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ฉบบัท่ี 1 

ลิขสิทธ์ิปี © 2020, ทีนชาลเ์ลน้จ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล สหรฐัอเมรกิา  เมืองโอซาค  มลรฐัมิซซูรี่ 

เอกสารเหล่านีอ้นญุาตใหน้าํมาผลิตขึน้อีก และแจกจา่ยภายนอกสหรฐัอเมริกาเพ่ือใชใ้นทีนชาลเ์ลน้จส์  ใน

โปรแกรมท่ีคลา้ยคลงึกนั ในครสิตจกัรทอ้งถ่ิน โรงเรียน และองคก์รและกบับคุคลอ่ืนๆ   เอกสารเหลา่นี ้

อาจจะดาวนโ์หลดไดเ้ชน่กนัจากอินเตอรเ์น็ตท่ีเว็บไซด:์ www.iTeenChallenge.org   อยา่งไรก็ตาม  เราไม่

อนญุาตใหข้ายเอกสารเหลา่นี ้แตส่ามารถแจกจา่ยฟรีไดเ้ทา่นัน้   ผูท่ี้ตอ้งการจะจดัพิมพแ์ละขายเอกสาร

เหลา่นีต้อ้งไดร้บัคาํอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  จากโกลเบลิ ทีนชาลเ์ลน้จ ์หรือ ทีนชาลเลน้จ ์

สหรฐัอเมรกิาเสียก่อน   

การศึกษาส่วนตวัสาํหรบัชีวิตใหม่  ไดร้บัการพฒันาเพ่ือใชก้บัคริสเตียนใหม ่และผูอ่ื้นท่ีสนใจในการเตบิโต

ฝ่ายวิญญาณ  ปัจจบุนับทเรียนเหลา่นีถ้กูใชใ้นพนัธกิจของครสิตจกัร โรงเรียน  เรือนจาํ  ศนูยที์นชาลเ์ลน้จ์

และ 

พนัธกิจท่ีคลา้ยคลงึกนัท่ีทาํงานกบัครสิเตียนใหม่ หลกัสตู การศกึษาสว่นตวัสาํหรบัรชีวติใหม่  ไดถ้กู

ออกแบบมาเพ่ือใชใ้นโปรแกรมการศกึษาส่วนตวั  มีคอรส์สาํหรบัผูท่ี้สนใจจะไดร้บัการอบรมในการเป็นครู

สอนและใชห้ลกัสตูร การศกึษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่ นี ้

ขอขอ้มลูเพิ่มเตมิไดท่ี้: 

Global Teen Challenge 

PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 

Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org      หรือ   www.iTeenChallenge.org 

วนัท่ีมีการแกล้า่สดุ 09-2020 

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.iteenchallenge.org/
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คาํส่ังใหใ้ช้เฉลยคาํตอบบทเรียนสาํหรับผู้เรียน 
เฉลยคาํตอบเหลา่นีจ้ะใชคู้ก่บับทเรียนของ  การศกึษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่   คณุจาํเป็นตอ้งทาํบทเรียน

แตล่ะบทใหเ้สรจ็สมบรูณก่์อนท่ีจะเช็คคาํตอบของคณุ  

1. จงดท่ีูหมายเลขบทเรียน และ หวัขอ้บทเรียนบนหนา้ปกของบทเรียนของคณุ  จงหาเฉลย

คาํตอบท่ีมีหมายเลขและหวัขอ้บทเรียนเดียวกนั

2. คาํตอบของคณุจะตอ้งเป็นเหมือนอยา่งเฉลยคาํตอบอย่างถกูตอ้ง  ถา้คณุมีคาํตอบท่ีเกือบจะ

เหมือนกนั จงเช็คกบัครูของคณุ 

3. หากวา่คาํตอบนัน้ถูกต้อง อยา่ใสเ่คร่ืองหมายบนบทเรียนของคณุเลย

4. ถา้คาํตอบของคณุผิด  ใสเ่ครื่องหมาย  (✔)  หนา้ขอ้นัน้  ยกตวัอย่าง  ✔ 11.  พระเจา้ 
อยา่พ่ีงเปล่ียนแปลงคาํตอบตอนนี ้ จงตรวจสอบคาํตอบวา่ถกูหรือผิดตอ่ไป

