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บทที่ 2
หนังสือตางๆ ในพระคัมภีร

จุดประสงค
* สามารถรูถึงจํ านวนหนังสือในพันธสัญญาเดิม
* สามารถรูถึงจํ านวนหนังสือในพันธสัญญาใหม
* อธบิายไดวาเหตุใดจึงจํ าเปนที่จะตองวางแผนเปนระบบในการอานพระคัมภีร
* ใหคํ าแนะนํ า 4 ประการเพื่อการอานพระคัมภีรใหประสบความสํ าเร็จ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคขึ้นมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอ

ประทานความเขาใจแกขาพระองค ตามพระวจนะของพระองค”   สดุดี  119.169

    
แผนภูมิตอไปนี้จะสรุปที่คุณไดเรียนมาในบทที่แลว

พระคัมภีร - พระวจนะที่เขียนไวของพระเจา

66 เลม

การแบงตอน
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ในบทนีป้ระกอบดวยบทสรุปของหนังสือแตละเลมทั้ง 66 เลมในพระคัมภีร ซึ่งเปนสวนสํ าคัญของ
พนัธสญัญาเดมิและใหม  ใหคํ านํ าแกเนื้อหาของพันธสัญญาทั้งสอง

มคํี าแนะน ํา 4 ประการ เพื่อการอานพระคัมภีรอยางมีประสิทธิภาพ และคุณจะเลือกแผนการที่มี
ระบบทีจ่ะเริ่มตนอานพระวจนะของพระเจา

หนังสือในพันธสัญญาเดิม
39 เลม

หนังสือพระบัญญัติ
ปฐมกาล  บันทกึการเริม่ตนของจักรวาล มนุษย วันสะบาโต การสมรส  ความบาป  การถวาย

เครือ่งบชูา  และการปกครอง  และยังบันทึกเรื่องราวของคนสํ าคัญ ๆ ของพระเจา คือ อับราฮัม อิสอัค ยา
โคบ และโยเซฟ

อพยพ   ใหรายละเอียดวาอิสราเอลกลายเปนชาติไดอยางไร ?  โดยมีโมเสสเปนผูนํ า อิสราเอลได
อิสระจากการเปนทาสในอียิปต และเดินทางไปยังภูเขาซีนาย ซึ่งที่นั่นพระเจาทรงประทานพระบัญญัติ

เลวีนิติ    เปนคูมอืการนมัสการของอิสราเอล ใหคํ าแนะนํ าแกผูนํ าทางศาสนา และอธิบายวาคน
บาปจะเขาไปใกลพระเจาผูชอบธรรมไดอยางไร  ซึ่งมีความสัมพันธกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตใน
ฐานะ “พระเมษโปดกของพระเจา ผูซึ่งรับเอาความบาปของโลกไป”

กนัดารวิถี     บันทกึการเดนิทางของอิสราเอลในเวลา 40 ป ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเปนผลของการไม
เชือ่ฟงพระเจา ชือ่เร่ืองหนังสือนี้มาจากการนับจํ านวน 2 คร้ัง หรือการทํ าสํ ามะโนประชากรในระหวางการ
เดนิทางไกล (ในภาษาอังกฤษใชคํ าวา  Numbers)

เฉลยธรรมบัญญัติ  บันทกึชวงวนัสดุทายของชีวิตโมเสสและทบทวนพระบัญญัติที่ใหไวในอพยพ
และเลวีนิติ

หนังสือประวัติศาสตร
โยชูวา    ใหรายละเอียดวาโยชูวาผูนํ าคนตอจากโมเสส นํ าอิสราเอลออกมาสูแผนดินคะนาอันแหง

พระสญัญาไดอยางไร บันทึกกิจการทางทหาร และการแบงแยกดินแดนระหวางประชาชน
ผูวินิจฉัย     อิสราเอลหนัไปจากพระเจา หลังจากโยชูวาเสียชีวิตไป บันทึกเรื่องเศราของคนบาปที่

