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ฉันจะได้เรียนอะไรบา้งในวชิานี?้ 

1. ฉนัจะไดท้อ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์

2. ฉนัจะพบวา่พระเจา้กาํลงัสอนอะไรจากขอ้พระคมัภีรท่ี์ท่องจาํ

3. ฉนัจะตัง้ใจทาํสามสิ่งจากการประยกุตค์วามจรงิจากขอ้ท่องจาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั

4. ฉนัจะเริ่มตน้ปฎิบตัหิลกัการของพระคมัภีรเ์หลา่นัน้ในชีวิตประจาํวนั

5. ฉนัจะเริ่มตน้คิดถึงขอ้ทอ่งจาํเหลา่นีว้า่มีความหมายอยา่งไรเม่ือฉนัพบสถานการณล์าํบากในชีวิต

6. ฉนัจะเริ่มตน้นาํหลกัการจากพระคมัภีรม์าแทนท่ีความคิดหยมุหยิม (และการทดลอง)ในอดีต

7. ฉนัจะใชข้อ้ทอ่งจาํเหลา่นีเ้ป็นจดุเริ่มตน้การสนทนากบัคนอ่ืนท่ีน่ี
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ยนิดตี้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนนี!้ 

เราหวงัวา่ ชัน้เรียนท่องจาํขอ้พระคมัภีร ์นีจ้ะนา่สนใจสาํหรบัคณุและจะชว่ยคณุดว้ย กรุณาชว่ยเราโดย

เขียนความคิดเห็นของคณุเก่ียวกบัชัน้เรียนนี ้ 

ก. ทาํไมการทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์งึสาํคญัสาํหรบัเรา? 

1. 

2. 

3. 

ข. สิ่งท่ีคณุอยากไดจ้าก ชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์คืออะไร? 

1. 

2. 

3. 

ตอ่ไปนีคื้อเปา้หมายสองขอ้สาํหรบัชัน้เรียนนี ้  เราหวงัวา่คณุจะเห็นวา่เปา้หมายนีเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัคณุ: 

1. ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจตวัเองและเขา้ใจพระเจา้ดีขึน้ เพ่ือท่ีคณุจะสามารถพฒันาความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบั

พระองคม์ากขึน้

2. เพ่ือชว่ยใหค้ณุพบวา่พระเจา้พดูกบัคณุผา่นทางพระวจนะของพระองค ์- พระคมัภีร ์ไดอ้ยา่งไร สิ่งนีจ้ะ

เกิดขึน้ตอ่เม่ือคณุเห็นวา่คาํสอนของพระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวิตของคณุอยา่งไร
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ส่วนที ่1 

คาํแนะนาํทั่วไป 

มีกิจกรรมหลายอย่างท่ีคณุตอ้งทาํกบัขอ้พระคมัภีรท่ี์ทอ่งจาํแตล่ะขอ้  กิจกรรมเหลา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจ

ความหมายของขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นัน้ไดดี้ขึน้  

ขณะท่ีคณุอ่านคาํแนะนาํเหลา่นี ้ใหด้ตูวัอย่าง ใบกิจกรรม ในหนา้ท่ี  9 ดตูวัอยา่งว่าผูเ้รียนทาํกิจกรรมของ

เขาอยา่งไร ครูจะเตรียมกระดาษเปลา่ของ ใบกิจกรรม ใหเ้ม่ือคณุพรอ้มจะเริ่มทาํกิจกรรม 

1. เขียนขอ้พระคมัภีรท์อ่งจาํบนหวักระดาษ ใบกิจกรรม และตามดว้ยช่ือหนงัสือพระคมัภีร ์บท ขอ้

และพระคมัภีรฉ์บบัท่ีคณุใชอ้า้งอิง

2. จงเขียนวา่คณุรูส้กึวา่พระเจา้ตอ้งการใหค้ณุเรียนบทเรียนอะไรจากขอ้พระคมัภีรท่ี์ทอ่งจาํนี ้และ

เขียนอธิบายดว้ยว่าขอ้พระคมัภีรนี์มี้ความหมายอะไรกบัคณุ  และคณุไดอ้ะไรบา้งจากขอ้

พระคมัภีรนี์ ้

3. จงเขียนวา่ขอ้พระคมัภีรนี์ส้ามารถเอามาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตคณุได ้3 ประการอะไรบา้ง ตอ้งเขียน

ใหเ้ฉพาะเจาะจง   ใหค้ิดถึงสถานการณต์า่งๆ ท่ีคณุเผชิญในชีวิตประจาํวนัสามประการ และคิดวา่

ขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีจ้ะชว่ยคณุในสถานการณเ์หลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร?

เม่ือคณุเขียนเปา้หมายการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวั คณุอาจตอ้งการใชค้าํถามส่ีขอ้นีช้่วยคณุในการ

ตัง้เปา้หมายท่ีนาํไปปฏิบตัไิด ้พยายามใหค้าํตอบของคาํถามส่ีขอ้นีอ้ยูใ่นเปา้หมายแตล่ะขอ้ท่ีคณุตัง้ 

อะไร 1. ฉนัจะทาํอะไร?

เม่ือไหร ่ 2. ฉนัจะทาํเมือ่ไหร่?

อย่างไร 3. ฉนัจะทาํอย่างไร?

ใคร 4. ใครอ่ืนท่ีตอ้งมาเก่ียวขอ้งดว้ย?

สาํหรบัความชว่ยเหลือเพิ่มเตมิในการตัง้เปา้หมายนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวั ใหด้หูนงัสือเลม่นีห้นา้ 20-21 
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4. จงเขียนคาํอธิษฐานของคณุ บอกพระองคว์า่ขอ้พระคมัภีรนี์มี้ความหมายตอ่คณุอย่างไร เลา่ให้

พระองคฟั์งวา่คณุวางแผนจะใชข้อ้พระคมัภีรนี์ใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยา่งไร

5. ขณะท่ีคณุกาํลงัทาํกิจกรรมการเรียน  ใหท้่องขอ้พระคมัภีร ์คาํตอ่คาํ  ใหด้หูนา้ 10-11  ของหนงัสือ

เลม่นีเ้พ่ือดวิูธีท่องจาํขอ้พระคมัภีร ์

6. คณุจาํเป็นตอ้งสอบสองครัง้สาํหรบัขอ้พระคมัภีรท์่องจาํหนึ่งขอ้ คณุตอ้งทาํใบกิจกรรมทัง้หมดให้

เสรจ็ก่อนท่ีจะลงมือทาํการสอบ

การสอบคร้ังแรก – ท่องปากเปล่า คณุจะตอ้งทอ่งขอ้พระคมัภีรใ์หค้ณุครูฟัง การทอ่งจาํนี ้

จะใหโ้อกาสคณุไดส้นทนากบัครูเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีรข์อ้นีด้ว้ย ถา้มีคาํถามคณุสามารถถามได ้

บอกคณุครูวา่ขอ้พระคมัภีรข์อ้นีไ้ดช้ว่ยคณุในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยา่งไร  

การสอบคร้ังทีส่อง – สอบข้อเขียน  การสอบขอ้เขียนจะมีหลงัจากท่ีคณุผา่นการสอบทอ่ง

ปากเปล่าไปแลว้หนึ่งวนั ใหค้ณุเขียนขอ้พระคมัภีรท่ี์ท่องจาํ หา้มผิดเลย คณุจะตอ้งสะกดตวัอกัษร

ทกุตวัใหถ้กูตอ้งดว้ย  

ส่วนทีส่าํคัญทีสุ่ดของชั้นเรียนนีค้อือะไร? 

