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ค าน า 
หนงัสือ “เฉลยปัญหาในพระคริสตธรรมคมัภีร์” เล่มน้ีเป็นผลจากค าปรารภของบรรดา

ครูผูส้อนในโรงเรียนพระคริสธรรมโรงเรียนรววีารศึกษา และผูน้ าของคริสตจกัรต่าง ๆ อยูเ่นือง ๆ วา่ 
ใคร่ท่ีจะมีหนงัสือคู่มือในการตั้งค  าถามทดสอบความรอบรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง 
ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวเ้ป็นแนวทางบา้ง เพราะการตั้งค  าถามเองนั้น บางคร้ังก็ประสบความ
ยุง่ยากสับสน และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดว้ยเหตุดงักล่าว เราจึงไดร้วบรวม และคดัเลือกปัญหาต่าง ๆ ท่ีไดเ้คยตีพิมพเ์ป็นการทดสอบ
ความสามารถของท่านผูอ่้านไว ้ ในวารสาร พระคริสตธรรมประทีป และรวบรวมปัญหาท่ีน่ารู้จาก
หนงัสืออ่ืน ๆ เพื่อใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของทุกท่านโดยจดัไวใ้นหนงัสือชุดพิเศษ
ช่ือวา่ “ประกายทิพย-์ประกายธรรม” ทั้งน้ีโดยไดรั้บความร่วมมือจาก สักนกัพิมพ ์“ทินเดล”  
หวงัวา่หนงัสือเล่มน้ี คงอ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่้าน และผูใ้ชบ้า้ง ตามสมควร 
 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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1. โมเสสและอาโรน 

1. พี่สาวของโมเสสและอาโรนช่ืออะไร? 
2. อาโรนมีความสามารถพิเศษในทางใด? 
3. โมเสสมีนิสัยใจคอพิเศษอยา่งไร? (พระธรรม กนัดารวถีิ) 
4. พระเจา้ทรงบอกอาโรนใหไ้ปพบโมเสสท่ีใด? 
5. พระเจา้ทรงตั้งใครใหเ้ป็นผูแ้ทนพระองค ์และทรงตั้งใครเป็นผูพ้ยากรณ์? 
6. โมเสสกบัอาโรน คนไหนมีอายมุากกวา่ และมากกวา่กนัก่ีปี? 
7. มีอะไรเกิดข้ึน เม่ืออาโรนเหยียดมือออกเหนือน ้าในประเทศอียปิต?์ 
8. อะไรเป็นสาเหตุแรก ท่ีท าให้พวกอิสราเอลพร ่ าบ่นต่อวา่โมเสสและอาโรน? 
9. เม่ือคราวโมเสสข้ึนไปบนภูเขาซีนาย เพื่อรับพระบญัญติันั้นอาโรนข้ึนไปดว้ยหรือไม่? 
10. อาโรนและโมเสสส้ินชีวติท่ีภูเขาอะไร? 

2. อคัรสาวก 

1. สาวกท่ีถูกฆ่าตายเป็นคนแรกคือใคร? 
2. เปาโล เดิมช่ืออะไร? 
3. ผูท่ี้หนีออกจากเมืองโดยการนัง่ในกระบุงใหญ่และถูกหยอ่นลงจาก าแพงเมืองคือใคร และเมือง

นั้นช่ืออะไร? 
4. ใครเทศนาในรถ? 
5. ใครฟังเทศนาจนง่วงนอน และตกลงมาทางหนา้ต่าง และผูท่ี้เทศนาในคร้ังนั้นคือใคร? 
6. ในวนัเพนเทคศเตมีคนกลบัใจใหม่ ก่ีคน? 
7. ใครเทศนาติดต่อกนัตลอดคืน และเทศน์ท่ีไหน? 
8. อาจารยท่ี์เคยสอนเปาโลช่ืออะไร? 
9. อคัรสาวกคนใดท่ีเช่าบา้น เพื่อเป็นสถานท่ีประกาศ? เขาใชเ้วลาประกาศในบา้นนั้นนานเท่าไร? 
10. อคัรสาวกคนใดท่ีเรียกคนตายคนหน่ึงใหเ้ป็นข้ึน คนท่ีเป็นข้ึนจากความตายนั้นช่ืออะไร? 
11. ในพระธรรมกิจการมีคนง่อย (หรือเทา้ลีบ) ก่ีคนท่ีไดรั้บการรักษาใหห้าย? 
12. อคัรสาวกคนใดบา้ง ท่ีชาวเมืองเขา้ใจผิด คิดวา่เป็นเทพเจา้จ าแลงกายมาหามนุษย?์ 
13. ค าวา่ “คริสเตียน” ใชเ้รียกสาวกของพระเยซูคร้ังแรกท่ีเมืองไหน? 
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14. เปาโลฝากเส้ือลุมไวก้บัใคร 
15. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงหา้มเปาโลไม่ใหไ้ปยงัเมืองอะไร? 
16. เปาโลเผชิญภยัเรือแตกก่ีคร้ัง? 
17. ใครถูกถามวา่ “เจา้พดูภาษาเฮเลน (กรีก) เป็นหรือ”? และใครเป็นถาม? 
18. ค าพดูของใครท่ีท าให้ผูท่ี้ไดฟั้ง “รู้สึกบาดใจและขบเข้ียวเค้ียวฟัน”? 
19. ใครช่วยรักษาชีวติของลุงของเขาไว ้โดยเปิดเผยแผนการลอบฆ่าใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้? 
20. อคัรสาวกคนใดท่ีถูกกษตัริยอ์งคห์น่ึง ฆ่าตาย? 

3. ทูตสวรรค์ 

1. พระเจา้ทรงใชทู้ตสวรรคม์าปิดปากสัตวช์นิดหน่ึง สัตวน์ั้นคืออะไร? 
2. ใบหนา้ของใครท่ีดูประดุจใบหนา้ของทูตสวรรค?์ 
3. ทูตสวรรคป์รากฏแก่ใครท่ีพุ่มไม?้ 
4. ทูตสวรรคช่์วยน าใครออกจากคุก? 
5. ทูตสวรรคพ์บสตรีคนหน่ึงใกลบ้่อน ้า สตรีคนนั้นช่ืออะไร? 
6. ทูตสวรรคน์ าข่าวอะไรไปบอกแก่พวกเล้ียงแกะ? 
7. ผูป้ล ้าสู้กบัทูตสวรรคคื์อใคร? 
8. ใครเห็นทูตสวรรคข้ึ์น ๆ ลง ๆ บนบนัไดอนัหน่ึง? 
9. ทูตสวรรคไ์ดน้ าครอบครัวของใครออกจาเมืองท่ีก าลงัจะถูกท าลาย? 
10. ทูตสวรรคไ์ดเ้ตรียมอาหารใหแ้ก่ศาสดาพยากรณ์ผูห้น่ึง ท่านผูน้ั้นคือใคร? 
11. ใครบา้งท่ีทูตสวรรคไ์ดต้ั้งช่ือให ้ในขณะท่ียงัอยูใ่นครรภข์องมารดา? 
12. ใครเห็นทูตสวรรคถื์อหนงัสือเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึงท่ีเปิดอยู?่ 
13. ทูตสวรรคไ์ดป้รากฏแก่ใครบนเรือ? 
14. ชายคนหน่ึงกบัภรรยาของเขา ไดจ้ดัท าอาหารเล้ียงทูตสวรรคอ์งคห์น่ึง แต่ทูตสวรรคป์ฏิเสธ 

สามีภรรยานั้นคือใคร? 
15. กษตัริยอ์งคใ์ดท่ีเห็นทูตสวรรค ์ถือกระบ่ีท่ีชกัออกเหนือกรุงเยรูซาเล็ม? 
16. ทูตสวรรคท่ี์ปรากฏตวัแก่ซะคาเรีย มีนามวา่อระไ? 
17. สัตวอ์ะไรท่ีเห็นทูตสวรรคอ์งคห์น่ึง? 
18. ใครเห็นทูตสวรรคน์ัง่อยูใ่ตต้น้สน? 
19. ใครท่ีไดรั้บการตอ้นรับเหมือนเป็นเทวดาทูตของพระเจา้? 
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20. ทูตสวรรคไ์ดพ้ดูกบัทหารโรมนัคนใด? 

4. โยชูวา และคาเลบ 

1. เราอ่านพบช่ือของโยชูวาคร้ังแรก ในพระคมัภีร์เล่มใด? บทใด? 
2. ใครพดูกบัโมเสสวา่ “มีเสียงเหมือนเกิดสงครามท่ีค่าย”? 
3. ใครมีอายถึุง 85 ปี แลว้ แต่ยงัคงแขง็แรงเหมือนคนหนุ่ม? 
4. ในจ านวนคนท่ีออกจากประเทศอียปิต ์มีก่ีคนท่ีไดเ้ขา้ไปในแผน่ดินคานาอนั? 
5. พระเจา้ตรัสกบัโมเสสถึงสองคร้ัง ใหห้นุนใจผูใ้ด? 
6. เม่ือโมเสสวางมือบนโยชูวาแลว้ มีอะไรเกิดข้ึนแก่โยชูวา? 
7. โยชูวาใชค้นก่ีคน ไปสอดแนมในเมืองเยริโค? 
8. คาเลบไดรั้บท่ีดินเขตใด เป็นส่วนแบ่งของเขา? 
9. คาเลบยกบ่อน ้าใหแ้ก่ใคร? 
10. ก่อนโยชูวาจะส้ินชีพ เขาสามารถเมืองต่าง ๆ ในแผน่ดินคานาอนั ไดทุ้กเมืองหรือไม่? 

