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บทที่ 2
หนังสือตางๆ ในพระคัมภีร
จุดประสงค
*
*
*
*

สามารถรูถึงจํานวนหนังสือในพันธสัญญาเดิม
สามารถรูถ ึงจํานวนหนังสือในพันธสัญญาใหม
อธิบายไดวา เหตุใดจึงจําเปนที่จะตองวางแผนเปนระบบในการอานพระคัมภีร
ใหคาแนะนํ
ํ
า 4 ประการเพื่อการอานพระคัมภีรใหประสบความสําเร็จ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคขึ้นมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอ
ประทานความเขาใจแกขาพระองค ตามพระวจนะของพระองค”

สดุดี 119.169

แผนภูมิตอไปนี้จะสรุปที่คุณไดเรียนมาในบทที่แลว
พระคัมภีร - พระวจนะที่เขียนไวของพระเจา
66 เลม

การแบงตอน
พันธสัญญาเดิม

การแบงตอน
พันธสัญญาใหม

Ð
พระบัญญัติ
ประวัติศาสตร
โคลงกลอน
คําพยากรณ

Ð
พระกิตติคุณ
ประวัติศาสตร
จดหมาย
คําพยากรณ
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ในบทนีป้ ระกอบดวยบทสรุปของหนังสือแตละเลมทั้ง 66 เลมในพระคัมภีร ซึ่งเปนสวนสําคัญของ
พันธสัญญาเดิมและใหม ใหคํานําแกเนื้อหาของพันธสัญญาทั้งสอง
มีคาแนะนํ
ํ
า 4 ประการ เพื่อการอานพระคัมภีรอยางมีประสิทธิภาพ และคุณจะเลือกแผนการที่มี
ระบบทีจ่ ะเริ่มตนอานพระวจนะของพระเจา

หนังสือในพันธสัญญาเดิม
39 เลม
หนังสือพระบัญญัติ
ปฐมกาล บันทึกการเริม่ ตนของจักรวาล มนุษย วันสะบาโต การสมรส ความบาป การถวาย
เครือ่ งบูชา และการปกครอง และยังบันทึกเรื่องราวของคนสําคัญ ๆ ของพระเจา คือ อับราฮัม อิสอัค ยา
โคบ และโยเซฟ
อพยพ ใหรายละเอียดวาอิสราเอลกลายเปนชาติไดอยางไร ? โดยมีโมเสสเปนผูนํา อิสราเอลได
อิสระจากการเปนทาสในอียิปต และเดินทางไปยังภูเขาซีนาย ซึ่งที่นั่นพระเจาทรงประทานพระบัญญัติ
เลวีนิติ เปนคูม อื การนมัสการของอิสราเอล ใหคําแนะนําแกผูนําทางศาสนา และอธิบายวาคน
บาปจะเขาไปใกลพระเจาผูชอบธรรมไดอยางไร ซึ่งมีความสัมพันธกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตใน
ฐานะ “พระเมษโปดกของพระเจา ผูซึ่งรับเอาความบาปของโลกไป”
กันดารวิถี บันทึกการเดินทางของอิสราเอลในเวลา 40 ป ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเปนผลของการไม
เชือ่ ฟงพระเจา ชือ่ เรือ่ งหนังสือนี้มาจากการนับจํานวน 2 ครั้ง หรือการทําสํามะโนประชากรในระหวางการ
เดินทางไกล (ในภาษาอังกฤษใชคําวา Numbers)
เฉลยธรรมบัญญัติ บันทึกชวงวันสุดทายของชีวิตโมเสสและทบทวนพระบัญญัติที่ใหไวในอพยพ
และเลวีนิติ

