบายสัน้ๆ ถึงสิ่งตา่งๆ ท่ีพระเจา้พดูกบัคณุผา่นขอ้พระคมัภีรนี์ใ้นชีวิตของคณุใน

วนันี ้ในวนัพรุง่นี ้ใหจ้ดบนัทึกวา่คณุสามารถใชส้ิ่งท่ีพระเจา้บอกคณุไดอ้ย่างไรในชีวิต

ของคณุ 

 

ข. เขียนสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุอยากจะบอกพระเจา้ผา่นขอ้พระคมัภีรนี์ ้เขียนคาํอธิษฐาน (ของ

คณุ) ตอ่พระเจา้ 
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โครงการ 4: แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์  

แผน่บนัทึกการอา่นพระคมัภีร์ นีมี้ไวเ้พ่ือชว่ยคณุในการจดบนัทึกขอ้พระคมัภีรท่ี์คณุกาํลงัอา่น 

วิธีหนึ่งท่ีจะทาํใหโ้ครงการนีมี้ความหมายมากขึน้คือการพดูคยุสิ่งท่ีคณุคน้พบกบัคนอ่ืน เม่ือคณุใชเ้วลา

แบง่ปันสิ่งนีก้บัคนอ่ืน ความจรงิของพระคมัภีรก็์มกัจะชดัเจนมากขึน้สาํหรบัคณุ นอกจากนี ้มนัยงัเป็นวิธีท่ี

ยอดเย่ียมท่ีจะไดพ้ดูคยุกบัครสิเตียนใหม่คนอ่ืนๆ อยา่งตอ่เน่ืองในหวัขอ้ท่ีเป็นประโยชนซ์ึ่งจะชว่ยคณุทัง้คู ่

น่ีคือตวัอยา่งของ แผน่บนัทกึการอ่านพระคมัภีร์ คาํแนะนาํเพิ่มเตมิถกูพิมพเ์ป็นตวัเอยีง 

 

แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

ขอ้พระคมัภีร_์_____________________ ช่ือผูเ้รียน______________________ 

วนัท่ี__________________________ 

1. โครงรา่งขอ้พระคมัภีร ์

(ช่ือเร่ือง ประเดน็สาํคญั) 

หลงัจากอา่นขอ้พระคมัภีร์ทัง้หมดแลว้ ใหต้ัง้

ชือ่เรือ่ง จากนัน้ก็ทาํรายการประเดน็หรือสว่น

ตา่งๆ ทีส่าํคญัของขอ้พระคมัภีร์นัน้ 

เขียนบนัทึกเพิ่มทีค่ณุรูส้ึกวา่จะช่วยใหค้ณุ

จดจาํไดว้่าขอ้พระคมัภีรน์ัน้เกีย่วกบัอะไร 

3. คาํถามของฉนั 

(เขียนสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุไมเ่ขา้ใจหรือทาํไมคณุจงึ

ไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้พระคมัภีร)์ 

เขียนทกุคาํถามทีค่ณุมีเกี่ยวกบัขอ้พระคมัภีร์

นีไ้วใ้นสว่นนี ้ถา้คณุไม่เหน็ดว้ยกบัสิ่งใดในขอ้

พระคมัภีร์ ก็ใหเ้ขียนไวต้รงนี ้

2. สิ่งท่ีฉนัชอบ – แนวคดิท่ีช่วยฉนั 

แนวคิดท่ีใหมส่าํหรบัฉนั 

4. สิ่งท่ีฉนัตอ้งการศกึษาใหม้ากขึน้ 

  5. แนวคิดการประยกุตใ์ชส้่วนตวั 

ดูบนัทึกดา้นลา่ง 

 

 

หนึ่งในเหตผุลสาํคญัท่ีเราอา่นพระคมัภีรคื์อเพ่ือหาวิธีนาํความจรงิของพระเจา้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัของ

เรา การมองหาแนวคิดเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชส้่วนตวันัน้มกัเป็นเร่ืองยาก แตก็่คุม้คา่กบัความพยายาม 