5. หลงัจากทีคณุไดเ้ช็คคาํตอบทัง้หมดในบทเรียนนัน้ๆ แลว้  จงบอกครูว่าคณุทาํไดดี้อย่างไร  ถา้

คณุมีคาํตอบท่ีถกูตอ้งทัง้หมด  ขอใหค้รูเซ็นช่ือบนหนา้สดุทา้ยของบทเรียนในท่ีมีปา้ยติดวา่ 

หยุด

การใหค้ะแนนเสรจ็สิน้______________________ลายเซ็นครู 
6. ถา้คณุมีคาํตอบหนึ่งขอ้หรือมากกวา่นัน้ท่ีผิด  จงกลบัไปท่ีโต๊ะเรียนของคณุ  และลบคาํตอบท่ีผิด

ขอใหเ้ขียนคาํตอบท่ีถกูตอ้งในบทเรียนของคณุ

7. แลว้กลบัมาท่ีโต๊ะท่ีมีเฉลยคาํตอบ   เช็คคาํตอบท่ีคณุไดแ้ก้

ถา้คาํตอบของคณุถกูตอ้ง  จงใสว่งกลมรอบเคร่ืองหมาย ✔เพ่ือแสดง ว่าคาํตอบนัน้ถกูตอ้ง

   ✔11.    เพือ่น   . 
ถา้คาํตอบชองคณุยงัคงผิด  จงกลบัไปท่ีโต๊ะของคณุ  ลบคาํตอบท่ีผิด และหาคาํตอบท่ี

ถกูตอ้ง  แลว้จงึกลบัมาท่ีโต๊ะท่ีมีเฉลยคาํตอบ  และเช็คคาํตอบใหมข่องคณุ  
8. เม่ือบทเรียนของคณุมีคาํตอบทัง้หมดท่ีถกูตอ้งในนัน้แลว้  จงบอกครู ขอใหค้รูเซ็นช่ือบนหนา้สดุทา้ย

ของ บทเรียนในท่ีๆ กลา่ววา่

การใหค้ะแนนเสรจ็สิน้   ___________________ลายเซน็ครู 
9. ตอนนี ้คณุพรอ้มท่ีจะศกึษาเตรียมตวัสาํหรบั คาํถามทบทวน  (Self Test) ขอใหเ้ช็คกบัครู  เพ่ือ

ขอ้มลูเพิ่มเตมิในนัน้

10. จงทาํตามขบวนการเหลา่นี ้ เม่ือคณุตรวจสอบคาํตอบของ คาํถามทบทวนบทเรียนของคณุ 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 101     

พระเจา้มแีผนการสาํหรับโลกของฉันไหม? 
หน้า 4 
1. การวิวฒันาการ  

2. พระเจา้ 

3. สรา้ง 

4. ทกุสิ่ง 

5. ดี 

6. ย่ิงนกั 

หน้า  5 
7. เลือก 

8. กระทาํ 

9. ชีวิต 

10. เลือก 

11. ตามใจ 

12. ตนเอง 

13. ฟัง 

14. คาํตอบส่วนตวั * 

15. ความผิดของฉนัเอง ** 

16. คาํตอบส่วนตวั 

หน้า 6 
17. ทาํบาป 

18. ความตาย 

19. ข 

หน้า 7 

20. รกั 

21. เขาจะไมพ่ินาศ (ตาย)  เขาจะมีชีวิตนิรนัดร ์** 

22. คาํตอบส่วนตวั 

หน้า 9 
23. คาํตอบส่วนตวั  

24. —รา่งกายของผมเหน่ือย **   

—ผมจาํเป็นตอ้งมีสถานท่ีพกั **  

—ผมไปท่ีนั่น ดว้ยจดุประสงคท่ี์จะนอนลง  

หาอาหารอุ่นๆ รบัประทานสามมือ้ และมีท่ี

นอน  ** 

25. คาํตอบส่วนตวั  

หน้า 10 
26. หว่งใย 

27. ใคร 

28. ตาย (พินาศ) 