สว่นท่ีสาํคญัท่ีสดุในการทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรแ์ตล่ะขอ้คือการปฎิบตัิตามขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นัน้ใน

ชีวิตประจาํวนัยอมใหข้อ้พระคมัภีรน์ัน้เขา้มาในความคิด แลว้ออกมาเป็นการกระทาํ สิ่งนีย้งัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ

ท่ีจะทาํใหช้ัน้เรียนนีน้า่ต่ืนเตน้ ตอ้งพิสจูนใ์หต้วัคณุเองเห็นวา่คาํแนะนาํของพระเจา้ในพระคมัภีรนี์เ้ป็น

ประโยชนส์าํหรบัคณุ 
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ใบกิจกรรมชัน้เรียนท่องจาํข้อพระคัมภรี ์

1. ขอ้พระคมัภีร ์ มทัธิว 6:33 ฉบบัมาตรฐาน

แตพ่วกท่านจงแสวงหาแผน่ดนิของพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะ

ทรงเพิ่มเตมิสิ่งทัง้ปวงนีใ้ห ้

2. ขอ้พระคมัภีรนี์มี้ความหมายอะไรสาํหรบัฉนั

(สิ่งท่ีฉนัรูส้กึวา่พระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัเรียนรูจ้ากขอ้พระคมัภีรข์อ้นี)้

ฉนัควรใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหนึ่งในชีวิต ถา้ฉนัทาํเชน่นัน้พระเจา้จะประทานทกุสิ่งท่ีจาํเป็นในชีวิตใหฉ้ัน

เองเชน่เสือ้ผา้ อาหารและเพ่ือนๆ 

3. น่ีคือวิธีสามวิธีท่ีฉนัจะเอาขอ้พระคมัภีรนี์ม้าปฎิบตัใินชีวิต

ก. ฉนัจะใชเ้วลาทกุวนั วนัละ 20 นาทีในสปัดาหนี์อ้า่นพระคมัภีรแ์ละอธิษฐาน น่ีคือวิธีหนึ่งท่ี

แสดง วา่ฉนัใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหนึ่งในชีวิต 

ข. ฉนัจะไมรู่ส้กึโกรธท่ีไมไ่ดอ้าหารเพิ่มในชว่งเวลาอาหาร ฉนัจะเตือนตวัเองเวลากินขา้วอยูว่า่ 

พระเจา้สญัญาวา่จะประทานสิ่งท่ีจาํเป็นสาํหรบัชีวิตทกุอยา่ง 

ค. ฉนัจะพอใจกบัเสือ้ผา้ท่ีมี เม่ือฉนัตอ้งการเสือ้ผา้ใหม่ ฉนัจะอธิษฐานขอพระเจา้ 

4. คาํอธิษฐานท่ีเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีรท่ี์ทอ่งจาํคือ

ขา้แตพ่ระบิดา ขอทรงชว่ยหนใูหเ้รียนรูใ้หพ้ระองคเ์ป็นท่ีหนึ่งก่อนกิจการงานประจาํวนัในแตล่ะวนั

เร่ืองนีย้ากสาํหรบัหนพูระเจา้ขา้ เพราะหนเูคยชินท่ีจะใหต้วัเองเป็นท่ีหนึ่งมาตลอด  ขอบพระคณุ

สาํหรบัอาหารและท่ีหลบัท่ีนอน ขอทรงชว่ยหนกูบัการทาํบทเรียนเหล่านีด้ว้ยเถิดอาเมน 

หยุด: จงพดูคยุกบัครูของคณุเก่ีวยกบังานท่ีคณุไดท้าํเร่ืองขอ้พระคมัภีรนี์ ้

ลายเซ็นครู

การสอบทอ่งปากเปลา่ :  ลายเซ็นครู วนัท่ี

สอบขอ้เขียน :  วนัท่ี
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ส่วนที ่2  

คาํแนะนาํสาํหรับท่องจาํข้อพระคัมภรี ์

มีผูเ้รียนใหมห่ลายคนท่ีบอกวา่เขาจาํขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นีไ้มไ่ดเ้ลยเม่ือเขาเขา้มาเรียนครัง้แรก – โดยเฉพาะ

ขอ้ท่ียาว อยา่กลุม้ใจไปเลย! ทกุคนก็เป็นเหมือนกนัหมด 

ท่ีเป็นอยา่งนีเ้พราะคณุไมค่อ่ยไดท้อ่งจาํอะไรเลยสองสามเดือนท่ีผ่านมา หรือ ตลอดปีท่ีผา่นมา นั่นไม

เป็นไร     มีเคล็ดลบัขอ้หนึ่งท่ีสาํคญัมากในการทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์เร่ืองนีไ้มไ่ดข้ึน้อยู่วา่คณุฉลาดขนาด

ไหน แตเ่คล็ดลบัอยูท่ี่คณุสนใจในสิ่งท่ีคณุท่องจาํมากขนาดไหน ความสนใจเป็นกญุแจสาํคญั ถา้คณุรูส้กึ

เบ่ือหน่ายกบัสิ่งท่ีคณุกาํลงัท่องจาํ คณุก็จะตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะจาํประโยคสัน้ๆ ประโยคเดียวได ้ 

แตถ่า้คณุรูส้กึสนใจในสิ่งท่ีคณุกาํลงัทอ่งจาํ คณุจะพบว่าคณุสามารถจาํไดแ้มว้่าจะเป็นประโยคยาวๆ ไดใ้น

เวลาเพียงสัน้ๆ  

การลงมือท่องจาํจะทาํใหค้ณุทอ่งจาํไดง้่ายและเร็วขึน้ ย่ิงคณุทอ่งจาํหลายๆ ขอ้ คณุก็จะทอ่งจาํไดเ้ก่งขึน้

ดงันัน้จงทอ่งตอ่ไป อย่าเลิก คณุจะทอ่งจาํไดเ้ก่งขึน้  

น่ีคอืข้อแนะนําในการท่องจาํข้อพระคัมภรี ์

1. แบง่ขอ้ท่องจาํออกเป็นสว่นๆ  – สว่นละสองสามคาํ และท่องจาํทีละสว่น หลงัจากท่องจาํไดแ้ลว้ ลอง

เขียนใสก่ระดาษด ูถา้เขียนไดถ้กูแสดงวา่คณุจาํไดแ้ลว้

เม่ือทอ่งจาํสว่นหนึ่งไดแ้ลว้ ใหท้อ่งสว่นท่ีสองและสว่นตอ่ไป ทอ่งจาํสว่นหนึ่งใหไ้ด ้แลว้เขียนสิ่งท่ีคณุ

