เฉลยปัญหา

ใน
พระคริสตธรรมคัมภีร์
Bible Quiz Book

จัดพิมพ์เผยแพร่ โดย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทศิ ถนนปฎิพทั ธ์
กรุงเทพฯ 4

2

หนังสื อชุ ด
ประกายทิพย์ -ประกายธรรม
อันดับ 5
Living Lights No. 5

3

คานา
หนังสื อ “เฉลยปัญหาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์” เล่มนี้เป็ นผลจากคาปรารภของบรรดา
ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนพระคริ สธรรมโรงเรี ยนรวีวารศึกษา และผูน้ าของคริ สตจักรต่าง ๆ อยูเ่ นือง ๆ ว่า
ใคร่ ที่จะมีหนังสื อคู่มือในการตั้งคาถามทดสอบความรอบรู ้ของนักเรี ยน นักศึกษา เกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง
ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้เป็ นแนวทางบ้าง เพราะการตั้งคาถามเองนั้น บางครั้งก็ประสบความ
ยุง่ ยากสับสน และไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ด้วยเหตุดงั กล่าว เราจึงได้รวบรวม และคัดเลือกปั ญหาต่าง ๆ ที่ได้เคยตีพิมพ์เป็ นการทดสอบ
ความสามารถของท่านผูอ้ ่านไว้ ในวารสาร พระคริ สตธรรมประทีป และรวบรวมปั ญหาที่น่ารู ้จาก
หนังสื ออื่น ๆ เพื่อให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เพื่อสนองความต้องการของทุกท่านโดยจัดไว้ในหนังสื อชุดพิเศษ
ชื่อว่า “ประกายทิพย์-ประกายธรรม” ทั้งนี้โดยได้รับความร่ วมมือจาก สักนักพิมพ์ “ทินเดล”
หวังว่าหนังสื อเล่มนี้ คงอานวยประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ่าน และผูใ้ ช้บา้ ง ตามสมควร
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
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1. โมเสสและอาโรน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พี่สาวของโมเสสและอาโรนชื่ออะไร?
อาโรนมีความสามารถพิเศษในทางใด?
โมเสสมีนิสัยใจคอพิเศษอย่างไร? (พระธรรม กันดารวิถี)
พระเจ้าทรงบอกอาโรนให้ไปพบโมเสสที่ใด?
พระเจ้าทรงตั้งใครให้เป็ นผูแ้ ทนพระองค์ และทรงตั้งใครเป็ นผูพ้ ยากรณ์?
โมเสสกับอาโรน คนไหนมีอายุมากกว่า และมากกว่ากันกี่ปี?
มีอะไรเกิดขึ้น เมื่ออาโรนเหยียดมือออกเหนื อน้ าในประเทศอียปิ ต์?
อะไรเป็ นสาเหตุแรก ที่ทาให้พวกอิสราเอลพร่ าบ่นต่อว่าโมเสสและอาโรน?
เมื่อคราวโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซี นาย เพื่อรับพระบัญญัติน้ นั อาโรนขึ้นไปด้วยหรื อไม่?
อาโรนและโมเสสสิ้ นชีวติ ที่ภูเขาอะไร?

2. อัครสาวก
1. สาวกที่ถูกฆ่าตายเป็ นคนแรกคือใคร?
2. เปาโล เดิมชื่ออะไร?
3. ผูท้ ี่หนีออกจากเมืองโดยการนัง่ ในกระบุงใหญ่และถูกหย่อนลงจากาแพงเมืองคือใคร และเมือง
นั้นชื่ออะไร?
4. ใครเทศนาในรถ?
5. ใครฟังเทศนาจนง่วงนอน และตกลงมาทางหน้าต่าง และผูท้ ี่เทศนาในครั้งนั้นคือใคร?
6. ในวันเพนเทคศเตมีคนกลับใจใหม่ กี่คน?
7. ใครเทศนาติดต่อกันตลอดคืน และเทศน์ที่ไหน?
8. อาจารย์ที่เคยสอนเปาโลชื่ออะไร?
9. อัครสาวกคนใดที่เช่าบ้าน เพื่อเป็ นสถานที่ประกาศ? เขาใช้เวลาประกาศในบ้านนั้นนานเท่าไร?
10. อัครสาวกคนใดที่เรี ยกคนตายคนหนึ่งให้เป็ นขึ้น คนที่เป็ นขึ้นจากความตายนั้นชื่ ออะไร?
11. ในพระธรรมกิจการมีคนง่อย (หรื อเท้าลีบ) กี่คนที่ได้รับการรักษาให้หาย?
12. อัครสาวกคนใดบ้าง ที่ชาวเมืองเข้าใจผิด คิดว่าเป็ นเทพเจ้าจาแลงกายมาหามนุษย์?
13. คาว่า “คริ สเตียน” ใช้เรี ยกสาวกของพระเยซูครั้งแรกที่เมืองไหน?
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เปาโลฝากเสื้ อลุมไว้กบั ใคร
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงห้ามเปาโลไม่ให้ไปยังเมืองอะไร?
เปาโลเผชิ ญภัยเรื อแตกกี่ครั้ง?
ใครถูกถามว่า “เจ้าพูดภาษาเฮเลน (กรี ก) เป็ นหรื อ”? และใครเป็ นถาม?
คาพูดของใครที่ทาให้ผทู้ ี่ได้ฟัง “รู ้สึกบาดใจและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”?
ใครช่วยรักษาชีวติ ของลุงของเขาไว้ โดยเปิ ดเผยแผนการลอบฆ่าให้เจ้าหน้าที่รู้?
อัครสาวกคนใดที่ถูกกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ง ฆ่าตาย?

3. ทูตสวรรค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์มาปิ ดปากสัตว์ชนิดหนึ่ง สัตว์น้ นั คืออะไร?
ใบหน้าของใครที่ดูประดุจใบหน้าของทูตสวรรค์?
ทูตสวรรค์ปรากฏแก่ใครที่พุ่มไม้?
ทูตสวรรค์ช่วยนาใครออกจากคุก?
ทูตสวรรค์พบสตรี คนหนึ่งใกล้บ่อน้ า สตรี คนนั้นชื่ ออะไร?
ทูตสวรรค์นาข่าวอะไรไปบอกแก่พวกเลี้ยงแกะ?
ผูป้ ล้ าสู ้กบั ทูตสวรรค์คือใคร?
ใครเห็นทูตสวรรค์ข้ ึน ๆ ลง ๆ บนบันไดอันหนึ่ง?
ทูตสวรรค์ได้นาครอบครัวของใครออกจาเมืองที่กาลังจะถูกทาลาย?
ทูตสวรรค์ได้เตรี ยมอาหารให้แก่ศาสดาพยากรณ์ผหู ้ นึ่ง ท่านผูน้ ้ นั คือใคร?
ใครบ้างที่ทูตสวรรค์ได้ต้ งั ชื่อให้ ในขณะที่ยงั อยูใ่ นครรภ์ของมารดา?
ใครเห็นทูตสวรรค์ถือหนังสื อเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึงที่เปิ ดอยู?่
ทูตสวรรค์ได้ปรากฏแก่ใครบนเรื อ?
ชายคนหนึ่งกับภรรยาของเขา ได้จดั ทาอาหารเลี้ยงทูตสวรรค์องค์หนึ่ง แต่ทูตสวรรค์ปฏิเสธ
สามีภรรยานั้นคือใคร?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดที่เห็นทูตสวรรค์ ถือกระบี่ที่ชกั ออกเหนือกรุ งเยรู ซาเล็ม?
ทูตสวรรค์ที่ปรากฏตัวแก่ซะคาเรี ย มีนามว่าอระไ?
สัตว์อะไรที่เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่ง?
ใครเห็นทูตสวรรค์นงั่ อยูใ่ ต้ตน้ สน?
ใครที่ได้รับการต้อนรับเหมือนเป็ นเทวดาทูตของพระเจ้า?
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20. ทูตสวรรค์ได้พดู กับทหารโรมันคนใด?

4. โยชู วา และคาเลบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เราอ่านพบชื่อของโยชูวาครั้งแรก ในพระคัมภีร์เล่มใด? บทใด?
ใครพูดกับโมเสสว่า “มีเสี ยงเหมือนเกิดสงครามที่ค่าย”?
ใครมีอายุถึง 85 ปี แล้ว แต่ยงั คงแข็งแรงเหมือนคนหนุ่ม?
ในจานวนคนที่ออกจากประเทศอียปิ ต์ มีกี่คนที่ได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน?
พระเจ้าตรัสกับโมเสสถึงสองครั้ง ให้หนุ นใจผูใ้ ด?
เมื่อโมเสสวางมือบนโยชูวาแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นแก่โยชูวา?
โยชูวาใช้คนกี่คน ไปสอดแนมในเมืองเยริ โค?
คาเลบได้รับที่ดินเขตใด เป็ นส่ วนแบ่งของเขา?
คาเลบยกบ่อน้ าให้แก่ใคร?
ก่อนโยชูวาจะสิ้ นชีพ เขาสามารถเมืองต่าง ๆ ในแผ่นดินคานาอัน ได้ทุกเมืองหรื อไม่?

5. เด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

พวกพี่ชายของโยเซฟขายโยเซฟไปเป็ นทาสด้วยราคาเท่าไร?
ใครเรี ยนรู ้พระคัมภีร์ต้ งั แต่ยงั เป็ นเด็ก?
พระเจ้าตรัสเรี ยกเด็กคนไหน ถึง 4 ครั้ง?
เด็กคนใดจามถึง 7 ครั้ง?
โยเซฟมีพี่นอ้ งทั้งหมดกี่คน?
มารดาของใครได้รับค่าจ้างจากการเลี้ยงดูบุตรของนางเอง?
บุตรสาวของใคร ที่พระเยซูคริ สต์ทรงช่วยให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย?
เมื่อพระเยซูได้รัการตั้งชื่อว่า “เยซู” นั้น พระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไร?
เด็กคนใดที่เกิดเมื่อบิดาของเขาอายุ 100 ปี แล้ว?
เด็กคนใดที่ได้เจริ ญวัยขึ้นพร้อมด้วย “วิญญาณจิต...มีกาลังทวีข้ ึน”?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดตรัสกับพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้ายังเป็ นแต่เด็ก”?
เด็กหนุ่มคนไหนที่รู้สึกว่า เสื้ อเกราะซึ่ งกษัตริ ยใ์ ห้เขาสวมนั้นหนักเกินไป?
ขนมปั งห้าก้อนและปลาสองตัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เลี้ยงคนได้มากน้อยเท่าไร?
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ใครใช้เรื่ งอของเด็กที่ “นัง่ กลางตลาดร้องโต้กนั ” เป็ นตัวอย่างในการสอน?
เด็กคนใดบ้างที่ถูกพาไปประเทศอียปิ ต์ เพื่อหลบภยันตรายจากการปองร้ายของศัตรู ?
เด็กคนใดที่พี่เลี้ยงอุม้ แล้วพลัดตก จนกลายเป็ นคนง่อย?
พระธรรมสุ ภาษิตสอนว่า เด็กที่ถูกละเลยนั้นจะเป็ นอย่างไร?
ศาสดาพยากรณ์คนใดที่พดู ว่า “ข้าพเจ้าพูดไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าเป็ นเด็กอยู”่ ?
พระธรรมเล่มใดที่พยากรณ์วา่ “ถนนทั้งหลายในเมืองจะเต็มไปด้วยเด็กชายและเด็กหญิงเล่น
อยู”่ (ในหมวดหนังสื อพยากรณ์)?
20. “ท่านทารกเอ๋ ย เขาจะเรี ยกท่านว่า เป็ นศาสดาพยากรณ์ของผูส้ ู งสุ ด” ทารกนี้คือใคร?
14.
15.
16.
17.
18.
19.

6. นางมาเรียและโยเซฟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

เมื่อมีผนู ้ าข่าวเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูคริ สต์ มาบอกมาเรี ยนั้น ขณะนั้นมาเรี ยอยูท่ ี่ไหน?
ทูตสวรรค์ที่นาข่าวมาบอกมาเรี ยชื่ออะไร?
มาเรี ยตอบทูตสวรรค์น้ นั ว่าอย่างไร?
ทูตสวรรค์องค์เดียวกันได้ปรากฏแก่ใครอีกคนหนึ่ง?
มาเรี ยมีความสัมพันธ์กบั นางเอลีซาเบ็ธ มารดาของยอห์นบัพติศโต อย่างไร?
เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏแกมาเรี ยแล้ว มาเรี ยไปเยีย่ มใครทันที?
มาเรี ยและโยเซฟตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่เมืองอะไร?
พวกคนเลี้ยงแกะพบพระกุมารเยซู มาเรี ย และโยเซฟ ที่เมืองอะไร?
ทูตสวรรค์ปรากฏแก่โยเซฟกี่ครั้ง?
เมื่อกลับจากประเทศอียปิ ต์แล้ว มาเรี ยและครอบครัวไปอาศัยอยูท่ ี่เมืองอะไร?
ใครบ้างที่ได้ยนิ คาสัง่ ห้ามจากพระเจ้าในฝัน?
การที่โยเซฟพากุมารกับนางมาเรี ย หนีไปยังประเทศอียปิ ต์น้ นั ได้ทาให้คาพยากรณ์ใดสาฤทธิ์
ผล?
การที่โยเซฟพาครอบครัวไปอาศัยอยูท่ ี่เมืองนาซาเร็ ธนั้น ทาให้คาพยากรณ์ใดสาฤทธิ์ ผล?
เมื่อนางมาเรี ยนาพระกุมารเยซูไปทาพิธีถวายแด่พระเจ้า ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาได้พบใครสอง
คนในโบสถ์?
เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุได้ 12 ปี มาเรี ยและโยเซฟได้พาพระเยซูไปที่ไหน?
เมื่อนางมาเรี ยพบพระเยซูในพระวิหาร นางได้กล่าวแก่พระเยซูวา่ อย่างไร?
พระเยซูทรงมีนอ้ งชื่ออะไรบ้าง?
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18. พระเยซูตรัสแก่ใครว่า “จงดูบุตรของท่านเถิด”?
19. คาพูดสุ ดท้ายของนางมาเรี ยที่เราอ่านพบในพระกิตติคุณคืออะไร?
20. ครั้งสุ ดท้ายที่เราอ่านพบเกี่ยวกับนางมาเรี ยมารดาของพระเยซูนางมาเรี ยกาลังทาอะไร?

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

ใครถวายบุตรของตนให้เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า?
ใครช่วยเหลือบุตรให้ทาการหลอกลวงสามี?
ใครกลายเป็ นเสาเกลือ?
แม่ยายของใครได้รับการรักษาให้หายจากการเป็ นไข้? ใครเป็ นผูร้ ักษา?
ใครขอร้องพระเยซูคริ สต์แต่งตั้งบุตรของตน ให้ได้รับตาแหน่งสาคัญ?
ใครเข้าใจผิด คิดว่าพระเยซูเป็ นคนเฝ้ าสวน?
ใครทาเสื้ อให้บุตรของตนทุกปี ?
ใครวางบุตรของตนไว้ใต้พมุ่ ไม้ แล้วจากไป เพระาไม่อยากเห็นความตายของบุตร?
มารดาของมาระโก (ผูเ้ ขียนพระธรรมมาระโก) ชื่ออะไร?
สตรี คนแรกในยุโรป ที่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ชื่ออะไร?
ใครจัดห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่งบนกาแพงเมือง ให้เป็ นที่พกั ของผูพ้ ยากรณ์?
พี่สาวของอาโรนที่เป็ นนักดนตรี ชื่ออะไร?
พระราชินีองค์ใด ที่ได้ช่วยชนชาติของพระนาง ให้รอดพ้นจากความตาย?
ใครได้ชื่อว่า เป็ น “มารดาแห่ งชาวอิสราเอล”?
ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม ผูท้ ี่ได้รับการยกย่องว่า เป็ น “หญิงที่น่าสรรเสริ ญที่สุด” คือ
ใคร? (ดูพระธรรมวินิจฉัย)
ในพระคริ สตธรรมใหม่ผทู ้ ี่ “ได้รับพรท่ามกลางสตรี ท้ งั ปวง” คือใคร?
เปาโลมีพี่สาวหรื อน้องสาวบ้างไหม?
คาพูดสุ ดท้ายของมารดาของพระเยซู ที่บนั ทึกอยูใ่ นพระคริ สตธรรมใหม่ คืออะไร?
ใครเป็ นย่าทวดของกษัตริ ยด์ าวิด?
ใครลักเด็กคนหนึ่งไปซ่ อนไว้ เป็ นเวลา 6 ปี ?
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8. ศาสดาพยากรณ์ปุโรหิต และกษัตริย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชายที่มีรูปร่ างสู งใหญ่ และได้กษัตริ ย ์ คือใคร?
ใครเป็ นมหาปุโรหิตคนแรก ที่เราพบในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์?
ใครเป็ นมหาปุโรหิตคนสุ ดท้าย?
มหาปุโรหิตคนใดที่พิพากษาพระเยซู?
พระราชินีองค์ใด ที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนกษัตริ ยซ์ าโลมอน?
กษัตริ ยอ์ งค์ไหนที่แต่งสุ ภาษิต 3000 ข้อ และบทเพลงสรรเสริ ญ 1,005 บท?
ศาสดาพยากรณ์คนใดที่ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ดว้ ยลมเวียนหอบ?
ใครที่ถูกเยาะเย้ยว่า เป็ นกษัตริ ยช์ าติยดู า?
ปุโรหิ ตคนใดที่ถูกสาปให้เป็ นใบ้ ? เพราะเหตุไร?
กษัตริ ยท์ ี่ชิงกรรมสิ ทธิ์ ในสวนของนาโบธ ชื่ออะไร?
กษัตริ ยอ์ งค์ไหนที่ถูกสาปให้เป็ นโรคเรื้ อน?
ผูท้ ี่พระเจ้าทรงแต่ต้ งั ให้เป็ นศาสดาพยากรณ์ ตั้งแต่ยงั เยาว์คือใคร?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดที่มีกองทัพเรื อ?
เสื้ อผ้าของใครถูกศาสดาพยากรณ์ฉีกออกเป็ น 12 ขึ้น และต่อมาเขาก็ได้กลายเป็ นกษัตริ ย?์
มหาปุโรหิ ตคนไหน ที่เก็บรักษาดาบของฆาละยัธ และต่อมาได้มอบดาบนั้นให้ดาวิด?

9. คายิน และเฮเบล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เด็กทารกคนแรกในพระคัมภีร์ชื่ออะไร?
เมื่อคายินคลอดออกมา เอวาได้พดู อะไร?
เมื่อคายินเจริ ญวัยขึ้น เขาได้ยึดอาชีพอะไร?
คายินได้ถวายอะไรเป็ นเครื่ องบูชาแก่พระเจ้า?
พระเจ้าตรัสถามคายินว่าอย่างไร?
บุตรชายคนที่สองของอาดัมและเอวาชื่ออะไร?
เฮเบลมีอาชีพอะไร?
เฮเบลได้ถวายเครื่ องบูชาอะไรแก่พระเจ้า?
เกิดอะไรขึ้นระหว่างคายินกับเฮเบล?
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10. ตามพระคริ สตธรรมใหม่ เรารู ้ได้อย่างไรว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยเครื่ องบูชาของเฮเบล ส่ วน
ของคายินพระองค์ไม่ทรงพอพระทัย?
11. อัครสาวกยอห์นเปรี ยบคายินเหมือนว่าเป็ นอะไร?
12. หลังจากที่คายินได้ฆ่าเฮเบลแล้ว พระเจ้าทรงลงโทษเขาอย่างไร?
13. คายินได้ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าว่าอย่างไร?
14. พระเจ้าทรงตอบคายินว่าอย่างไร?
15. จากคากล่าวของเอวาที่วา่ “พระเจ้าทรงโปรดให้มีบุตรอีกคนหนึ่งแทนเฮเบลที่คายินได้ฆ่าเสี ย
นั้น” บุตรอีกคนหนึ่งในคาถามนี้คือใคร?

10. แม่ นา้ และลาธาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แม่น้ าอะไรที่ได้ชื่อว่า เป็ น “แม่น้ าโบราณ”?
ชนชาติอิสราเอล ข้ามแม่น้ าอะไร เพื่อเข้สู่ดินแดนแห่งพระสัญญา?
ในพระธรรมสดุดี บทที่ 1 กษัตริ ยด์ าวิดได้ทรงเปรี ยบคนชอบธรรม ว่าเป็ นประดุจอะไร?
ศาสดาพยากรณ์คนใดเห็นนิ มิต มีน้ าเอ่อขึ้น กลายเป็ นแม่ส้ าลึกจนไม่สามารถลุยข้ามไปได้?
อัครสาวกคนใด ที่กล่าวถึงแม่น้ าในเมือง ๆ หนึ่ง ที่มีคน้ ไม้แห่งชีวติ อยูท่ ้ งั สองฝากแม่น้ า?
แม่น้ าอะไรที่ท่วมตลิ่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าว?
ศาสดาพยากรณ์คนใด ได้เอาเสื้ อคลุมของตน ฟาดลงไปในแม่น้ าและน้ าก็ได้แยกออก?
พระเจ้าได้ทาการอัศจรรย์โดยเลี้ยงดูศาสดาพยากรณ์ผหู ้ นึ่ ง ขณะที่เขากาลังหลบซ่อนอยู่ ศาสดา
พยากรณ์ผนู ้ ้ ีคือใคร? และซ่อนตัวอยูท่ ี่ไหน?
9. ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งได้เอาเข็มขัดของตน ซ่อนไว้ที่ริมแม่น้ าแห่งหนึ่ง ตามคาสั่งของพระเจ้า
แม่น้ านั้นชื่ อว่าอะไร?
10. ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งได้เห็นนิมิตของพระเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ าแห่งหนึ่งในซี เรี ย แม่น้ านั้นมีชื่อ
ว่าอะไร?

11. ภูเขา
1. การแข่งขันกันระหว่างศาสดาพยากรณ์เอลียา กับผูท้ านายของพระบาละ เพื่อพิสูจน์วา่ พระเจ้า
องค์เที่ยงแท้คือผูใ้ ด ได้จดั ขึ้นบนภูเขาอะไร?
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2. กษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งพร้อมด้วยโอรสสามองค์ถูกฆ่าตายในระหว่างการสู ้รบ การสู ้รบครั้งนั้นเกิดขึ้น
บนภูเขาอะไร?
3. พระเจ้าสั่งให้อบั ราฮัมนาอิศอัคไปถวายเป็ นเครื่ องบูชาที่ไหน?
4. โมเสสได้รับพระบัญญัติสิบประการบนภูเขาอะไร?
5. บาราคได้ยกพลหนึ่งหมื่นคนลงจากภูเขาอะไร เพื่อไปทาการโจมตีกองทัพของซีซะรา?
6. ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งสั่งให้คนรับใช้ของท่านไปดูเมฆฝนบนภูเขาอะไร?
7. เนินเขาที่งดงามและเป็ นที่ชื่นตาชื่นใจขงอคนทั้งโลก คือเนิ นเขาอะไร?
8. ผูน้ าคนหนึ่งได้ข้ ึนไปคอยพระเจ้าเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน บนภูเขาอะไร?
9. ชนชาติอิสราเอลได้ฝังศพของโยชูวาที่ภูเขาอะไร?
10. คนที่ทูตสวรรค์นา (โดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงใหญ่ และได้เห็นกรุ ง
เยรู ซาเล็มอันบริ สุทธิ์ ลอยลงมาจากสวรรค์ คือใคร?

12. พืชผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ทาไมพระเจ้าจึงไม่ทรงอนุ ญาตให้ชนชาติอิสราเองเก็บผลองุ่นจนหมดสวน?
ใครฝันเห็นเถาองุ่นกาลังออกช่อที่ผลสุ กอยูต่ รงหน้า?
พวงองุ่นจากที่ใด ต้องใช้ไม้คานหามถึงสองคน?
อัครสาวกคนหนึ่งถามว่า ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็ นอะไร?
ใครมองหาผลที่ตน้ มะเดื่อ แต่ไม่พบผลเลย?
ใครนาเอาพืชผลจากไร่ นา มาถวายเป็ นเครื่ องบูชา แก่พระเจ้าแต่ พระองค์ไม่พอพระทัยเครื่ อง
ถวายนั้น?
พระเจ้าตรัสห้ามมิให้ชนชาติอิสราเอล เก็บผลองุ่นที่ตน้ ในปี ไหน?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดได้รับคาแนะนา ให้ใช้มะเดื่อเทศปิ ดที่ฝี เพื่อบาบัดฝี ให้หาย?
ผูพ้ ยากรณ์คนไหนที่บอกว่า เขามีอาชีพในการเลี้ยงฝูงสัตว์และเก็บมะเดื่อป่ า?
ในรัชสมัยของกษัตริ ยอ์ งค์ใด ที่ชนชาติอิสราเอลทุกคนได้อาศัยอยูใ่ ต้เถาองุ่น และใต้ตน้ มะเดื่อ
เทศของตน?
ศาสดาพยากรณ์คนไหนที่เห็นผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่งในนิมิต?
ผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้แก่อะไรบ้าง?
ในพระธรรมปฐมกาลมีคนหนึ่งเป็ นดุจกิ่งที่เกิดผลดก อยูร่ ิ มบ่อน้ า คนนั้นคือใคร?
ใครได้อธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นเหตุให้แผ่นดิน “ผลิตพืชผลต่าง ๆ”?
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

มีอะไรเกิดขึ้นแก่ลูกหลานของชนชาติอิสราเอล เมื่อบรรพบุรุษกินผลองุ่นเปรี้ ยว?
ในคราวที่โมเสสส่ งผูส้ อนแนม 12 คนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้นาผลไม้อะไรกลับมา?
ใครให้เชลยชาวอียปิ ต์ กินขนมมะเขือเทศ และผลองุ่นแห้งสองพวง? (ดูพระธรรม ซามาอูล)
พระธรรมเล่มใดที่กล่าวว่าต้นไม้หลายต้นพูดกับต้นมะเดื่อเทศ?
ศาสดาพยากรณ์คนไหนที่กล่าวว่า “เถาองุ่นก็เหี่ ยวแห้ง และต้นมะเดื่อก็ทรุ ดโทรมไป”?
ศาสดาพยากรณ์คนไหนเห็นกระจาดสองใบใส่ ผลมะเดื่อเทศ ตั้งอยูห่ น้าวิหารพระเยโฮวาห์?

13. นก สั ตว์ และแมลงในคริสตธรรมคัมภีร์
1. ใครทาหนูทองคา 5 ตัว เป็ นเครื่ องสมาโทษ? (ดูพระธรรมซามูเอล)
2. พระธรรมเล่มใดที่กล่าวถึง สัตว์ที่มีปีกซึ่ งมีสี่เท้า? (ดูพระคัมภีร์เดิม)
3. เมื่อชนชาติอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจากการเป็ นเชลยศึกของกรุ งบาบิโลน
พวกเขาได้นาม้ามากี่ตวั (ดูเนหะมีย)์
4. ใครมีหน้าเหี้ ยมเหมือนสิ งห์โต ? (ดูพระธรรม พงศาวดาร)
5. ใครได้รับการสอนให้ฉลาดเหมือนงู และสุ ภาพเหมือนนกพิราบ?
6. ใครมีบุตรชายสามสิ บคน ที่เคยขี่ลูกลาสามสิ บตัว? (ดูวนิ ิจฉัย)
7. ในสมัยของใคร ที่อูฐสวมสร้อยคอ? (ดูวนิ ิจฉัย)
8. นกชนิดใดที่กางปี กออกรับชูลูกไว้ แล้วพาบินหนีไป? (ดูพระบัญญัติ)
9. ใครจุดไฟที่หางสนัขจิ้งจอก 300 ตัว?
10. กษัตริ ยอ์ งค์ใด มีชะนี และนกยูง?
11. อาโรนสั่งให้ปล่อยสัตว์ชนิ ดใดเข้าไปในป่ า?
12. สัตว์ที่ใช้เปรี ยบถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเยซู คืออะไร?
13. อับราฮัมถวายสัตว์ชนิดใดเป็ นเครื่ องบูชาแทนอิศอัค?
14. พญามารเปรี ยบเสมือนสัตว์ชนิดใด?
15. เหตุการณ์ครั้งใด ที่พระเจ้าทรงทาให้ ประชาชนไม่ได้ยนิ เสี ยงสนัขหอน? (ดูอพยพ)
16. ภูเขาอะไรที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มาก หากสัตว์ใดล่วงล้ าเข้าไปยังภูเขานั้นจะต้องถึงแก่ความตาย?
17. นกชนิดใดที่คาบใบมะกอกเทศเขียวกิ่งหนึ่ง?
18. ใครพูดว่า “ระวังพวกสุ นขั ”?
19. พระคัมภีร์บอกให้คนเกียจคร้าน ดูแมลงชนิดใดเป็ นตัวอย่าง?
20. สัตว์ชนิดใดที่เดินไปกระทบกาแพง เป็ นเหตุให้ขาของศาสดาพยากรณ์ซ่ ึ งกาลังขี่ ต้องฟกช้ า?
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14. ม้ าและสุ นัข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ในสมัยของใคร ที่มีคนเอาฝูงม้าไปแลกกับอาหาร?
ใครพูดกับดาวิดว่า “เราเป็ นสุ นขั หรื อ”?
ใครพูดกับใครว่า “แต่สุนขั นั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน”?
ในเหตุการณ์ครั้งใด ที่ผนู ้ าของอิสราเอล กล่าวว่า “พวกสุ นขั จะไม่หอน (หรื อขู่หรื อเห่า) ใส่
พวกอิสราเอล”?
ใครเตือนว่า “จงระวังพวกสุ นขั ”?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดซื้ อม้าจากประเทศอียปิ ต์?
เมื่องูพิษกัดซ่นเท้าม้า อะไรจะเกิดขึ้นแก่ผคู ้ นที่ขี่มา้ นั้น? (ดูปฐมกาล)
ใครบอกแก่ชาวอิสราเอลว่า จะให้มา้ 2000 ตัวแก่พวกเขาหากพวกเขาสามารถหาทหารม้าได้
2000 คน?
ใครกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็ นเหมือนซากสุ นขั ”? (ดูซามูเอล)
พระธรรมสุ ภาษิตกล่าวว่า คนชนิดใดเปรี ยบเสมือนคนที่จบั หูสุนขั ดึงไว้?

15. ความมหัศจรรย์ ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ใครกลับกลายเป็ นเสาเกลือ? เพราะเหตุใด?
ใครเห็นพุม่ ไม้ที่มีไฟลุกโซนอยู่ แต่มิได้ไหม้ตน้ ไม้น้ นั ?
ไม้เท้าของใครออกดอกบาน? (ดูกนั ดารวิถี)
พระเจ้าทรงทาให้น้ าขม กลับกลายเป็ นน้ าจืดที่ตาบลอะไร? (ดูอพยพ)
ชาวอิสราเอลเดินไปตามช่องดินแห้ง ท่ามกลางท้องทะเล หรื อแม่น้ ากี่ครั้ง?
พระเจ้าทรงให้มานาตากลงจากท้องฟ้ า เพื่อเป็ นอาหารของชาวอิสราเอล ตลอดเวลา 40 ปี ใช่
หรื อไม่?
โมเสสได้ใช้ไม้เท้าตีหิน เพื่อให้น้ าไหลออกมา กี่ครั้ง?
ใครทารู ปงูดว้ ยทองเหลือง แล้วยกขึ้นไว้บนปลายไม้? ทาไม?
กาแพงเมืองอะไรพังลงทั้งสี่ ดา้ น เมื่อเสี ยงแตรดังขึ้น?
บานประตูของเมืองอะไร ถูกชายคนหนึ่งแบกไปทิ้งไว้บนภูเขานอกเมือง?
หญิงม่ายคนหนึ่งและบุตรของนาง ที่เมืองซาเร็ บตา ได้รับอาหารตลอดเวลา ที่เกิดการกันดาร
อาหารอย่างไร?
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ใครได้รับการช่วยให้รอดจากสิ งห์โต?
ศาสดาพยากรณ์คนใดได้รับอาหารจากนกที่คาบมาให้?
ใครถูกจับโยนลงไปในเตาไฟที่ร้อนจัด แต่ไม่ได้รับอันตรายเลย?
ใครช่วยบุตรชายของหญิงม่ายคนหนึ่ง ให้ฟ้ื นคืนชีพ?
ในพระคัมภีร์เดิมมีคนสองคน ที่ไม่ตอ้ งพบความตายคือใคร?
ใครสั่งให้เลี้ยงคนร้อยคนด้วยขนมปั ง 20 ก้อน และรวงข้าวที่เพิ่งเกี่ยว? (ดู 2 พงศาวดาร)
ใครอธิษฐานขอให้พระเจ้าบันดาลให้ตาของทหารซุเรี ยมืดไป? (ดู 2 พงศาวดาร)
แม่ทพั คนใดที่เป็ นโรคเรื้ อน แล้วได้รับการรักษาให้หาย?
ชนชาติอะไรที่ยงั มีแสงสว่างอยูใ่ นเรื อนของเขา ทั้ง ๆ ที่ทวั่ ประเทศปกคลุมด้วยความมืด? (ดู
อพยพ)

16. ความมหัศจรรย์ ต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่
1. 1.ใครพบเงินในปากของปลา และเขาใช้เงินนั้นทาอะไร?
2. ตามที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมใหม่ พระเยซูได้ทรงช่วยคนที่ตายแล้ว ฟื้ นขึ้นมากี่คน?
3. พระเยซูใช้อาหารชนิดใดและจานวนเท่าใด ในการเลี้ยงคนจานวนกว่า 5000 คน ให้อิ่มหนา
สาราญ?
4. พระเยซูทรงใช้อาหารชนิดใดและจานวนเท่าไร เลี้ยงคนจานวน 4000 คน?
5. ใครแตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูคริ สต์ แล้วเขาก็หายโรคทันที?
6. ใครป่ วยถึง 38 ปี แล้วได้รับการรักษาให้หาย ?
7. พระเยซูทรงบันดาลให้อคั รสาวกจับปลาครั้งเดียว ได้กี่ตวั ?
8. อัครสาวกคนใด ที่ถูกงูพิษกัด แต่ไม่เสี ยชีวติ ?
9. ใครสู ญเสี ยหูขา้ งหนึ่ง แต่ได้รับกลับคืนมา?
10. อัครสาวกคนใดบ้าง ที่รักษาคนง่อยให้หาย?
11. ท่านรู ้เรื่ องอะไรเกี่ยวกับอายเนอา (ไอเนอา) บ้าง?
12. พระธรรมยอห์นได้บนั ทึกการอัศจรรย์ของพระเยซูไว้ กี่อย่าง?
13. เปาโลช่วยใครให้ฟ้ื นจากความตาย?
14. ใครเป็ นผูร้ ักษาชาวกรุ งเยรู ซาเล็มคนหนึ่ง ที่เท้าลีบแต่กาเนิดให้หาย และเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
เมืองอะไร? (ดูพระธรรมกิจการ)
15. พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสห้ามคลื่นและลมให้สงบลงกี่ครั้ง?
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16. ครั้งหนึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงรักษาคนโรคเรื้ อนหลายคนให้หายในคราวเดียวกัน ในครั้งนั้นมีคน
โรคเรื้ อนหายขากโรคกี่คน?
17. พระเยซูทรงทาน้ าในอ่างกี่ใบ ให้กลายเป็ นน้ าองุ่น?
18. พระเยซูทรงช่วยมิตรสนิทของพระองค์คนหนึ่งให้ฟ้ื นจากความตาย มิตรสนิทคนนั้นคือใคร?
19. ใครอธิษฐานใหอัครสาวกของพระเยซูคนหนึ่ง หายตาบอด?
20. ทาไมพระคัมภีร์จึงต้องบันทึกเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของพระเยซูคริ สต์ไว้?
(ดูพระธรรม
ยอห์น)

