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คำถำม – คำตอบ
สอนเด็ก
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

(ให้ เด็กท่ องจำทีละเล็กทีละน้ อย จนท่ องได้ ทุกข้ อ)
ถำม พระคัมภีร์ คืออะไร?
ตอบ พระคัมภีร์ทุกตอน เป็ นพระดำรัสของพระเจ้ำ
ถำม พระคัมภีร์มีกี่ตอน?
ตอบ พระคัมภีร์มีสองตอน คือพระคัมภีร์เดิม และพระคริ สตธรรมใหม่
ถำม พระคัมภีร์เดิมมีกี่เล่ม และพระคริ สตธรรมใหม่ มีกี่เล่ม?
ตอบ 1. พระคัมภีร์เดิมมี 39 เล่ม
2. พระคริ สตธรรมใหม่ มี 27 เล่ม
3. รวมเป็ น 66 เล่ม
ถำม ใครเป็ นผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ข้ ึน?
ตอบ พวกผูพ้ ยำกรณ์ ที่พระเจ้ำทรงเลือกสรรได้เขียนขึ้น ตำมกำรดลใจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์
ถำม จงบอกชื่อบุคคลสำคัญ ในพระคัมภีร์เดิมมำ 3 คน
ตอบ อับรำฮัม โมเสส ดำวิด
ถำม จงบอกชื่อบุคคลสำคัญในพระคริ สตธรรมใหม่มำ 3 คน
ตอบ เปโตร ยอห์น เปำโล
ถำม จงบอกชื่อของบุคคลสำคัญที่สุด ในพระคัมภีร์
ตอบ พระเยซูคริ สตเจ้ำ
ถำม หัวข้อใหญ่ของพระคริ สตธรรมใหม่ คือ อะไร?
ตอบ ยอห์น 3: 16 “เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวติ นิรันดร์
ถำม พระเจ้ำคือผูใ้ ด?
ตอบ พระเจ้ำคือผูท้ รงสร้ำง และครอบครองสิ่ งสำรพัดทั้งปวง
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10. ถำม พระเจ้ำทรงสถิตอยูท่ ี่ไหน?
ตอบ พระเจ้ำทรงสถิตอยู่ ทัว่ ทุกหนทุกแห่งในเวลำเดียวกัน
11. ถำม พระเจ้ำทรงเป็ นอยูอ่ ย่ำงไร?
ตอบ พระเจ้ำทรงเป็ นอยูใ่ นสำมพระภำค คือ 1. พระบิดำ 2. พระบุตร 3. พระวิญญำณบริ สุทธิ์
12. ถำม พระเจ้ำทรงมีพระลักษณะอย่ำงไร
ตอบ 1. พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์ – ไม่มีบำป
2. พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก
3. พระเจ้ำทรงสัตย์ซื่อ
13. ถำม พระเจ้ำทรงมีสภำพอย่ำงไรบ้ำง?
ตอบ พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ ซึ่ งเรำมองไม่เห็น
14. ถำม พระเจ้ำทรงมองเห็นมนุษย์ได้ไหม?
ตอบ พระเจ้ำทรงมองเห็นมนุษย์ได้ทุกเวลำ
15. ถำม พระเจ้ำทรงรู้อะไรบ้ำง?
ตอบ พระเจ้ำทรงรู ้จกั ทุกสิ่ ง – ที่เรำคิด – ที่เรำพูด – ที่เรำทำ
16. ถำม ใครเป็ นผูส้ ร้ำงโลกนี้?
ตอบ พระเจ้ำทรงเป็ นผูส้ ร้ำงโลกนี้ และสิ่ งทั้งปวงในจักรวำล
17. ถำม ใครเป็ นผูท้ รงสร้ำงมนุษย์คนแรก?
ตอบ พระเจ้ำเป็ นผูส้ ร้ำงมนุษย์คนแรก ตำมแบบพระฉำยำของพระองค์
18. ถำม พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์คนแรก ให้เป็ นคนอย่ำงไร?
ตอบ พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์คนแรก ให้เป็ นคนสัตย์ซื่อ
19. ถำม พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์เพื่ออะไร?
ตอบ เพื่อถวำยเกียรติยศแก่พระองค์
20. ถำม มนุษย์คนแรกทำผิดต่อพระเจ้ำอย่ำงไร?
ตอบ เขำไม่เชื่อฟังพระองค์
21. ถำม คนเรำเป็ นคนบำปตั้งแต่เมื่อไร?
ตอบ เรำทุกคนเป็ นคนบำป ตั้งแต่วนั กำเนิดของเรำ
22. ถำม ควำมผิดบำปคืออะไร?
ตอบ ควำมผิดบำปคือ ควำมชัว่ ทุกอย่ำงที่ขดั ขืนคำสั่งของพระเจ้ำ
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23. ถำม ควำมผิดบำปเข้ำมำในโลกได้อย่ำงไร?
ตอบ ควำมผิดบำปเข้ำมำในโลก เพรำะคนคนเดียว ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้ำ
24. ถำม ใครบ้ำงที่เป็ นคนบำป?
ตอบ ทุกคนเป็ นคนบำป
“... ทุกคนหลงผิดไปหมด” โรม 3:12
25. ถำม มนุษย์จะพ้นจำกควำมผิดบำปได้อย่ำงไร?