สามารถท่องจาํไดไ้ว ้ถา้คณุเขียนไดถ้กูตอ้งครบถว้น ใหค้ณุทอ่งสว่นตอ่ไปอีก ไมน่านคณุจะทอ่งขอ้

พระคมัภีรไ์ดท้ัง้ขอ้

ตวัอยา่ง  :  2 โครนิธ ์ 8:11  ฉบบัมาตรฐาน

บดันีพ้วกทา่น / ก็ควรจะทาํเสียใหเ้สรจ็ / เพ่ือวา่ความกระตือรือรน้ / ท่ีปรารถนาจะทาํเป็นอย่างไร/ การ

ทาํใหเ้สรจ็ / ตามความสามารถท่ีมีอยู่ก็จะเป็นอยา่งนัน้

2. เขียนขอ้พระคมัภีรท์อ่งจาํบนไวทบ์อรด์ หรือกระดานดาํ แลว้ทอ่งจาํ แลว้ลบออกทีละคาํ และทอ่งขอ้

พระคมัภีรน์ัน้ซ ํา้อีก ลบออกไปทีละคาํและทอ่งจาํ จนกระทั่งคณุจาํไดห้มดทัง้ขอ้

3. ทอ่งจาํไปพรอ้มๆ กบัเพ่ือนๆ ใหเ้พ่ือนเป็นคนอา่นขอ้พระคมัภีร ์และตวัคณุเป็นคนท่องจาํ  และอีกวิธี

หนึ่ง ใหแ้ตล่ะคนในกลุม่เพ่ือนทอ่งขอ้พระคมัภีรน์ัน้หนึ่งคาํ และคนถดัไปอีกคาํหนึ่ง วนไปจนครบทัง้ขอ้
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4. สรา้งภาพจากขอ้พระคมัภีรน์ัน้; เราเรียกวา่วิธีสรา้งภาพจากคาํ  ใหเ้ราสรา้งภาพในใจ หรือวาดลงบน

กระดาษ เป็นรูปภาพหรือเป็นภาพยนตจ์ากขอ้พระคมัภีรท์อ่งจาํนี ้เพราะการจาํภาพง่ายกวา่การจาํ

ตวัหนงัสือท่ีอยูบ่นกระดาษ ใหเ้ราเอาตวัเราใสไ่ปในภาพดว้ย และไดน้ึกเป็นภาพวา่ตวัเรากาํลงัทาํสิ่ง

ตา่งๆตามขอ้พระคมัภีรน์ัน้

จาํขอ้พระคมัภีร ์ 2 โครินธ ์8:11 คิดภาพตวัเองกาํลงัวางแผนงานอยู่  / คิดภาพวา่ตวัเราทาํตามแผนนัน้

สาํเรจ็แลว้ / วาดภาพตวัเองต่ืนเตน้กบัความสาํเรจ็ / คิดภาพวา่คณุทาํโครงการท่ีคณุคดิไวแ้ลว้นัน้

สาํเรจ็

เม่ือคณุคดิถึงขอ้พระคมัภีรข์อ้นี ้ภาพท่ีคณุวาดไวใ้นใจจะชว่ยใหท้่องจาํขอ้พระคมัภีรข์อ้นีไ้ด้

5. จงเขียนขอ้ท่องจาํลงบนกระดาษขาวแผน่เล็กๆ และถือติดตวัไว ้เอาไวท้อ่งจาํเวลาวา่ง

ตวัอยา่ง: ดา้นท่ี 1         ดา้นท่ี 2

บดันีพ้วกทา่นก็ควรจะทาํเสียใหเ้สรจ็ เพ่ือ

วา่ความกระตือรือรน้ท่ีปรารถนาจะทาํเป็น

อยา่งไร การทาํใหเ้สรจ็ตามความสามารถ

ท่ีมีอยูก็่จะเป็นอยา่งนัน้ 

2 โครนิธ ์8:11 

ฉบบัมาตรฐาน 

6. ทบทวนขอ้ท่องจาํเสมอๆ ตอนแรกใหท้บทวนทกุวนั และเม่ือจาํไดข้ึน้ใจแลว้ก็ไมต่อ้งทบทวนมาก ใน

ท่ีสดุทบทวนสปัดาหล์ะครัง้ก็พอ การทาํเชน่นีจ้ะทาํใหค้ณุไมลื่มขอ้ทอ่งจาํ

การใชก้ระดาษแข็งจดขอ้ทอ่งจาํไวจ้ะชว่ยคณุในกระบวนการทบทวน  กระดาษท่ีมีขอ้ทอ่งจาํจะเอาไวดู้

เวลาท่ีเราลืมบางคาํ แตเ่ม่ือเราจาํขอ้พระคมัภีรน์ัน้ขึน้ใจแลว้ ใหน้าํกระดาษท่ีไดจ้ดขอ้ทอ่งจาํนัน้ใสไ่ว้

ในแฟ้มและทบทวนขอ้ท่องจาํนัน้อาทิตยล์ะครัง้เป็นเวลาหนึ่งเดือน  หลงัจากนัน้  ก็ใหท้บทวนแคเ่ดือน

ละครัง้  เราจะยงัทบทวนขอ้ทอ่งจาํเก่าไดใ้นเวลาเดียวกนั เริ่มทอ่งจาํขอ้ใหมพ่รอ้มๆ กนัไป ขัน้ตอนนีมี้

เพ่ือไมใ่หเ้ราลืมขอ้ท่องจาํท่ีเราทอ่งเสรจ็ไปแลว้ 

7. เรียนรูท่ี้จะไตรต่รองขอ้ท่องจาํพระคมัภีรเ์หลา่นี ้ถา้คณุตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพ่ือไปพจิารณาไตรต่รอง

ขอ้พระคมัภีรใ์หล้กึซึง้ขึน้ ใหถ้ามคณุครู

หยุด:  ใหค้รูเซ็นช่ือตรงนี ้
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ส่วนที ่3 

โครงการพเิศษ 

เราเช่ือวา่พระคมัภีรเ์ตม็ไปดว้ยคาํแนะนาํท่ีมีประโยชน ์   พระคมัภีรบ์รรจวิุถีทางแกปั้ญหาของพระเจา้ซึ่ง

เป็นคาํตอบของคาํถามและปัญหาของเรา พระเจา้สญัญาไวใ้น ยากอบ 1:25 วา่  “กฎท่ีสมบรูณแ์บบของ

พระเจา้ท่ีใหเ้สรีภาพ”  เป็นธรรมบญัญตัแิหง่เสรีภาพ เสรีภาพจากอะไรหรือ เสรีภาพจากอะไรก็ตามท่ีมา

ควบคมุเรา ครสิเตียนใหมส่ว่นมากมาจากเบือ้งหลงัชีวิตท่ีมีนิสยั หรือ ปัญหาท่ีควบคมุเขาอยู ่  

พระวจนะของพระเจา้บรรจคุาํตอบเพ่ือนาํไปสูเ่สรีภาพ  

ใชเ้วลาสกัหนึ่งนาทีและคิดถึงนิสยัหรือปัญหาบางอย่างท่ีกาํลงัควบคมุคณุอยูก่่อนท่ีคณุจะมาท่ีน่ี เขียนสิ่ง 