หนา้ท่ี 20ของคูมื่อผูเ้รียนสาํหรบัชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์มีขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวิธีการตัง้เปา้หมาย

ในการประยกุตใ์ชส้ว่นตวั ท่ีเหมาะสม 
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โครงการที ่5: เขียนข้อพระคัมภรีด์้วยคาํพูดของคุณเอง    

 

การเขียนขอ้พระคมัภีรด์ว้ยคาํพดูของคณุเองเป็นวิธีท่ียอดเย่ียมในการทาํใหแ้นใ่จวา่คณุเขา้ใจสิ่งท่ีพระเจา้

กาํลงัพดูในขอ้พระคมัภีร ์ทกุคนสามารถอา่นบทหนึ่งในพระคมัภีรแ์ละเขียนประโยคสกั 2 หรือ 3 ประโยค

เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้ในขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นัน้ได ้แตก่ารทาํอย่างนัน้อาจไมช่ว่ยใหค้ณุไดร้บัอะไรจากขอ้

พระคมัภีรม์ากนกั 

อยา่งไรก็ตาม ถา้คณุใชเ้วลาในการอา่นบทนัน้ทีละขอ้...ทีละขอ้ จากนัน้ก็เขียนคาํถอดความของคณุเอง 

คณุก็อาจจะคน้พบเหมือนคนอ่ืนๆ อีกมากมายว่าวิธีการศกึษาพระคมัภีรนี์ส้ามารถช่วยใหค้ณุเติบโตขึน้ได้

อยา่งแทจ้รงิ ขบคดิแตล่ะขอ้อยา่งถ่ีถว้นและตดัสินใจวา่มนัพดูอะไรกบัคณุ 

อีกรูปแบบหนึ่งของโครงการนีคื้อการเขียนถอดความในลกัษณะท่ีมนัจะเขา้ใจไดง้่ายสาํหรบับคุคลหนึ่งเป็น

การเฉพาะ ตวัอยา่งเชน่คณุสามารถเขียนถอดความเพ่ือใหเ้ดก็อาย ุ8 ขวบสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย 

หรือเขียนใหเ้พ่ือนท่ีพบปะตามถนนท่ีไมเ่คยอา่นพระคมัภีรเ์ลยและจะไมเ่ขา้ใจภาษาราชวงศท่ี์ใชอ้ยูใ่น 

พระคมัภีรส์ว่นมาก 

การถอดความของคณุยงัสามารถชีไ้ปท่ีตวัคณุเองดว้ย ใหเ้ขียนในลกัษณะท่ีมนักาํลงัพดูคยุกบัคณุโดยตรง

เก่ียวกบัสถานการณต์า่งๆ ท่ีคณุกาํลงัเผชิญอยูใ่นวนันี ้

 

 

โครงการที ่6: โครงการ: พระเจ้า ผู้คน ตัวฉัน 

 

น่ีเป็นโครงการง่ายๆ ท่ีสามารถชว่ยใหค้ณุคน้พบความจริงพืน้ฐานบางอย่างในพระคมัภีรท์กุขอ้ท่ีคณุอ่าน 

คณุอาจพบวา่เป็นประโยชนใ์นการเขียนคาํตอบสาํหรบัคาํถามแตล่ะขอ้ตอ่ไปนีห้ลงัจากอา่นขอ้พระคมัภีร ์

แลว้ 

1. พระคมัภีรข์อ้นีบ้อกอะไรฉนัเก่ียวกบัพระเจา้ 

2. พระคมัภีรข์อ้นีบ้อกอะไรฉนัเก่ียวกบัผูค้น 

3. พระคมัภีรข์อ้นีบ้อกอะไรฉนัเก่ียวกบัฉนั 
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โครงการ 7: รายการคาํถามค่ันหนังสือ 

 