17. ทีพ่ ระเจ้ าทรงนาและของประทาน
1. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชนชาติอิสราเอลด้วยวิธีใดถึง 40 ปี ?
2. ทูตสวรรค์ดได้จดั เตรี ยมอาหารอะไรให้แก่ศาสดาพยากรณ์เอลียาในขณะที่ท่านกาลังลี้ภยั อยู่
ข้างลาธาร
3. ใครได้นาผูพ้ ยากรณ์ร้อยคนซ่อนไว้ในถ้ า และเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปั งและน้ า?
4. พระเจ้าใช้ใครไปประเทศอียิปต์ก่อนครอบครัวของเขา เพื่อจะช่วยครอบครัวของเขาให้รอด
ชีวติ ?
5. ใครพูดว่าพระเจ้าทรงบารุ งเลี้ยงชีวติ ข้าพเจ้า ตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้?
6. เหตุการณ์ตอนใดที่แสดงว่าพระเจ้าทรงนาชนชาติอิสราเอลเพราะแม้แต่รองเท้าของพวกเขาก็
หาได้เก่าไปไม่?
7. หลังจากที่ยาโคบหนีออกจากเมืองบะเอระซาบา มีอะไรเกิดขึ้นแก่เขา ในขณะที่นอนค้างคืนอยู่
ที่ตาบลแห่งหนึ่ง?
8. พระจ้าทรงช่วยให้ใครพ้นจากอานาจกษัตริ ยอ์ ะซูเรี ย และนาพาพวกเขาในทุก ๆ ด้าน?
9. พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมอะไร เพื่อให้อบั ราฮัมถวายเป็ นเครื่ องบูชาแด่พระองค์แทนอิศอัค?
10. ผูพ้ ยากรณ์อะลีซาแนะนาให้ภรรยาของศิษย์ทาอย่างไร เพื่อชาระหนี้ ?

18. การแสวงหา
1. อะไรจะเกิดขึ้นกับผูท้ ี่บากบัน่ แสดวงหาพระเจ้า? (ดูสุภาษิต )
2. กษัตริ ยอ์ งค์ใดแสวงหาพระกุมารเยซูเพื่อจะประหารเสี ย?
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3. องค์พระเยซูได้ตรัสกับเราให้เสาะแสวงหาสิ่ งใดก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งต่าง ๆ
ให้?
4. คาอุปมาเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์ ซึ่ งกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งที่ทาเงนิเหรี ยญหนึ่งหายไป หญิงคนนี้
ได้ทาอย่างไร เมื่อเงินเหรี ยญหนึ่งหายไป?
5. บุตรมนุษย์ (พระเยซู) เสด็จมาในโลกเพื่อแสวงหาอะไร?
6. มาเรี ยกับโยเซฟตามหาใคร และได้พบที่ไหน?
7. คาอุปมาของพระเยซูเปรี ยบแผ่นดินสวรรค์เหมือนพ่อค้า ที่ไปหาอะไร?
8. พญามารวนเวียนอยูร่ อบ ๆ เพื่อเที่ยวไปเสาะหาอะไร?
9. พระเยซูทรงแนะวิธีจบั ปลาให้กบั เหล่าสาวกอย่างไร?
10. พระเยซูทรงบอกเปโตรถึงวิธีหาเงินมาเสี ยภาษีอย่างไร?
11. องค์พระเยซูคริ สต์ตรัสสั่งให้สาวกสองคนไปหาสัตว์ชนิดใดมาให้พระองค์?
12. กษัตริ ยอ์ งค์ใดแสวงหาพระเจ้าด้วยเต็มพระทัย? (ดูพระธรรม 2 พงศาวดาร)
13. กษัตริ ยอ์ งค์ใดในขณะที่ยงั ทรงพระเยาว์อยู่ (16 พรรษา) ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่วา่ จะแสวงหา
พระเจ้า?
14. ดาวิดได้เสาะหาอะไรเป็ นพิเศษ และได้ทูลขอจากพระเจ้าด้วยสิ่ งนั้นคืออะไร?
15. ใครพบกษัตริ ยท์ ้ งั ห้าองค์ซ่อนตัวอยูใ่ นถ้ าที่มาเคดา?

19. คาอุปมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

พระเยซูทรงใช้เมล็ดพืชอะไร ตรัสเป็ นคาอุปมา?
เมื่อมีคนพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนา เขาทาอย่างไร?
คาอุปมาเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรื อนสองหลัง มีใจความว่าอย่างไร?
มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเขาเอาผ้าใหม่มาปะผ้าเก่า?
ควรจะทาอย่างไรกับตะเกียงที่จุดแล้ว?
ศัตรู ได้ลกั ลอบหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีในเวลาใด?
ศาสดาพยากรณ์คนไหน ทาให้กษัตริ ยร์ ู้สึกสานึกตัว ด้วยคาอุปมาของเขา?
ทาไมพระเยซูจึงตรัสสอนโดยใช้คาอุปมา? (ดูพระธรรมมัทธิว)
ศาสดาพยากรณ์คนไหน ใช้คาอุปมาเกี่ยวกับกระดูกแห้ง ?
10 มีพระธรรมบทหนึ่งประกอบด้วยคาอุปมา 3 อย่างกล่าวถึง สามสิ่ งที่หายไปและได้กลับคืน
มาอีก สามสิ่ งนั้นคืออะไร?
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เมื่อชาวประมงลากอวนซึ่ งมีปลาทุกประเภทขึ้นบนฝั่งแล้ว เขาทาอย่างไรต่อไป?
เมื่อหญิงม่ายคนหนึ่งรบกวนให้ผพู ้ ิพากษาราคาญใจ ผูพ้ ิพากษาได้ทาอย่างไร?
ผูเ้ ลี้ยงแกะทาอย่างไร ต่อฝูงสัตว์ซ่ ึ งมีท้ งั แพะและแกะรวมอยู?่
ในพระกิตติคุณมีคาอุปมา เกี่ยวกับชายคนหนึ่งและบุตรสองคนกี่เรื่ อง
พระธรรมเล่มไหนที่กล่าวถึง ต้นไม้ซ่ ึ งชุมนุมกัน เพื่อแต่งตั้งกษัตริ ย?์
ในพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม มีคาอุปมาเกี่ยวกับสวนองุ่นกี่เรื่ อง?
ใครกล่าวเป็ นคาอุปมาต่อกษัตริ ยถ์ ึงเรื่ องเชลยศึกหนีไป?
ใครกล่าวคาอุปมาเรื่ องต้นหนาม ขอลูกสาวของต้นสน?
ในพระคัมภีร์มีคาอุปมาเกี่ยวกับการหว่านพืช กี่เรื่ อง?
ก่อนจะลงมือสร้างป้ อม ผูส้ ร้างป้ อมจะต้องทาอะไรก่อน?

20. การอธิษฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนใด?
ศาสดาพยากรณ์คนใดที่อธิ ษฐานไม่ให้ฝนตก?
ใครอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าตลอดคืน?
ใครอธิษฐานในคุกเวลาเที่ยงคืน?
ใครขอร้องพระเยซูให้สอนเขาให้อธิษฐาน?
ใครพูดว่า “จงอธิ ษฐานเสมอ อย่าเว้น”?
ดาเนียลชอบอธิษฐานที่ไหนเสมอ?
กษัตริ ยเ์ ดวิดอธิษฐานวันละสามครั้ง ในเวลาใดบ้าง? (ดูพระธรรมสดุดี)
เหล่าวสาวกใช้บา้ นของใคร อธิ ษฐานเพื่อเปโตรซึ่ งถูกจาคุกอยู?่
ถ้าเราขาดสติปัญญา พระคริ สตธรรมคัมภีร์แนะนาให้เราทาอย่างไร?
กษัตริ ยอ์ งค์ใดที่ได้รับการต่ออายุอีก 15 ปี อันเป็ นผลจากการอธิ ษฐาน?
ศาสดาพยากรณ์คนใด อธิ ษฐานขอพระเจ้าให้ทรงเปิ ดตาคนใช้หนุ่มของเขา?
นายร้อยที่ได้เห็นทูตสวรรค์ในขณะที่กาลังอธิ ษฐาน คือใคร? (ในพระคริ สตธรรมใหม่)
ใครกล่าวว่า “ในคราวนั้น เขายังไม่ทนั ร้องเรี ยก เราจะตอบเสี ยแล้ว และขณะที่เขากาลังพูดอยู่
เราก็จะฟัง”?
15. ทูตสวรรค์ที่มาปรากฏแก่ดาเนียล ในขณะที่เขากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั ชื่ออะไร?
16. หญิงคนหนึ่งที่อธิ ษฐานทั้งวัน และกลางคืน หญิงคนนั้นคือใคร? (ดูพระคริ สตธรรมใหม่)
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17. พระจ้าสั่งให้กษัตริ ยอ์ งค์ใดของหมายสาคัญจากพระองค์ แต่กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ปฏิเสธ?
18. ใครอธิ ษฐานเพื่อกษัตริ ย ์ อะบีเมเล็ค กับอัครมเหสี และสาวใช้และหญิงเหล่านั้นก็มีบุตรสื บ
สกุล?
19. ยากอบบอกให้เราอธิ ษฐานอย่างไร จึงจะช่วยคนป่ วยให้หายโรคได้?
20. ใครอธิษฐานทูลของพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ หยุดนิ่งอยูบ่ นท้องฟ้ า?

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

ความเชื่อคืออะไร?
ความเชื่อต้องประกอบด้วยอะไร จึงจะเกิดประโยชน์?
ใครบ้างที่ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ?
เปาโลตอบคาถามที่วา่ “ข้าพเจ้าจะต้องทาอย่างไร จึงจะรอดได้” นั้น อย่างไร?
ใครพูดกับพระเยซูวา่ “ข้าพเจ้าเชื่อ ที่ขา้ พเจ้ายังขาดความเชื่ อนั้น ขอทรงโปรดช่วยเถิด”?
ใครที่กลายเป็ นใบ้ เพราะขาดความเชื่อ?
ผูท้ ี่นงั่ อยูใ่ ต้ตน้ ไม้มะเดื่อและเชื่อพระเยซูในเวลาต่อมา คือใคร?
จากพระดารัสของพระเยซูคริ สต์มีใครบ้างที่จะไม่ตายเลย?
จากที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์ใครเป็ นคนแรกที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า?
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า ผูท้ ี่เชื่ อหรื อมีความเชื่ อ สามารถทาอะไรได้บา้ ง?
เหตุใดบางคนรับเอาพระวจนะของพระเจ้า ด้วยความยินดี แต่ต่อมาละทิ้งความเชื่อเสี ย?
พวกน้อง ๆ ของพระเยซูคริ สต์ เชื่อในพระองค์ ตั้งแต่ระยะแรกที่พระองค์ทรงเทศนาสั่ง
สอนหรื อไม่?
ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูคริ สต์ เชื่อพระองค์ทุกคนหรื อไม่?
ทาไมบ่าวของนายร้อย จึงได้รับการรักษาให้หายโรค?
ผูท้ ี่เชื่อวางใจ ในพระเยซูคริ สต์ จะได้รับอานาจหรื อสิ ทธิ อะไรจากพระเจ้า? (ในพระกิตติ
คุณ)
ทาไมพระเยซูคริ สต์ทรงรอให้ลาซารัสตายเสี ยก่อน จึงเสด็จไปยังบ้านของเขา?
พระกิตติคุณยอห์นเขียนขึ้นเพื่ออะไร?
ผูว้ า่ ราชการของเกาะกุบโร ที่เชื่อถือพระวจนะของพระเจ้าชื่ออะไร?
ใครเป็ น “บิดาแห่งความเชื่อ”?
ทาไมฟิ ลิปจึงอนุญาตให้ขนั ทีรับบัพติศมาทันที?
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22.การนมัสการพระเจ้ า
1. ชาวอัฟริ กาซึ่งมานมัสการพระเจ้าที่กรุ งเยรู ซาเล็ม คือใคร?
2. ผูท้ ี่ใช้เรื อเป็ นสถานที่นมัสการพระเจ้าคือใคร?
3.ชายผูซ้ ่ ึงเดินทางไปนมัสการพระเจ้าที่เมืองอื่นทุก ๆ ปี และได้พาภรรยาของเขาไปด้วย คือใคร?
3. พระเจ้าทรงแสวงหาบุคคลชนิดใด ให้นมัสการพระองค์?
4. แท่นบูชาสาหรับ “พระเจ้าที่ไม่รู้จกั ” นั้น ตั้งขึ้น ณ ที่ใด และใครเป็ นคนตั้งขึ้น?
5. ถ้าท่านเข้าใกล้พระเจ้า จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ท่าน?
6. ใครเป็ นผูส้ ั่งให้โมเสสสร้างพลับพลา ตามแบบที่วางไว้ให้?
7. พระวิหารแห่งใดที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 46 ปี ?
8. ผูท้ ี่ซ่อนตัวในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็ นเวลา 6 ปี คือใคร?

23. อาหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้ าในยุคใด?
ศาสดาพยากรณ์คนใดที่ได้รับอาหารจากนก?
ผูใ้ ดบอกให้พระเยซูเปลี่ยนก้อนหิ นให้เป็ นขนมปั ง?
พระเยซูทรงจัดปลาและขนมปังไว้สาหรับผูใ้ ด?
ใครส่ งบุตรของตนไปซื้ ออาหารในแดนไกล?
อาหารของยอห์น บัพติศโต คืออะไร?
นอกจากอาหารแล้ว มนุษย์ยงั ต้องบารุ งชีวติ ด้วยอะไรอีก?
พระธรรมเล่มใด ข้อใด ที่บอกให้เราโยนขนมปั งให้ลอยไปบนพื้นน้ า เมื่อหลายวันผ่านไป เรา
จะพบขนมปั งนั้นอีกหรื อ?
พระเยซูทรงเลี้ยงคนจานวน 4000 คน ด้วยขนมปั งกี่กอ้ น และปลาจานวนเท่าใด?
ใครลืมเอาขนมปั งติดตัวไประหว่างเดินทาง?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า เมื่อศัตรู ของเราหิ ว เราควรทาอย่างไร?
ใครไม่ได้ลา้ งมือก่อนรับประทานอาหาร?
ใครมีลูกจ้างมาก แต่มีอาหารกินอิ่ม และยังเหลืออีก?
ใครให้อาหารเพื่อแลกกับฝูงสัตว์? (ดูพระคัมภีร์เดิม)
ใครฝันเห็นขนมก้อนหนึ่ง กลิ้งเข้าไปในกองทัพ ชนกระโจมพังทลายลง?
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16. หญิงคนใดได้รับเชิญจากชายคนหนึ่ง ให้ร่วมรับประทานอาหารกับคนเกี่ยวข้าว?
17. ใครพบชายคนหนึ่ง กาลังหิ้วขนมสามก้อนขึ้นไปนมัสการพระเจ้าที่เมืองเบธเอล?
18. ใครนาขนมสองร้อยก้อน ผลองุ่นแห้งร้อยพวง ผลไม้ร้อยผลและน้ าองุ่นขวดหนึ่ง มาถวายแก่
กษัตริ ยด์ าวิด?
19. ใครได้รับคาเตือนว่า ให้ทาการด้วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง?
20. ใครขอขนมปั งห้าก้อนจากปุโรหิ ต?

24. ทองคาและเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
15.
16.

พระราชินีองค์ใดที่นาทองคาไปถวายแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอน?
ใครทารู ปวัวทองคาตัวหนึ่งให้อิสราเอลกราบไหว้?
ใครฝันเห็นรู ปปั้ นใหญ่ ซึ่ งมีศีรษะเป็ นทองคานพคุณ?
ชายหนุ่มสองคนซึ่ งคนหนึ่งได้รับพระราชทานลูกประคา
ส่ วนอีกคนหนึ่งได้รับสร้อยคอ
ทองคา คือใคร?
ใครมองทองคาเป็ นของถวายแด่พระเยซู?
ใครได้รับคาสั่งว่า อย่าคิดหาทองคาหรื อเงินไว้ในย่าม เพื่อใช้ตามทาง? (พระคริ สตธรรมใหม่)
ใครพูดว่า “เงินและทองเราไม่มี”?
ใครฝังเงินและทองคาไว้ใต้ดินในทับอาศัยหรื อเต็นท์ของเขา?
ใครสร้างรู ปวัวทองคาสองรู ป ให้ชาวอิสราเอลกราบไหว้แทนพระเจ้า?
อะไรเป็ นสิ่ งที่น่าปรารถนายิง่ กว่าทองคา? (ดูสดุดี)
เราควรเลือกอะไรมากกว่าเลือกเอาเงิน? (ดูสุภาษิต)
ท่านอัครสาวกสอนว่า อะไรประเสริ ฐกว่าทองคาที่ตอ้ งเสี ยไป?
ใครให้ทูตจากต่างประเทศ ดูสิ่งของที่มีค่าทุกอย่าง ในท้องพระคลัง?
ในพระราชวังของกษัตริ ยอ์ งค์ไหนที่มีพระแท่น (เตียง) และภาชนะ ซึ่ งใช้ในการกินและดื่ม
ล้วนทาด้วยทองคา?
15.ใครกล่าวว่า เขาไม่ได้โลภเงินหรื อทองคาของผูใ้ ด ?(ดูพระคริ สตธรรมใหม่)
รอบชายเสื้ อของผูใ้ ด ติดลูกกะพรวนทองคา?
ใครกล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงหลอมข้าฯ เสร็ จแล้ว ข้าฯจะออกมาเป็ นทองคาบริ สุทธิ์ ”? (ใน
พระคัมภีร์เดิม)
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17. “ต่างก็เอาเงินมาให้ท่านคนละแท่ง และแหวนทองคาคนละวง” คาว่า “ท่าน” ในที่น้ ีหมายถึง
ใคร?
18. อะไรเปรี ยบเหมือนผลแอบเปิ้ ล ทาด้วยทองคาใส่ ไว้ในกระเช้าเงิน?
19. จากคากล่าวของเปโตร พระเจ้ามิได้ทรงไถ่เราออกจากอะไร? (แต่พระองค์ทรงไถ่เราด้วยพระ
โลหิตของพระองค์)

25. เมือง ในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พระเยซูคริ สต์เจริ ญเติบโตที่เมืองอะไร?
ภูมิลาเนาเดิมของกษัตริ ยด์ าวิดอยูท่ ี่เมืองอะไร? (ดูซามูเอล)
เมืองอะไรมี 12 ประตู แต่ละประตูมีทูตสวรรค์หนึ่งองค์ประจาอยู?่ (ดูววิ รณ์)
เมืองที่เปาโลหนีออกมาได้ โดยเหล่าสาวกให้เขานัง่ ในกระบุงใหญ่ แล้วหย่อนลงจากกาแพง
เมือง คือเมืองอะไร?
ในเมืองใดที่ผตู ้ ิดตามพระเยซู คริ สต์ได้ชื่อว่า เป็ นคริ สเตียนเป็ นครั้งแรก?
พระเยซูคริ สต์ทรงกระทาการอัศจรรย์ครั้งแรกที่เมืองอะไร?
ประตูของเมืองอะไร ที่ถูกชายคนหนึ่งแบกไปทิ้งไว้บนยอดเขา?
กษัตริ ยด์ วิดทรงครอบครองตระกูลยูดาที่เมืองอะไร เป็ นเวลาถึง 7 ปี กับ 6 เดือน?
อะลีซาทาให้น้ าเป็ นพิษกลับกลายเป็ นน้ าที่ดี ณ เมืองอะไร? (ดูพงศาวดาร)
เมืองที่ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าคนหนึ่งไปประกาศ จนเป็ นเหตุใดประชาชนกลับใจ และ
พระเจ้างดการลงโทษคนในเมืองนั้น คือเมืองอะไร?

26. เสื้อผ้ าในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใครทาเสื้ อยาวที่มีแขนสวยงามมากให้แก่บุตรชายของเขา?
มารดาของใครทาเสื้ อเล็ก ๆ ให้บุตรของนางทุกปี ?
ผูท้ ี่สวมเสื้ อทาด้วยขนอูฐคือใคร?
มีคนพวกหนึ่งที่ชอบสวมเสื้ อยาว คนพวกนั้นคือใคร?
ใครสวมเสื้ อชั้นในที่ไม่มีตะเข็บ?
พระเยซูตรัสห้ามไม่ให้ใครมีเสื้ อผ้ามากกว่าหนึ่งชุด?
ใครนาเสื้ อผ้าสิ บชุดมามอบเป็ นของขวัญให้แก่ศาสดาพยากรณ์อาลีซา?
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8. ใครพูดถึงชึวติ ที่ค่อย ๆ เปื่ อยเน่าไป เหมือนเสื้ อผ้าที่ถูกมอดกิน?
9. ศาสดาพยากรณ์คนไหน ที่ฉีกเสื้ อผ้าของตนออกเป็ นสองส่ วน?
10. ใครฉี กเสื้ อใหม่ของยาราบะอามออกเป็ น 12 ส่ วน?

27. ตา
1. นางฮาฆารได้เห็นอะไร เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดตาของนาง?
2. หลังจากการจาแลงพระกายของพระเยซูผา่ นพ้นไปแล้ว เหล่าสาวกได้มองเห็นใคร?
3. ใครไม่ได้แหวนหน้าดูฟ้า แต่ตีอกของตนและกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตา
แก่ขา้ พระองค์ผเู ้ ป็ นคนบาปเถิด”?
4. พระเยซูตรัสว่าอย่างไร เมื่อทรงแตะต้องนัยต์ตาของคนตาบอดทั้งสองข้าง?
5. ในสถานที่ใดที่เหล่าสาวกง่วงนอนจนลืมตาไม่ข้ ึน?
6. โยเซฟได้วางมือลงที่ตาของใคร?
7. ใครที่มีอายุถึง 120 ปี แต่สายตายังไม่เสื่ อม?
8. พระเยซูทรงเปรี ยบนัยน์ตาเหมือนอะไร?
9. ผลของต้นไม้ ณ ที่ใด ทั้งน่ากินและน่าดู?
10. “มีปากแต่พดู ไม่ได้ มีตาแต่มองไม่เห็น” คากล่าวนี้หมายถึงสิ่ งใด?
11. เปโตรเพ่งดูใครพร้อมกับบอกว่า “จงดูเถิด”?
12. ใครกล่าวว่า “ตาดูแต่ดูไม่รู้อิ่ม”?
13. อะไรเป็ นสิ่ งชื่อบาน จาเริ ญตา? (ดูพระธรรม ปัญญาจารย์)
14. คนประเภทใดเห็นว่าทางของตนเป็ นทางที่ดี?
15. ใครถูกศัตรู ควักตาออกทั้งสองข้าง?

28. การเดิน
1.
2.
3.
4.
5.