ตา่งๆ ท่ีคณุตอ้งการเป็นอิสระจากมนั 

ใชเ้วลาเขียนคาํถามใดๆ ก็ไดท่ี้คณุตอ้งการคาํตอบ และเพิ่มหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีคณุสนใจอยากศกึษา เราจะใช้

ความคดิของคณุเพ่ือเลือกขอ้พระคมัภีรใ์หเ้ป็นขอ้ท่องจาํ 

หยุด: ใหค้ณุครูของคณุไดเ้ซ็นช่ือตรงนีก่้อนท่ีคณุจะทาํงานอ่ืนตอ่ในบทเรียนนี ้

ลายเซ็นคณุครู 
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อา่นเรื่องโครงการพิเศษใหจ้บและเลือกขอ้พระคมัภีรท่ี์คณุตอ้งการใหเ้ป็นขอ้ท่องจาํขอ้ตอ่ไป เม่ือคณุ

ตดัสินใจแลว้ ใหป้รกึษากบัคณุครูของคณุ  

ก่อนท่ีคณุจะเริ่มตน้โครงการพิเศษเหลา่นีโ้ครงการใดก็ตาม คณุจาํเป็นตอ้งทาํ  ใบกิจกรรมชัน้เรียนท่องจาํ

ขอ้พระคมัภีร ์และทาํกิจกรรมภาคบงัคบัท่ีมาพรอ้มกบัขอ้พระคมัภีรข์อ้นัน้ใหเ้สรจ็เรียบรอ้ยก่อน ดู

คาํแนะนาํในหนงัสือเลม่นี ้หนา้  7-9  

โครงการที ่1 

เข้าใหถ้งึภาพใหญ่ 

อา่นพระคมัภีรบ์ทท่ีเป็นขอ้ท่องจาํทัง้บท เนือ้เรื่องท่ีอา่นจะชว่ยใหเ้ขา้ใจว่าขอ้ท่องจาํนัน้เก่ียวขอ้งกบัขอ้ 

พระคมัภีรใ์นบทนัน้อยา่งไร  เขียนอธิบายว่าขอ้ท่องจาํนัน้เก่ียวขอ้งกบัเนือ้เรื่องในพระคมัภีรต์อนนัน้อยา่งไร 

ความยาวสกั 1 หรือ 2 ยอ่หนา้ หรืออธิบายว่าขอ้พระคมัภีรอ่ื์นๆ ในบทเดียวกนันัน้กาํลงัพดูถึงเรื่องอะไร 

การทาํเชน่นีท้าํใหไ้ดค้วามเขา้ใจครบถว้นและชดัเจนวา่ขอ้พระคมัภีรท์อ่งจาํขอ้นีมี้ความหมายวา่อะไร  

การนาํขอ้พระคมัภีร ์“ออกจากบรบิท” หมายความวา่คนนัน้หยิบยกขอ้พระคมัภีรม์าหนึ่งขอ้ หรือบางสว่น

และกลา่ววา่ “พระคมัภีรก์ลา่ววา่” โดยไมไ่ดค้าํนงึถึงเนือ้หาทัง้หมดของขอ้พระคมัภีรข์อ้นัน้  

หรือขอ้พระคมัภีรท่ี์อยูใ่กลเ้คียง การทาํเชน่นีอ้าจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดอย่างรา้ยแรงได ้ยกตวัอยา่งเชน่ 

สดดีุ 14:1 กลา่ววา่ “ไมมี่พระเจา้” คาํพดูนีไ้มส่อดคลอ้งกบัขอ้พระคมัภีรท่ี์เหลือทัง้เลม่ แตถ่า้คณุอา่นขอ้

พระคมัภีรท์ัง้ขอ้ ซึ่งกลา่วไวว้่า   

คนโง่ราํพงึในใจตนวา่ “ไมมี่พระเจา้” เขาทัง้หลายก็เลวทราม ทาํกิจการนา่เกลียดนา่ชงั

ไมมี่ผูใ้ดทาํดี   สดดีุ 14:1 (ฉบบัมาตรฐาน) 

เม่ือคณุท่องขอ้ท่องจาํขอ้หนึ่งและมองหาวิธีเอาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต คณุจะตอ้งแนใ่จวา่คณุเขา้ใจ 

พระคมัภีรข์อ้นีอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเนือ้หาในบริบท  
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โครงการท่ี 2 

การสอบข้อสอบทา้ยบท 

หนา้ 8 ของหนงัสือเลม่นีเ้ป็นคาํแนะนาํสาํหรบัการสอบสองครัง้สาํหรบัขอ้พระคมัภีรท์่องจาํแตล่ะขอ้ 

โครงการ 2 นีจ้ะใหข้อ้สอบเวอรช์นัขยายของการสอบขอ้เขียนขอ้สอบทา้ยบทซึ่งคณุจะตอ้งทาํหลงัจากทาํ

กิจกรรมภาคบงัคบัใน ใบกิจกรรมชัน้เรียนท่องจาํขอ้พระคมัภีร ์เสรจ็เรียบรอ้ยก่อน   

ประการแรกคณุจาํเป็นตอ้งปรกึษาหารือกบัคณุครูของคณุ  เร่ืองคาํตอบท่ีคณุตอบใน ใบกิจกรรมชัน้เรียน

ทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์แลว้เลือกเปา้หมายการประยกุตใ์ชส้่วนตวัท่ีคณุตัง้ไวห้นึ่งประการ และวางแผนทาํ

เปา้หมายนัน้ใหส้าํเรจ็ หลงัจากท่ีคณุทาํเปา้หมายนัน้สาํเรจ็แลว้คณุจงึจะไดร้บัอนญุาตใหส้อบขอ้ทอ่ง

จาํเป็นการสอบขอ้เขียน  เม่ือทาํสอบขอ้เขียน ขอ้สอบทา้ยบทนัน้ คณุจะตอ้งเขียนคาํตอบทัง้หมดลงใน

กระดาษขอ้สอบ ดตูวัอยา่ง ขอ้สอบทา้ยบท ในหนา้ 15-16.  (ขอ้สอบนีเ้ตรียมโดยคณะครูของทนีชาลเ์ลน้จ์

ในเมือง แฮร์ริสเบิร์ก, รฐัเพนซิลเวเนยี) 

โครงการที ่3 

การประยุกตพ์ระคัมภรีใ์ช้ในชีวิตสังคมของฉัน 
ถา้ปัจจบุนัคณุอาศยัอยูใ่นศนูยที์นชาลเ์ลน้จ ์โครงการนีเ้หมาะสาํหรบัคณุ  กิจกรรมท่ี#3 ใน ใบกิจกรรมชัน้

เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์บอกเราใหเ้ขียนวิธีท่ีเราจะนาํขอ้ทอ่งจาํมาปฎิบตัใินชีวิตประจาํวนั  

(ดหูนา้ 9 ในหนงัสือเลม่นีเ้ป็นตวัอยา่ง)  

สาํหรบัโครงการพิเศษนี ้ใหค้ณุเขียนเปา้หมายหนึ่งในสองเปา้หมายวา่คณุจะใชข้อ้ท่องจาํนีเ้วลาท่ีคณุอยูท่ี่