หนังสือประวัติศาสตร
โยชูวา ใหรายละเอียดวาโยชูวาผูนําคนตอจากโมเสส นําอิสราเอลออกมาสูแผนดินคะนาอันแหง
พระสัญญาไดอยางไร บันทึกกิจการทางทหาร และการแบงแยกดินแดนระหวางประชาชน
ผูวินิจฉัย อิสราเอลหันไปจากพระเจา หลังจากโยชูวาเสียชีวิตไป บันทึกเรื่องเศราของคนบาปที่
ทําซําแล
้ วซําอี
้ ก และเรื่องของผูวินิจฉัยที่พระเจาทรงแตงตั้งใหปลดปลอยเขาจากอํานาจของศัตรู
นางรูธ เรือ่ งราวของนางรูธหญิงตางชาติชาวโมอับผูเลือกปรนนิบัติพระเจาแหงอิสราเอล เธอ
กลายเปนยาทวดของดาวิด
1 ซามูเอล มีศนู ยกลางทีบ่ คุ คล 3 คน คือ ซามูเอล ผูเปนผูวินิจฉัยคนสุดทายของอิสราเอล ซา
อูล ผูเ ปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอล และดาวิดผูสืบทอดบัลลังกตอจากซาอูล
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2 ซามูเอล บันทึกการปกครองของกษัตริยดาวิด 40 ป แหงความรุงโรจน
1 พงศกษัตริย การปกครองของกษัตริยซาโลมอน และกษัตริยตาง ๆ แหงอาณาจักรที่แบงแยก
ตลอดการปกครองของอาหับทางดานเหนือ และเยโฮซาฟททางดานใตเปนหัวขอของหนังสือนี้
2 พงศกษัตริย ความเสือ่ มครัง้ สุดทายของอิสราเอลและยูดาห ประชาชนของพระเจาลมลงใน
ความบาปอยางแรง
1 พงศาวดาร การปกครองของดาวิดและการเตรียมตัวสรางพระวิหารถูกบันทึกไว เปนชวงเวลา
เดียวกับ 2 ซามูเอล
2 พงศาวดาร กลาวถึงประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไป ภายใตการปกครองของซาโลมอนโดย
เนนทีอ่ าณาจักรทางใต จบลงดวยกฎหมายของไซรัสซึ่งอนุญาตใหประชาชนกลับจากบาบิโลนสูเยรูซาเล็ม
เอสรา กลาวถึงรายละเอียดการกลับมาของชาวยิวจากการยึดครองของบาบิโลน
เนหะมีย การสรางกําแพงภายใตการนําของเนหะมีย ไดถูกกลาวถึงอีกในเลมนี้ โครงการนี้เริ่ม
ขึน้ 14 ป ภายหลังการกลับมาของเอสราและประชาชน
เอสเธอร การทีพ่ ระเจาทรงปลดปลอยยิว เอสเธอรและโมระเดคัยเปนหัวขอของเลมนี้

หนังสือโคลงกลอน
โยบ บรรจุเรือ่ งราวของโยบ ชายคนหนึ่งผูมีชีวิตอยูในสมัยของอับราฮัม ใจความคือคําถามวา
เหตุใดคนชอบธรรมจึงตองทนทุกข
สดุดี หนังสือแหงคําอธิษฐานและสรรเสริญ
สุภาษิต สติปญ
 ญาจากพระเจาสําหรับแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
ปญญาจารย การกลาวถึงความไรคุณคาของชีวิตที่ปราศจากพระเจา
เพลงซาโลมอน บทเสนหาของโซโลมอนและเจาสาวชาวชูเนม เรื่องราวเปนตัวแทนของความ
รักของพระเจา ที่มีตออิสราเอลและของพระคริสตที่มีตอคริสตจักร