29. อดทน 

30. ทกุคน 

31. คาํตอบส่วนตวั 

หน้า 11 
32. สวสัดภิาพ 

33. ทกุขภาพ 

34. อนาคต 

35. ความหวงัใจ 

36. พระองคจ์ะฟัง ** 

37. คาํตอบส่วนตวั  

หน้า 12 
38. คาํตอบส่วนตวั  
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 102 

การมองดูใหม่ทีช่วีิต  
 

หน้า 3 

1. คาํตอบส่วนตวั* 

หน้า 5 

2. คาํตอบส่วนตวั* 

3. ความสขุ  

4. สนัตภิาพ 

5. ความรกั 

6. แทจ้รงิ 

หน้า 6 

7. ฟัง 

8. พระองค ์

9. รกั 

10. ตอ้งการ 

11. เพ่ือน 

หน้า 7 

12. พระคมัภีร ์(หนงัสือของพระองค)์  

13. ชีวิต 

14. พระเยซู 

15. เดียว 

16. ชว่ย 

17. ฤทธ์ิอาํนาจของพระเจา้  

หน้า 8 

18. สวสัดภิาพ 

19. ทกุขภาพ  

20. อนาคต 

21. ความหวงัใจ 

22. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 9 

23. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 10 

24. เพ่ือเราจะสามารถรูถึ้งวิธีท่ีจะมีความสขุ

กบัชีวิตได ้** 

25. ค. 

26. กฎบญัญตันิาํเราสูพ่ระครสิต ์ มนัคือ

ครูของเรา ** 

27. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 11 

28. ความตาย 

29. ทกุๆ 

30. ค. 

หน้า 12 

31. พระเยซู (พระเจา้)  

32. พระเจา้ 

33. จดุจบ 

34. อาํนาจ 

35. ชีวิต 

36. นิรนัดร ์

37. ทัง้หมด 

38. ไวว้างใจ 

39. ให ้

40. ควบคมุ 

41. ชีวิต 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 102 

การมองดูใหม่ทีช่วีิต  

 
หน้า 14 

42. ผิด 

43. พระองคจ์ะยกโทษบาปของเรา  

44. ก. 

 

หน้า 16 

45. จรงิ 

46. ดีท่ีสดุ 

47. คณุ 

48. กลวั 

49. พระเจา้ 

 

หน้า 17 

50. รกั 

51. อศัจรรย ์

52. แผนงาน 

53. กฎบญัญตั ิ  

54. เพลิดเพลนิ 

55. ไมเ่ช่ือฟัง 

56. กฎบญัญตั ิ

57. ความบาป 

58. ความตาย 

59. นิรนัดร ์

60. ตอ้งการ 

61. ใครก็ตาม 

62. นรก 

63. พระเจา้ 

64. การลงโทษ 

65. พระองคเ์อง 

66. พระเยซู 

67. ความตาย 

68. พิสจูน ์

69. อาํนาจ  

70. ความบาป 

71. ความตาย 

72. พระเยซู 

73. ยกโทษ 

74. พระเยซู 

75. ควบคมุ 

76. ของคณุ 

 

หน้า 18 

77. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 19 

78. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 20 

79. คาํตอบส่วนตวั * 
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 103 

ใช่! ฉันอยากจะเป็นคริสเตยีน 

 
หน้า 4 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 5 

2. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 6 

3. สตัยซ่ื์อ 

4. เท่ียงธรรม 

5. อภยั 

6. ชาํระ 

7. ทัง้สิน้ 

8. ถกู 

 

หน้า 7 

9. เช่ือวางใจ 

10. เช่ือวา่ 

11. ทาํ 

12. สญัญาไว ้

 

หน้า 8 

13. ครสิเตียน 

14. พระเจา้ 

15. ผูน้าํ 

16. ทกุๆ 

17. วนั 

18. ผิด 

19. ข 

หน้า 9 

20. ตาย 

21. อาํนาจ 

22. บาป 

23. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ (พระวิญญาณ,  

พระวิญญาณผูป้ระทานชีวิต 

24. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 10 

25. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 11 

26. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 12 

27. ถกู 

28. คาํตอบส่วนตวั * 
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 104 

คาํถามของฉันเกี่ยวกับศาสนาคริสต ์
หน้า 4 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 5 