ท ําซํ ้าแลวซํ ้าอีก และเรื่องของผูวินิจฉัยที่พระเจาทรงแตงตั้งใหปลดปลอยเขาจากอํ านาจของศัตรู
นางรูธ  เร่ืองราวของนางรูธหญิงตางชาติชาวโมอับผูเลือกปรนนิบัติพระเจาแหงอิสราเอล เธอ

กลายเปนยาทวดของดาวิด
1 ซามูเอล     มศูีนยกลางทีบุ่คคล 3 คน คือ ซามูเอล ผูเปนผูวินิจฉัยคนสุดทายของอิสราเอล  ซา

อูล ผูเปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอล  และดาวิดผูสืบทอดบัลลังกตอจากซาอูล
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2 ซามูเอล     บันทกึการปกครองของกษัตริยดาวิด 40 ป แหงความรุงโรจน
1 พงศกษัตริย     การปกครองของกษัตริยซาโลมอน และกษัตริยตาง ๆ แหงอาณาจักรที่แบงแยก

ตลอดการปกครองของอาหับทางดานเหนือ  และเยโฮซาฟททางดานใตเปนหัวขอของหนังสือนี้
2 พงศกษัตริย     ความเสือ่มครัง้สุดทายของอิสราเอลและยูดาห ประชาชนของพระเจาลมลงใน

ความบาปอยางแรง
1 พงศาวดาร   การปกครองของดาวิดและการเตรียมตัวสรางพระวิหารถูกบันทึกไว  เปนชวงเวลา

เดยีวกับ 2 ซามูเอล
2 พงศาวดาร    กลาวถงึประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไป ภายใตการปกครองของซาโลมอนโดย

เนนทีอ่าณาจกัรทางใต  จบลงดวยกฎหมายของไซรัสซึ่งอนุญาตใหประชาชนกลับจากบาบิโลนสูเยรูซาเล็ม
เอสรา    กลาวถงึรายละเอียดการกลับมาของชาวยิวจากการยึดครองของบาบิโลน
เนหะมีย     การสรางก ําแพงภายใตการนํ าของเนหะมีย ไดถูกกลาวถึงอีกในเลมนี้ โครงการนี้เร่ิม

ข้ึน 14 ป ภายหลังการกลับมาของเอสราและประชาชน
เอสเธอร     การทีพ่ระเจาทรงปลดปลอยยิว เอสเธอรและโมระเดคัยเปนหัวขอของเลมนี้

หนังสือโคลงกลอน
โยบ     บรรจเุร่ืองราวของโยบ ชายคนหนึ่งผูมีชีวิตอยูในสมัยของอับราฮัม  ใจความคือคํ าถามวา

เหตใุดคนชอบธรรมจึงตองทนทุกข
สดุดี     หนงัสอืแหงคํ าอธิษฐานและสรรเสริญ
สภุาษิต     สติปญญาจากพระเจาสํ าหรับแกไขปญหาในชีวิตประจํ าวัน
ปญญาจารย     การกลาวถึงความไรคุณคาของชีวิตที่ปราศจากพระเจา
เพลงซาโลมอน    บทเสนหาของโซโลมอนและเจาสาวชาวชูเนม  เร่ืองราวเปนตัวแทนของความ

รักของพระเจา ที่มีตออิสราเอลและของพระคริสตที่มีตอคริสตจักร

หนังสือคํ าพยากรณ
หนงัสอืหลายเลมถกูเขียนขึ้นระหวางระยะเวลา เมื่อชนชาติอิสราเอลถูกแบงออกเปน 2 อาณาจักร

คืออิสราเอลและยูดาห
อิสยาห     เตอืนถงึการพพิากษายดูาหที่กํ าลังจะมาถึง เพราะความบาป และการถูกบังคับใหยอม

จ ํานนตอเนบูคัสเนสซาร
บทเพลงครํ่ าครวญ     การครํ ่าครวญของเยเรมีย  (การแสดงออกถึงความเศราโศก)  ตอการที่

บาบโิลนทํ าลายเยรูซาเล็ม
เอเสเคียล การเตอืนครัง้แรกถึงการลมลงของอิสราเอล ซึ่งกํ าลังจะเกิดขึ้นและพยากรณถึงการ