5. เดก็ 

1. พวกพี่ชายของโยเซฟขายโยเซฟไปเป็นทาสดว้ยราคาเท่าไร? 
2. ใครเรียนรู้พระคมัภีร์ตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก? 
3. พระเจา้ตรัสเรียกเด็กคนไหน ถึง 4 คร้ัง? 
4. เด็กคนใดจามถึง 7 คร้ัง? 
5. โยเซฟมีพี่นอ้งทั้งหมดก่ีคน? 
6. มารดาของใครไดรั้บค่าจา้งจากการเล้ียงดูบุตรของนางเอง? 
7. บุตรสาวของใคร ท่ีพระเยซูคริสตท์รงช่วยใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย? 
8. เม่ือพระเยซูไดรั้การตั้งช่ือวา่ “เยซู” นั้น พระองคท์รงมีพระชนมายเุท่าไร? 
9. เด็กคนใดท่ีเกิดเม่ือบิดาของเขาอาย ุ100 ปีแลว้? 
10. เด็กคนใดท่ีไดเ้จริญวยัข้ึนพร้อมดว้ย “วญิญาณจิต...มีก าลงัทวข้ึีน”? 
11. กษตัริยอ์งคใ์ดตรัสกบัพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้ยงัเป็นแต่เด็ก”? 
12. เด็กหนุ่มคนไหนท่ีรู้สึกวา่ เส้ือเกราะซ่ึงกษตัริยใ์ห้เขาสวมนั้นหนกัเกินไป?  
13. ขนมปังหา้กอ้นและปลาสองตวัของเด็กหนุ่มคนหน่ึง เล้ียงคนไดม้ากนอ้ยเท่าไร? 
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14. ใครใชเ้ร่ืงอของเด็กท่ี “นัง่กลางตลาดร้องโตก้นั” เป็นตวัอยา่งในการสอน? 
15. เด็กคนใดบา้งท่ีถูกพาไปประเทศอียปิต ์เพื่อหลบภยนัตรายจากการปองร้ายของศตัรู? 
16. เด็กคนใดท่ีพี่เล้ียงอุม้แลว้พลดัตก จนกลายเป็นคนง่อย? 
17. พระธรรมสุภาษิตสอนวา่ เด็กท่ีถูกละเลยนั้นจะเป็นอยา่งไร? 
18. ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีพดูวา่ “ขา้พเจา้พดูไม่ได ้เพราะขา้พเจา้เป็นเด็กอยู”่? 
19. พระธรรมเล่มใดท่ีพยากรณ์วา่ “ถนนทั้งหลายในเมืองจะเตม็ไปดว้ยเดก็ชายและเด็กหญิงเล่น

อยู”่ (ในหมวดหนงัสือพยากรณ์)? 
20. “ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียกท่านวา่ เป็นศาสดาพยากรณ์ของผูสู้งสุด” ทารกน้ีคือใคร? 

6. นางมาเรียและโยเซฟ 

1. เม่ือมีผูน้ าข่าวเก่ียวกบัการบงัเกิดของพระเยซูคริสต ์มาบอกมาเรียนั้น ขณะนั้นมาเรียอยูท่ี่ไหน? 
2. ทูตสวรรคท่ี์น าข่าวมาบอกมาเรียช่ืออะไร? 
3. มาเรียตอบทูตสวรรคน์ั้นวา่อยา่งไร? 
4. ทูตสวรรคอ์งคเ์ดียวกนัไดป้รากฏแก่ใครอีกคนหน่ึง? 
5. มาเรียมีความสัมพนัธ์กบันางเอลีซาเบธ็ มารดาของยอห์นบพัติศโต อยา่งไร? 
6. เม่ือทูตสวรรคป์รากฏแกมาเรียแลว้ มาเรียไปเยีย่มใครทนัที? 
7. มาเรียและโยเซฟตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เมืองอะไร? 
8. พวกคนเล้ียงแกะพบพระกุมารเยซู มาเรีย และโยเซฟ ท่ีเมืองอะไร? 
9. ทูตสวรรคป์รากฏแก่โยเซฟก่ีคร้ัง? 
10. เม่ือกลบัจากประเทศอียปิตแ์ลว้ มาเรียและครอบครัวไปอาศยัอยูท่ี่เมืองอะไร? 
11. ใครบา้งท่ีไดย้นิค าสั่งหา้มจากพระเจา้ในฝัน? 
12. การท่ีโยเซฟพากุมารกบันางมาเรีย หนีไปยงัประเทศอียปิตน์ั้นไดท้  าใหค้  าพยากรณ์ใดส าฤทธ์ิ

ผล? 
13. การท่ีโยเซฟพาครอบครัวไปอาศยัอยูท่ี่เมืองนาซาเร็ธนั้น ท าใหค้  าพยากรณ์ใดส าฤทธ์ิผล? 
14. เม่ือนางมาเรียน าพระกุมารเยซูไปท าพิธีถวายแด่พระเจา้ ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาไดพ้บใครสอง

คนในโบสถ?์ 
15. เม่ือพระเยซูทรงมีพระชนมายไุด ้12 ปี มาเรียและโยเซฟไดพ้าพระเยซูไปท่ีไหน? 
16. เม่ือนางมาเรียพบพระเยซูในพระวหิาร นางไดก้ล่าวแก่พระเยซูวา่อยา่งไร? 
17. พระเยซูทรงมีนอ้งช่ืออะไรบา้ง? 
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18. พระเยซูตรัสแก่ใครวา่ “จงดูบุตรของท่านเถิด”? 
19. ค าพดูสุดทา้ยของนางมาเรียท่ีเราอ่านพบในพระกิตติคุณคืออะไร? 
20. คร้ังสุดทา้ยท่ีเราอ่านพบเก่ียวกบันางมาเรียมารดาของพระเยซูนางมาเรียก าลงัท าอะไร? 

7.สตรีในพระคมัภร์ี 

1. ใครถวายบุตรของตนใหเ้ป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้? 
2. ใครช่วยเหลือบุตรใหท้ าการหลอกลวงสามี? 
3. ใครกลายเป็นเสาเกลือ? 
4. แม่ยายของใครไดรั้บการรักษาใหห้ายจากการเป็นไข?้ ใครเป็นผูรั้กษา? 
5. ใครขอร้องพระเยซูคริสตแ์ต่งตั้งบุตรของตน ใหไ้ดรั้บต าแหน่งส าคญั? 
6. ใครเขา้ใจผิด คิดวา่พระเยซูเป็นคนเฝ้าสวน? 
7. ใครท าเส้ือใหบุ้ตรของตนทุกปี? 
8. ใครวางบุตรของตนไวใ้ตพุ้ม่ไม ้แลว้จากไป เพระาไม่อยากเห็นความตายของบุตร? 
9. มารดาของมาระโก (ผูเ้ขียนพระธรรมมาระโก) ช่ืออะไร? 
10. สตรีคนแรกในยโุรป ท่ีตอ้นรับพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อด ช่ืออะไร? 
11. ใครจดัห้องเล็ก ๆ หอ้งหน่ึงบนก าแพงเมือง ให้เป็นท่ีพกัของผูพ้ยากรณ์? 
12. พี่สาวของอาโรนท่ีเป็นนกัดนตรี ช่ืออะไร? 
13. พระราชินีองคใ์ด ท่ีไดช่้วยชนชาติของพระนาง ให้รอดพน้จากความตาย? 
14. ใครไดช่ื้อวา่ เป็น “มารดาแห่งชาวอิสราเอล”? 
15. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิม ผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็น “หญิงท่ีน่าสรรเสริญท่ีสุด” คือ

ใคร? (ดูพระธรรมวินิจฉยั) 
16. ในพระคริสตธรรมใหม่ผูท่ี้ “ไดรั้บพรท่ามกลางสตรีทั้งปวง” คือใคร? 
17. เปาโลมีพี่สาวหรือนอ้งสาวบา้งไหม? 
18. ค าพดูสุดทา้ยของมารดาของพระเยซู ท่ีบนัทึกอยูใ่นพระคริสตธรรมใหม่ คืออะไร? 
19. ใครเป็นยา่ทวดของกษตัริยด์าวดิ? 
20. ใครลกัเดก็คนหน่ึงไปซ่อนไว ้เป็นเวลา 6 ปี? 
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8. ศาสดาพยากรณ์ปุโรหิต และกษตัริย์ 

1. ชายท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ และไดก้ษตัริย ์คือใคร? 
2. ใครเป็นมหาปุโรหิตคนแรก ท่ีเราพบในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์? 
3. ใครเป็นมหาปุโรหิตคนสุดทา้ย? 
4. มหาปุโรหิตคนใดท่ีพิพากษาพระเยซู? 
5. พระราชินีองคใ์ด ท่ีเสด็จมาเยี่ยมเยยีนกษตัริยซ์าโลมอน? 
6. กษตัริยอ์งคไ์หนท่ีแต่งสุภาษิต 3000 ขอ้ และบทเพลงสรรเสริญ 1,005 บท? 
7. ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีถูกรับข้ึนไปยงัสวรรคด์ว้ยลมเวยีนหอบ? 
8. ใครท่ีถูกเยาะเยย้วา่ เป็นกษตัริยช์าติยดูา? 
9. ปุโรหิตคนใดท่ีถูกสาปใหเ้ป็นใบ ้? เพราะเหตุไร? 
10. กษตัริยท่ี์ชิงกรรมสิทธ์ิในสวนของนาโบธ ช่ืออะไร? 
11. กษตัริยอ์งคไ์หนท่ีถูกสาปใหเ้ป็นโรคเร้ือน? 
12. ผูท่ี้พระเจา้ทรงแต่ตั้งใหเ้ป็นศาสดาพยากรณ์ ตั้งแต่ยงัเยาวคื์อใคร? 
13. กษตัริยอ์งคใ์ดท่ีมีกองทพัเรือ? 
14. เส้ือผา้ของใครถูกศาสดาพยากรณ์ฉีกออกเป็น 12 ข้ึน และต่อมาเขาก็ไดก้ลายเป็นกษตัริย?์ 
15. มหาปุโรหิตคนไหน ท่ีเก็บรักษาดาบของฆาละยธั และต่อมาไดม้อบดาบนั้นใหด้าวิด? 

9. คายนิ และเฮเบล 

1. เด็กทารกคนแรกในพระคมัภีร์ช่ืออะไร? 
2. เม่ือคายนิคลอดออกมา เอวาไดพ้ดูอะไร? 
3. เม่ือคายนิเจริญวยัข้ึน เขาไดย้ึดอาชีพอะไร? 
4. คายนิไดถ้วายอะไรเป็นเคร่ืองบูชาแก่พระเจา้? 
5. พระเจา้ตรัสถามคายนิวา่อยา่งไร? 
6. บุตรชายคนท่ีสองของอาดมัและเอวาช่ืออะไร? 
7. เฮเบลมีอาชีพอะไร? 
8. เฮเบลไดถ้วายเคร่ืองบูชาอะไรแก่พระเจา้? 
9. เกิดอะไรข้ึนระหวา่งคายนิกบัเฮเบล? 
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10. ตามพระคริสตธรรมใหม่ เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้ทรงพอพระทยัเคร่ืองบูชาของเฮเบล ส่วน
ของคายนิพระองคไ์ม่ทรงพอพระทยั? 