บา้นหรืออยูใ่นหอ้งของตวัเองไดอ้ยา่งไร ใหค้ดิวา่คณุจะประยกุตใ์ชค้าํสอนจากขอ้ท่องจาํนีเ้วลาคณุไมไ่ด้

อยูใ่นโปรแกรมทีนชาลเ์ลน้จท่ี์น่ีไดอ้ยา่งไร   

กิจกรรมท่ีเหลือทัง้หมดสาํหรบัขอ้ท่องจาํขอ้นีค้วรทาํใหเ้สรจ็ตามคาํแนะนาํในหนงัสือเลม่นี ้หนา้ 7 & 8 
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ชื่อ ช้ันเรียนท่องจาํข้อพระคัมภรี ์

วันที่ ข้อสอบท้ายบท 

คะแนนสาํหรับข้อพระคัมภรี ์

คะแนนสาํหรับการทาํงานตามเป้าหมาย 

1. ขอ้พระคมัภีร_์__โคโลสี 3:12-13  ฉบบัมาตรฐาน

12 เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกท่ีพระเจา้ทรงเลือก พวกท่ีบริสุทธ์ิ และพวกท่ีทรงรัก จงสวมใจ

เมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน 

13 จงอดทนต่อกนัและกนั และถา้ใครมีเร่ืองราวต่อกนั ก็จงใหอ้ภยักนั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้อภยั

พวกท่านอยา่งไร ท่านก็จงทาํอยา่งนั้นดว้ย 

2. ความจรงิของพระเจา้  น่ีคือสิ่งท่ีฉนัรูส้กึวา่พระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัเรียนรูจ้ากขอ้พระคมัภีรข์อ้นี ้

ฉนัควรพยายามนาํเอาลกัษณะนิสัยแบบพระเยซูคริสตม์าปฎิบติัในชีวติและฉนัควรช่วยเหลือคนท่ี

กาํลงัเดือดร้อน ฉนัควรใหอ้ภยัคนท่ีทาํผดิต่อฉนัเสมอ และจะไม่ผกูใจเจบ็กบัใครในเร่ืองใดเลย 

3. เปา้หมายท่ีคณุไดท้าํใหส้าํเร็จแลว้

ฉนัไดเ้ขียนจดหมายขอโทษพอ่เล้ียง แต่ยงัไม่ไดรั้บคาํตอบ

4. ตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัเปา้หมายของคณุ

ก. คณุไดท้าํอะไร? 

ข. คณุลงมือทาํเมื่อไหร่? 

ค. สิ่งท่ีคณุทาํเก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง? 

ง. พวกเขามีปฎิกิรยิาตอบรบัอย่างไร? 

เป้าหมายหน่ึงของฉนัคือเขียนจดหมายถึงพอ่เล้ียงและถึงทั้งครอบครัว เป็นจดหมายขอโทษอยา่ง

จริงใจ   ฉนัเขียนจดหมายน้ีแลว้เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้และส่งไปใหพ้วกเขา และสัปดาห์น้ีฉนัไดรั้บ

จดหมายสองฉบบัจากบา้น แต่ไม่มีสักฉบบัท่ีพูดถึงจดหมายขอโทษของฉนั   ฉนัไม่รู้แลว้วา่ควรจะ

ทาํอยา่งไรต่อไป เพราะฉนัไดท้าํทุกอยา่งท่ีสามารถทาํได ้  ฉนัคิดวา่ท่ีเขาไม่ตอบฉนัเพราะเขายงั

คิดถึงส่ิงท่ีฉนัเขียนอยู ่ ทุกอยา่งท่ีฉนัสามารถทาํไดต้อนน้ีคือวางใจใหพ้ระเจา้เป็นผูก้ระทาํการ 
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ช้ันเรียนท่องจาํข้อพระคัมภรี ์

ข้อสอบท้ายบท หน้าที ่2 

5. คณุพบปัญหาอะไรบา้งในความพยายามทาํเปา้หมายของคณุใหส้าํเรจ็?

เป้าหมายหน่ึงท่ีฉนัพบปัญหาคือการเขียนจดหมายถึงพอ่  ฉนัไม่รู้วา่จะเขียนอะไรถึงพ่อดีเพราะพอ่โกรธ

ฉนัมาก   ฉนัคิดวา่จดหมายท่ีเขียนไปอาจทาํใหพ้่อโมโหฉนัอยา่งมาก  เพราะดูเหมือนวา่ตลอดชีวติของ

ฉนั พอ่พยายามทาํลายฉนัและฉนัไม่เขา้ใจวา่ทาํไมและฉนัไปทาํอะไรใหพ้่อโกรธและเกลียดฉนัขนาด

นั้น 

6. ก. คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากขอ้ท่องจาํนี?้

ข. คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรขณะท่ีคณุกาํลงัทาํใหบ้รรลเุปา้หมายนัน้?

ฉนัจะตอ้งนาํคุณสมบติัของพระเยซูคริสตเ์หล่าน้ีมาปฎิบติัเพื่อฉนัจะไดมี้สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ฉนั

เรียนรู้วา่ฉนัรู้สึกดีข้ึนมากเม่ือฉนัทูลขอใหพ้ระเจา้อภยัให้ฉนัท่ีรู้สึกเกลียดคนเหล่านั้นท่ีทาํผดิต่อฉนั 

7. จงเขียนคาํอธิษฐานแดพ่ระเจา้  ขอบพระคณุพระองคท่ี์ช่วยเหลือคณุกบัสิ่งเหลา่นี ้

พระบิดาในสวรรค ์ ขา้พระองคข์อขอบพระคุณพระองคท่ี์เปิดเผยหลายส่ิงแก่ขา้พระองค ์ ขา้พระองค์

ตอ้งการใหพ้ระองคเ์ปิดเผยส่ิงต่างๆ ท่ีขา้พระองคจ์าํเป็นตอ้งทาํเพื่อเผชิญกบังานในชีวติประจาํวนั

ขอบพระคุณพระองคเ์จา้ขา้ สาํหรับความรัก ความเมตตาของพระองค ์ และสาํหรับการเปิดจิตใจและ

หวัใจของขา้พระองค ์ในพระนามพระเยซูคริสต ์    อาเมน 

หยุด:  ใหค้รูเซ็นช่ือตรงนี ้
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โครงการที ่ 4 

การศึกษาพระคัมภรี ์2-ขั้นตอน 

โครงการนีค้วรทาํใหเ้สรจ็ไป พรอ้มๆ กบั กิจกรรมท่ีกาํหนดใหท้าํสาํหรบัทอ่งขอ้ทอ่งจาํขอ้นี ้

ขัน้ตอนที่หน่ึง:  ใชห้นงัสือ ศพัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีร ์หรือ พระคมัภีรท่ี์มีศพัทส์มัพนัธด์า้นหลงั เพ่ือคน้หาขอ้

พระคมัภีรอ์ยา่งนอ้ยสามขอ้ท่ีใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาของขอ้ทอ่งจาํของคณุ ซึ่งยงัรวมถึง