กลบัคืนสูสภาพดีในอนาคต
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ดาเนียล     ผูพยากรณดาเนียลถูกจับระหวางการยึดครองครั้งแรกของยูดาห และถูกนํ าไปอยูบาบิ
โลน หนงัสอืนีใ้หคํ าสอนทางประวัติศาสตรและทางคํ าพยากรณ ซึ่งเปนรากฐานสํ าหรับความเขาใจการ
พยากรณของพระคัมภีร

โฮเชยา     ใจความคอื ความไมสัตยซื่อของอิสราเอล การถูกลงโทษและการที่พระเจาทรงนํ ามาสู
สภาพดี

โยเอล      กลาวถงึแผนปายที่เล็งถึงการพิพากษาในอนาคต
อาโมส     ระหวางเวลาแหงการเจริญรุงเรืองทางวัตถุ แตมีความเสื่อมทางจริยธรรม อาโมสเตือน

อิสราเอลและชนชาติที่อยูรอบ ๆ  ถึงการพิพากษาของพระเจาตอบาปของเขา
โอบาดีย    การพพิากษาของพระเจาตอเอโดม ชาติที่ชั่วรายอยูทางใตของทะเลตาย
โยนาห     เร่ืองราวของผูพยากรณผูเทศนาเรื่องการกลับใจในนีนะเวห เมืองหลวงของจักรวรรดิ์อัส

ซเีรีย  หนงัสอืเปดเผยความรักของพระเจา และแผนการของการกลับใจสํ าหรับชาวตางชาติ
มีคาห    คํ าพยากรณอีกครัง้หนึ่งตอสูความบาปของอิสราเอล บอกลวงหนาถึงสถานที่เกิดของพระ

เยซ ู700 ป กอนที่เหตุการณจะเกิดขึ้นจริง
นาฮูม     บอกถงึการท ําลายเมอืงนีนะเวห ซึ่งกํ าลังจะเกิดขึ้น   ซึ่งไดละเวนไว 150 ป  กอนหนานี้

โดยการเทศนาของโยนาห
ฮะบากุก     เปดเผยแผนการของพระเจาที่จะทํ าลายชาติ ที่ทํ าบาปดวยชาติที่บาปยิ่งกวา สอนให

รูวา “คนชอบธรรมดํ ารงชีวิตโดยความเชื่อ”
เศฟนยาห     การพพิากษาและการกลับสูสภาพดีของยูดาห
ฮักกัย  กระตุนยวิใหสรางพระวิหารใหสํ าเร็จ และมีการเสริมสรางพันธะทางฝายวิญญาณขึ้นใหม

บอกลวงหนาถึงการเสด็จกลับมา คร้ังแรกและครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
มาลาคี     เตอืนใหระวงัความตื้นเขินฝายวิญญาณ     และบอกลวงหนาถึงการมาของยอหน ผูให

บัพติศมา และพระเยซู

หนังสือพันธสัญญาใหม
มี 27 เลม

พระกิตติคุณ
หนงัสอื 4 เลมที่เรียกวา พระกิตติคุณ บันทึกการประสูติ ชีวิตการรับใช คํ าสอน การคืนพระชนม

ของพระเยซูคริสต
หนงัสอืแตละเลมพิจารณาดูใกลชิดแลวมีความแตกตางดังนี้
มทัธิว     เนนพระเยซูคริสตในฐานะกษัตริย  และเขียนเพื่อคนยิวโดยเฉพาะ
มาระโก    เนนพระเยซูคริสตในฐานะผูรับใชของพระเจาและเขียนเพื่อคนโรมันโดยตรง
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ลกูา     เสนอพระเยซูคริสตในฐานะ “บุตรมนุษย”  มนุษยผูสมบูรณแบบ และพระผูชวยใหรอดของ
มนษุยที่มีความบกพรอง

ยอหน    เสนอพระกิตติคุณในฐานะ “พระบุตรของพระเจา”