2. คาํตอบส่วนตวั * 

3. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 6 

4. คาํตอบส่วนตวั * 

5. คาํตอบส่วนตวั * 

6. คาํตอบส่วนตวั * 

7. คาํตอบส่วนตวั * 

8. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 7 

9. เอาใจใส่ 

10. รกั 

11. ในวนันี ้

12. พระครสิต ์

13. คนบาป 

14. แผนการ 

15. ชว่ย 

16. ดี 

17. จดุประสงค ์

 

หน้า 8 

18. คาํตอบส่วนตวั * 

 

 

หน้า 9 

19. ตอ้งการ 

20. เขา้มาควบคมุ 

21. พวกเขา 

22. ผิด 

หน้า 10 

23. เขา้ใจ 

24. อยาก 

25. ไมไ่ดท้าํ 

26. เกลียด 

27. ทาํ 

28. ไมอ่ยาก 

29. แสดงวา่ 

30. เห็นดว้ย 

31. ดี 

32. ตวัผม 

33. บาป 

34. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 11 

35. การตาย 

36. จิตใจ 

37. สนัดาน 

38. ควบคมุ 

39. ความตาย 

40. พระวิญญาณ 

41. ควบคมุ 

42. ชีวิต 

43. สนัตสิขุ 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 104 

คาํถามของฉันเกี่ยวกับศาสนาคริสต ์
น้า 12 

44. ข 

45. ถกู 

46. ชืวิตตาม 

47. สนัดาน 

48. ไมส่ามารถ 

 

หน้า 13 

49. ตัง้ใจ 

50. ทาํผิดอยู่ 

51. รู ้

52. เร่ือง 

53. ความจรงิ 

54. ไมมี่ 

55. เคร่ืองบชูา 

56. จดัการ 

57. อีกแลว้ 

58. การพิพากษา 

59. รอคอย 

60. ตอ่ตา้น 

 

หน้า 14 

61. แนะนาํคาํตอบ:   

พวกเขาจะเผชิญกบัการพิพากษา  และ

การลงโทษของพระเจา้ – นรก 

62. เหยียบยํ่า 

63. พระเจา้ 

64. บรสิทุธ์ิ 

65. ไรค้า่ 

66. ดถูกู 

67. พระวิญญาณ 

68. ความเมตตากรุณา 

69. โทษ 

70. หนกักว่า 

71. ขนาดไหน 

 

หน้า 15 

72. คาํตอบส่วนตวั * 

73. ชีวิต  นิรนัดร ์

74. ความตาย  นิรนัดร 

75. ความชอบธรรม 

76. ความเช่ือ 

77. พระเยซูครสิต ์

 

หน้า 16 

78. คาํตอบส่วนตวั * 

79. คาํตอบส่วนตวั * 

80. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 17 

81. คาํตอบส่วนตวั * 

 

  



12  การศกึษาส่วนตวัสาํหรบัชีวิตใหม่ 

*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 105 

ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 
หน้า 4 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 5 

2. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 6 

3. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 7 

4. คาํตอบส่วนตวั * 

5. คาํตอบส่วนตวั * 

6. คาํตอบส่วนตวั * 

7. คาํตอบส่วนตวั * 

8. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 8 

9. สนใจ 

10. รกั 

11. ในวนันี ้

12. พระครสิต ์

13. คนบาป 

14. แผนการ 

15. ช่วย 

16. ดี 

17. จดุประสงค ์

หน้า 9 

18. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 10 

19. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 11 

20. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 12 

21. สตัยซ่ื์อ 

22. เท่ียงธรรม 

23. อภยั 

24. ชาํระ 

25. ทัง้สิน้ 

26. ถกู 

หน้า 13 

27. เช่ือวางใจ 

28. เช่ือว่า 

29. ทาํ 

30. สญัญาไว ้

หน้า 14 

31. ครสิเตียน 

32. พระเจา้ 

33. ผูน้าํ 

34. ทกุ 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 105 

ฉันไม่แน่ใจว่า  ฉันเป็นคริสเตยีนหรือไม่ 

หน้า 14  ต่อ 

35. วนั 

36. ผิด 

37. ข 

หน้า 15 

38. ตาย 

39. อาํนาจ 

40. บาป 

41. พระวิญญาณ (พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ, พระเจา้) 

42. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 16 

43. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 17 

44. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 18 

45. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 19 

46. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 20 

47. ถกู 

48. คาํตอบส่วนตวั * 

 



14  การศกึษาส่วนตวัสาํหรบัชีวิตใหม่ 

*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 106 

ตอนนี ้ฉันเป็นคริสเตยีนแล้ว 
 

หน้า 4 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

2. คาํตอบส่วนตวั * 

3. คาํตอบส่วนตวั * 

4. คาํตอบส่วนตวั * 

5. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 5 

6. คาํตอบส่วนตวั * 

7. คาํตอบส่วนตวั * 

8. คาํตอบส่วนตวั * 

9. คาํตอบส่วนตวั * 

10. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 6 

11. คาํตอบส่วนตวั * 

12. คาํตอบส่วนตวั * 

13. คาํตอบส่วนตวั * 

14. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 7 

15. คาํตอบส่วนตวั * 

16. คาํตอบส่วนตวั * 

17. คาํตอบส่วนตวั * 

18. คาํตอบส่วนตวั * 

19. คาํตอบส่วนตวั * 

20. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 9 

21. เพราะฉะนัน้  ท่านทัง้หลายจงออกไป

และนาํชนทกุชาติมาเป็นสาวกของเรา   

จงบพัติศมาพวกเขาในพระนามของ

พระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ และสอนพวกเขาใหถื้อรกัษาสิ่ง

สารพดัท่ีเราสั่งพวกท่านไว*้* 

22. และน่ีแน่ะ เราจะอยู่กบัท่านทัง้หลาย

เสมอไปจนกว่าจะสิน้ยคุ** 

23. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 10 

24. สตัยซ่ื์อ 

25. เท่ียงธรรม 

26. อภยั 

27. ชาํระ 

28. ทัง้สิน้ 

29. จรงิ 

หน้า 11 

30. เช่ือวางใจ 

31. เช่ือวา่ 

32. ทาํ 

33. สญัญาไว ้

34. ครสิเตียน 

35. พระเจา้ 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 106 

ตอนนี ้ฉันเป็นคริสเตยีนแล้ว 
 

หน้า 11  ต่อ 

36. ผูน้าํ 

37. ทกุๆ 

38. วนั 

หน้า 12 

39. ผิด 

40. ข 

41. ตาย 

42. อาํนาจ 

43. บาป 

หน้า 13 

44. คาํตอบส่วนตวั * 

45. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 14 

46. พระวิญญาณ (พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ,  

พระเจา้) 

47. คาํตอบส่วนตวั * 

48. คาํตอบส่วนตวั * 

49. คาํตอบส่วนตวั * 

50. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 15 

51. คาํตอบส่วนตวั * 

52. คาํตอบส่วนตวั * 

53. คาํตอบส่วนตวั * 

54. คาํตอบส่วนตวั * 

55. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 16 

56. คาํตอบส่วนตวั * 

57. คาํตอบส่วนตวั * 

58. คาํตอบส่วนตวั * 

59. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 17 

60. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 18 

61. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 19 

62. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 20 

63. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 21 

64. ถกู 

65. คาํตอบส่วนตวั * 
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 108 

พระเจ้าคือใคร? 