11. อคัรสาวกยอห์นเปรียบคายนิเหมือนวา่เป็นอะไร? 
12. หลงัจากท่ีคายนิไดฆ่้าเฮเบลแลว้ พระเจา้ทรงลงโทษเขาอยา่งไร? 
13. คายนิไดร้้องทุกขต่์อพระเจา้วา่อยา่งไร? 
14. พระเจา้ทรงตอบคายนิวา่อยา่งไร? 
15. จากค ากล่าวของเอวาท่ีวา่ “พระเจา้ทรงโปรดใหมี้บุตรอีกคนหน่ึงแทนเฮเบลท่ีคายนิไดฆ่้าเสีย

นั้น” บุตรอีกคนหน่ึงในค าถามน้ีคือใคร? 

10. แม่น า้และล าธาร 

1. แม่น ้าอะไรท่ีไดช่ื้อวา่ เป็น “แม่น ้าโบราณ”? 
2. ชนชาติอิสราเอล ขา้มแม่น ้าอะไร เพื่อเขสู่้ดินแดนแห่งพระสัญญา? 
3. ในพระธรรมสดุดี บทท่ี 1 กษตัริยด์าวิดไดท้รงเปรียบคนชอบธรรม วา่เป็นประดุจอะไร? 
4. ศาสดาพยากรณ์คนใดเห็นนิมิต มีน ้าเอ่อข้ึน กลายเป็นแม่ส ้ าลึกจนไม่สามารถลุยขา้มไปได?้ 
5. อคัรสาวกคนใด ท่ีกล่าวถึงแม่น ้าในเมือง ๆ หน่ึง ท่ีมีคน้ไมแ้ห่งชีวติอยูท่ ั้งสองฝากแม่น ้า? 
6. แม่น ้าอะไรท่ีท่วมตล่ิงตลอดฤดูเก่ียวขา้ว? 
7. ศาสดาพยากรณ์คนใด ไดเ้อาเส้ือคลุมของตน ฟาดลงไปในแม่น ้าและน ้าก็ไดแ้ยกออก? 
8. พระเจา้ไดท้  าการอศัจรรยโ์ดยเล้ียงดูศาสดาพยากรณ์ผูห้น่ึง ขณะท่ีเขาก าลงัหลบซ่อนอยู ่ศาสดา

พยากรณ์ผูน้ี้คือใคร? และซ่อนตวัอยูท่ี่ไหน? 
9. ศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงไดเ้อาเขม็ขดัของตน ซ่อนไวท่ี้ริมแม่น ้าแห่งหน่ึง ตามค าสั่งของพระเจา้ 

แม่น ้านั้นช่ือวา่อะไร? 
10. ศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงไดเ้ห็นนิมิตของพระเจา้ท่ีริมฝ่ังแม่น ้าแห่งหน่ึงในซีเรีย แม่น ้านั้นมีช่ือ

วา่อะไร? 

11. ภูเขา 

1. การแข่งขนักนัระหวา่งศาสดาพยากรณ์เอลียา กบัผูท้  านายของพระบาละ เพื่อพิสูจน์วา่ พระเจา้
องคเ์ท่ียงแทคื้อผูใ้ด ไดจ้ดัข้ึนบนภูเขาอะไร? 
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2. กษตัริยอ์งคห์น่ึงพร้อมดว้ยโอรสสามองคถู์กฆ่าตายในระหวา่งการสู้รบ การสู้รบคร้ังนั้นเกิดข้ึน
บนภูเขาอะไร? 

3. พระเจา้สั่งใหอ้บัราฮมัน าอิศอคัไปถวายเป็นเคร่ืองบูชาท่ีไหน? 
4. โมเสสไดรั้บพระบญัญติัสิบประการบนภูเขาอะไร? 
5. บาราคไดย้กพลหน่ึงหม่ืนคนลงจากภูเขาอะไร เพื่อไปท าการโจมตีกองทพัของซีซะรา? 
6. ศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงสั่งใหค้นรับใชข้องท่านไปดูเมฆฝนบนภูเขาอะไร? 
7. เนินเขาท่ีงดงามและเป็นท่ีช่ืนตาช่ืนใจขงอคนทั้งโลก คือเนินเขาอะไร? 
8. ผูน้ าคนหน่ึงไดข้ึ้นไปคอยพระเจา้เป็นเวลาส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน บนภูเขาอะไร? 
9. ชนชาติอิสราเอลไดฝั้งศพของโยชูวาท่ีภูเขาอะไร? 
10. คนท่ีทูตสวรรคน์ า (โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ) ข้ึนไปบนภูเขาท่ีสูงใหญ่ และไดเ้ห็นกรุง

เยรูซาเล็มอนับริสุทธ์ิ ลอยลงมาจากสวรรค ์คือใคร? 

12. พชืผล  

1. ท าไมพระเจา้จึงไม่ทรงอนุญาตใหช้นชาติอิสราเองเก็บผลองุ่นจนหมดสวน? 
2. ใครฝันเห็นเถาองุ่นก าลงัออกช่อท่ีผลสุกอยูต่รงหนา้? 
3. พวงองุ่นจากท่ีใด ตอ้งใชไ้มค้านหามถึงสองคน? 
4. อคัรสาวกคนหน่ึงถามวา่ ตน้มะเด่ือจะออกผลเป็นอะไร? 
5. ใครมองหาผลท่ีตน้มะเด่ือ แต่ไม่พบผลเลย? 
6. ใครน าเอาพืชผลจากไร่นา มาถวายเป็นเคร่ืองบูชา แก่พระเจา้แต่ พระองคไ์ม่พอพระทยัเคร่ือง

ถวายนั้น? 
7. พระเจา้ตรัสหา้มมิใหช้นชาติอิสราเอล เก็บผลองุ่นท่ีตน้ในปีไหน? 
8. กษตัริยอ์งคใ์ดไดรั้บค าแนะน า ใหใ้ชม้ะเด่ือเทศปิดท่ีฝี เพื่อบ าบดัฝีใหห้าย? 
9. ผูพ้ยากรณ์คนไหนท่ีบอกวา่ เขามีอาชีพในการเล้ียงฝงูสัตวแ์ละเก็บมะเด่ือป่า? 
10. ในรัชสมยัของกษตัริยอ์งคใ์ด ท่ีชนชาติอิสราเอลทุกคนไดอ้าศยัอยูใ่ตเ้ถาองุ่น และใตต้น้มะเด่ือ

เทศของตน? 
11. ศาสดาพยากรณ์คนไหนท่ีเห็นผลไมฤ้ดูร้อนกระจาดหน่ึงในนิมิต? 
12. ผลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดแ้ก่อะไรบา้ง? 
13. ในพระธรรมปฐมกาลมีคนหน่ึงเป็นดุจก่ิงท่ีเกิดผลดก อยูริ่มบ่อน ้า คนนั้นคือใคร? 
14. ใครไดอ้ธิษฐานดว้ยความเช่ือ ซ่ึงเป็นเหตุใหแ้ผน่ดิน “ผลิตพืชผลต่าง ๆ”? 
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15. มีอะไรเกิดข้ึนแก่ลูกหลานของชนชาติอิสราเอล เม่ือบรรพบุรุษกินผลองุ่นเปร้ียว? 
16. ในคราวท่ีโมเสสส่งผูส้อนแนม 12 คนเขา้ไปในแผน่ดินคานาอนัไดน้ าผลไมอ้ะไรกลบัมา? 
17. ใครใหเ้ชลยชาวอียปิต ์กินขนมมะเขือเทศ และผลองุ่นแหง้สองพวง? (ดูพระธรรม ซามาอูล) 
18. พระธรรมเล่มใดท่ีกล่าววา่ตน้ไมห้ลายตน้พดูกบัตน้มะเด่ือเทศ? 
19. ศาสดาพยากรณ์คนไหนท่ีกล่าววา่ “เถาองุ่นก็เห่ียวแหง้ และตน้มะเด่ือก็ทรุดโทรมไป”? 
20. ศาสดาพยากรณ์คนไหนเห็นกระจาดสองใบใส่ผลมะเด่ือเทศ ตั้งอยูห่นา้วหิารพระเยโฮวาห์? 

13. นก สัตว์ และแมลงในคริสตธรรมคมัภีร์ 

1. ใครท าหนูทองค า 5 ตวั เป็นเคร่ืองสมาโทษ? (ดูพระธรรมซามูเอล) 
2. พระธรรมเล่มใดท่ีกล่าวถึง สัตวท่ี์มีปีกซ่ึงมีส่ีเทา้? (ดูพระคมัภีร์เดิม) 
3. เม่ือชนชาติอิสราเอลไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระจากการเป็นเชลยศึกของกรุงบาบิโลน 

พวกเขาไดน้ ามา้มาก่ีตวั (ดูเนหะมีย)์ 
4. ใครมีหนา้เห้ียมเหมือนสิงห์โต ? (ดูพระธรรม พงศาวดาร) 
5. ใครไดรั้บการสอนใหฉ้ลาดเหมือนงู และสุภาพเหมือนนกพิราบ? 
6. ใครมีบุตรชายสามสิบคน ท่ีเคยข่ีลูกลาสามสิบตวั? (ดูวนิิจฉยั)  
7. ในสมยัของใคร ท่ีอูฐสวมสร้อยคอ? (ดูวนิิจฉัย) 
8. นกชนิดใดท่ีกางปีกออกรับชูลูกไว ้แลว้พาบินหนีไป? (ดูพระบญัญติั) 
9. ใครจุดไฟท่ีหางสนขัจ้ิงจอก 300 ตวั? 
10. กษตัริยอ์งคใ์ด มีชะนี และนกยงู? 
11. อาโรนสั่งใหป้ล่อยสัตวช์นิดใดเขา้ไปในป่า? 
12. สัตวท่ี์ใชเ้ปรียบถึงความบริสุทธ์ิของพระเยซู คืออะไร? 
13. อบัราฮมัถวายสัตวช์นิดใดเป็นเคร่ืองบูชาแทนอิศอคั? 
14. พญามารเปรียบเสมือนสัตวช์นิดใด? 
15. เหตุการณ์คร้ังใด ท่ีพระเจา้ทรงท าให ้ประชาชนไม่ไดย้นิเสียงสนขัหอน? (ดูอพยพ) 
16. ภูเขาอะไรท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก หากสัตวใ์ดล่วงล ้าเขา้ไปยงัภูเขานั้นจะตอ้งถึงแก่ความตาย? 
17. นกชนิดใดท่ีคาบใบมะกอกเทศเขียวก่ิงหน่ึง? 
18. ใครพดูวา่ “ระวงัพวกสุนขั”? 
19. พระคมัภีร์บอกใหค้นเกียจคร้าน ดูแมลงชนิดใดเป็นตวัอยา่ง? 
20. สัตวช์นิดใดท่ีเดินไปกระทบก าแพง เป็นเหตุใหข้าของศาสดาพยากรณ์ซ่ึงก าลงัข่ี ตอ้งฟกช ้า? 
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14. ม้าและสุนัข 