เรื่องราวจากพระคมัภีรซ์ึ่งคนอ่ืนไดใ้ช ้(หรือไมไ่ดใ้ชก็้ตาม) คาํสอนของขอ้ท่องจาํนีใ้นชีวิตประจาํวนัของพวก

เขา  

ขัน้ตอนทีส่อง : และเม่ือคณุไดข้อ้พระคมัภีรส์ามขอ้แลว้ ใชเ้วลาศกึษาขอ้พระคมัภีรเ์หลา่นัน้ อา่นขอ้ท่ีมา

ก่อนและขอ้ท่ีตามหลงัขอ้นัน้ดว้ย เพ่ือท่ีคณุจะไดเ้ขา้ใจบริบทของขอ้พระคมัภีรน์ัน้ และใหเ้ขียนความคิด

ใหม่ๆ  ท่ีคณุไดจ้ากขอ้พระคมัภีรน์ัน้ แตล่ะขอ้ ทัง้สามขอ้ พยายามใชค้วามคิดท่ีไดม้าชว่ยใหค้ณุสามารถนาํ

คาํสอนจากขอ้ท่องจาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั   

โครงการที ่ 5 

การศึกษาฉบบัแปล 

ปัจจบุนันีพ้ระคมัภีรภ์าษาไทย มีฉบบัแปลและฉบบัตีความหลายฉบบัดว้ยกนั  คณุอาจชอบบางฉบบั

มากกวา่ฉบบัอ่ืน เหตผุลท่ีเรามีฉบบัแปลหลายฉบบัเพ่ือใหค้นมากมายสามารถเขา้ใจขา่วสารของพระเจา้

ได ้  ไมมี่ฉบบัไหนถือวา่สมบรูณท่ี์สดุ ทกุฉบบัมีจดุออ่นและจดุแข็ง 

หาพระคมัภีรฉ์บบัตา่งๆ มาหลายๆ ฉบบั และลอกขอ้ท่องจาํจากฉบบัแปลตา่งๆ ศกึษาดขูอ้ความท่ีตา่งกนั

และขอ้ความท่ีเหมือนกนั เขียนความคิดใหม่ๆ  ท่ีไดจ้ากส่วนนีข้องโครงการ คณุอาจตอ้งการปรกึษากบั

คณุครูของคณุวา่ฉบบัแปลฉบบัไหนท่ีชว่ยใหเ้ขา้ใจสิ่งท่ีพระเจา้กาํลงัตรสักบัคณุผา่นขอ้ทอ่งจาํนีม้ากท่ีสดุ 
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โครงการที ่ 6 

คาํพยาน 

คณุอาจมีโอกาสพดูคยุกบัคนอ่ืนวา่พระเจา้กาํลงัทาํอะไรในชีวิตของคณุ   ในครสิตจกัรของคณุหรือในการ

ประชมุนมสัการ คณุอาจมีโอกาสยืนขึน้เป็นพยาน คาํพยานท่ีดีท่ีสดุคือการบอกว่าพระเจา้ชว่ยคณุใหน้าํขอ้

พระคมัภีรท์อ่งจาํขอ้หนึ่งไปปฎิบตัใินชีวิตไดอ้ยา่งไร 

หลงัจากท่ีคณุทาํใบกิจกรรมสาํหรบัขอ้ท่องจาํท่ีกาํลงัท่องอยูเ่สรจ็แลว้ คณุจาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรมภาค

บงัคบัท่ีใหไ้วใ้นโครงการท่ี 2 หนา้ 14 ของหนงัสือเลม่นี ้ เม่ือคณุทาํเปา้หมายตา่งๆ ท่ีคณุตัง้ไวส้าํเรจ็แลว้ 

คณุจงึสามารถเริ่มตน้ทาํโครงการท่ี 6 นีไ้ด ้  

ใหค้ณุเขียนคาํพยานวา่พระเจา้ทรงชว่ยคณุใหน้าํขอ้ท่องจาํนีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตของคณุอยา่งไร  พยายาม

บรรยายถึงประสบการณข์องคณุในลกัษณะท่ีครสิเตียนคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดว้า่ตวัเขาเองก็สามารถนาํ

ขอ้ทอ่งจาํนีไ้ปใชใ้นชีวิตของเขาไดด้ว้ยเชน่กนั  อยา่กลวัท่ีจะบอกถึงปัญหาบางอยา่งท่ีคณุพบขณะท่ีกาํลงั

พยายามทาํเปา้หมายของการดาํเนินชีวิตตามความจรงิในขอ้นัน้ แตใ่หค้าํพยานของคณุเป็นขา่วสารใน

ดา้นบวกว่าพระเจา้กาํลงัทาํอะไรอยู ่ อธิบายประโยชนท่ี์คณุไดร้บัจากการนาํขอ้พระคมัภีรน์ัน้มาใชใ้นชีวิต 

เม่ือคณุเขียนคาํพยานเสรจ็ วางแผนท่ีจะแบง่ปันคาํพยานนัน้กบัคนอ่ืน คณุสามารถแบง่ปันคาํพยานในการ

นมสัการของครสิตจกัรหรือในการสนทนากบัคนอ่ืนเม่ือไหรก็่ไดต้ลอดสปัดาห ์หรือคณุอาจตอ้งการสง่คาํ

พยานนัน้ใหค้รอบครวั ไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม วตัถปุระสงคเ์หมือนกนั – คือนาํสง่าราศีมาถวายแดพ่ระเจา้

สาํหรบัสิ่งท่ีพระองคท์รงกระทาํในชีวิตของคณุ 

หลงัจากคณุแบง่ปันคาํพยานของคณุแลว้ ใหค้าํพยานท่ีเขียนไวแ้ก่คณุครู และเลา่ใหค้รูฟังถึงการเป็นพยาน

ของคณุตอ่หนา้คนอ่ืน และพดูคยุใหค้ณุครูฟังวา่คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรจากประสบการณนี์ ้
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โครงการที ่ 7 

การตคีวามหมาย 

หลงัจากทาํกิจกรรมภาคบงัคบัสาํหรบัขอ้ท่องจาํนีแ้ลว้ใชเ้วลาพิจารณาวา่ขอ้พระคมัภีรนี์ก้าํลงับอกอะไรกบั

คณุ แลว้เขียนความหมายท่ีคณุเขา้ใจเป็นเหมือนกบัตีความ  คณุกาํลงัสนใจกบัการเขา้ใจความคิดหลกั

ของขอ้พระคมัภีรนี์ม้ากกว่าการพิจารณาตามตวัอกัษร ขณะท่ีคณุอ่านขอ้พระคมัภีรนี์อ้ยู ่ขอ้พระคมัภีรนี์ ้

กาํลงัพดูอะไรกบัคณุ เขียนตามความเขา้ใจของคณุ 

อีกกิจกรรมหนึ่งท่ีคณุตอ้งทาํคือเขียนความหมายของขอ้พระคมัภีรนี์ส้ง่ไปใหเ้พ่ือนเก่าจากละแวกบา้น 

เขียนใหเ้ขาเขา้ใจง่ายๆ คณุอาจตอ้งการทาํรายการของคาํสอนหลกัจากขอ้พระคมัภีรนี์ ้ใหต้รวจดกูาร