การมีรายการคาํถามใหพ้รอ้มไวอ้าจเป็นวิธีท่ีง่ายอยา่งย่ิงท่ีจะไดร้บัประโยชนม์ากขึน้จากขอ้พระคมัภีร ์

ขา้งลา่งนีค้ณุจะพบรายการคาํถามท่ีคณุสามารถใชเ้พ่ือคน้หาแนวคิดใหมแ่ละเป็นประโยชนจ์ากขอ้ 

พระคมัภีรท่ี์คณุกาํลงัอา่นอยู่ คณุอาจตอ้งการจดคาํถามเหลา่นีล้งในกระดาษและเก็บไวใ้นพระคมัภีรข์อง

คณุ ถา้คณุสนกุกบัการเขียน คณุอาจตอ้งการเขียนคาํตอบสาํหรบัแตล่ะคาํถามโดยยึดตามขอ้พระคมัภีร ์

ท่ีคณุกาํลงัอา่นอยู ่อยา่ลงัเลท่ีจะเพิ่มคาํถามอ่ืนใดท่ีช่วยใหค้ณุคน้พบความจรงิของพระเจา้ไดม้ากขึน้ใน 

การอ่านพระคมัภีรข์องคณุ 

 

1. จดุประสงคห์ลกัของบท (หรือสว่นของพระคมัภีร)์ นี ้คืออะไร? 

2. มีสิ่งใดท่ีฉนัไมเ่ขา้ใจหรือไม่ 

3. สิ่งนีส้อดคลอ้งกบัสว่นท่ีเหลือของพระคาํของพระเจา้อยา่งไร 

4. มนัเตือนฉันถึงขอ้ผิดพลาดใดๆ ท่ีตอ้งหลีกเล่ียงหรือไม ่

5. มนัมีตวัอยา่งใหฉ้นัทาํตามบา้งไหม 

6. มีสญัญาอะไรท่ีจะอา้งเอามาใชไ้ดห้รือไม่ 

7. มนัสอนอะไรเก่ียวกบัคณุลกัษณะของพระครสิต ์

8. ฉนัสามารถดงึหลกัเกณฑอ์ะไรออกมาจากขอ้พระคมัภีรนี์ไ้ดบ้า้ง 

9. ฉนัสามารถประยกุตใ์ชส้ิ่งนีก้บัชีวิตของฉนัในวนันีไ้ดอ้ยา่งไร 

10. เม่ือไดศ้กึษาขอ้พระคมัภีรนี์แ้ลว้ ฉนัจะอธิษฐานอยา่งไร 

บางคาํถามจะไมใ่ชก้บัพระคมัภีรท์กุขอ้ท่ีคณุอ่าน ถา้คณุกาํลงัประสบปัญหากบัคาํถามบางขอ้ ขอใหค้รู

หรือเพ่ือนของคณุช่วยคณุคน้หาคาํตอบ 
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โครงการที ่8: พระสัญญาของพระเจ้าสาํหรับฉัน 

 

การพิจารณาพระสญัญาของพระเจา้ในพระคมัภีรส์ามารถเป็นวิธีท่ีใหก้าํลงัใจอยา่งมากในการศกึษา 

พระคมัภีรไ์ด ้โครงการนีช้่วยใหค้ณุระบวิุธีท่ีนาํไปปฏิบตัไิดใ้นการทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ทาํงานได ้

ผลในชีวิตของคณุ 

 

1. เขียนพระสญัญาท่ีใหไ้วใ้นพระคมัภีรข์อ้นี ้

 

2. เตมิประโยคนีใ้หส้มบรูณ ์

 

“สิ่งท่ีฉนัชอบเก่ียวกบัพระสญัญานีคื้อ_______________________________________________” 

 

3. อธิบายสถานการณท่ี์คณุกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนัซึ่งคณุตอ้งการความชว่ยเหลือท่ีพระเจา้ได้

สญัญาไวใ้นพระคมัภีรข์อ้นี ้

 

4. สว่นของคณุคืออะไร คณุจะทาํอะไรเพ่ือใหพ้ระเจา้สามารถทาํตามพระสญัญาของพระองคท่ี์มีตอ่