หนังสือประวัติศาสตร
กจิการของอัครทูต     หนงัสอืประวัติศาสตรเลมเดียวในพันธสัญญาใหม บันทึกการเจริญเติบโต

ในระยะแรกของศาสนาคริสต ต้ังแตเวลาที่พระเยซูคริสตเสด็จข้ึนสูสวรรค ตลอดระยะเวลาการถูกจํ าจองใน
คุกของเปาโลในโรม  หนังสือนี้ครอบคลุมเวลา 33 ป และเปนงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จดหมาย
โรม     เสนอพระกติติคุณซึ่งเนนความรอดโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
1 โครินธ     เขยีนเพือ่แกไขความผิดพลาดดานความประพฤติของคริสเตียนในคริสตจักรทองถิ่น
2 โครินธ      พดูถงึงานรบัใชที่แทจริงของพระกิตติคุณ การเปนผูอารักขาและสิทธิอํ านาจของอัคร

ทูตเปาโล
กาลาเทีย    เกีย่วกบัความผดิพลาดที่ปะปนพระบัญญัติ และความเชื่อใจความ คือการทํ าใหชอบ

ธรรมโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
เอเฟซัส     หนนุใจผูเชือ่ทกุแหง ผูมีสวนรวมในสวรรคสถาน กับพระเยซูในฐานะสมาชิกของ

คริสตจักร
ฟลิปป    เปนความชืน่ชมยินดีของความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียน
โคโลสี     เกีย่วกบัความผิดพลาดของพวก Gnosticism ซึง่สอนผิด คือปฏิเสธวา พระเยซูไมใช

พระบตุรแทจริงของพระเจาและเปนมนุษย  เนนพระเยซูในฐานะศีรษะของคริสตจักร
1 เธสะโลนิกา    ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ในการดํ าเนินชีวิตคริสเตียน และเนนการเสด็จกลับมาของ

พระเยซู
2 เธสะโลนิกา     ใหคํ าแนะน ําตอไป ถึงการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา และการที่รูเชนนี้

มผีลอยางไรตอชีวิตประจํ าวัน
1 ทิโมธี     เนนหลกัขอเชื่อที่ถูกตอง การปกครองคริสตจักรอยางมีระเบียบ และหลักการเพื่อนํ า

ทางคริสตจักรในปที่จะมาถึงตอๆ ไป
2 ทิโมธี     อธบิายความเปนผูรับใช ที่แทจริงของพระเยซูคริสต และเตือนถึงความเสื่อมถอยของ

จติวญิญาณซึง่ไดเร่ิมข้ึนแลว  เสนอพระวจนะของพระเจาเปนยารักษาแกไขความผิดทั้งหมดนี้
ทิตัส     จดหมายของเปาโลถึงผูรับใชหนุมชื่อทิตัส ผูปรนนิบัติพระเจาบนเกาะครีต เนนถึงหลักขอ

เชื่อและชีวิตที่บริสุทธิ์
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ฟเลโมน   คํ าอธษิฐานเผือ่ของเปาโลสํ าหรับทาสของคริสเตียนชาวโคโลสีฐานะดี ซึ่งไดหนีไป
แสดงถงึการอธิษฐานเผื่อของพระเยซู เพื่อผูเชื่อผูเคยเปนทาสของบาป

ฮีบรู     อธบิายวาศาสนาคริสตเหนือกวาศาสนายูดาห  เสนอพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิต และผู
กลางระหวางพระเจาและคนบาป

ยากอบ    สอนวาความเชือ่แทจริงมีหลักฐานทางความประพฤติ แมวาความรอดจะมาจากความ
เชื่ออยางเดียว

1 เปโตร   จดหมายปลอบใจและหนุนใจผูเชื่อ โดยเฉพาะผูที่ทนทุกข จากการจูโจมทางจิต
วญิญาณภายนอกคริสตจักรโดยผูไมเชื่อ

2  เปโตร     คํ าเตอืนใหระวังการจูโจมฝายวิญญาณภายใน เชน ครูสอนเท็จซึ่งมีตํ าแหนงอยูในค
ริสตจักร