ตอบ มนุษย์พน้ จำกควำมผิดบำปได้ โดยสำรภำพควำมผิดของตน และเชื่อวำงใจในพระเยซู
พระบุตรของพระเจ้ำ
26. ถำม ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระเจ้ำจะทรงกระทำอะไร?
ตอบ ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระเจ้ำจะทรงยกโทษให้เรำ และจะทรงชำระเรำให้พน้
จำกควำมบำปทั้งสิ้ น
27. ถำม พระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด?
ตอบ พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่
28. ถำม ทำไมพระเยซูจึงได้เสด็จเข้ำมำในโลก?
ตอบ พระเยซูได้เข้ำมำในโลก เพื่อช่วยคนบำป ให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป
29. ถำม ก่อนที่พระเยซู เสด็จเข้ำมำในโลก พระองค์สถิตอยูท่ ี่ไหน?
ตอบ แต่ก่อนพระเยซูสถิตอยูก่ บั พระเจ้ำ และทรงเป็ นพระเจ้ำ
30. ถำม พระเยซูได้ทรงทำอะไร เมื่อประทับอยูใ่ นโลกนี้?
ตอบ เมื่อพระเยซูประทับอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ได้สั่งสอนประชำชน และได้ทรงรักษำคนป่ วย
เป็ นอันมำกให้หำย
31. ถำม พระเยซูได้ทรงทำอะไร เพื่อช่วยเรำให้รอดพ้นจำกควำมบำป?
ตอบ พระเยซู ได้ทรงแบกควำมบำป ของเรำในกำรทรงตำยบนไม้กำงเขนแทนเรำ
32. ถำม สิ่ งสำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่สำม หลังจำกพระเยซูทรงถูกฝังไว้ คืออะไร?
ตอบ ในวันที่สำม พระเยซูทรงเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย
33. ถำม พระเยซูได้ทรงประทับอยูใ่ นโลก กี่วนั หลังจำกที่พระองค์ ทรงเป็ นขึ้นมำจำกตำยแล้ว?
ตอบ หลังจำกพระองค์ ทรงเป็ นขึ้นมำแล้ว พระเยซูทรงประทับอยูใ่ นโลกถึง 40 วัน
34. ถำม เดี๋ยวนี้ พระเยซูสถิตอยูไ่ หน?
ตอบ เดี๋ยวนี้ พระเยซูทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์กำลังเตรี ยมที่ไว้ สำหรับคนที่เชื่อวำงใจพระองค์
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35. ถำม พระเยซูได้ทรงสัญญำอะไร ก่อนพระองค์เสด็จกลับสู่ สวรรค์?
ตอบ พระเยซูทรงสัญญำไว้วำ่ พระองค์จะเสด็จกลับมำอีก พำคนที่เชื่อวำงใจพระองค์ ไป
สวรรค์กบั พระองค์ดว้ ย
36. ถำม ใครจะไปสวรรค์กบั พระเยซูได้?
ตอบ คนที่ไปสวรรค์ได้ คือคนที่เชื่อไว้วำงใจในพระองค์
37. ถำม เมื่อเรำเชื่อพระเยซูแล้ว เรำควรทำอะไรอีก?
ตอบ เรำควรประพฤติ ตำมแบบของพระองค์ และเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ แก่คนอื่น
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ข้ อพระคัมภีร์สำหรับท่ องจำ
1 ยอห์ น 4: 7 “ขอให้เรำรักซึ่ งกันและกัน เพรำะว่ำควำมรักมำจำกพระเจ้ำ...
1 ยอห์ น 4: 8 “ผูท้ ี่ไม่รัก ก็ไม่รู้จกั พระเจ้ำ เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก”
ยอห์ น 14: 15 พระเยซูตรัสว่ำ “ถ้ำท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็จะประพฤติตำมบัญญัติของเรำ”
1 โครินธ์ 13: 13 “ดังนั้นยังตั้งอยูส่ ำมสิ่ ง คือ ควำมเชื่อ ควำมหวังใจ และควำมรัก แต่ควำมรัก
ใหญ่ที่สุด...
มัทธิว 22: 37, 39 “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้ำด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำ... จงรักเพื่อนบ้ำน
เหมือนรักตนเอง”
1 ยอห์ น 4: 19 “เรำทั้งหลำยรัก ก็เพรำะพระองค์ทรงรักเรำก่อน”
เอเฟซัส 2: 8 “ซึ่ งเรำทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเชื่ อ และมิใช่โดยตัวเรำ
ทั้งหลำยกระทำเอง แต่พระเจ้ำทรงประทำนให้”
กิจกำร 3: 19 “ท่ำนทั้งหลำยจงหันกลับ และตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้ำจะทรงลบล้ำงควำมผิดบำป
ของท่ำนเสี ย”
1 เปโตร 1: 18, 19 “พระองค์ได้ทรงไถ่ ท่ำนทั้งหลำย ... มิใช่ไถ่ดว้ ย...เงินและทอง แต่ทรงไถ่
ด้วย พระโลหิ ตประเสริ ฐ ของพระคริ สต์...”
ยอห์ น 11: 25 (พระเยซูตรัสว่ำ) “ผูท้ ี่... วำงใจในเรำนั้น แม้วำ่ เขำตำยแล้ว ก็ยงั จะมีชีวติ อีก”
กิจกำร 16: 31 “จงเชื่อวำงใจในพระเจ้ำ และท่ำนจะรอดได้...”
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