1. ในสมยัของใคร ท่ีมีคนเอาฝงูมา้ไปแลกกบัอาหาร? 
2. ใครพดูกบัดาวดิวา่ “เราเป็นสุนขัหรือ”? 
3. ใครพดูกบัใครวา่ “แต่สุนขันั้นยอ่มกินเดนท่ีตกจากโตะ๊นายของมนั”? 
4. ในเหตุการณ์คร้ังใด ท่ีผูน้  าของอิสราเอล กล่าววา่ “พวกสุนขัจะไม่หอน (หรือขู่หรือเห่า) ใส่

พวกอิสราเอล”? 
5. ใครเตือนวา่ “จงระวงัพวกสุนขั”? 
6. กษตัริยอ์งคใ์ดซ้ือมา้จากประเทศอียปิต?์ 
7. เม่ืองูพิษกดัซ่นเทา้มา้ อะไรจะเกิดข้ึนแก่ผูค้นท่ีข่ีมา้นั้น? (ดูปฐมกาล) 
8. ใครบอกแก่ชาวอิสราเอลวา่ จะใหม้า้ 2000 ตวัแก่พวกเขาหากพวกเขาสามารถหาทหารมา้ได ้

2000 คน? 
9. ใครกล่าววา่ “ขา้พเจา้เป็นเหมือนซากสุนขั”? (ดูซามูเอล) 
10. พระธรรมสุภาษิตกล่าววา่ คนชนิดใดเปรียบเสมือนคนท่ีจบัหูสุนขัดึงไว?้ 

15. ความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดมิ 

1. ใครกลบักลายเป็นเสาเกลือ? เพราะเหตุใด? 
2. ใครเห็นพุม่ไมท่ี้มีไฟลุกโซนอยู ่แต่มิไดไ้หมต้น้ไมน้ั้น? 
3. ไมเ้ทา้ของใครออกดอกบาน? (ดูกนัดารวถีิ) 
4. พระเจา้ทรงท าใหน้ ้าขม กลบักลายเป็นน ้าจืดท่ีต าบลอะไร? (ดูอพยพ) 
5. ชาวอิสราเอลเดินไปตามช่องดินแหง้ ท่ามกลางทอ้งทะเล หรือแม่น ้าก่ีคร้ัง? 
6. พระเจา้ทรงใหม้านาตากลงจากทอ้งฟ้า เพื่อเป็นอาหารของชาวอิสราเอล ตลอดเวลา 40 ปี ใช่

หรือไม่? 
7. โมเสสไดใ้ชไ้มเ้ทา้ตีหิน เพื่อใหน้ ้าไหลออกมา ก่ีคร้ัง? 
8. ใครท ารูปงูดว้ยทองเหลือง แลว้ยกข้ึนไวบ้นปลายไม?้ ท าไม? 
9. ก าแพงเมืองอะไรพงัลงทั้งส่ีดา้น เม่ือเสียงแตรดงัข้ึน? 
10. บานประตูของเมืองอะไร ถูกชายคนหน่ึงแบกไปทิ้งไวบ้นภูเขานอกเมือง? 
11. หญิงม่ายคนหน่ึงและบุตรของนาง ท่ีเมืองซาเร็บตา ไดรั้บอาหารตลอดเวลา ท่ีเกิดการกนัดาร

อาหารอยา่งไร? 
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12. ใครไดรั้บการช่วยใหร้อดจากสิงห์โต? 
13. ศาสดาพยากรณ์คนใดไดรั้บอาหารจากนกท่ีคาบมาให?้ 
14. ใครถูกจบัโยนลงไปในเตาไฟท่ีร้อนจดั แต่ไม่ไดรั้บอนัตรายเลย? 
15. ใครช่วยบุตรชายของหญิงม่ายคนหน่ึง ใหฟ้ื้นคืนชีพ? 
16. ในพระคมัภีร์เดิมมีคนสองคน ท่ีไม่ตอ้งพบความตายคือใคร? 
17. ใครสั่งใหเ้ล้ียงคนร้อยคนดว้ยขนมปัง 20 กอ้น และรวงขา้วท่ีเพิ่งเก่ียว? (ดู 2 พงศาวดาร) 
18. ใครอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้บนัดาลใหต้าของทหารซุเรียมืดไป? (ดู 2 พงศาวดาร) 
19. แม่ทพัคนใดท่ีเป็นโรคเร้ือน แลว้ไดรั้บการรักษาใหห้าย? 
20. ชนชาติอะไรท่ียงัมีแสงสวา่งอยูใ่นเรือนของเขา ทั้ง ๆ ท่ีทัว่ประเทศปกคลุมดว้ยความมืด? (ดู

อพยพ) 

16. ความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ 

1. 1.ใครพบเงินในปากของปลา และเขาใชเ้งินนั้นท าอะไร? 
2. ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมใหม่ พระเยซูไดท้รงช่วยคนท่ีตายแลว้ ฟ้ืนข้ึนมาก่ีคน? 
3. พระเยซูใชอ้าหารชนิดใดและจ านวนเท่าใด ในการเล้ียงคนจ านวนกวา่ 5000 คน ใหอ่ิ้มหน า

ส าราญ? 
4. พระเยซูทรงใชอ้าหารชนิดใดและจ านวนเท่าไร เล้ียงคนจ านวน 4000 คน? 
5. ใครแตะตอ้งชายฉลองพระองคข์องพระเยซูคริสต ์แลว้เขาก็หายโรคทนัที? 
6. ใครป่วยถึง 38 ปี แลว้ไดรั้บการรักษาใหห้าย ? 
7. พระเยซูทรงบนัดาลให้อคัรสาวกจบัปลาคร้ังเดียว ไดก่ี้ตวั? 
8. อคัรสาวกคนใด ท่ีถูกงูพิษกดั แต่ไม่เสียชีวติ? 
9. ใครสูญเสียหูขา้งหน่ึง แต่ไดรั้บกลบัคืนมา? 
10. อคัรสาวกคนใดบา้ง ท่ีรักษาคนง่อยใหห้าย? 
11. ท่านรู้เร่ืองอะไรเก่ียวกบัอายเนอา (ไอเนอา) บา้ง? 
12. พระธรรมยอห์นไดบ้นัทึกการอศัจรรยข์องพระเยซูไว ้ก่ีอยา่ง? 
13. เปาโลช่วยใครใหฟ้ื้นจากความตาย? 
14. ใครเป็นผูรั้กษาชาวกรุงเยรูซาเล็มคนหน่ึง ท่ีเทา้ลีบแต่ก าเนิดใหห้าย และเหตุการณ์เกิดข้ึนท่ี

เมืองอะไร? (ดูพระธรรมกิจการ) 
15. พระเยซูคริสตท์รงตรัสหา้มคล่ืนและลมใหส้งบลงก่ีคร้ัง? 
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16. คร้ังหน่ึงพระเยซูคริสตท์รงรักษาคนโรคเร้ือนหลายคนให้หายในคราวเดียวกนั ในคร้ังนั้นมีคน
โรคเร้ือนหายขากโรคก่ีคน? 

17. พระเยซูทรงท าน ้าในอ่างก่ีใบ ใหก้ลายเป็นน ้าองุ่น? 
18. พระเยซูทรงช่วยมิตรสนิทของพระองคค์นหน่ึงใหฟ้ื้นจากความตาย มิตรสนิทคนนั้นคือใคร? 
19. ใครอธิษฐานใหอคัรสาวกของพระเยซูคนหน่ึง หายตาบอด? 
20. ท าไมพระคมัภีร์จึงตอ้งบนัทึกเก่ียวกบัความมหศัจรรยข์องพระเยซูคริสตไ์ว?้ (ดูพระธรรม

ยอห์น) 

17. ทีพ่ระเจ้าทรงน าและของประทาน 

1. พระเจา้ทรงเล้ียงดูชนชาติอิสราเอลดว้ยวธีิใดถึง 40 ปี? 
2. ทูตสวรรคด์ไดจ้ดัเตรียมอาหารอะไรให้แก่ศาสดาพยากรณ์เอลียาในขณะท่ีท่านก าลงัล้ีภยัอยู่

ขา้งล าธาร 
3. ใครไดน้ าผูพ้ยากรณ์ร้อยคนซ่อนไวใ้นถ ้า และเล้ียงพวกเขาดว้ยขนมปังและน ้า? 
4. พระเจา้ใชใ้ครไปประเทศอียิปตก่์อนครอบครัวของเขา เพื่อจะช่วยครอบครัวของเขาใหร้อด

ชีวติ? 
5. ใครพดูวา่พระเจา้ทรงบ ารุงเล้ียงชีวติขา้พเจา้ ตั้งแต่เกิดมาจนทุกวนัน้ี? 
6. เหตุการณ์ตอนใดท่ีแสดงวา่พระเจา้ทรงน าชนชาติอิสราเอลเพราะแมแ้ต่รองเทา้ของพวกเขาก็

หาไดเ้ก่าไปไม่? 
7. หลงัจากท่ียาโคบหนีออกจากเมืองบะเอระซาบา มีอะไรเกิดข้ึนแก่เขา ในขณะท่ีนอนคา้งคืนอยู่

ท่ีต  าบลแห่งหน่ึง? 
8. พระจา้ทรงช่วยใหใ้ครพน้จากอ านาจกษตัริยอ์ะซูเรีย และน าพาพวกเขาในทุก ๆ ดา้น? 
9. พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมอะไร เพื่อใหอ้บัราฮมัถวายเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระองคแ์ทนอิศอคั? 
10. ผูพ้ยากรณ์อะลีซาแนะน าให้ภรรยาของศิษยท์  าอยา่งไร เพื่อช าระหน้ี? 

18. การแสวงหา 

1. อะไรจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้บากบัน่แสดวงหาพระเจา้? (ดูสุภาษิต ) 
2. กษตัริยอ์งคใ์ดแสวงหาพระกุมารเยซูเพื่อจะประหารเสีย? 



 20 

3. องคพ์ระเยซูไดต้รัสกบัเราให้เสาะแสวงหาส่ิงใดก่อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงต่าง ๆ 
ให?้ 

4. ค าอุปมาเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์ ซ่ึงกล่าวถึงหญิงคนหน่ึงท่ีท าเงนิเหรียญหน่ึงหายไป หญิงคนน้ี
ไดท้  าอยา่งไร เม่ือเงินเหรียญหน่ึงหายไป? 