พระเยซูคริ สต์กบั ศิษย์ของพระองค์สองคน เดินทางไปยังหมู่บา้ นอะไร?
ดาวิดไม่กลัวอันตรายเมืองเดินไปตามหว่างเขาอันมืดมิดแห่งความตาย เพราะเหตุใด?
ผูท้ ี่คอยท่าพระเจ้าด้วยความอดทน ผูน้ ้ นั จะได้รับอะไร? (ดูพระธรรม อิสยาห์)
เราควรปฏิบตั ิต่อกันอย่างไร เมื่อเดินไปพร้อมกันสองคน?
“เราจาต้องเดินไปวันนี้...” เป็ นคาพูดของใคร?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผูท้ ี่เดินในเวลากลางคืน จะเกิดอะไรขึ้น?
ใครเป็ นผูก้ ล่าวกับเราว่า “ให้ดาเนินตามรอยพระบาทของพระเยซู
ถ้าเราดาเนินในความสว่าง เราควรปฏิบตั ิต่อกันและกันอย่างไร?
ใครจะแต่งตัวด้วยชุดขาว เดินไปกับพระคริ สต์?
ใครได้รับคาสั่งจากพระเจ้าให้เกิดไปทัว่ แผ่นดินคานาอัน?
ใครแลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา?
ใครชอบสวมเสื้ อยาวเดินไปมา และให้คนคานับกลางตลาด?
มีใครบ้างที่ดาเนิ นกับพระเจ้า?
ชนชาติใดที่เดินไปตามช่องดินแห้งกลางท้องทะเล?
เด็กหญิงที่ตายเมื่ออายุ 12 ปี แต่ได้ลุกขึ้นเดินตามคาสั่งของพระเยซูคือใคร?
หญิงสาวคนหนึ่งที่ถามคนใช้ของตนว่า “ชายที่เดิมในทุ่งนานั้นคือใคร” คือผูใ้ ด?
กษัตริ ยด์ าวิดตรัสไว้วา่ “มีปากแต่พดู ไม่ได้ มีตาแต่มองไม่เห็น...มีเท้าแต่เดินไม่ได้” คาตรัสนี้
หมายถึงอะไร?
18. พระเยซูได้ตรัสแก่ใครว่า “เมื่อเจ้ายังหนุ่ม เจ้าคาดเอวของเจ้าเองและเดินไปไหน ๆ ตามที่เจ้า
ปรารถนา”?
19. ชนชาติอิสราเอลเดินล้อมเมืองเยริ โค กี่ครั้ง?
20. พระเจ้าจะไม่ทรงกีดกั้นอะไรจากเหล่าคนที่ดาเนินในทางซื่ อตรง?

1. โมเสสและอาโรน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มิระยาม (กันดารวิถี 26:59)
พูดเก่ง (อพยพ 4:14)
เป็ นคนถ่อมตัวมาก (กันดารวิถี 12:3)
ในป่ า (อพยพ 4:27)
ให้โมเสสเป็ นผูแ้ ทนพระเจ้า และอาโรนเป็ นผูพ้ ยากรณ์ (อพยพ 7:1)
อาโรนอายุมากกว่าโมเสส 3 ปี (อพยพ 7:7)
ฝูงกบก็ข้ ึนมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ (อพยพ 8:6)
พวกเขาดื่มน้ าไม่ได้เพราะน้ ามีรสขม (อพยพ 15:23,24)
ไม่ได้ข้ ึนไปด้วย (อพยพ 24:12-14)
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10. อาโรนสิ้ นชีวิตที่ภูเขาฮาระ (กันดารวิถี 20:27-29) โมเสสสิ้ นชีวติ ที่ยอดเขาพิศฆา ภูเขานะโบ
เมืองโมอาบ (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:1,5)

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

สะเตฟาโน (กิจการ 7:59)
เซาโล (กิจการ 13:9)
เปาโลหรื อเซาโล เมืองนั้นชื่ อ ดาเมเซ็ก (กิจการ 9:25)
ฟิ ลิป (กิจการ 8:31,35)
ยูตุโค ผูเ้ ทศนาคืออาจารย์เปาโล (กิจการ 20:9,12)
ประมาณ 3,000คน (กิจการ 2:41)
เปาโล ที่โตรอา (กิจการ 20:6-11)
ท่านอาจารย์ฆามาลิเอล (กิจการ 22:3)
เปาโล ประกาศ 2 ปี ที่กรุ งโรม (กิจการ 28:30,31)
เปโตร คนที่เป็ นขึ้นจากความตายชื่อโดระกา (กิจการ9:39,40)
สองคน ก. ที่โบสถ์ (กิจการ 3:7,8) ข. ที่ลุศตรา (กิจการ 14:8-10)
เปาโล และบารานาบัส (กิจการ 14:11,12)
ที่อนั ติโอเปี ย (กิจการ 11:26)
การะโป (2 ทิโมธี 4:13)
บิตุเนีย (กิจการ 16:7)
3 ครั้ง (2 โคริ นธ์ 11:25)
เปาโล นายพันเป็ นผูถ้ าม (กิจการ 21:37)
สะเตฟาโน (กิจการ 7:1, 2, 54)
บุตรชายของน้องสาวเปาโล (กิจการ23:16)
ยากอบ (กิจการ 12:1, 2)

3. ทูตสวรรค์
1. สิ งห์โต (ดาเนียล 6:22)
2. ศะเตฟาโน (กิจการ 6:15)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โมเสส (กิจการ 7:30, อพยพ 3:4)
เปโตร (กิจการ 12:7)
ฮาฆาร หญิงคนใช้ของนางซารา (ปฐมกาล 16:7,8)
“รัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้า ฯลฯ” (ลูกา 2:14)
ยาโคบ (ปฐมกาล 32:24)
ยาโคบ (ปฐมกาล 28:12)
โลต จากเมืองสะโดม (ปฐมกาล 19:15,16)
เอลียา (1 พงศาวดาร 19:5,6)
ก. พระเยซู (มัทธิว 1:21) ข. ยอห์นบัพติศโต (ลูกา 1:13
ยอห์น (วิวรณ์ 10:2)
เปาโล (กิจการ 27:23)
มาโนฮา (วินิจฉัย 13:19)
ดาวิด (1 พงศาวดาร 21:16)
กาเบรี ยล (ลูกา 1:19)
ลาของบีละอาม (กันดารวิถี 22:23)
ฆิดโอน (วินิจฉัย 6:11,12)
เปาโล (กาลาเทีย 4:14)
โกระเนเลียว (กิจการ 10:3)

4. โยชู วาและคาเลบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรากฏในอพยพ 17:9
โยชูวา (อพยพ 32:17)
คาเลบ (โยชูวา 14:10)
มีสองคน คือ คาเลบ และโยชูวา (กันดารวิถี 14:30)
โยชูวา (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:38, 3:28)
โยชูวาก็ประกอบไปด้วยสติปัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9)
สองคน โยชูวา 2:1)
ในเขตเมืองเฮ็บโรน (โยชูวา 14:13,14)
นางอัคซา โยชูวา 15:17-19)
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10. ไม่สามาราถตีได้ทุกเมือง (โยชูวา 23:4,12)

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

เงิน 20 แผ่น (ปฐมกาล 37:28)
ทิโมธี ( 2 ทิโมธี 3:15)
ซามูเอล (1 ซามูเอล 3:4, 6, 8, 10)
บุตรของนางชาวซุเนม (2 พงศาวดาร4:8, 35)
11 คน (ปฐมกาล 42:3, 4)
โยเคเบ็ด มารดาของโมเสส (อพยพ 2:9, 6:20)
บุตรี ของญายโร (ลูกา 8:41, 42, 55)
8 วัน (ลูกา 2:21)
อิศอัค (ปฐมกาล 21:5)
ยอห์น (ลูกา 1:80)
ซาโลมอน (1 พงศาวดาร 3:7)
ดาวิด (1 ซามูเอล 17:38, 39)
มากกว่า 5,000 คน (ยอห์น 6:9, 10)
พระเยซู (ลูกา 7:32)
ก. พระเยซู (มัทธิว 2:13-15) ข. ฮะดัด (1 พงศาวดาร 11:17)
มะฟี โบเซ็ธ ( 2 ซามูเอล 4:4)
“เป็ นเหตุกระทาให้มารดาของตนได้ความละอาย” (สุ ภาษิต 29:15)
เยเรมีย ์ (เยเรมีย ์ 1:6)
เศคาริ ยาห์ (เศคาริ ยาห์ 8:5)
ยอห์น บัพติศโต (ลูกา 1:76)

6. นางมาเรียและโยเซฟ
1. เมืองนาซาเร็ ธ (ลูกา 1:26)
2. กับรี เอล (ลูกา 1:26)
3. “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นไปตามคาของท่าน” (ลูกา 1:38)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เศคาริ ยาห์ (ลูกา 1:18,19)
เป็ นญาติกนั (ลูกา 1:36)
เอลีซาเบ็ธ (ลูกา 1:39-40)
7.นาซาเร็ ธ (ลูกา 2:4)
เบธเลเฮ็ม (ลูกา 2:15-16)
3 ครั้ง )มัทธิ ว 1:20, 2:13, 2:19)
เมืองนาซาเร็ ธ (มัทธิว 2:23)
พวกนักปราชญ์ และโยเซฟ (มัทธิว 2:12, 22)
“เราได้เรี ยกบุตรของเราให้ออกมาจากอียปิ ต์” (มัทธิว 2:15)
“เขาจะเรี ยกท่านว่า ชาวนาซาเร็ ธ” (มัทธิว 2:23)
ซิมโอน และอันนา (ลูกา 2:25,36)
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลูกา 2:42-43)
“ลูกเอ๋ ยทาไมจึงทาแก่เราอย่างนี้” (ลูกา 2:48)
มีนอ้ งชายชื่อ ยากอบ โยเซฟ ซีโมน ยูดา และมีนอ้ งสาวด้วย (มัทธิว 13:55)
มารดาของพระองค์ (ยอห์น 19:26)
“จงกระทาตามที่ท่านสัง่ เจ้าเถิด” (ยอห์น 2:5)
อธิ ษฐาน (กิจการ 1:14)

7. สตรีในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางฮันนา (1 ซามูเอล 1:28)
นางริ บะดา (ปฐมกาล 27:6, 10)
ภรรยาของโลต (ปฐมกาล 19:26)
แม่ยายของเปโตร พระเยซูทรงเป็ นผูร้ ักษา (มัทธิ ว 8:14, 15)
มารดาของยากอบและยอห์น (มัทธิว 20:20)
มาเรี ย มักดาลา (ยอห์น 20:15)
นางฮันนา (1ซามูเอล 2:19)
นางฮาฆาร (ปฐมกาล 21:15-16)
นางมาเรี ย (กิจการ 12:12)
ลุเดีย (กิจการ 16:14)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สตรี คนหนึ่งในเมืองซุเนม ( 2 พงศาวดาร 4:8-10)
มิระยาม (อพยพ 15:20)
พระนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 8:6-8)
ดะโบรา (วินิจฉัย 5:7)
ยาเอล (วินิจฉัย 5:24)
มาเรี ยมารดาของพระเยซู (ลูกา 1:42)
มี (กิจการ 23:16)
“ท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทาสิ่ งใด ก็จงกระทาตามเถิด” (ยอห์น 2:5)
รู ธ (นางรู ธ 4:13, 17)
ยะโฮเซบา (2 พงศาวดาร 11:2)

8. ศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ซาอูล (1 ซามูเอล 10:23-24)
อาโรน ผอพยพ 30:7-10)
อะนาเนีย (กิจการ 23:2)
กายะฟา (ยอห์น 18:24)
พระนางชะบา (1 พงศาวดาร 10:9)
กษัตริ ยซ์ าโลมอน (1 พงศาวดาร 4:32)
เอลียา (2 พงศาวดาร 2:11)
พระเยซูคริ สต์ (มัทธิว 2:2, 27:29)
ซะคาเรี ย (ลูกา 1:5, 20) เพราะความไม่เชื่อ
อาฮาบ (1 พงศาวดาร 21:16)
อุซียา (2 พงศาวดาร 26:19)
ซามูเอล และเยเรมีย ์ (1 ซามูเอล 3:5, เยเรมีย ์ 1:2, 6)
กษัตริ ยซ์ าโลมอน (1 พงศาวดาร 10:22)
ยาราบะอาม (1พงศาวดาร 11:30)
อะฮีเมเล็ค (1 ซามูเอล 21:1, 9)
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9. คายินและเฮเบล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คายิน (ปฐมกาล 4:1)
“ข้าพเจ้าได้บุตรคนนี้เพราะพระเยโฮวาห์” (ปฐมกาล 4:1, 2)
ทาไร่ ไถนา (ปฐมกาล 4:2)
ผลที่เกิดจากไร่ นา (ปฐมกาล 4:3)
ก) เจ้าโกรธเคืองกัมหน้าอยูท่ าไม (ปฐมกาล 4:6) ข) ถ้าเจ้าทาดีก็จะมีหน้าตาแจ่มใสไม่ใช่หรื อ?
(ปฐมกาล 4:7)
เฮเบล ปฐมกาล 4:2)
คนเลี้ยงแกะ (ปฐมกาล 4:2)
แกะหัวปี กับมันสัตว์ (ปฐมกาล 4:4)
คายินฆ่าเฮเบล (ปฐมกาล 4:8)
(ดูฮีบรู 11:4)
ผูท้ ี่มาจากมาร (1 ยอห์น 3:12)
ไม่ให้เกิดผลจากการทานา และถูกเนรเทศหลบซ่อนไปมาในโลก (ปฐมกาล 4:10-12)
“โทษของข้าพเจ้าหนักเหลือที่จะทนได้” (ปฐมกาล 4:13, 14)
“ผูใ้ ดที่ฆ่าคายินจะมีโทษถึงเจ็ดเท่า” (ปฐมกาล 4:15)
เซธ (ปฐมกาล 4:25)