หนังสือคําพยากรณ
หนังสือหลายเลมถูกเขียนขึ้นระหวางระยะเวลา เมื่อชนชาติอิสราเอลถูกแบงออกเปน 2 อาณาจักร
คืออิสราเอลและยูดาห
อิสยาห เตือนถึงการพิพากษายูดาหที่กําลังจะมาถึง เพราะความบาป และการถูกบังคับใหยอม
จํานนตอเนบูคัสเนสซาร
บทเพลงครํ่าครวญ การครําครวญของเยเรมี
่
ย (การแสดงออกถึงความเศราโศก) ตอการที่
บาบิโลนทําลายเยรูซาเล็ม
เอเสเคียล การเตือนครัง้ แรกถึงการลมลงของอิสราเอล ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นและพยากรณถึงการ
กลับคืนสูสภาพดีในอนาคต
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ดาเนียล ผูพ ยากรณดาเนียลถูกจับระหวางการยึดครองครั้งแรกของยูดาห และถูกนําไปอยูบาบิ
โลน หนังสือนีใ้ หคาสอนทางประวั
ํ
ติศาสตรและทางคําพยากรณ ซึ่งเปนรากฐานสําหรับความเขาใจการ
พยากรณของพระคัมภีร
โฮเชยา ใจความคือ ความไมสัตยซื่อของอิสราเอล การถูกลงโทษและการที่พระเจาทรงนํามาสู
สภาพดี
โยเอล กลาวถึงแผนปายที่เล็งถึงการพิพากษาในอนาคต
อาโมส ระหวางเวลาแหงการเจริญรุงเรืองทางวัตถุ แตมีความเสื่อมทางจริยธรรม อาโมสเตือน
อิสราเอลและชนชาติที่อยูรอบ ๆ ถึงการพิพากษาของพระเจาตอบาปของเขา
โอบาดีย การพิพากษาของพระเจาตอเอโดม ชาติที่ชั่วรายอยูทางใตของทะเลตาย
โยนาห เรือ่ งราวของผูพ ยากรณผูเทศนาเรื่องการกลับใจในนีนะเวห เมืองหลวงของจักรวรรดิ์อัส
ซีเรีย หนังสือเปดเผยความรักของพระเจา และแผนการของการกลับใจสําหรับชาวตางชาติ
มีคาห คําพยากรณอกี ครัง้ หนึ่งตอสูความบาปของอิสราเอล บอกลวงหนาถึงสถานที่เกิดของพระ
เยซู 700 ป กอนที่เหตุการณจะเกิดขึ้นจริง
นาฮูม บอกถึงการทําลายเมืองนีนะเวห ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งไดละเวนไว 150 ป กอนหนานี้
โดยการเทศนาของโยนาห
ฮะบากุก เปดเผยแผนการของพระเจาที่จะทําลายชาติ ที่ทําบาปดวยชาติที่บาปยิ่งกวา สอนให
รูว า “คนชอบธรรมดํารงชีวิตโดยความเชื่อ”
เศฟนยาห การพิพากษาและการกลับสูสภาพดีของยูดาห
ฮักกัย กระตุน ยิวใหสรางพระวิหารใหสําเร็จ และมีการเสริมสรางพันธะทางฝายวิญญาณขึ้นใหม
บอกลวงหนาถึงการเสด็จกลับมา ครั้งแรกและครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
มาลาคี เตือนใหระวังความตื้นเขินฝายวิญญาณ และบอกลวงหนาถึงการมาของยอหน ผูให
บัพติศมา และพระเยซู

หนังสือพันธสัญญาใหม
มี 27 เลม
พระกิตติคุณ
หนังสือ 4 เลมที่เรียกวา พระกิตติคุณ บันทึกการประสูติ ชีวิตการรับใช คําสอน การคืนพระชนม
ของพระเยซูคริสต
หนังสือแตละเลมพิจารณาดูใกลชิดแลวมีความแตกตางดังนี้
มัทธิว เนนพระเยซูคริสตในฐานะกษัตริย และเขียนเพื่อคนยิวโดยเฉพาะ
มาระโก เนนพระเยซูคริสตในฐานะผูรับใชของพระเจาและเขียนเพื่อคนโรมันโดยตรง
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ลูกา เสนอพระเยซูคริสตในฐานะ “บุตรมนุษย” มนุษยผูสมบูรณแบบ และพระผูชวยใหรอดของ
มนุษยที่มีความบกพรอง
ยอหน เสนอพระกิตติคุณในฐานะ “พระบุตรของพระเจา”