5. บุตรมนุษย ์(พระเยซู) เสด็จมาในโลกเพื่อแสวงหาอะไร? 
6. มาเรียกบัโยเซฟตามหาใคร และไดพ้บท่ีไหน? 
7. ค าอุปมาของพระเยซูเปรียบแผน่ดินสวรรคเ์หมือนพอ่คา้ ท่ีไปหาอะไร? 
8. พญามารวนเวยีนอยูร่อบ ๆ เพื่อเท่ียวไปเสาะหาอะไร? 
9. พระเยซูทรงแนะวธีิจบัปลาใหก้บัเหล่าสาวกอยา่งไร? 
10. พระเยซูทรงบอกเปโตรถึงวธีิหาเงินมาเสียภาษีอยา่งไร? 
11. องคพ์ระเยซูคริสตต์รัสสั่งให้สาวกสองคนไปหาสัตวช์นิดใดมาใหพ้ระองค?์ 
12. กษตัริยอ์งคใ์ดแสวงหาพระเจา้ดว้ยเตม็พระทยั? (ดูพระธรรม 2 พงศาวดาร) 
13. กษตัริยอ์งคใ์ดในขณะท่ียงัทรงพระเยาวอ์ยู ่ (16 พรรษา) ทรงตั้งพระทยัแน่วแน่วา่ จะแสวงหา

พระเจา้? 
14. ดาวดิไดเ้สาะหาอะไรเป็นพิเศษ และไดทู้ลขอจากพระเจา้ดว้ยส่ิงนั้นคืออะไร? 
15. ใครพบกษตัริยท์ั้งหา้องคซ่์อนตวัอยูใ่นถ ้าท่ีมาเคดา? 

19. ค าอุปมา 

1. พระเยซูทรงใชเ้มล็ดพืชอะไร ตรัสเป็นค าอุปมา? 
2. เม่ือมีคนพบขมุทรัพยท่ี์ซ่อนไวใ้นทุ่งนา เขาท าอยา่งไร? 
3. ค าอุปมาเก่ียวกบัการสร้างบา้นเรือนสองหลงั มีใจความวา่อยา่งไร? 
4. มีอะไรเกิดข้ึน เม่ือเขาเอาผา้ใหม่มาปะผา้เก่า? 
5. ควรจะท าอยา่งไรกบัตะเกียงท่ีจุดแลว้? 
6. ศตัรูไดล้กัลอบหวา่นขา้วละมานปนกบัขา้วดีในเวลาใด? 
7. ศาสดาพยากรณ์คนไหน ท าใหก้ษตัริยรู้์สึกส านึกตวั ดว้ยค าอุปมาของเขา? 
8. ท าไมพระเยซูจึงตรัสสอนโดยใชค้  าอุปมา? (ดูพระธรรมมทัธิว) 
9. ศาสดาพยากรณ์คนไหน ใชค้  าอุปมาเก่ียวกบักระดูกแหง้ ? 
1. 10 มีพระธรรมบทหน่ึงประกอบดว้ยค าอุปมา 3 อยา่งกล่าวถึง สามส่ิงท่ีหายไปและไดก้ลบัคืน

มาอีก สามส่ิงนั้นคืออะไร? 
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10. เม่ือชาวประมงลากอวนซ่ึงมีปลาทุกประเภทข้ึนบนฝ่ังแลว้ เขาท าอยา่งไรต่อไป? 
11. เม่ือหญิงม่ายคนหน่ึงรบกวนใหผู้พ้ิพากษาร าคาญใจ ผูพ้ิพากษาไดท้  าอยา่งไร? 
12. ผูเ้ล้ียงแกะท าอยา่งไร ต่อฝงูสัตวซ่ึ์งมีทั้งแพะและแกะรวมอยู?่ 
13. ในพระกิตติคุณมีค าอุปมา เก่ียวกบัชายคนหน่ึงและบุตรสองคนก่ีเร่ือง 
14. พระธรรมเล่มไหนท่ีกล่าวถึง ตน้ไมซ่ึ้งชุมนุมกนั เพื่อแต่งตั้งกษตัริย?์ 
15. ในพระคมัภีร์ทั้งเล่ม มีค าอุปมาเก่ียวกบัสวนองุ่นก่ีเร่ือง? 
16. ใครกล่าวเป็นค าอุปมาต่อกษตัริยถึ์งเร่ืองเชลยศึกหนีไป? 
17. ใครกล่าวค าอุปมาเร่ืองตน้หนาม ขอลูกสาวของตน้สน? 
18. ในพระคมัภีร์มีค าอุปมาเก่ียวกบัการหวา่นพืช ก่ีเร่ือง? 
19. ก่อนจะลงมือสร้างป้อม ผูส้ร้างป้อมจะตอ้งท าอะไรก่อน? 

20. การอธิษฐาน 

1. พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนใด? 
2. ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีอธิษฐานไม่ใหฝ้นตก? 
3. ใครอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ตลอดคืน? 
4. ใครอธิษฐานในคุกเวลาเท่ียงคืน? 
5. ใครขอร้องพระเยซูใหส้อนเขาใหอ้ธิษฐาน? 
6. ใครพดูวา่ “จงอธิษฐานเสมอ อยา่เวน้”? 
7. ดาเนียลชอบอธิษฐานท่ีไหนเสมอ? 
8. กษตัริยเ์ดวิดอธิษฐานวนัละสามคร้ัง ในเวลาใดบา้ง? (ดูพระธรรมสดุดี) 
9. เหล่าวสาวกใชบ้า้นของใคร อธิษฐานเพื่อเปโตรซ่ึงถูกจ าคุกอยู?่ 
10. ถา้เราขาดสติปัญญา พระคริสตธรรมคมัภีร์แนะน าใหเ้ราท าอยา่งไร? 
11. กษตัริยอ์งคใ์ดท่ีไดรั้บการต่ออายอีุก 15 ปี อนัเป็นผลจากการอธิษฐาน? 
12. ศาสดาพยากรณ์คนใด อธิษฐานขอพระเจา้ใหท้รงเปิดตาคนใชห้นุ่มของเขา? 
13. นายร้อยท่ีไดเ้ห็นทูตสวรรคใ์นขณะท่ีก าลงัอธิษฐาน คือใคร? (ในพระคริสตธรรมใหม่) 
14. ใครกล่าววา่ “ในคราวนั้น เขายงัไม่ทนัร้องเรียก เราจะตอบเสียแลว้ และขณะท่ีเขาก าลงัพดูอยู ่

เราก็จะฟัง”? 
15. ทูตสวรรคท่ี์มาปรากฏแก่ดาเนียล ในขณะท่ีเขาก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น ช่ืออะไร? 
16. หญิงคนหน่ึงท่ีอธิษฐานทั้งวนั และกลางคืน หญิงคนนั้นคือใคร? (ดูพระคริสตธรรมใหม่) 
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17. พระจา้สั่งใหก้ษตัริยอ์งคใ์ดของหมายส าคญัจากพระองค ์แต่กษตัริยอ์งคน์ั้นปฏิเสธ? 
18. ใครอธิษฐานเพื่อกษตัริย ์ อะบีเมเล็ค กบัอคัรมเหสีและสาวใชแ้ละหญิงเหล่านั้นก็มีบุตรสืบ

สกุล? 
19. ยากอบบอกใหเ้ราอธิษฐานอยา่งไร จึงจะช่วยคนป่วยใหห้ายโรคได?้ 
20. ใครอธิษฐานทูลของพระเจา้ใหด้วงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ หยดุน่ิงอยูบ่นทอ้งฟ้า? 

21. ความเช่ือ  

1. ความเช่ือคืออะไร? 
2. ความเช่ือตอ้งประกอบดว้ยอะไร จึงจะเกิดประโยชน์? 
3. ใครบา้งท่ีด าเนินชีวติโดยความเช่ือ? 
4. เปาโลตอบค าถามท่ีวา่ “ขา้พเจา้จะตอ้งท าอยา่งไร จึงจะรอดได”้ นั้น อยา่งไร? 
5. ใครพดูกบัพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้เช่ือ ท่ีขา้พเจา้ยงัขาดความเช่ือนั้น ขอทรงโปรดช่วยเถิด”? 
6. ใครท่ีกลายเป็นใบ ้เพราะขาดความเช่ือ? 
7. ผูท่ี้นัง่อยูใ่ตต้น้ไมม้ะเด่ือและเช่ือพระเยซูในเวลาต่อมา คือใคร? 
8. จากพระด ารัสของพระเยซูคริสตมี์ใครบา้งท่ีจะไม่ตายเลย? 
9. จากท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ใครเป็นคนแรกท่ีเช่ือและวางใจในพระเจา้? 
10. พระเยซูคริสตต์รัสวา่ ผูท่ี้เช่ือหรือมีความเช่ือ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง? 
11. เหตุใดบางคนรับเอาพระวจนะของพระเจา้ ดว้ยความยนิดี แต่ต่อมาละทิ้งความเช่ือเสีย? 
12. พวกนอ้ง ๆ ของพระเยซูคริสต ์ เช่ือในพระองค ์ ตั้งแต่ระยะแรกท่ีพระองคท์รงเทศนาสั่ง

สอนหรือไม่? 
13. ผูท่ี้ติดตามพระเยซูคริสต ์เช่ือพระองคทุ์กคนหรือไม่? 
14. ท าไมบ่าวของนายร้อย จึงไดรั้บการรักษาใหห้ายโรค? 
15. ผูท่ี้เช่ือวางใจ ในพระเยซูคริสต ์ จะไดรั้บอ านาจหรือสิทธิอะไรจากพระเจา้? (ในพระกิตติ

คุณ) 
16. ท าไมพระเยซูคริสตท์รงรอใหล้าซารัสตายเสียก่อน จึงเสด็จไปยงับา้นของเขา? 
17. พระกิตติคุณยอห์นเขียนข้ึนเพื่ออะไร? 
18. ผูว้า่ราชการของเกาะกุบโร ท่ีเช่ือถือพระวจนะของพระเจา้ช่ืออะไร? 
19. ใครเป็น “บิดาแห่งความเช่ือ”? 
20. ท าไมฟิลิปจึงอนุญาตใหข้นัทีรับบพัติศมาทนัที? 
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22.การนมสัการพระเจ้า 

1. ชาวอฟัริกาซ่ึงมานมสัการพระเจา้ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม คือใคร? 
2. ผูท่ี้ใชเ้รือเป็นสถานท่ีนมสัการพระเจา้คือใคร? 
3.ชายผูซ่ึ้งเดินทางไปนมสัการพระเจา้ท่ีเมืองอ่ืนทุก ๆ ปี และไดพ้าภรรยาของเขาไปดว้ย คือใคร? 
3. พระเจา้ทรงแสวงหาบุคคลชนิดใด ใหน้มสัการพระองค?์ 
4. แท่นบูชาส าหรับ “พระเจา้ท่ีไม่รู้จกั” นั้น ตั้งข้ึน ณ ท่ีใด และใครเป็นคนตั้งข้ึน? 
5. ถา้ท่านเขา้ใกลพ้ระเจา้ จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่ท่าน? 
6. ใครเป็นผูส้ั่งให้โมเสสสร้างพลบัพลา ตามแบบท่ีวางไวใ้ห?้ 
7. พระวหิารแห่งใดท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 46 ปี? 
8. ผูท่ี้ซ่อนตวัในพระนิเวศน์ของพระเจา้เป็นเวลา 6 ปี คือใคร? 