10. เฉลยคาถามเกีย่ วกับแม่ นา้ และลาธาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แม่น้ าคีโซน (วินิจฉัย 5:21)
แม่น้ ายาระเดน (จอร์ แดน) (โยชูวา 1:2)
ประดุจต้นไม่ที่ปลูกไว้ริมทางน้ า (สดุดี 1:3)
เอเศเคียล (เอเศเคียล 47:1-5)
อัครสาวกยอห์น (วิวรณ์ 1:1, 22:2)
แม่น้ ายาระเดน (โยชูวา 3:15)
เอลียา (2 พงศาวดาร 2:8) อะลีชา (2 พงศาวดาร 2:14)
8.เอลียา ซ่อนตัวอยูท่ ี่ลาธารคะรี ธ (1 พงศาวดาร 17:3)
แม่น้ าฟะราธ (เยเรมีย ์ 13:4)
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10. แม่น้ าคะบาระ (เอเศเคียล 1:1)

11. ภูเขา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภูเขาคารเม็ล (1 พงศาวดาร 18:19)
ภูเขา ฆีบะโบอะ (1 ซามูเอล 31:1,
ภูเขาแห่งแผ่นดินโมริ ยา (ปฐมกาล 22:2)
ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:20)
ภูเขาธาโบน (วินิจฉัย 4:14)
6.ภูเขาดารเม็ล (1 พงศาวดาร 18:42-43)
ภูเขาซีโอน (สดุดี 48:2)
ภูเขาซีนาย (อพยพ 24:16-18)
ภูเขาเอฟรายิม (วินิจฉัย 2:9)
ยอห์น (วิวรณ์ 21:10)

12. เฉลยคาถามเกีย่ วกับกับพืชผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เพื่อจะเหลือไว้ให้แก่คนยากจน (เลวีนิติ 19:10)
เจ้าพนักงานน้ าองุ่นของกษัตริ ยฟ์ าโรห์ (ปฐมกาล 40:9-10)
แผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:23)
มะกอกเทศ (ยากอบ 3:12)
พระเยซู (มัทธิว 21:19, ลูกา 13:6)
คายิน (ปฐมกาล 4:3)
ปี ที่หา้ สิ บ (เลวีนิติ 25:11)
กษัตริ ยฮ์ ีศคียา (2 พงศาวดาร20:7)
อาโมส (อาโมส 7:14)
กษัตริ ยซ์ าโลมอน (1 พงศาวดาร 4:25)
อาโมส (อาโมส 8:1)
ดู กาลาเทีย 5:22, 23
13.โยเซฟ (ปฐมกาล 49:22)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เอลียา (ยากอบ 5:18)
ฟันของเขาก็เข็ดไป (เยเรมีย ์ 31:29)
องุ่น ผลทับทิม ผลมะเดื่อเทศ (กันดารวิถิ 13:23)
พวกทหารของกษัตริ ยด์ าวิด (1 ซามูเอล 30:11-12)
พระธรรมวินิจฉัย (วินิจฉัย 9:10)
โยเอล (โยเอล 1:12)
เยเรมีย ์ (เยเรมีย ์ 24:1)

13. นก สั ตว์ และแมลงในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชาวฟะลิศตีม (1 ซามูเอล 6:4-5)
พระธรรมเลวีนิติ (เลวีนิติ 11:20,23) (“สัตว์ในเลวีนิติ 11:20 หมายถึงสัตว์ที่มีปีก”)
736 ตัว (เนหะมีย ์ 7:68)
ชนตระกูลฆาด (1 พงศาวดาร12:8)
พวกอัครสาวก (มัทธิว 10:16)
บุตรของยาอีร ชาว ฆีละอาด (วินิจฉัย 10:3-4)
ในสมัยฆิดโอน (วินิจฉัย 8:21-26)
นกอินทรี (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:11)
ซิมซัน (วินิจฉัย 15:4, 5)
ซาโลมอน (1 พงศาวดาร 10:21, 22)
แพะ (เลวีนิติ 16:21, 22)
ลูกแกะ (ยอห์น 1:29)
แกะ (ปฐมกาล 22:13)
สิ งห์โตที่คาราม (1 เปโตร 5:8)
เมื่อทูตสวรรค์ประหารบุตรหัวปี ของชาวอายฆุปโตทั้งหมด (อพยพ 11:4-8)
ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:11-13)
นกเขา (ปฐมกาล 8:11)
เปาโล (ฟิ ลิปปี 3:2)
มด (สุ ภาษิต 6:6)
ลา (กันดารวิถิ 22:25)
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14.ม้ าและสุ นัข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ในสมัยของโยเซฟ (ปฐมกาล 47:17)
ฆาละยัธ หรื อ ชาวฟะลิศตีม (1 ซามูเอล 17:43)
หญิงชาวคานาอัน พูดกับพระเยซูคริ สต์ (มัทธิ ว 15:27)
คราวเมื่อพระเจ้าทรงบันดาลให้ภยั พิบตั ิเกิดขึ้นแก่ชาวอียปิ ต์เพื่อให้ฟาโรห์ปล่อยชนชาติ
อิสราเอล (อพยพ 11:7)
เปาโล (ฟิ ลิปปี 3:2)
กษัตริ ยซ์ าโลมอน (1 พงศาวดาร 10:28)
คนขี่จะตกหงายลง (ปฐมกาล 49:17)
รับซาเค (2 พงศาวดาร 18:19, 23)
มะฟี โบเซ็ธ (2 ซามูเอล 9:8)
“คนที่เดอินผ่านไป และแวะเข้าไปยุง่ กับการทะเลาะวิวาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน” (สุ ภาษิต
26:17)

15. ความมหัศจรรย์ ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ภรรยาของโลต เพระานางหันกลับไปมอง (ปฐมกาล 19:26)
โมเสส (อพยพ 3:2)
ไม้เท้าของอาโรน (กันดารวิถี 17:8)
ที่ตาบล มารา (อพยพ 15:23, 25)
สองครั้ง ก) ทะเลแดง (อพยพ 14:21) ข) แม่น้ ายาระเดน (โยชูวา 3:16)
ทุกวัน เว้นวันสะบาโต (อพยพ 16:23).
สองครั้ง (อพยพ 17:6, กันดารวิถิ 20:11)
โมเสส เพื่อรักษาคนที่ถูกงูกดั ให้หาย (กันดารวิถิ 21:8, 9)
ยะริ โอ (โยชูวา 6:1, 20)
ฆาซา (วินิจฉัย 16:1, 3)
พระเจ้าทรงทาให้แป้ งในหม้อไม่หมด และน้ ามันในขวดไม่ขาด (1 พงศาวดาร 17:14)
ดาเนียล (ดาเนียล 6:22)
เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ซัครัค, เมเซ็ค และ อะเบ็ดนะโค (ดาเนียล 3:26)
เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6)
เอโนค (ปฐมกาล5:24) และเอลียา (2 พงศาวดาร 2:11)
อะลีซา (2 พงศาวดาร 4:42)
อะลีซา (2 พงศาวดาร 6:18)
นามาน (2 พงศาวดาร 5:14, 15)
ชนชาติอิสราเอล (อพยพ 10:23)

16. ความมหัศจรรย์ ต่าง ๆ ในพระคริสต์ ธรรมใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เปโตร เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งโบสถ์ (มัทธิ ว 17:27)
3 คน ก. ในมาระโก 5:42 ข. ในลูกา 7:7, 15 ค. ในยอห์น 11:44
ขนมปั ง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว (มัทธิ ว 14:17, 21)
4.ขนมปั ง 7 ก้อน กับปลาบ้างเ,ฐ้กน้อย (มาระโก 8:5-9)
หญิงที่เป็ นโรคโลหิ ตตก (มัทธิว 9:20-22)
ชายคนหนึ่ง ในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ยอห์น 5:5, 8)
153 ตัว (ยอห์น 21:11)
เปาโล (กิจการ 28:3, 5)
มาละโค ทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิ ต (ลูกา 22:50, 51, ยอห์น 18:10)
เปโตร ยอห์น (กิจการ 3:7) และเปาโล (กิจการ 14:8-10)
เป็ นคนง่อยที่ไดรับการรักษาให้หาย โดยเปโตร (กิจการ 9:34)
8 อย่าง 1. ยอห์น 2:9 2. 4:50 3. 5:8 4. 6:11 5. 6.1:9 6.9:7 7. 11:44 8. 21:10
ยูตุโค (กิจการ 20:9-12)
เปาโล ที่เมืองลุศตรา (กิจการ 14:8-10)
สองครั้ง ก. ในมัมธิ ว 8:26 ข. ในมัทธิว 14:25, 32
สิ บคน (ลูกา 17:11-14)
หกใบ (ยอห์น 2:6)
ลาซารัส (ยอห์น 11:43)
อะนาเนีย (กิจการ 9:17, 18)
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20. “เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชื่อว่า พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น
20:31)

17. การทีพ่ รเจ้ าทรงนา และของประทาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประทานมานาที่ตกจากสวรรค์ (อพยพ 16:15)
ขนมปั งปิ้ งอยูบ่ นถ่านไฟ (1 พงศาวดาร 19:6)
โอบาดีห์ (1 พงศาวดาร 18:4)
โยเซฟ (ปฐมกาล 48:15)
ยาโคบ (อิสราเอล) (ปฐมกาล 48:15)
ชนชาติอิสราเอลที่อยูใ่ นป่ า 40 ปี (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:5)
ยาโคบได้ฝันเห็นบันไดตั้งอยูท่ ี่แผ่นดิน มีปลายสู งขึ้นเทียมฟ้ า (ปฐมกาล 28:10-12)
ฮัคคียาและชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พงศาวดาร 32:22)
แกะตัวหนึ่งติดอยูก่ บั พุม่ ไม้ (ปฐมกาล 22:13)
ให้ยมื ภาชนะของเพื่อนบ้านมาหลายใบ เทน้ ามันลงในภาชนะเหล่านั้น จนเต็มหมด แล้วไปขาย
น้ ามันนั้น (2 พงศาวดาร 4:17)

18. การแสวงหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จะพบพระองค์ (สุ ภาษิต 8:17)
กษัตริ ยเ์ ฮโรด (มัทธิว 2:13)
แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ (มัทธิ ว 6:33)
ค้นหาอย่างถ้วนถี่จนกว่าจะพบ (ลูกา 15:8)
ผูห้ ลงหายไป (เพื่อช่วยให้รอดพ้นบาป) (ลูกา 19:10)
พระเยซู ในพระวิหาร (ลูกา 2:46)
ไข่มุกอย่างดี (มัทธิ ว 13:45)
คนที่มนั จะกัดกินได้ (1 เปโตร 5:8)
ทอดอวนลงทางด้านขวาของเรื อ (โยฮัน 21:6)
ไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกจงเอาเงินจากปากของปลา (มัทธิว 17:27)
ลา (มาระโก 11:2-8)
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12.
13.
14.
15.