หนังสือประวัติศาสตร
กิจการของอัครทูต หนังสือประวัติศาสตรเลมเดียวในพันธสัญญาใหม บันทึกการเจริญเติบโต
ในระยะแรกของศาสนาคริสต ตั้งแตเวลาที่พระเยซูคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค ตลอดระยะเวลาการถูกจําจองใน
คุกของเปาโลในโรม หนังสือนี้ครอบคลุมเวลา 33 ป และเปนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จดหมาย
โรม เสนอพระกิตติคุณซึ่งเนนความรอดโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
1 โครินธ เขียนเพือ่ แกไขความผิดพลาดดานความประพฤติของคริสเตียนในคริสตจักรทองถิ่น
2 โครินธ พูดถึงงานรับใชที่แทจริงของพระกิตติคุณ การเปนผูอารักขาและสิทธิอํานาจของอัคร
ทูตเปาโล
กาลาเทีย เกีย่ วกับความผิดพลาดที่ปะปนพระบัญญัติ และความเชื่อใจความ คือการทําใหชอบ
ธรรมโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
เอเฟซัส หนุนใจผูเ ชือ่ ทุกแหง ผูมีสวนรวมในสวรรคสถาน กับพระเยซูในฐานะสมาชิกของ
คริสตจักร
ฟลิปป เปนความชืน่ ชมยินดีของความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียน
โคโลสี
เกีย่ วกับความผิดพลาดของพวก Gnosticism ซึง่ สอนผิด คือปฏิเสธวา พระเยซูไมใช
พระบุตรแทจริงของพระเจาและเปนมนุษย เนนพระเยซูในฐานะศีรษะของคริสตจักร
1 เธสะโลนิกา ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ในการดําเนินชีวิตคริสเตียน และเนนการเสด็จกลับมาของ
พระเยซู
2 เธสะโลนิกา ใหคาแนะนํ
ํ
าตอไป ถึงการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา และการที่รูเชนนี้
มีผลอยางไรตอชีวิตประจําวัน
1 ทิโมธี เนนหลักขอเชื่อที่ถูกตอง การปกครองคริสตจักรอยางมีระเบียบ และหลักการเพื่อนํา
ทางคริสตจักรในปที่จะมาถึงตอๆ ไป
2 ทิโมธี อธิบายความเปนผูรับใช ที่แทจริงของพระเยซูคริสต และเตือนถึงความเสื่อมถอยของ
จิตวิญญาณซึง่ ไดเริ่มขึ้นแลว เสนอพระวจนะของพระเจาเปนยารักษาแกไขความผิดทั้งหมดนี้
ทิตัส จดหมายของเปาโลถึงผูรับใชหนุมชื่อทิตัส ผูปรนนิบัติพระเจาบนเกาะครีต เนนถึงหลักขอ
เชื่อและชีวิตที่บริสุทธิ์
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ฟเลโมน
คําอธิษฐานเผือ่ ของเปาโลสําหรับทาสของคริสเตียนชาวโคโลสีฐานะดี ซึ่งไดหนีไป
แสดงถึงการอธิษฐานเผื่อของพระเยซู เพื่อผูเชื่อผูเคยเปนทาสของบาป
ฮีบรู อธิบายวาศาสนาคริสตเหนือกวาศาสนายูดาห เสนอพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิต และผู
กลางระหวางพระเจาและคนบาป
ยากอบ สอนวาความเชือ่ แทจริงมีหลักฐานทางความประพฤติ แมวาความรอดจะมาจากความ
เชื่ออยางเดียว
1 เปโตร
จดหมายปลอบใจและหนุนใจผูเชื่อ โดยเฉพาะผูที่ทนทุกข จากการจูโจมทางจิต
วิญญาณภายนอกคริสตจักรโดยผูไมเชื่อ
2 เปโตร คําเตือนใหระวังการจูโจมฝายวิญญาณภายใน เชน ครูสอนเท็จซึ่งมีตําแหนงอยูในค
ริสตจักร
1 ยอหน เขียนเพื่อตอสู Gnosticism ซึง่ ปฏิเสธพระคริสตในฐานะพระบุตรของพระเจา และ
บุตรมนุษย เนนสามัคคีธรรมและความรักระหวางผูเชื่อ และเนนความแนใจแกผูเชื่อที่แทจริง ในเรื่องของ
ชีวิตนิรันดร
2 ยอหน เตือนใหระวังการประนีประนอมกับความผิดพลาดของหลักขอเชื่อ และเนนวาความ
จริงจะตองถูกรักษาไวดวยความรัก
3 ยอหน เตือนเรื่องบาปของการปฏิเสธการมีสามัคคีธรรมกับผูเชื่อที่แทจริง
ยูดาห คําเตือนเกีย่ วกับความเสื่อมทางจิตวิญญาณ และหลักขอเชื่อที่ผิด ใจความคลายคลึงกับ
2 เปโตร

หนังสือคําพยากรณ
วิวรณ หนังสือคําพยากรณนี้ บอกใหรูเหตุการณสุดทายของประวัติศาสตรโลก บอกถึงสิ่งตางๆ
ทีเ่ ปนมาแลว ทีก่ ําลังเปนอยู และซึ่งจะเปนในแผนการในอนาคตของพระเจา (วิวรณ 4.27)

กําหนดการอานพระคัมภีร
บางคนใชเวลาศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีรมากกวาคนพบสิ่งที่อยูในขอความนั้น คุณจะเรียนรูตอไป
เกีย่ วกับการแปลความหมาย และการเขาใจพระคัมภีร และเรียนรูจักวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบสรางสรรค
แตกา วแรกในการเขาใจพระคัมภีรคือ เริ่มตนอาน เพื่อชวยใหคุณเริ่มตนอานพระวจนะของพระเจา เราได
ทําโครงสรางแผนการอานหลายประการ รวมแผนการสําหรับผูที่เพิ่งเริ่มตนศึกษาพระคัมภีรเชนเดียวกับ
แผนการสําหรับผูที่ไดอานพระวจนะของพระเจามาแลวพอสมควร
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ประการแรก มีคาแนะนํ
ํ
า 4 ประการในการอานพระคัมภีรใหประสบความสําเร็จ
1. อานประจําวัน
“แตความปตยิ ินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของ
พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน”