คณุในสถานการณนี์ไ้ด ้

 

5. เวลาแหง่การเฉลิมฉลอง ใหเ้ขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือคณุพิสจูนว์า่พระเจา้รกัษาสญัญาของพระองค์

จรงิๆ 

 

 

หมายเหตุพเิศษ 

 

คณุมีแนวคดิหรือวิธีการบางอยา่งท่ีไดช้่วยใหค้ณุไดร้บัประโยชนม์ากขึน้จากเวลาอา่น 

พระคมัภีรข์องคณุหรือไม ่ถา้มี เราก็ตอ้งการฟังจากคณุ ส่งแนวคิดของคณุไปท่ี 

ทีนชาลเ์ลน้จต์ามท่ีอยูท่ี่ระบไุวต้รงดา้นในปกหนา้ของหนงัสือเลม่นี ้เราตอ้งการเพิ่ม

โครงการเหลา่นัน้ไวใ้นหนงัสือเลม่นีท่ี้จะตีพิมพใ์นอนาคต 
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ชัน้เรยีนการอ่านพระคมัภรี ์  19 

 

 

 

 

 

 

แผ่นบนัทกึ 

การอ่านพระคัมภรี ์  
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์
 

สว่นนีบ้รรจรุายช่ือหนงัสือเล่มแรกๆ ในพระคมัภีรท่ี์คณุกาํลงัจะอา่นสาํหรบัชัน้เรียนนี ้คณุอาจไดอ้า่น

หนงัสือบางเลม่เหลา่นีด้ว้ยตวัเองแลว้ ไมเ่ป็นไร คณุอาจตอ้งการพดูคยุเร่ืองนีก้บัครูของคณุ เพียงจาํไวว้า่

ทกุครัง้ท่ีเราอา่นหนงัสือเลม่หนึ่งในพระคมัภีร ์เราก็สามารถเรียนรูส้ิ่งใหมจ่ากพระเจา้ได ้

แผน่บนัทึกตอ่ไปนีส้าํหรบัหนงัสือแตล่ะเลม่นัน้ชว่ยใหค้ณุตดิตามแตล่ะบทท่ีคณุอา่นได ้   ใหเ้ขียนวนัท่ีท่ี

คณุอา่นแตล่ะบทจบไวใ้นบรรทดัตอ่จากหมายเลขบท 

ถา้คณุกาํลงัใชโ้ครงการพิเศษใดๆ ในขณะท่ีคณุอา่นบทตา่งๆ อยูน่ัน้ ใหใ้สห่มายเลขโครงการไวใ้นบรรทดั

เดียวกบัท่ีคณุใสว่นัท่ีท่ีคณุอ่านบทนัน้จบ 

ในแผน่บนัทึกเปา้หมายประจาํวนัของคณุ ควรมีพืน้ท่ีใหค้ณุเขียนเปา้หมายการอา่นพระคมัภีรข์องคณุใน

แตล่ะวนั 

 มาระโก ............................................. 21 

 ยากอบ .............................................. 21 

 ฟีลิปปี ............................................... 22 

 กาลาเทีย ........................................... 22 

 นางรูธ ............................................... 22 

 โยนาห ์............................................... 23 

 ยอหน์ ................................................ 23 

  1 เปโตร ............................................. 24 

 2 เปโตร ............................................. 24 

 1 ยอหน์ ............................................. 24 

 2 & 3 ยอหน์ ...................................... 25 

 1 ซามเูอล .......................................... 25 

 ลกูา ................................................... 26 

 กิจการ ............................................... 27 
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

มาระโก 

ฉบบัแปลท่ีใช ้________________________________                  

ใสว่นัท่ีท่ีคณุอา่นแตล่ะบทในบรรทดัถดัจากหมายเลขบท 

 

บทท่ี 1   _________________________________    บทท่ี 9  __________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  บทท่ี 10  _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  บทท่ี 11  _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  บทท่ี 12  _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  บทท่ี 13  _________________________________  