1 ยอหน     เขียนเพื่อตอสู  Gnosticism  ซึง่ปฏเิสธพระคริสตในฐานะพระบุตรของพระเจา และ
บุตรมนษุย   เนนสามัคคีธรรมและความรักระหวางผูเชื่อ และเนนความแนใจแกผูเชื่อที่แทจริง ในเรื่องของ
ชีวิตนิรันดร

2 ยอหน     เตอืนใหระวงัการประนีประนอมกับความผิดพลาดของหลักขอเชื่อ  และเนนวาความ
จริงจะตองถูกรักษาไวดวยความรัก

3 ยอหน     เตอืนเรื่องบาปของการปฏิเสธการมีสามัคคีธรรมกับผูเชื่อที่แทจริง
ยูดาห    คํ าเตอืนเกีย่วกับความเสื่อมทางจิตวิญญาณ และหลักขอเชื่อที่ผิด  ใจความคลายคลึงกับ

2 เปโตร

หนังสือคํ าพยากรณ
ววิรณ    หนงัสอืคํ าพยากรณนี้ บอกใหรูเหตุการณสุดทายของประวัติศาสตรโลก บอกถึงสิ่งตางๆ

ทีเ่ปนมาแลว ทีก่ํ าลังเปนอยู และซึ่งจะเปนในแผนการในอนาคตของพระเจา  (วิวรณ 4.27)

กํ าหนดการอานพระคัมภีร
บางคนใชเวลาศกึษาเกี่ยวกับพระคัมภีรมากกวาคนพบสิ่งที่อยูในขอความนั้น คุณจะเรียนรูตอไป

เกีย่วกบัการแปลความหมาย และการเขาใจพระคัมภีร และเรียนรูจักวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบสรางสรรค
แตกาวแรกในการเขาใจพระคัมภีรคือ เร่ิมตนอาน เพื่อชวยใหคุณเริ่มตนอานพระวจนะของพระเจา เราได
ท ําโครงสรางแผนการอานหลายประการ รวมแผนการสํ าหรับผูที่เพิ่งเริ่มตนศึกษาพระคัมภีรเชนเดียวกับ
แผนการส ําหรับผูที่ไดอานพระวจนะของพระเจามาแลวพอสมควร
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ประการแรก     มคํี าแนะนํ า 4 ประการในการอานพระคัมภีรใหประสบความสํ าเร็จ
1. อานประจํ าวัน
“แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของ

พระองคทั้งกลางวันและกลางคืน” สดุดี  1.2

  
พระเจาทรงสรางรางกายของเราเพื่อใหเราตองรับประทานอาหารประจํ าวันเพื่อใหรางกายแข็งแรง
“มนษุยจะบํ ารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได”   ลกูา  4.4

2. เริม่อานพระวจนะตอนที่งายๆ
เร่ิมอาน “นํ้ านม” คือ ความจริงงายๆ ในพระวจนะ
“เชนเดยีวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้ านมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยนํ้ า

นมนัน้จะท ําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด”  1 เปโตร  2.2

    
ตอมาคณุจะเปนผูใหญฝายวิญญาณที่สามารถจะกินอาหารแข็งในพระวจนะได  หมายถึง คุณจะ

เขาใจคํ าสอนที่ยากขึ้นในพระคัมภีร (ฮีบรู  5.13-14,   1 โครินธ  3.2)
3. อานดวยการอธิษฐาน
“เพราะเอสราไดต้ังใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา และกระทํ าตาม

และสอนกฎเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล”  เอสรา 7.10

กอนทีจ่ะเริม่อาน อธิษฐานตอพระเจา และขอชวยใหคุณเขาใจขอความที่พระองคประทานแกคุณ
ทางพระวจนะทีเ่ขยีนไว เตรียมจิตใจกอนเริ่มตนอาน  ใหคํ าอธิษฐานของคุณเปนเหมือน ของดาวิดผูเขียน
สดุดีไดอธิษฐาน