หน้า 5 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

2. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 7 

3. คาํนาํหนา้ 

4. ช่ือ 

5. เพียงองคเ์ดียว 

6. ก. พระเจา้พระบดิา 

ข. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 

ค. พระเยซู พระเยซูครติส ์หรือ พระครสิต ์

7. อยูก่บั 

8. เกิดมา 

9. ชีวิต 

10. ความสว่าง 

หน้า 9 

11. ความรกั 

12. เสียพระทยั, เสียใจ 

13. คาํตอบส่วนตวั * 

14. 1. พระเจา้ทรงตรวจตราจิตใจของฉนั** 

2.  พระเจา้ทรงรูจ้กัฉนัดี** 

3.  พระเจา้ทรงทราบเม่ือฉันนั่งลงและลกุ

ขึน้** 

4.  พระเจา้ทรงประจกัษค์วามคิดของ

ฉนั** 

5.  พระเจา้ทรงนกึถึงฉนัอยูเ่ป็นนิจ** 

หน้า 11 

15. พระเยซู (พระคาํ)** 

16. ทกุสิ่ง** 

17. พระองคท์รงเป็นพระเจา้อยู่ตลอดเวลา 

18. คาํตอบส่วนตวั * 

19. ทรงมาเพ่ือปรนนิบตั ิ

20. และประทานชีวิตของพระองคเ์ป็นคา่ไถ่

ของคนอนัมาก 

หน้า 12 

21. โลก 

22. พระเจา้ 

23. พระองค ์

24. สนัตภิาพ 

25. พระครสิต ์

26. การกระทาํและความคิดของเราจะไม่

เป็นไปในทางท่ีถกูตอ้ง หรืออาจคดิเป็น

ศตัรูกบัพระเจา้** 

27. โดยการวายพระชนมเ์พ่ือเราท่ีกางเขน* 

28. ทรงทาํใหเ้ราเป็นผูบ้รสิทุธ์ิปราศจากตาํหนิ

และพน้จากขอ้กล่าวหา** 

หน้า 13 

29. เราทัง้หลายจะไดร้บัฤทธ์ิอาํนาจเม่ือพระ

วิญญาณบรสิทุธ์ิเสดจ็มาเหนือพวกเรา** 

30. พระเยซูนัน้จะเสดจ็กลบัมายงัโลกอีกครัง้** 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 108 

พระเจ้าคือใคร? 

หน้า 15 

31. โดยการเช่ือฟังพระเจา้** 

32. ทรงกาํลงัวิงวอนอธิฐานเผ่ือพวกเรา** 

33. แตล่ะคน 

34. ของขวญั 

35. พิเศษ 

36. 1. เพ่ือท่ีฉนัจะประสบความสาํเรจ็ใน

ชีวิตครสิเตียน** 

2.  เพ่ือท่ีฉนัจะไดช้ว่ยผูอ่ื้นเติบโตใน 

พระเจา้** 

37. พระเยซูครสิตท์รงสละพระชนมชี์พของ

พระองคเ์พ่ือเรา(ทรงวายพระชนมเ์พ่ือเราท่ี

กางเขน)** 

หน้า 16 

38. พระเจา้ 

39. พระบดิา 

40. พระเจา้ทรงรกัเรา และทรงประทานพระ

เยซูใหท้รงวายพระชนมท่ี์กางเขนเพ่ือให้

เราทกุคนมีชีวิตนิรนัดร*์* 

41. พระผูส้รา้ง 

42. ทกุ 

43. พระองคจ์ะทรงอภยับาปของเรา** 

44. ชาํระเราใหพ้น้จากความอธรรมทัง้สิน้** 

45. พระเจา้ทรงใหเ้ราเป็นลกูของพระองค ์

หน้า 17 

46. พอ่ 

47. ลกูกาํพรา้ 

48. ปกปอ้ง 

49. ลกู 

50. พระองคจ์ะทรงฟังคาํอธิฐานของเรา** 

51. พระเจา้พระบดิาทรงสง่พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ  (องคท่ี์ปรกึษา)** 

หน้า 18 

52. องคท่ี์ปรกึษา  หรือองคพ์ระผูช้ว่ย** 

53. พระองคท์รงอยูท่า่มกลางฉนั** 

54. พระองคจ์ะทรงสอนสิ่งทัง้ปวงแก่พวกเรา** 

55. พระองคจ์ะชว่ยใหเ้ราระลกึถึงทกุสิ่งท่ี 

พระเยซูไดก้ลา่วกบัเรา** 

56. พระวิญญาณทรงยืนยนัและบอกกบัเราวา่ 

เราเป็นลกูของพระเจา้** 

57. พระองคท์รงเตมิเตม็จิตใจเราดว้ยความรกั

ของพระเจา้** 

58. พระวิญญาณของพระเจา้(พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิ)** 

หน้า 19 

59. คาํตอบส่วนตวั * 

60. 1. พระเจา้พระบดิา** 

2.  พระบตุร (พระเยซูหรือพระครสิต)์** 

3. พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ**   

(เรียงลาํดบัอย่างไรก็ได)้ 
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 108 

พระเจ้าคือใคร? 