บทท่ี 6   _________________________________  บทท่ี 14  _________________________________  

บทท่ี 7   _________________________________  บทท่ี 15  _________________________________  

บทท่ี 8   _________________________________  บทท่ี 16  _________________________________  

 

 

ยากอบ 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________       

            

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

ฟีลิปปี 

ฉบบัแปลท่ีใช ้________________________________                  

ใสว่นัท่ีท่ีคณุอา่นแตล่ะบทในบรรทดัถดัจากหมายเลขบท 

 

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

    

กาลาเทยี 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________                  

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  

บทท่ี 6   _________________________________  

 

นางรูธ 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________    

               

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

โยนาห ์

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________            

ใสว่นัท่ีท่ีคณุอา่นแตล่ะบทในบรรทดัถดัจากหมายเลขบท 

       

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

 

ยอหน์ 

ฉบบัแปลท่ีใช ้________________________________                  

 

บทท่ี 1   _________________________________    บทท่ี 12  _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  บทท่ี 13  _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  บทท่ี 14  _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  บทท่ี 15  _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  บทท่ี 16  _________________________________  

บทท่ี 6   _________________________________  บทท่ี 17  _________________________________  

บทท่ี 7   _________________________________  บทท่ี 18  _________________________________  

บทท่ี 8   _________________________________  บทท่ี 19  _________________________________  

บทท่ี 9   _________________________________  บทท่ี 20  _________________________________  

บทท่ี 10  _________________________________  บทท่ี 21  _________________________________  

บทท่ี 11  _________________________________   บทท่ี 22  _________________________________  
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

1 เปโตร 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________                  

ใสว่นัท่ีท่ีคณุอา่นแตล่ะบทในบรรทดัถดัจากหมายเลขบท 

 

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  

 

 

2 เปโตร 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________    

               

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

 

 

1 ยอหน์ 

ฉบบัแปลท่ีใช ้_____________________________________________________________   

                

บทท่ี 1   _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

2 และ 3 ยอหน์ 

ฉบบัแปลท่ีใช ้__________________________________________________________________                  

 

2 ยอหน์ ______________________________  

 

3 ยอหน์  ______________________________  

 

1 ซามูเอล 

ฉบบัแปลท่ีใช ้________________________________                  

 

บทท่ี 1   _________________________________    บทท่ี 17  _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  บทท่ี 18  _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  บทท่ี 19  _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  บทท่ี 20  _________________________________  

บทท่ี 5   _________________________________  บทท่ี 21  _________________________________  

บทท่ี 6   _________________________________  บทท่ี 22  _________________________________  

บทท่ี 7   _________________________________  บทท่ี 23  _________________________________  

บทท่ี 8   _________________________________  บทท่ี 24  _________________________________  

บทท่ี 9   _________________________________  บทท่ี 25  _________________________________  

บทท่ี 10  _________________________________  บทท่ี 26  _________________________________  

บทท่ี 11  _________________________________   บทท่ี 27  _________________________________  

บทท่ี 12  _________________________________   บทท่ี 28  _________________________________  

บทท่ี 13  _________________________________   บทท่ี 29  _________________________________  

บทท่ี 14  _________________________________   บทท่ี 30  _________________________________  

บทท่ี 15  _________________________________   บทท่ี 31  _________________________________  

บทท่ี 16  _________________________________    
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แผ่นบันทกึการอ่านพระคัมภรี ์

ลูกา 

ฉบบัแปลท่ีใช ้________________________________                  

ใสว่นัท่ีท่ีคณุอา่นแตล่ะบทในบรรทดัถดัจากหมายเลขบท 

 

บทท่ี 1   _________________________________    บทท่ี 13  _________________________________  

บทท่ี 2   _________________________________  บทท่ี 14  _________________________________  

บทท่ี 3   _________________________________  บทท่ี 15  _________________________________  

บทท่ี 4   _________________________________  บทท่ี 16  _________________________________  
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