“ขอเบกิตาขาพระองคเพื่อขาพระองคจะเห็นสิ่งมหัศจรรยจากพระธรรมของพระ

องค”  สดุดี  119.18

4. อานอยางมีระบบ
มแีผนการอานพระคัมภีรบอกใหเรา “คนหาพระคัมภีร”  (ยอหน 5.39)  หมายถึง ศึกษาอยาง

ระมดัระวงั  บางคนไมเขาใจพระวจนะของพระเจาเพราะเขาไมมีแผนการที่มีระบบในการอาน เขาอานบทนี้
แลวไปบทนัน้  แลวเขาก็ไมเขาใจวาทั้งหมดนี้มันเกี่ยวของกันอยางไร
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วธิกีารอานแบบนีเ้หมอืนกับการอาน 2-3 หนาในตํ าราการแพทย แลวพยายามที่จะปฏิบัติการทาง
การแพทย

พระคมัภีรเหมอืนกับตํ าราวิชาการที่ใชในโรงเรียน คุณตองอานอยางมีระเบียบถาจะตองการเขาใจ
เนือ้หาของหนังสือ

จงเลอืกการอานตอไปนี้ และเริ่มอานพระคัมภีรทุกวัน อยากังวล  ถาไมเขาใจทุกอยางที่คุณอาน
ความช ํานาญนี้ จะเพิ่มข้ึนเมื่อคุณศึกษาหลักสูตรวิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรคตอไป

สํ าหรับผูเริ่มตน
ถาคณุไมเคยอานพระคัมภีรมากอน จงเริ่มที่หนังสือยอหนในพันธสัญญาใหม  ซึ่งเขียนโดยสาวก

คนหนึง่ของพระเยซูคริสตชื่อ ยอหน  เขาเลาเรื่องของพระเยซูดวยวิธีธรรมดาที่งายตอการเขาใจ
อานหนึง่บทในยอหนทุกวัน  อานบทตาง ๆ ตามลํ าดับที่พบในพระคัมภีร  ใชแผนภูมิตอไปนี้เพื่อขีด

ฆาบททีคุ่ณอานแลว  เมื่ออานจบหมดเลมคุณจะกาวตอไปยังโปรแกรมสั้นที่ตามมา

พระกิตติคุณยอหน
              1                6               11               16               21
              2               7               12               17
              3               8               13               18
              4               9               14               19
              5               10               15               20

โปรแกรมสั้น

โปรแกรมสั้นของการอานพระคัมภีรไดรับการออกแบบ เพื่อใหความรูพระคัมภีรข้ันแนะนํ า โดยการ
อานบางสวนของพระคัมภีรที่คัดเลือกมา

อานสวนทีเ่ลือกมาตามลํ าดับที่วางไวนี้ ใชแผนภูมิเพื่อขีดฆาสวนที่คุณไดอานเสร็จแลว
พนัธสัญญาใหม

              ยอหน               1 เธสะโลนิกา               ฟลิปป
              มาระโก               1 โครินธ               เอเฟซัส
              ลูกา               โรม               2 ทโิมธี
              กจิการของอัครทูต               ฟเลโมน               1 เปโตร
              โรม               1 ยอหน
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              วิวรณ 1-5
              19.6-22.21

พนัธสัญญาเดิม
              ปฐมกาล               อาโมส
              อพยพ 1-20               อิสยาห 1-12
              กนัดารวิถี 10.11-21.35               เยเรมีย 1-25, 29-33
              เฉลยธรรมบัญญัติ 1-11               รูธ
              โยชูวา 1-12, 22-24               โยนาห
              ผูวินิจฉัย 1-3               สดุดี 1-23
              1 ซามูเอล 1-3, 9-10, 13, 15-18, 31               โยบ 1-14, 38-42
              2 ซามูเอล 1               สุภาษิต 1-9
              1 พงศกษัตริย 1-11               ดาเนียล 1-6
              เนหะมีย