23. อาหาร 

1. พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะใหอ้าหารตกลงมาจากทอ้งฟ้าในยุคใด? 
2. ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีไดรั้บอาหารจากนก? 
3. ผูใ้ดบอกใหพ้ระเยซูเปล่ียนกอ้นหินใหเ้ป็นขนมปัง? 
4. พระเยซูทรงจดัปลาและขนมปังไวส้ าหรับผูใ้ด? 
5. ใครส่งบุตรของตนไปซ้ืออาหารในแดนไกล? 
6. อาหารของยอห์น บพัติศโต คืออะไร? 
7. นอกจากอาหารแลว้ มนุษยย์งัตอ้งบ ารุงชีวติดว้ยอะไรอีก? 
8. พระธรรมเล่มใด ขอ้ใด ท่ีบอกใหเ้ราโยนขนมปังใหล้อยไปบนพื้นน ้า เม่ือหลายวนัผา่นไป เรา

จะพบขนมปังนั้นอีกหรือ? 
9. พระเยซูทรงเล้ียงคนจ านวน 4000 คน ดว้ยขนมปังก่ีกอ้น และปลาจ านวนเท่าใด? 
10. ใครลืมเอาขนมปังติดตวัไประหวา่งเดินทาง? 
11. พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ เม่ือศตัรูของเราหิว เราควรท าอยา่งไร? 
12. ใครไม่ไดล้า้งมือก่อนรับประทานอาหาร? 
13. ใครมีลูกจา้งมาก แต่มีอาหารกินอ่ิม  และยงัเหลืออีก? 
14. ใครใหอ้าหารเพื่อแลกกบัฝงูสัตว?์ (ดูพระคมัภีร์เดิม) 
15. ใครฝันเห็นขนมกอ้นหน่ึง กล้ิงเขา้ไปในกองทพั ชนกระโจมพงัทลายลง? 
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16. หญิงคนใดไดรั้บเชิญจากชายคนหน่ึง ให้ร่วมรับประทานอาหารกบัคนเก่ียวขา้ว? 
17. ใครพบชายคนหน่ึง ก าลงัห้ิวขนมสามกอ้นข้ึนไปนมสัการพระเจา้ท่ีเมืองเบธเอล? 
18. ใครน าขนมสองร้อยกอ้น ผลองุ่นแหง้ร้อยพวง ผลไมร้้อยผลและน ้าองุ่นขวดหน่ึง มาถวายแก่

กษตัริยด์าวดิ? 
19. ใครไดรั้บค าเตือนวา่ ใหท้  าการดว้ยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง? 
20. ใครขอขนมปังหา้กอ้นจากปุโรหิต? 

24. ทองค าและเงนิ 

1. พระราชินีองคใ์ดท่ีน าทองค าไปถวายแก่กษตัริยซ์าโลมอน? 
2. ใครท ารูปววัทองค าตวัหน่ึงใหอิ้สราเอลกราบไหว?้ 
3. ใครฝันเห็นรูปป้ันใหญ่ ซ่ึงมีศีรษะเป็นทองค านพคุณ? 
4. ชายหนุ่มสองคนซ่ึงคนหน่ึงไดรั้บพระราชทานลูกประค า ส่วนอีกคนหน่ึงไดรั้บสร้อยคอ

ทองค า คือใคร? 
5. ใครมองทองค าเป็นของถวายแด่พระเยซู? 
6. ใครไดรั้บค าสั่งวา่ อยา่คิดหาทองค าหรือเงินไวใ้นยา่ม เพื่อใชต้ามทาง? (พระคริสตธรรมใหม่) 
7. ใครพดูวา่ “เงินและทองเราไม่มี”? 
8. ใครฝังเงินและทองค าไวใ้ตดิ้นในทบัอาศยัหรือเตน็ทข์องเขา? 
9. ใครสร้างรูปววัทองค าสองรูป ใหช้าวอิสราเอลกราบไหวแ้ทนพระเจา้? 
10. อะไรเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนายิง่กวา่ทองค า? (ดูสดุดี) 
11. เราควรเลือกอะไรมากกวา่เลือกเอาเงิน? (ดูสุภาษิต) 
12. ท่านอคัรสาวกสอนวา่ อะไรประเสริฐกวา่ทองค าท่ีตอ้งเสียไป? 
13. ใครใหทู้ตจากต่างประเทศ ดูส่ิงของท่ีมีค่าทุกอยา่ง ในทอ้งพระคลงั? 
14. ในพระราชวงัของกษตัริยอ์งคไ์หนท่ีมีพระแท่น (เตียง) และภาชนะ ซ่ึงใชใ้นการกินและด่ืม 

ลว้นท าดว้ยทองค า? 
1. 15.ใครกล่าววา่ เขาไม่ไดโ้ลภเงินหรือทองค าของผูใ้ด ?(ดูพระคริสตธรรมใหม่) 
15. รอบชายเส้ือของผูใ้ด ติดลูกกะพรวนทองค า? 
16. ใครกล่าววา่ “เม่ือพระองคท์รงหลอมขา้ฯ เสร็จแลว้ ขา้ฯจะออกมาเป็นทองค าบริสุทธ์ิ”? (ใน

พระคมัภีร์เดิม) 
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17. “ต่างก็เอาเงินมาใหท้่านคนละแท่ง และแหวนทองค าคนละวง” ค  าวา่ “ท่าน” ในท่ีน้ีหมายถึง
ใคร? 

18. อะไรเปรียบเหมือนผลแอบเป้ิล ท าดว้ยทองค าใส่ไวใ้นกระเชา้เงิน? 
19. จากค ากล่าวของเปโตร พระเจา้มิไดท้รงไถ่เราออกจากอะไร? (แต่พระองคท์รงไถ่เราดว้ยพระ

โลหิตของพระองค)์ 

25. เมอืง ในพระคมัภีร์ 

1. พระเยซูคริสตเ์จริญเติบโตท่ีเมืองอะไร? 
2. ภูมิล าเนาเดิมของกษตัริยด์าวิดอยูท่ี่เมืองอะไร? (ดูซามูเอล) 
3. เมืองอะไรมี 12 ประตู แต่ละประตูมีทูตสวรรคห์น่ึงองคป์ระจ าอยู?่ (ดูววิรณ์) 
4. เมืองท่ีเปาโลหนีออกมาได ้ โดยเหล่าสาวกใหเ้ขานัง่ในกระบุงใหญ่ แลว้หยอ่นลงจากก าแพง

เมือง คือเมืองอะไร? 
5. ในเมืองใดท่ีผูติ้ดตามพระเยซูคริสตไ์ดช่ื้อวา่ เป็นคริสเตียนเป็นคร้ังแรก? 
6. พระเยซูคริสตท์รงกระท าการอศัจรรยค์ร้ังแรกท่ีเมืองอะไร? 
7. ประตูของเมืองอะไร  ท่ีถูกชายคนหน่ึงแบกไปทิ้งไวบ้นยอดเขา? 
8. กษตัริยด์วดิทรงครอบครองตระกลูยดูาท่ีเมืองอะไร เป็นเวลาถึง 7 ปี กบั 6 เดือน? 
9. อะลีซาท าใหน้ ้าเป็นพิษกลบักลายเป็นน ้าท่ีดี ณ เมืองอะไร? (ดูพงศาวดาร) 
10. เมืองท่ีศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้คนหน่ึงไปประกาศ จนเป็นเหตุใดประชาชนกลบัใจ และ

พระเจา้งดการลงโทษคนในเมืองนั้น คือเมืองอะไร? 

26. เส้ือผ้าในพระคมัภีร์ 

1. ใครท าเส้ือยาวท่ีมีแขนสวยงามมากใหแ้ก่บุตรชายของเขา? 
2. มารดาของใครท าเส้ือเล็ก ๆ ใหบุ้ตรของนางทุกปี? 
3. ผูท่ี้สวมเส้ือท าดว้ยขนอูฐคือใคร? 
4. มีคนพวกหน่ึงท่ีชอบสวมเส้ือยาว คนพวกนั้นคือใคร? 
5. ใครสวมเส้ือชั้นในท่ีไม่มีตะเขบ็? 
6. พระเยซูตรัสหา้มไม่ใหใ้ครมีเส้ือผา้มากกวา่หน่ึงชุด? 
7. ใครน าเส้ือผา้สิบชุดมามอบเป็นของขวญัใหแ้ก่ศาสดาพยากรณ์อาลีซา? 
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8. ใครพดูถึงชึวติท่ีค่อย ๆ เป่ือยเน่าไป เหมือนเส้ือผา้ท่ีถูกมอดกิน? 
9. ศาสดาพยากรณ์คนไหน ท่ีฉีกเส้ือผา้ของตนออกเป็นสองส่วน? 
10. ใครฉีกเส้ือใหม่ของยาราบะอามออกเป็น 12 ส่วน? 

27. ตา 

1. นางฮาฆารไดเ้ห็นอะไร เม่ือพระเจา้ทรงเปิดตาของนาง? 
2. หลงัจากการจ าแลงพระกายของพระเยซูผา่นพน้ไปแลว้ เหล่าสาวกไดม้องเห็นใคร? 
3. ใครไม่ไดแ้หวนหนา้ดูฟ้า แต่ตีอกของตนและกล่าววา่ “ขา้แต่พระเจา้ขอทรงโปรดพระเมตตา

แก่ขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนบาปเถิด”? 
4. พระเยซูตรัสวา่อยา่งไร เม่ือทรงแตะตอ้งนยัตต์าของคนตาบอดทั้งสองขา้ง? 
5. ในสถานท่ีใดท่ีเหล่าสาวกง่วงนอนจนลืมตาไม่ข้ึน? 
6. โยเซฟไดว้างมือลงท่ีตาของใคร? 
7. ใครท่ีมีอายถึุง 120 ปี แต่สายตายงัไม่เส่ือม? 
8. พระเยซูทรงเปรียบนยัน์ตาเหมือนอะไร? 
9. ผลของตน้ไม ้ณ ท่ีใด ทั้งน่ากินและน่าดู? 
10. “มีปากแต่พดูไม่ได ้มีตาแต่มองไม่เห็น” ค  ากล่าวน้ีหมายถึงส่ิงใด? 
11. เปโตรเพง่ดูใครพร้อมกบับอกวา่ “จงดูเถิด”? 
12. ใครกล่าววา่ “ตาดูแต่ดูไม่รู้อ่ิม”? 
13. อะไรเป็นส่ิงช่ือบาน จ าเริญตา? (ดูพระธรรม ปัญญาจารย)์ 
14. คนประเภทใดเห็นวา่ทางของตนเป็นทางท่ีดี? 
15. ใครถูกศตัรูควกัตาออกทั้งสองขา้ง? 