สดุดี 1.2

พระเจาทรงสรางรางกายของเราเพื่อใหเราตองรับประทานอาหารประจําวันเพื่อใหรางกายแข็งแรง
“มนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได”

ลูกา 4.4

2. เริม่ อานพระวจนะตอนที่งายๆ
เริม่ อาน “นํ้านม” คือ ความจริงงายๆ ในพระวจนะ
“เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยนํ้า
นมนัน้ จะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด”

1 เปโตร 2.2

ตอมาคุณจะเปนผูใหญฝายวิญญาณที่สามารถจะกินอาหารแข็งในพระวจนะได หมายถึง คุณจะ
เขาใจคําสอนที่ยากขึ้นในพระคัมภีร (ฮีบรู 5.13-14, 1 โครินธ 3.2)
3. อานดวยการอธิษฐาน
“เพราะเอสราไดตั้งใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา และกระทําตาม
และสอนกฎเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล”

เอสรา 7.10

กอนทีจ่ ะเริม่ อาน อธิษฐานตอพระเจา และขอชวยใหคุณเขาใจขอความที่พระองคประทานแกคุณ
ทางพระวจนะทีเ่ ขียนไว เตรียมจิตใจกอนเริ่มตนอาน ใหคําอธิษฐานของคุณเปนเหมือน ของดาวิดผูเขียน
สดุดีไดอธิษฐาน
“ขอเบิกตาขาพระองคเพื่อขาพระองคจะเห็นสิ่งมหัศจรรยจากพระธรรมของพระ
องค”

สดุดี 119.18

4. อานอยางมีระบบ
มีแผนการอานพระคัมภีรบอกใหเรา “คนหาพระคัมภีร” (ยอหน 5.39) หมายถึง ศึกษาอยาง
ระมัดระวัง บางคนไมเขาใจพระวจนะของพระเจาเพราะเขาไมมีแผนการที่มีระบบในการอาน เขาอานบทนี้
แลวไปบทนัน้ แลวเขาก็ไมเขาใจวาทั้งหมดนี้มันเกี่ยวของกันอยางไร
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วิธกี ารอานแบบนีเ้ หมือนกับการอาน 2-3 หนาในตําราการแพทย แลวพยายามที่จะปฏิบัติการทาง
การแพทย
พระคัมภีรเ หมือนกับตําราวิชาการที่ใชในโรงเรียน คุณตองอานอยางมีระเบียบถาจะตองการเขาใจ
เนือ้ หาของหนังสือ
จงเลือกการอานตอไปนี้ และเริ่มอานพระคัมภีรทุกวัน อยากังวล ถาไมเขาใจทุกอยางที่คุณอาน
ความชํานาญนี้ จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณศึกษาหลักสูตรวิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรคตอไป

สําหรับผูเริ่มตน
ถาคุณไมเคยอานพระคัมภีรมากอน จงเริ่มที่หนังสือยอหนในพันธสัญญาใหม ซึ่งเขียนโดยสาวก
คนหนึง่ ของพระเยซูคริสตชื่อ ยอหน เขาเลาเรื่องของพระเยซูดวยวิธีธรรมดาที่งายตอการเขาใจ
อานหนึง่ บทในยอหนทุกวัน อานบทตาง ๆ ตามลําดับที่พบในพระคัมภีร ใชแผนภูมิตอไปนี้เพื่อขีด
ฆาบททีค่ ณ
ุ อานแลว เมื่ออานจบหมดเลมคุณจะกาวตอไปยังโปรแกรมสั้นที่ตามมา
พระกิตติคุณยอหน
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

โปรแกรมสั้น
โปรแกรมสั้นของการอานพระคัมภีรไดรับการออกแบบ เพื่อใหความรูพระคัมภีรขั้นแนะนํา โดยการ
อานบางสวนของพระคัมภีรที่คัดเลือกมา
อานสวนทีเ่ ลือกมาตามลําดับที่วางไวนี้ ใชแผนภูมิเพื่อขีดฆาสวนที่คุณไดอานเสร็จแลว
พันธสัญญาใหม
ยอหน
1 เธสะโลนิกา
ฟลิปป
มาระโก
1 โครินธ
เอเฟซัส
ลูกา
โรม
2 ทิโมธี
กิจการของอัครทูต
ฟเลโมน
1 เปโตร
โรม
1 ยอหน
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19.6-22.21