หน้า 20 

61. คาํตอบส่วนตวั * 

62. คาํตอบส่วนตวั * 

63. คาํตอบส่วนตวั * 

64. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 21 

65. คาํตอบส่วนตวั * 

66. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 22 

67. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 23 

68. จงรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้** 

69. จงรกัเพ่ือนบา้นเหมือนรกัตนเอง** 

70. จงเมตตาและสงสารกนัและกนั** 

71. จงใหอ้ภยัตอ่กนั** 

72. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 24 

73. คาํตอบส่วนตวั * 

74. คาํตอบส่วนตวั * 

75. คาํตอบส่วนตวั * 

76. คาํตอบส่วนตวั * 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 109 

แผนการของพระเจา้สาํหรับครอบครัว 
หน้า 5 

1. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 6 

2. ผูเ้รียนควรทาํเคร่ืองหมายหนา้บรรทดัท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่องเขา 

3. ปฐมกาล 2:18 (TNCV) แลว้พระเจา้พระยาห์

เวหต์รสัว่า “ไมค่วรใหช้ายผูนี้อ้ยูค่นเดียว เรา

จะสรา้งผูอ้ปุถมัภท่ี์เหมาะสมเทา่เทียมกบัเขา” 

4. (คาํตอบท่ีแนะนาํจากปฐมกาล 2:23)  นาง

มาจากชาย 

5. คาํตอบจาก ปฐมกาล 2:24 เพราะเหตนีุ ้

ผูช้ายจะละจากบิดามารดาของตนไปผกูพนั

กบัภรรยา และพวกเขาจะเป็นเนือ้เดียวกนั 

หน้า 7 

6. คาํตอบส่วนตวั * 

7. คาํตอบส่วนตวั * 

8. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 8 

9. ผูเ้รียนควรใสเ่ครื่องหมายเพ่ือแสดงว่างาน

เสรจ็สมบรูณ ์

10. คาํตอบส่วนตวั * 

11. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 9 

12. เอวาไมเ่ช่ือฟังพระเจา้ และกินผลไมจ้ากตน้

แหง่การรูดี้รูช้ั่ว 

13. คาํตอบท่ีแนะนาํ 

1. อาดมัและเอวารูค้วามแตกตา่งระหวา่ง

ความดีกบัความชั่ว 

2. อาดมัและเอวาถกูขบัไลอ่อกจากสวนเอ

เดน 

3. ความบาปเขา้มาในโลกและมีผลกระทบ

กบัทกุคนท่ีเกิดหลงัจากอาดมัและเอวา 

14. คาํตอบส่วนตวั * 

15. คาํตอบส่วนตวั * 

16. ควรมีเครื่องหมาย 

หน้า 12 

17. คาํตอบส่วนตวั * 

18. หมายเหต:ุ รายการคาํตอบจาก  

โคโลสี 3:12-14 

1.  จงสวมความสงสาร 

2.  ความกรุณา 

3.  ความอ่อนโยน  

4.  ความถ่อมสภุาพ 

5,  ความอดทน 

6.  จงอดทนอดกลัน้ตอ่กนัและกนั 

7.  จงยกโทษใหก้นั 

8.  จงสวมความรกัทบัคณุความดีทัง้หมดนี ้

19. คาํตอบส่วนตวั * 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 109 

แผนการของพระเจา้สาํหรับครอบครัว 
หน้า 13 

20. คาํตอบส่วนตวั * 

21. การแตง่งาน 

หน้า 14 

22. คาํตอบส่วนตวั * 

23. คาํตอบส่วนตวั * 

24. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 15 

25. ควรมีเครื่องหมาย 

26. คาํตอบส่วนตวั * 

27. พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ขาทาํเชน่นัน้  ใน

เอเฟซสับทท่ี 5:25-28 พระเจา้ทรงบญัชา

ใหส้ามีรกัภรรยาของตนเชน่เดียวกบัท่ี 

พระครสิตท์รงสาํแดงความรกัตอ่ครสิตจกัร

เม่ือพระองคท์รงอยูบ่นโลกนี ้