โปรแกรมยาว

พนัธสัญญาใหม
              มาระโก               เอเฟซัส
              มทัธิว               2 ทโิมธี
              ยอหน               ทิตัส
              ลูกา               1 ทโิมธี
              กจิการของอัครทูต               1 เปโตร
              1 เธสะโลนิกา               ฮีบรู
              2 เธสะโลนิกา               ยากอบ
              1 โครินธ               1 ยอหน
              2 โครินธ               2 ยอหน
              กาลาเทีย               3 ยอหน
              โรม               ยูดา
              ฟเลโมน               2 เปโตร
              โคโลสี               ววิรณ (1-2 และ 6-22.21)
              ฟลิปป
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พนัธสัญญาเดิม
              ปฐมกาล               เยเรมีย
              อพยพ (1-24)               นาฮูม
              เลวีนิติ 1-6.7               ฮะบากุก
              กนัดารวิถี 10.11-21.35               เอเสเคียล 1-24, 33-39
              เฉลยธรรมบัญญัติ               โอบาดีย
              โยชูวา 1-12 และ 22-24               บทเพลงครํ่ าครวญ
              ผูวินิจฉัย 1-16               อิสยาห 40-66
              1 ซามูเอล               เศคาริยาห 1-8
              2 ซามูเอล               มาลาคี
              1 พงศกษัตริย               โยเอล
              2 พงศกษัตริย               รูธ
              1 พงศาวดาร               โยนาห
              2 พงศาวดาร               สดุดี
              เอสรา               โยบ
              เนหะมีย               สุภาษิต 1-9
              อาโมส               เพลงซาโลมอน
              โฮเชยา               ปญญาจารย
              มคีาห               เอสเธอร
              อิสยาห 1-12               เดเนียล
              เศฟนยาห

โปรแกรมสมบูรณ

โปรแกรมการอานพระคัมภีรที่สมบูรณโดยอานพระคัมภีรทั้งเลมภายในเวลา 1 ป
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ชื่อ                                                             

แบบฝกหัดบทที่ 2

1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. มหีนงัสือกี่เลมในพันธสัญญาเดิม
                                                                                                                                               

3. มหีนงัสือกี่เลมในพันธสญัญาใหม
                                                                                                                                               

4. เหตใุดจงึจ ําเปนที่จะตองมีแผนการที่เปนระบบในการอานพระคัมภีร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. คํ าแนะน ํา 4 ประการ สํ าหรับการอานพระคัมภีรใหประสบความสํ าเร็จ
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คํ าตอบแบบฝกหัด บทที่ 2

1. “ขาแตพระเจา ขอเสียงรองทูลของขาพระองคข้ึนมาตอเบื้องพระพักตรพระองค ขอประทานความ
เขาใจแกขาพระองค ตามพระวจนะของพระองค”    สดุดี  119.169

2. 39 เลม
3. 27 เลม
4. ถาคณุอานบทนี้แลวไปอานบทนั้น คุณจะไมเขาใจวาพระคัมภีรมีความเกี่ยวของกันอยางไร คุณ

ตองอานพระคัมภีรอยางเปนระบบเพื่อจะเขาใจเนื้อหาของหนังสือ
5. อานทุกวัน

เร่ิมตนดวยตอนงายๆ ของพระวจนะ
อานอยางอธิษฐาน
อานอยางมีระบบ

สํ าหรับการศึกษาตอไป

ทบทวนค ําอธิบายของหนังสือแตละเลมที่ใหไวในบทนี้
เขยีนชือ่หนังสือแตละเลมของพระคัมภีรลงขางลางนี้
โดยดชูือ่ของหนงัสือแตละเลม จงสรุปดวยคํ าพูด 3-4 คํ า ถึงเนื้อหาพื้นฐานของหนังสือ
ใหตัวอยาง 2 เลมแรก เพื่อทํ าตาม โดยการทํ าเนื้อหาใหกระชับ คุณจะคงรักษาเนื้อหาความรูทั่วไป

ของพระคัมภีรทั้งเลม

ปฐมกาล :  หนงัสือแหงการเริ่มตน
อพยพ    :  หนจีากอียิปต