กษัตริ ยฮ์ ีศคียา (2 พงศาวดาร 31:21)
กษัตริ ยโ์ ยซียา (2 พงศาวดาร 34:3)
14.ที่จะได้อาศัยในพระวิหารของพระองค์ตลอดชัว่ ชีวติ (สดุดี 27:4)
คนที่พดู กับโยชูวา (โยชูวา 10:17)

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

เมล็ดผักกาด (มัทธิว 13:31)
เขาขายสรรพสิ่ งซึ่ งเขามีอยูแ่ ล้วไปซื้ อนานั้น (มัทธิ ว 1344)
ดูมทั ธิว (7:24-27)
ทาให้เสื้ อเก่าขาดกว้างออกไปอีก (มัทธิ ว 9:16)
ควรตั้งไว้บนเชิงตะเกียง (มัทธิ ว 5:15)
เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ (มัทธิ ว 13:25)
นาธาน (2 ซามูเอล 12:1-7)
เพื่อให้คาพยากรณ์สาเร็ จ (มัทธิว 13:10-15)
เอเศเคียล (เอเศเคียล บทที่ 37)
ก. แกะ ข. เงินเหรี ยญ ค. บุตรน้อย (ลูกา บทที่ 15)
เลือกเอาแต่ปลาที่ดีใส่ ตะกร้า ส่ วนที่ไม่ดีน้ นั ก็ทิ้งเสี ย (มัทธิ ว 13:48)
ทาตามคาขอร้องของหญิงม่าย (ลูกา 18:1-7)
แยกแกะออกจากแพะ (มัทธิว 25:32, 33)
134. สองเรื่ อง ก. ในมัทธิว 21:28-32 ข. ลูกา 15:11-32)
พระธรรมวินิจฉัย (วินิจฉัย 9:7-15)
สามเรื่ อง ก. อิสยาห์ 5:1-6 ข. มัทธิว 20:1-16 ค. มัทธิว 21:33-41)
ผูพ้ ยากรณ์คนหนึ่งที่เราไม่รู้จกั นาม (1 พงศาวดาร 20:38-41)
กษัตริ ยย์ ะโฮอาศ (2 พงศาวดาร 14:9)
สี่ เรื่ อง ก. มัทธิว 13:1-23 ข. มัทธิว 13:24-30 ค.มัทธิว 13:31, 32 ง.มาระโก 4:26-29
ต้องคิดราคาดูเสี ยก่อน ว่ามีพอสร้างให้สาเร็ จหรื อไม่ (ลูกา 14:28-30)
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20. การอธิษฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ในสวนเก็ธเซมาเน (มัทธิ สว 26:36)
ศาสดาพยากรณ์ เอลียา (ยากอบ 5:17)
พระเยซู (ลูกา 6:12)
เปาโลกับซี ลา (กิจการ 16:25)
สาวกคนหนึ่งของพระเยซู (ลูกา 11:1)
พระเยซู (ลูกา 18:1) และเปาโล (1 เธสะโลนิกา 5:17)
ในห้องซึ่ งเปิ ดหน้าต่างไปทางกรุ งเยรู ซาเล็ม (ดาเนียล 6:10)
เวลาเช้า เวลาเที่ยงวันและเวลาเย็น (พระธรรมสดุดี 55:17)
บ้านของมาเรี ย (กิจการ 12:12)
ทูลขอจากพระเจ้า (ยากอบ 1:5)
กษัตริ ยฮ์ ิศคียา (2 พงศาวดาร 20:56)
อะลีชา (2 พงศาวดาร 6:17)
13 . โกระเนเลียว (กิจการ 10:30)
อิสยาห์ (อิสยาห์ 65:24)
ฆับรี เอล (ดาเนียล 9:21)
นางอันนา (ลูกา 2:36, 37)
กษัตริ ยอ์ าฮาด (อิสยาห์ 7:11)
อับราฮัม (ปฐมกาล 20:17)
อธิษฐานด้วยความเชื่อ (ยากอบ5:15)
โยชูวา (โยชูวา 10:12)

21. ความเชื่อ
1. “คือความแน่ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้สึกอย่างแน่นอนว่าสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เห็นนั้นมีจริ ง”
(ฮีบรู 11:1)
2. ความประพฤติ (ยากอบ 2:14-17)
3. คนชอบธรรม (โรม 1:17, ฮีบรู 11:6, 32-40)
4. “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้า” (กิจการ 16:31)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

บิดาของยุตรที่ถูกผีสิง (มาระโก 9:24)
ซะคาเรี ย (ลูกา 1:20-21)
นะธันเอล ยอห์น 1:49, 50)
ทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 11:26)
อับราม (ปฐมกาล 15:6)
ทาได้ทุกสิ่ ง (มาระโก 9:23)
เพราะไม่มีราก (ลูกา 8:13)
ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรก (ยอห์น 7:5)
ไม่ได้เชื่อทุกคน (ยอห์น 6:64)
เพราะความเชื่อของนายร้อยซึ่งเป็ นนาย (มัทธิว 8:13)
เป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)
เพื่อสาวกจะได้เชื่อและวางใจพระองค์ (ยอห์น 11:15)
เพื่อเราทั้งหลายจะได้เชื่ อ (ยอห์น 20:31)
เซระเฆียวเปาโล (กิจการ 13:7, 12)
อับราฮัม (โรม 4:16 กาลาเทีย 6, 7)
เพราะขันทีเชื่ อด้วยใจจริ ง (กิจการ 8:37)

22. การนมัสการพระเจ้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขันทีชาวอายธิ โอบ (กิจการ 8:27)
บรรดาอัครสาวก (มัทธิว 14:33)
เอ็ลคานา (1 ซามูเอล 1:3 และ 2:19)
ผูท้ ี่จะนมัสการโดยจิตวิญญาณและความจริ ง (ยอห์น 4:23)
ที่เมืองอะเธนาย ชาวเมืองอะเธนายเป็ นผูต้ ้ งั ขึ้น (กิจการ 17:23)
พระองค์จะสถิตอยูใ่ กล้ท่าน (ยากอบ 4:8)
พระเยโฮวาห์เจ้า (ฮีบรู 8:5)
พระวิหารที่กษัตริ ยเ์ ฮโรดสร้างขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ยอห์น 2:20)
โยอาศ (2 พงศาวดาร 11:2,3)
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23. อาหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ในยุคที่ชนชาติอิสราเอล เดินทางในป่ ากันดาร (อพยพ 16:4)
เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6)
พญามาร (มัทธิว 4:3)
เหล่าสาวก (ยอห์น 21:8,9)
ยาโคบ (ปฐมกาล 42:1,2)
จักจัน่ (ตัก๊ แตน) และน้ าผึ้งป่ า (มัทธิ ว 3:5)
พระดารัสของพระเจ้า (มัทธิว 4:4)
ปัญญาจารย์ 11:1
ขนมปั ง 7 ก้อน ปลาเล็ก ๆ สองสามตัว (มัทธิว 15:34)
เหล่าสาวก (มัทธิ ว 16:5)
ให้อาหารเขากิน (สุ ภาษิต 25:21)
อรรคสาวก (มัทธิว 15:2)
บิดาของบุตรน้อย (ลูกา 15:17)
โยเซฟ (ปฐมกาล 47:17)
ทหารคนหนึ่งในกองทัพพวกมิดยาน (วินิจฉัย 7:13)
นางรู ธ (นางรู ธ 2:14)
ซาอูล (1 ซามูเอล 10:3)
ซีบา (2 ซามูเอล 16:2)
คริ สเตียนชาวเธสะโลนิกา (2 เธสะโลนิกา 3:12)
ดาวิด (1 ซามูเอล 21:3)

24. ทองคาและเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

พระนางประเทศซะบา (1 พงศาวดาร 10:12)
อาโรน (อพยพ 32:4-6)
ราชานะบูคสั เนซัร (ดาเนียล 2:1, 32)
ก. โยเซฟ (ปฐมกาล 41:42) ข. ดาเนียล (ดาเนียล 5:29)
นักปราชญ์ (มัทธิว 2:11)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อัครสาวก (มัทธิว 10:9)
เปโตร (กิจการ 3:6)
อาคาน (โยชูวา 7:20, 21)
กษัตริ ยย์ าราบะอาม (1 พงศาวดาร 12:28)
ข้อพิพากษาของพระเยโฮวาห์ (สดุดี 19:9, 10)
ความเข้าใจและสติปัญญา (สุ ภาษิต 16:15, 16)
การลองดูความเชื่อ (1 เปโตร 1:7)
ฮีศคียา (2 พงศาวดาร 20:13)
กษัตริ ยอ์ หัศวโรศ (เอสเธอร์ 1:5, 6)
15.เปาโล (กิจการ 20:18, 33)
อาโรน มหาปุโรหิต (อพยพ 28:34, 25)
โยบ (โยบ 23:10)
โยบ (โยบ 42:11)
คาพูดที่เหมาะสมกับกาละเทศะ (สุ ภาษิต 25:11)
การประพฤติที่ไร้สาระ (1 เปโตร 1:18)

25. เมืองในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาซาเร็ ธ (ลูกา 4:16)
เบธเลเฮ็ม (1 ซามูเอล 16:1, 12)
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ (วิวรณ์ 21:10-13)
เมืองดาเมเช็ด (กิจการ 9:22, 25)
อันติโอเปี ย (กิจการ11:26)
บ้านคานา มณฑลกาลิลี (ยอห์น 2:11)
ฆาซา (วินิจฉัย 16:1-3)
เฮ็บโรน (2 พงศาวดาร 2:18-22)
9.เยริ โค (2 พงศาวดาร 2:18-22)
นีนะเว (โยนาห์ 3:4-10)
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26. เสื้อผ้ าในพระคัมภีร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ยาโคบ (ปฐมกาล 37:3)
นางฮันนามารดาของซามูเอล (1 ซามูเอล 2:18,19)
ยอห์น บัพติศโต (มัทธิว 3:4)
พวกธรรมจารย์ หรื อพวกอาลักษณ์ (มาระโก 12:28)
พระเยซู (ยอห์น 19:23)
อัครสาวก 12 คน (มัทธิว 10:10)
นามาน (2 พงศาวดาร 5:5)
โยบ (โยบ 13:28)
อะลีซา (2 พงศาวดาร 2:12)
อะฮียา (1 พงศาวดาร 11:30)

27. ตา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บ่อน้ า (ปฐมกาล 21:19)
พระเยซูคริ สต์เท่านั้น (มัทธิว 19:8)
คนเก็บภาษี (ลูกา 18:13)
“ให้เป็ นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด” (มัทธิว 9:29)
ในสวนเก็ธเซมาเน (มัทธิ ว 26:36, 40, 43, 45)
ยาโคบ (ปฐมกาล 46:4)
โมเสส (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:7)
ประทีปของร่ างกาย (มัทธิ ว 6:22)
ผลไม้ตอ้ งห้ามซึ่ งอยูใ่ นสวนเอเดน (ปฐมกาล 2:15, 3:6)
รู ปเคารพ (สดุดี 115:5)
คนง่อยที่ประตูงาม (กิจการ 3:4)
ซาโลมอน (ปั ญญาจารย์ 1:8)
ความสว่าง (ปั ญญาจารย์ 11:7)
คนโฉดเขลา (สุ ภาษิต 12:15)
ซิมซัน (ผูว้ นิ ิฉยั 16:20)
44

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

บ้านเอมมาอู (ลูกา 24:13)
เพราะพระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ย (สดุดี 23:4)
ได้รับกาลังเพิ่มขึ้น (อิสยาห์ 40:31)
เห็นพ้องต้องการหรื อพร้อมใจกัน (อาโมศ 3:3)
พระเยซูคริ สต์ (ลูกา 12:33)
จะสะดุด (ยอห์น 11:10)
เปโตร (1 เปโตร 2:21)
ร่ วมสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน (1 ยอห์น 1:7)
ผูท้ ี่ไม่ได้ทาเสื้ อผ้าของตนให้มีมลทิน (วิวรณ์ 3:4)
ก. อับราฮัม ปฐมกาล 13:17 ข. ผูแ้ ทนชนชาติอิสราเอล โยชูวา 18:8
คนตาบอดที่เมืองเบธซายะดา (มาระโก 8:24)
พวกอาลักษณ์ (ลูกา 20:46)
ก. เอโนค (ปฐมกาล 5:24) ข. โนอาห์ (ปฐมกาล 6:9)
ชนชาติอิสราเอล (อพยพ 14:29)
บุตรสาวของยาอีโร (ญายโร) (มาระโก 5:42)
นางริ บะคา (ปฐมกาล 24:64-65)
รู ปเคารพ สดุดี 115:4, 7
เปโตร (ยอห์น 21:18)
13 ครั้ง โยชูวา 6:3, 4)
สิ่ งที่ดี (สดุดี 84:11)
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