28. การเดนิ 

1. พระเยซูคริสตก์บัศิษยข์องพระองคส์องคน เดินทางไปยงัหมู่บา้นอะไร? 
2. ดาวดิไม่กลวัอนัตรายเมืองเดินไปตามหวา่งเขาอนัมืดมิดแห่งความตาย เพราะเหตุใด? 
3. ผูท่ี้คอยท่าพระเจา้ดว้ยความอดทน ผูน้ั้นจะไดรั้บอะไร? (ดูพระธรรม อิสยาห์) 
4. เราควรปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร เม่ือเดินไปพร้อมกนัสองคน? 
5. “เราจ าตอ้งเดินไปวนัน้ี...” เป็นค าพดูของใคร? 
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6. ผูท่ี้เดินในเวลากลางคืน จะเกิดอะไรข้ึน? 
7. ใครเป็นผูก้ล่าวกบัเราวา่ “ใหด้ าเนินตามรอยพระบาทของพระเยซู 
8. ถา้เราด าเนินในความสวา่ง เราควรปฏิบติัต่อกนัและกนัอยา่งไร? 
9. ใครจะแต่งตวัดว้ยชุดขาว เดินไปกบัพระคริสต?์ 
10. ใครไดรั้บค าสั่งจากพระเจา้ใหเ้กิดไปทัว่แผน่ดินคานาอนั? 
11. ใครแลเห็นคนเหมือนตน้ไมเ้ดินไปเดินมา? 
12. ใครชอบสวมเส้ือยาวเดินไปมา และใหค้นค านบักลางตลาด? 
13. มีใครบา้งท่ีด าเนินกบัพระเจา้? 
14. ชนชาติใดท่ีเดินไปตามช่องดินแหง้กลางทอ้งทะเล? 
15. เด็กหญิงท่ีตายเม่ืออาย ุ12 ปี แต่ไดลุ้กข้ึนเดินตามค าสั่งของพระเยซูคือใคร? 
16. หญิงสาวคนหน่ึงท่ีถามคนใชข้องตนวา่ “ชายท่ีเดิมในทุ่งนานั้นคือใคร” คือผูใ้ด? 
17. กษตัริยด์าวดิตรัสไวว้า่ “มีปากแต่พดูไม่ได ้ มีตาแต่มองไม่เห็น...มีเทา้แต่เดินไม่ได”้ ค  าตรัสน้ี

หมายถึงอะไร? 
18. พระเยซูไดต้รัสแก่ใครวา่ “เม่ือเจา้ยงัหนุ่ม เจา้คาดเอวของเจา้เองและเดินไปไหน ๆ ตามท่ีเจา้

ปรารถนา”? 
19. ชนชาติอิสราเอลเดินลอ้มเมืองเยริโค ก่ีคร้ัง? 
20. พระเจา้จะไม่ทรงกีดกั้นอะไรจากเหล่าคนท่ีด าเนินในทางซ่ือตรง? 

1. โมเสสและอาโรน 

1. มิระยาม (กนัดารวถีิ 26:59) 
2. พดูเก่ง (อพยพ 4:14) 
3. เป็นคนถ่อมตวัมาก (กนัดารวิถี 12:3) 
4. ในป่า (อพยพ 4:27) 
5. ใหโ้มเสสเป็นผูแ้ทนพระเจา้ และอาโรนเป็นผูพ้ยากรณ์ (อพยพ 7:1) 
6. อาโรนอายมุากกวา่โมเสส 3 ปี (อพยพ 7:7) 
7. ฝงูกบก็ข้ึนมาเตม็แผน่ดินอียิปต ์(อพยพ 8:6) 
8. พวกเขาด่ืมน ้าไม่ไดเ้พราะน ้ามีรสขม (อพยพ 15:23,24) 
9. ไม่ไดข้ึ้นไปดว้ย (อพยพ 24:12-14) 
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10. อาโรนส้ินชีวิตท่ีภูเขาฮาระ (กนัดารวถีิ 20:27-29) โมเสสส้ินชีวติท่ียอดเขาพิศฆา ภูเขานะโบ 
เมืองโมอาบ (เฉลยธรรมบญัญติั 34:1,5) 

2. อคัรสาวก 

1. สะเตฟาโน (กิจการ 7:59) 
2. เซาโล (กิจการ 13:9) 
3. เปาโลหรือเซาโล เมืองนั้นช่ือ ดาเมเซ็ก (กิจการ 9:25) 
4. ฟิลิป (กิจการ 8:31,35) 
5. ยตุูโค ผูเ้ทศนาคืออาจารยเ์ปาโล (กิจการ 20:9,12) 
6. ประมาณ 3,000คน (กิจการ 2:41) 
7. เปาโล ท่ีโตรอา (กิจการ 20:6-11) 
8. ท่านอาจารยฆ์ามาลิเอล (กิจการ 22:3) 
9. เปาโล ประกาศ 2 ปี ท่ีกรุงโรม (กิจการ 28:30,31) 
10. เปโตร คนท่ีเป็นข้ึนจากความตายช่ือโดระกา (กิจการ9:39,40) 
11. สองคน ก. ท่ีโบสถ ์(กิจการ 3:7,8) ข. ท่ีลุศตรา (กิจการ 14:8-10) 
12. เปาโล และบารานาบสั (กิจการ 14:11,12) 
13. ท่ีอนัติโอเปีย (กิจการ 11:26) 
14. การะโป (2 ทิโมธี 4:13) 
15. บิตุเนีย (กิจการ 16:7) 
16. 3 คร้ัง (2 โครินธ์ 11:25) 
17. เปาโล นายพนัเป็นผูถ้าม (กิจการ 21:37) 
18. สะเตฟาโน (กิจการ 7:1, 2, 54) 
19. บุตรชายของนอ้งสาวเปาโล (กิจการ23:16) 
20. ยากอบ (กิจการ 12:1, 2) 

3. ทูตสวรรค์ 

1. สิงห์โต (ดาเนียล 6:22) 
2. ศะเตฟาโน (กิจการ 6:15) 
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3. โมเสส (กิจการ 7:30, อพยพ 3:4) 
4. เปโตร (กิจการ 12:7) 
5. ฮาฆาร หญิงคนใชข้องนางซารา (ปฐมกาล 16:7,8) 
6. “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจา้ ฯลฯ” (ลูกา 2:14) 
7. ยาโคบ (ปฐมกาล 32:24) 
8. ยาโคบ (ปฐมกาล 28:12) 
9. โลต จากเมืองสะโดม (ปฐมกาล 19:15,16) 
10. เอลียา (1 พงศาวดาร 19:5,6) 
11. ก. พระเยซู (มทัธิว 1:21) ข. ยอห์นบพัติศโต (ลูกา 1:13 
12. ยอห์น (วิวรณ์ 10:2) 
13. เปาโล (กิจการ 27:23) 
14. มาโนฮา (วนิิจฉยั 13:19) 
15. ดาวดิ (1 พงศาวดาร 21:16) 
16. กาเบรียล (ลูกา 1:19) 
17. ลาของบีละอาม (กนัดารวถีิ 22:23) 
18. ฆิดโอน (วนิิจฉยั 6:11,12) 
19. เปาโล (กาลาเทีย 4:14) 
20. โกระเนเลียว (กิจการ 10:3) 

4. โยชูวาและคาเลบ 

1. ปรากฏในอพยพ 17:9 
2. โยชูวา (อพยพ 32:17) 
3. คาเลบ (โยชูวา 14:10) 
4. มีสองคน คือ คาเลบ และโยชูวา (กนัดารวถีิ 14:30) 
5. โยชูวา (เฉลยธรรมบญัญติั 1:38, 3:28) 
6. โยชูวาก็ประกอบไปดว้ยสติปัญญา (เฉลยธรรมบญัญติั 34:9) 
7. สองคน โยชูวา 2:1) 
8. ในเขตเมืองเฮบ็โรน (โยชูวา 14:13,14) 
9. นางอคัซา โยชูวา 15:17-19) 
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10. ไม่สามาราถตีไดทุ้กเมือง (โยชูวา 23:4,12) 

5. เดก็ 

1. เงิน 20 แผน่  (ปฐมกาล 37:28) 
2. ทิโมธี ( 2 ทิโมธี 3:15) 
3. ซามูเอล (1 ซามูเอล 3:4, 6, 8, 10) 
4. บุตรของนางชาวซุเนม (2 พงศาวดาร4:8, 35) 
5. 11 คน (ปฐมกาล 42:3, 4) 
6. โยเคเบ็ด มารดาของโมเสส (อพยพ 2:9, 6:20) 
7. บุตรีของญายโร (ลูกา 8:41, 42, 55) 
8. 8 วนั (ลูกา 2:21) 
9. อิศอคั (ปฐมกาล 21:5) 
10. ยอห์น (ลูกา 1:80) 
11. ซาโลมอน (1 พงศาวดาร 3:7) 
12. ดาวดิ (1 ซามูเอล 17:38, 39) 
13. มากกวา่ 5,000 คน (ยอห์น 6:9, 10) 
14. พระเยซู (ลูกา 7:32) 
15. ก. พระเยซู (มทัธิว 2:13-15) ข. ฮะดดั (1 พงศาวดาร 11:17) 
16. มะฟีโบเซ็ธ ( 2 ซามูเอล 4:4) 
17. “เป็นเหตุกระท าใหม้ารดาของตนไดค้วามละอาย” (สุภาษิต 29:15) 
18. เยเรมีย ์(เยเรมีย ์1:6) 
19. เศคาริยาห์ (เศคาริยาห์ 8:5) 
20. ยอห์น บพัติศโต (ลูกา 1:76) 