พันธสัญญาเดิม
ปฐมกาล
อพยพ 1-20
กันดารวิถี 10.11-21.35
เฉลยธรรมบัญญัติ 1-11
โยชูวา 1-12, 22-24
ผูวินิจฉัย 1-3
1 ซามูเอล 1-3, 9-10, 13, 15-18, 31
2 ซามูเอล 1
1 พงศกษัตริย 1-11
เนหะมีย

อาโมส
อิสยาห 1-12
เยเรมีย 1-25, 29-33
รูธ
โยนาห
สดุดี 1-23
โยบ 1-14, 38-42
สุภาษิต 1-9
ดาเนียล 1-6

โปรแกรมยาว
พันธสัญญาใหม
มาระโก
มัทธิว
ยอหน
ลูกา
กิจการของอัครทูต
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 โครินธ
2 โครินธ
กาลาเทีย
โรม
ฟเลโมน
โคโลสี
ฟลิปป

เอเฟซัส
2 ทิโมธี
ทิตัส
1 ทิโมธี
1 เปโตร
ฮีบรู
ยากอบ
1 ยอหน
2 ยอหน
3 ยอหน
ยูดา
2 เปโตร
วิวรณ (1-2 และ 6-22.21)
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พันธสัญญาเดิม
ปฐมกาล
อพยพ (1-24)
เลวีนิติ 1-6.7
กันดารวิถี 10.11-21.35
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา 1-12 และ 22-24
ผูวินิจฉัย 1-16
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศกษัตริย
2 พงศกษัตริย
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย
อาโมส
โฮเชยา
มีคาห
อิสยาห 1-12
เศฟนยาห

เยเรมีย
นาฮูม
ฮะบากุก
เอเสเคียล 1-24, 33-39
โอบาดีย
บทเพลงครํ่าครวญ
อิสยาห 40-66
เศคาริยาห 1-8
มาลาคี
โยเอล
รูธ
โยนาห
สดุดี
โยบ
สุภาษิต 1-9
เพลงซาโลมอน
ปญญาจารย
เอสเธอร
เดเนียล

โปรแกรมสมบูรณ
โปรแกรมการอานพระคัมภีรที่สมบูรณโดยอานพระคัมภีรทั้งเลมภายในเวลา 1 ป
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ชื่อ

แบบฝกหัดบทที่ 2
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความจํา

2.

มีหนังสือกี่เลมในพันธสัญญาเดิม

3.

มีหนังสือกี่เลมในพันธสัญญาใหม

4.

เหตุใดจึงจําเปนที่จะตองมีแผนการที่เปนระบบในการอานพระคัมภีร ?

5.

คําแนะนํา 4 ประการ สําหรับการอานพระคัมภีรใหประสบความสําเร็จ
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คําตอบแบบฝกหัด บทที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

“ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคขึ้นมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอประทานความ
เขาใจแกขาพระองค ตามพระวจนะของพระองค” สดุดี 119.169
39 เลม
27 เลม
ถาคุณอานบทนี้แลวไปอานบทนั้น คุณจะไมเขาใจวาพระคัมภีรมีความเกี่ยวของกันอยางไร คุณ
ตองอานพระคัมภีรอยางเปนระบบเพื่อจะเขาใจเนื้อหาของหนังสือ
อานทุกวัน
เริม่ ตนดวยตอนงายๆ ของพระวจนะ
อานอยางอธิษฐาน
อานอยางมีระบบ

สําหรับการศึกษาตอไป
ทบทวนคําอธิบายของหนังสือแตละเลมที่ใหไวในบทนี้
เขียนชือ่ หนังสือแตละเลมของพระคัมภีรลงขางลางนี้
โดยดูชอื่ ของหนังสือแตละเลม จงสรุปดวยคําพูด 3-4 คํา ถึงเนื้อหาพื้นฐานของหนังสือ
ใหตวั อยาง 2 เลมแรก เพื่อทําตาม โดยการทําเนื้อหาใหกระชับ คุณจะคงรักษาเนื้อหาความรูทั่วไป
ของพระคัมภีรทั้งเลม
ปฐมกาล : หนังสือแหงการเริ่มตน
อพยพ : หนีจากอียิปต