หน้า 16 

28. คาํตอบส่วนตวั * 

29. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 17 

30. คาํตอบท่ีแนะนาํ 

มนัเป็นสว่นสาํคญัของคาํสั่งของ 

พระเจา้ท่ีภรรยาจะยอมเช่ือฟังสามี   

เอเฟซสั  5:23 

31. องคพ์ระเยซูครสิต ์

32. ไม ่

33. คาํตอบส่วนตวั * 

34. ความสมัพนัธข์องพระครสิตก์บัครสิตจกัร 

(คือ ทกุคนท่ีเป็นครสิเตียน) 

หน้า 18 

35. คาํตอบส่วนตวั * 

36. คาํตอบส่วนตวั * 

37. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 19 

38. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 21 

39. คาํตอบส่วนตวั * 

40. คาํตอบส่วนตวั * 

41. คาํตอบส่วนตวั * 

42. คาํตอบส่วนตวั * 
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*   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบส่วนตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 109 

แผนการของพระเจา้สาํหรับครอบครัว 
หน้า 22 

43. คาํตอบส่วนตวั * 

44. คาํตอบส่วนตวั * 

45. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 23 

46. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 24 

47. “จงใหเ้กียรติบดิามารดาของเจา้ตามท่ีพระ

ยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ไดท้รงบญัชาไว ้

เพ่ือเจา้จะมีชีวิตยืนยาวและอยูเ่ย็นเป็นสขุ

ในดนิแดนท่ีพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้

กาํลงัยกใหเ้จา้  เฉลยธรรมบญัญตั ิ5:16  

(TNCV) 

หน้า 25 

48. ผูท่ี้เป็นบตุร 

49. เช่ือฟัง 

50. สิ่ง 

51. ถกูตอ้ง 

52. ถา้คณุใหเ้กียรตพิอ่และแมข่องคณุ  คณุจะ

อยูเ่ย็นเป็นสขุและมีชีวิตยืนยาวในโลก 

53. เช่ือฟังและเคารพพอ่แม่ 

54. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 26 

55. คาํตอบส่วนตวั * 

56. คาํตอบส่วนตวั * 

 

หน้า 27 

57. คาํตอบท่ีแนะนาํ 

• เอาใจใสต่อ่พวกเขา 

• ยอมรบัพ่ีนอ้งอย่างท่ีเขาเป็น 

• หนนุใจพวกเขา 

• เป็นผูน้าํฝ่ายวิญญาณ 

หน้า 28 

58. คาํตอบส่วนตวั * 

59. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 29 

60. คาํตอบส่วนตวั * 

61. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 30 

62. คาํตอบส่วนตวั * 

63. คาํตอบส่วนตวั * 

64. คาํตอบส่วนตวั * 
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 *   ใหค้รูเช็คคาํถามทัง้หมดท่ีเป็น “คาํตอบสว่นตวั”              
 ** ถา้คณุมีคาํตอบท่ีแตกตา่ง  จงเช็คกบัครู  

บทเรียน 109 

แผนการของพระเจา้สาํหรับครอบครัว 

หน้า 31 

65. คาํตอบส่วนตวั * 

66. คาํตอบส่วนตวั * 

67. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 32 

68. คาํตอบส่วนตวั * 

69. คาํตอบส่วนตวั * 

70. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 33 

71. คาํตอบส่วนตวั * 

72. คาํตอบส่วนตวั * 

73. คาํตอบส่วนตวั * 

74. คาํตอบส่วนตวั * 

หน้า 34 

75. คาํตอบส่วนตวั * 

76. คาํตอบส่วนตวั * 
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