ตีความหมายของคณุอีกครัง้ใหแ้นใ่จวา่คณุไดใ้ส่คาํสอนหลกัของขอ้พระคมัภีรนี์ล้งไปครบถว้น 

ยงัมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของโครงการนีคื้อ เขียนความหมายของขอ้พระคมัภีรนี์ใ้นลกัษณะท่ีลกูๆ ของคณุ

หรือเด็กอ่ืนๆ สามารถเขา้ใจได ้น่ีคือเหตผุลหลกัท่ี Ken Taylor เริ่มตน้เขียนพระคมัภีรฉ์บบั The Living 

Bible  เพราะเขาตอ้งการใหล้กูๆ ของเขาสามารถเขา้ใจพระคมัภีรใ์นเวลานมสัการของครอบครวั   

โครงการที ่8 

ข้อพระคัมภรีเ์ตอืนใจ 

นาํกระดาษแข็งมาวาดภาพ ระบายสี เขียนกลอน หรือสรา้งศลิปแบบสรา้งสรรค ์ถา้เป็นไปไดพ้ยายาม

เพิ่มเตมิสิ่งตา่งๆ ท่ีจะมาชว่ยใหค้ณุจาํขอ้ท่องจาํนีไ้ด ้คณุอาจใชรู้ปแบบศลิปะสรา้งสรรคเ์ชน่ งานแกะไม ้

งานหนงั งานถกันิต้ติง้ รูปป้ัน หรือภาพเขียน หรือ ภาพถ่าย   

ถา้คณุนาํงานศลิปะนีแ้สดงไดใ้นหอ้ง งานนีก็้จะคอยเตือนใหร้ะลกึถึงขอ้พระคมัภีรท์อ่งจาํ และยงัเป็นตวั

เริ่มตน้การสนทนากบัคนท่ีมาเย่ียมคณุท่ีหอ้งดว้ย  
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ลักษณะของเป้าหมายการประยุกตใ์ช้ส่วนตวั

ง่ายๆ   เปา้หมายท่ีดีจะเตือนใจคณุวา่คณุตอ้งการทาํอะไรใหส้าํเรจ็ 

เฉพาะเจาะจง   เปา้หมายท่ีดีจะตอ้งบอกจดุท่ีเราตอ้งการ  หลายครัง้เปา้หมายจะมีความหมายกวา้ง

เกินไป ยกตวัอย่างเชน่ “ฉนัจะใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้” เปา้หมายแบบนีก้วา้งเกินไป ดีกวา่ท่ีจะเลือก

เปา้หมายวา่จะทาํบางอย่างท่ีคณุสามารถทาํไดซ้ึ่งจะทาํใหค้ณุใกลช้ิดกบัพระเจา้อย่างแนน่อน  ตัง้เรื่องนัน้

ใหเ้ป็นเปา้หมายแรกของคณุ  

เม่ือคณุปฎิบตัจินสาํเรจ็ ใหต้ัง้เปา้หมายอีกอนัหนึ่ง  ซึ่งจะไปเสรมิเปา้หมายแรกขณะท่ีคณุกา้วไปมี

ความสมัพนัธก์บัพระเจา้อีกกา้วหนึ่ง  ใหใ้ชค้าํบรรยายเปา้หมายแตล่ะขอ้  เป็นคาํท่ีมีความหมายท่ีตรงตวั

และเฉพาะเจาะจง  เปา้หมายนัน้ตอ้งมีการกระทาํเพียงอยา่งเดียวเพ่ือไมใ่หเ้ปา้หมายซบัซอ้นเกินไป 

มีความหมาย   เปา้หมายจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของคณุในปัจจบุนั เปา้หมายแบบ “ถา้ฉนัรวยนะ 

ฉนัจะถวายเงิน ฿1000 ใหแ้ก่ครสิตจกัรทกุอาทิตย”์ เปา้หมายแบบนีไ้มค่อ่ยมีความหมายเทา่ไหรน่กัเพราะ 

คณุจะทาํอะไรไมไ่ดเ้ลยในขณะนี ้ ถา้คณุรวยแลว้คอ่ยตัง้เปา้หมายแบบนี ้ 

เปา้หมายของคณุจะตอ้งออกมาจากสิ่งท่ีเป็นไปไดส้าํหรบัชีวิตของคณุในปัจจบุนั และจะตอ้งนาํไปสูก่าร

เปล่ียนแปลงซึ่งคณุตอ้งการใหเ้กิดขึน้ 

ปฎบัิตไิด้   คณุสามารถทาํเปา้หมายท่ีตัง้ไวส้าํเรจ็ไดใ้นวนันีไ้หม?  เปา้หมายท่ีบอกวา่ “ทกุครัง้ท่ีฉันถกู

ทดลอง ฉันจะรูว้า่ซาตานเป็นคนทดลองฉนั” เปา้หมายนีฟั้งดดีู แตป่ฎิบตัไิดไ้หม? คณุมีความสามารถท่ีจะ

บอกตวัเองไดห้รือไมว่า่ ซาตานกาํลงัทดลองคณุอยู่ตัง้แตเ่ริ่มตน้ท่ีการทดลองเกิดขึน้?  เปา้หมายนีฟั้งดฝู่าย

วิญญาณแตเ่ป็นเปา้หมายท่ีใหญ่เกินไปสาํหรบัครสิเตียนใหมใ่นการพยายามครัง้แรกท่ีจะเอาชนะการ

ทดลอง 

ใหเ้ริ่มตน้ดว้ยเปา้หมายง่ายๆ สัน้ๆ ซึ่งคณุสามารถทาํใหส้าํเรจ็ไดใ้นวนัเดียว ตวัอย่างเชน่ “วนันีฉ้นัจะจด

บนัทกึทกุสิ่งท่ีฉนัถกูทดลองใหท้าํบาป” คณุสามารถทาํใหเ้ปา้หมายนีเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้ไปอีกโดยเขียน

เฉพาะการทดลองบางอยา่ง ยกตวัอย่างเชน่ “...เม่ือฉนัถกูทดลองใหส้บถสาบาน”  

วัดได้   คณุสามารถวดัเปา้หมายนีไ้ดไ้หม “วนันีฉ้นัจะเขา้ใกลพ้ระเจา้ใหใ้กลช้ิดขึน้” เปา้หมายนีไ้มไ่ด้

เขียนในลกัษณะท่ีง่ายท่ีจะตรวจวดัได ้ ถา้คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุกาํลงัเจรญิเติบโตขึน้ คณุจาํเป็นตอ้ง

เขียนเปา้หมายของคณุในลกัษณะท่ีคณุเองสามารถจะวดัไดง้่ายๆ ว่าคณุไดเ้จริญกา้วหนา้ขึน้  เปา้หมาย 
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“วนันีท้กุครัง้ท่ีฉนัถกูทดลองใหท้าํบาปฉนัจะจดบนัทึกไว”้  สิ่งนีส้ามารถตรวจวดัได ้ เม่ือคณุจดบนัทกึคณุก็

ทาํกิจกรรมบางอยา่งสาํเรจ็ซึ่งสามารถตรวจวดัได ้    

ตอ่ไปนีคื้อคาํถามส่ีขอ้ท่ีจะถามคณุขณะท่ีคณุเขียนเปา้หมาย: 

● คณุจะวดัอะไร? 

● การวดันีจ้ะใชเ้คร่ืองมืออะไร? 

● ฉนัจะสามารถทาํใหเ้ปา้หมายนีง้่ายพอท่ีจะตรวจวดัไดอ้ย่างไร? 

● ความกา้วหนา้ของฉนัจะสามารถใหค้นอ่ืนตรวจวดัไดอ้ย่างไร? 

 

เป็นประโยชน ์  วตัถปุระสงคท์ัง้หมดของการตัง้เปา้หมายนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวั ก็เพ่ือชว่ยใหค้ณุ

เขา้ใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้ ใหค้ดิล่วงหนา้ ขณะท่ีคณุเขียนเปา้หมายจงถามตวัเองวา่ “เปา้หมายนีจ้ะชว่ยให้

ฉนัเตบิโตไดอ้ย่างไร?” ขณะทีคณุกาํลงัทาํใหเ้ปา้หมายแตล่ะขอ้สาํเรจ็ คณุเห็นวา่เปา้หมายเหลา่นีช้ว่ยให้

คณุเป็นครสิเตียนท่ีดีขึน้ไดอ้ยา่งไร? 
 

 

ทาํไมจงึต้องทอ่งจาํข้อพระคัมภรี?์ 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรต์อ้งมีการทาํงานอยา่งหนกัสาํหรบัพวกเราสว่นมาก แตพ่ระเจา้เป็นผูส้ั่งให้

เราทาํ  

“จงระวงัทีจ่ะเชือ่ฟังถอ้ยคาํเหลา่นีซ่ึ้งขา้พเจา้ไดบ้ญัชาทา่นไว ้เพือ่จะเป็นการดีต่อทา่นและ

ลูกหลานของทา่นเป็นนติย ์เพราะทา่นทาํสิ่งทีด่แีละถูกตอ้งในสายพระเนตรของพระยาหเ์วห์ 

พระเจา้ของทา่น” 

เฉลยธรรมบญัญตัิ 12:28 ฉบบัมาตรฐาน 

พระธรรมสดดีุ  119  ถกูเขียนโดยคนซึ่งเห็นไดช้ดัเจนว่า ไดอ้ทิุศถวายตวัใหแ้ก่พระวจนะของพระเจา้   

ขอ้พระคมัภีรนี์แ้สดงถึงความสาํคญัของ : 

1. การนาํของพระเจา้สาํหรบัชีวิตของคณุ 

2. การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ 

3. ความเช่ือในพระวจนะของพระเจา้ 

 

คณุควรอา่นสดดีุ บทท่ี  119 เพ่ือใหเ้ห็นความจาํเป็นของการทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรเ์พ่ือทาํใหชี้วิต 

ครสิเตียนของคณุเติบโตเป็นผูใ้หญ่  
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การทอ่งจาํข้อพระคัมภรีจ์ะ… 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์ะช่วยใหเ้ราเปล่ียนจิตใจใหม ่ คณุสามารถใครค่รวญในพระวจนะของพระเจา้ไม่

วา่คณุจะกาํลงัทาํอะไรอยู ่จะลา้งจาน ตดัหญา้ หรือกาํลงัเขา้ควิ “อยา่ลอกเลยีนแบบอยา่งคนในยคุนี ้แต่

จงรบัการเปลีย่นแปลงจิตใจ แลว้อปุนสิยัของทา่นจึงจะเปลีย่นใหม่ เพือ่ท่านจะไดท้ราบพระประสงคข์อง

พระเจา้ จะไดรู้ว้า่อะไรด ีอะไรเป็นทีช่อบพระทยั และอะไรดยีอดเยีย่ม” โรม 12:2 ฉบบัมาตรฐาน 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์ะช่วยคณุเม่ือคณุเตรียมตวัสาํหรบัชว่งชีวิตท่ีมีพาย ุ“เพราะฉะนัน้ ทกุคนทีไ่ดย้นิ

คาํเหลา่นีข้องเราและประพฤตติาม ก็เปรียบเสมือนผูท้ีม่ีสตปัิญญาสรา้งบา้นของตนไวบ้นศลิา”   

มทัธิว 7:24 (ฉบบัมาตรฐาน) 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์ะช่วยคณุเม่ือเผชิญกบัการทดลอง “และพรอ้มกบัสิ่งทัง้หมดนี ้จงเอาความเชือ่

เป็นโล ่ดว้ยโลน่ีพ้วกทา่นจะสามารถดบัลูกศรเพลงิทัง้หมดของมารรา้ย  จงเอาความรอดเป็นหมวกเหลก็

ปอ้งกนัศรีษะ และจงถอืพระแสงของพระวญิญาณคือพระวจนะของพระเจา้” เอเฟซสั 6:16-17  

(ฉบบัมาตรฐาน) 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรคื์อหนทางท่ีจะหนนุใจตวัเราเองและหนนุใจคนอ่ืน “เพราะวา่สิ่งทีเ่ขียนไวใ้น

สมยัก่อนนัน้ ก็เขียนไวเ้พือ่สั่งสอนเรา เพือ่เราจะไดม้ีความหวงัโดยความทรหดอดทน และโดยการหนนุใจ

จากพระคมัภีร์”    โรม 15:4 (ฉบบัมาตรฐาน) 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์ะทาํใหค้ณุพรอ้มเป็นพยานกบัคนอ่ืน   “เทา้ของผูน้าํข่าวซ่ึงอยูบ่นภูเขานัน้ช่าง

งดงามจริง คือผูน้าํข่าวทีป่ระกาศสนัตภิาพและผูท้ีน่าํข่าวอนันา่ยนิดี ทัง้เทา้ของผูป้ระกาศความรอด และ 

ผูก้ลา่วกบัศิโยนว่า “พระเจา้ของทา่นทรงครอบครอง”    อสิยาห ์52:7 (ฉบบัมาตรฐาน) 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรจ์ะช่วยคณุในการอธิษฐานและนมสัการพระเจา้ เม่ือคณุรูส้กึว่าไมอ่ยากอธิษฐาน

หรือนมสัการพระเจา้ จงทอ่งขอ้พระคมัภีรท่ี์จะชว่ยเปิดการสนทนาระหว่างคณุกบัพระเจา้   

“ในพระเจา้ ผูท้ีข่า้พระองคส์รรเสริญพระวจนะ ในพระเจา้ ขา้พระองคว์างใจ ขา้พระองคจ์ะไม่กลวั เนือ้หนงั

จะทาํอะไรขา้พระองคไ์ด?้    สดดุี 56:4 (ฉบบัมาตรฐาน) 

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีรช์ว่ยใหค้ณุสงัเกตคาํสอนเท็จได ้“จงระวงัใหด้ ีอยา่ใหใ้ครทาํใหพ้วกทา่นตกเป็น

ทาสดว้ยหลกัปรชัญา และคาํหลอกลวงทีเ่หลวไหลตามตาํนานของมนษุย ์ตามพวกภูตผทีีค่รอบงาํของ

จกัรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์”      โคโลส ี2:8 (ฉบบัมาตรฐาน) 