6. นางมาเรียและโยเซฟ 

1. เมืองนาซาเร็ธ (ลูกา 1:26) 
2. กบัรีเอล (ลูกา 1:26) 
3. “ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะเป็นไปตามค าของท่าน” (ลูกา 1:38) 
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4. เศคาริยาห์ (ลูกา 1:18,19) 
5. เป็นญาติกนั (ลูกา 1:36) 
6. เอลีซาเบธ็ (ลูกา 1:39-40) 
7. 7.นาซาเร็ธ (ลูกา 2:4) 
8. เบธเลเฮม็ (ลูกา 2:15-16) 
9. 3 คร้ัง )มทัธิว 1:20, 2:13, 2:19) 
10. เมืองนาซาเร็ธ (มทัธิว 2:23) 
11. พวกนกัปราชญ ์และโยเซฟ (มทัธิว 2:12, 22) 
12. “เราไดเ้รียกบุตรของเราใหอ้อกมาจากอียปิต์” (มทัธิว 2:15) 
13. “เขาจะเรียกท่านวา่ ชาวนาซาเร็ธ” (มทัธิว 2:23) 
14. ซิมโอน และอนันา (ลูกา 2:25,36) 
15. พระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม (ลูกา 2:42-43) 
16. “ลูกเอ๋ยท าไมจึงท าแก่เราอยา่งน้ี” (ลูกา 2:48) 
17. มีนอ้งชายช่ือ ยากอบ โยเซฟ ซีโมน ยดูา และมีนอ้งสาวดว้ย (มทัธิว 13:55) 
18. มารดาของพระองค ์(ยอห์น 19:26) 
19. “จงกระท าตามท่ีท่านสั่งเจา้เถิด” (ยอห์น 2:5) 
20. อธิษฐาน (กิจการ 1:14) 

7. สตรีในพระคมัภร์ี 

1. นางฮนันา (1 ซามูเอล 1:28) 
2. นางริบะดา (ปฐมกาล 27:6, 10) 
3. ภรรยาของโลต (ปฐมกาล 19:26) 
4. แม่ยายของเปโตร พระเยซูทรงเป็นผูรั้กษา (มทัธิว 8:14, 15) 
5. มารดาของยากอบและยอห์น (มทัธิว 20:20) 
6. มาเรีย มกัดาลา (ยอห์น 20:15) 
7. นางฮนันา (1ซามูเอล 2:19) 
8. นางฮาฆาร (ปฐมกาล 21:15-16) 
9. นางมาเรีย (กิจการ 12:12) 
10. ลุเดีย (กิจการ 16:14) 
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11. สตรีคนหน่ึงในเมืองซุเนม ( 2 พงศาวดาร 4:8-10) 
12. มิระยาม (อพยพ 15:20) 
13. พระนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 8:6-8) 
14. ดะโบรา (วนิิจฉยั 5:7) 
15. ยาเอล (วนิิจฉยั 5:24) 
16. มาเรียมารดาของพระเยซู (ลูกา 1:42) 
17. มี (กิจการ 23:16) 
18. “ท่านจะสั่งพวกเจา้ใหท้  าส่ิงใด ก็จงกระท าตามเถิด” (ยอห์น 2:5) 
19. รูธ (นางรูธ 4:13, 17) 
20. ยะโฮเซบา (2 พงศาวดาร 11:2) 

8. ศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต และกษตัริย์ 

1. ซาอูล (1 ซามูเอล 10:23-24) 
2. อาโรน ผอพยพ 30:7-10) 
3. อะนาเนีย (กิจการ 23:2) 
4. กายะฟา (ยอห์น 18:24) 
5. พระนางชะบา (1 พงศาวดาร 10:9) 
6. กษตัริยซ์าโลมอน (1 พงศาวดาร 4:32) 
7. เอลียา (2 พงศาวดาร 2:11) 
8. พระเยซูคริสต ์(มทัธิว 2:2, 27:29) 
9. ซะคาเรีย (ลูกา 1:5, 20) เพราะความไม่เช่ือ 
10. อาฮาบ (1 พงศาวดาร 21:16) 
11. อุซียา (2 พงศาวดาร 26:19) 
12. ซามูเอล และเยเรมีย ์(1 ซามูเอล 3:5, เยเรมีย ์1:2, 6) 
13. กษตัริยซ์าโลมอน (1 พงศาวดาร 10:22) 
14. ยาราบะอาม (1พงศาวดาร 11:30) 
15. อะฮีเมเล็ค (1 ซามูเอล 21:1, 9) 



 33 

9. คายนิและเฮเบล 

1. คายนิ (ปฐมกาล 4:1) 
2. “ขา้พเจา้ไดบุ้ตรคนน้ีเพราะพระเยโฮวาห์” (ปฐมกาล 4:1, 2) 
3. ท าไร่ไถนา (ปฐมกาล 4:2) 
4. ผลท่ีเกิดจากไร่นา (ปฐมกาล 4:3) 
5. ก) เจา้โกรธเคืองกมัหนา้อยูท่  าไม (ปฐมกาล 4:6) ข) ถา้เจา้ท าดีก็จะมีหนา้ตาแจ่มใสไม่ใช่หรือ? 

(ปฐมกาล 4:7) 
6. เฮเบล ปฐมกาล 4:2) 
7. คนเล้ียงแกะ (ปฐมกาล 4:2) 
8. แกะหวัปีกบัมนัสัตว ์(ปฐมกาล 4:4) 
9. คายนิฆ่าเฮเบล (ปฐมกาล 4:8) 
10. (ดูฮีบรู 11:4) 
11. ผูท่ี้มาจากมาร (1 ยอห์น 3:12) 
12. ไม่ใหเ้กิดผลจากการท านา และถูกเนรเทศหลบซ่อนไปมาในโลก (ปฐมกาล 4:10-12) 
13. “โทษของขา้พเจา้หนกัเหลือท่ีจะทนได”้ (ปฐมกาล 4:13, 14) 
14. “ผูใ้ดท่ีฆ่าคายนิจะมีโทษถึงเจด็เท่า” (ปฐมกาล 4:15) 
15. เซธ (ปฐมกาล 4:25) 

10. เฉลยค าถามเกีย่วกบัแม่น า้และล าธาร 

1. แม่น ้าคีโซน (วนิิจฉยั 5:21) 
2. แม่น ้ายาระเดน (จอร์แดน) (โยชูวา 1:2) 
3. ประดุจตน้ไม่ท่ีปลูกไวริ้มทางน ้า (สดุดี 1:3) 
4. เอเศเคียล (เอเศเคียล 47:1-5) 
5. อคัรสาวกยอห์น (ววิรณ์ 1:1, 22:2) 
6. แม่น ้ายาระเดน (โยชูวา 3:15) 
7. เอลียา (2 พงศาวดาร 2:8) อะลีชา (2 พงศาวดาร 2:14) 
8. 8.เอลียา ซ่อนตวัอยูท่ี่ล  าธารคะรีธ (1 พงศาวดาร 17:3) 
9. แม่น ้าฟะราธ (เยเรมีย ์13:4) 
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10. แม่น ้าคะบาระ (เอเศเคียล 1:1) 

11. ภูเขา 

1. ภูเขาคารเมล็ (1 พงศาวดาร 18:19) 
2. ภูเขา ฆีบะโบอะ (1 ซามูเอล 31:1, 
3. ภูเขาแห่งแผน่ดินโมริยา (ปฐมกาล 22:2) 
4. ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:20) 
5. ภูเขาธาโบน (วนิิจฉยั 4:14) 
6. 6.ภูเขาดารเมล็ (1 พงศาวดาร 18:42-43) 
7. ภูเขาซีโอน (สดุดี 48:2) 
8. ภูเขาซีนาย (อพยพ 24:16-18) 
9. ภูเขาเอฟรายมิ (วินิจฉยั 2:9) 
10. ยอห์น (วิวรณ์ 21:10) 

12. เฉลยค าถามเกีย่วกบักบัพชืผล 

1. เพื่อจะเหลือไวใ้หแ้ก่คนยากจน (เลวนิีติ 19:10) 
2. เจา้พนกังานน ้าองุ่นของกษตัริยฟ์าโรห์ (ปฐมกาล 40:9-10) 
3. แผน่ดินคานาอนั (กนัดารวถีิ 13:23) 
4. มะกอกเทศ (ยากอบ 3:12) 
5. พระเยซู (มทัธิว 21:19, ลูกา 13:6) 
6. คายนิ (ปฐมกาล 4:3) 
7. ปีท่ีหา้สิบ (เลวนิีติ 25:11) 
8. กษตัริยฮี์ศคียา (2 พงศาวดาร20:7) 
9. อาโมส (อาโมส 7:14) 
10. กษตัริยซ์าโลมอน (1 พงศาวดาร 4:25) 
11. อาโมส (อาโมส 8:1) 
12. ดู กาลาเทีย 5:22, 23 
13. 13.โยเซฟ (ปฐมกาล 49:22) 
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14. เอลียา (ยากอบ 5:18) 
15. ฟันของเขาก็เขด็ไป (เยเรมีย ์31:29) 
16. องุ่น ผลทบัทิม ผลมะเด่ือเทศ (กนัดารวถิิ 13:23) 
17. พวกทหารของกษตัริยด์าวิด (1 ซามูเอล 30:11-12) 
18. พระธรรมวินิจฉยั (วินิจฉยั 9:10) 
19. โยเอล (โยเอล 1:12) 
20. เยเรมีย ์(เยเรมีย ์24:1) 

13. นก สัตว์ และแมลงในพระคมัภีร์ 

1. ชาวฟะลิศตีม (1 ซามูเอล 6:4-5) 
2. พระธรรมเลวีนิติ (เลวนิีติ 11:20,23) (“สัตวใ์นเลวนิีติ 11:20 หมายถึงสัตวท่ี์มีปีก”) 
3. 736 ตวั (เนหะมีย ์7:68) 
4. ชนตระกลูฆาด (1 พงศาวดาร12:8) 
5. พวกอคัรสาวก (มทัธิว 10:16) 
6. บุตรของยาอีร ชาว ฆีละอาด (วนิิจฉยั 10:3-4) 
7. ในสมยัฆิดโอน (วินิจฉยั 8:21-26) 
8. นกอินทรี (เฉลยธรรมบญัญติั 32:11) 
9. ซิมซนั (วนิิจฉยั 15:4, 5) 
10. ซาโลมอน (1 พงศาวดาร 10:21, 22) 
11. แพะ (เลวนิีติ 16:21, 22) 
12. ลูกแกะ (ยอห์น 1:29) 
13. แกะ (ปฐมกาล 22:13) 
14. สิงห์โตท่ีค าราม (1 เปโตร 5:8) 
15. เม่ือทูตสวรรคป์ระหารบุตรหวัปีของชาวอายฆุปโตทั้งหมด (อพยพ 11:4-8) 
16. ภูเขาซีนาย (อพยพ 19:11-13) 
17. นกเขา (ปฐมกาล 8:11) 
18. เปาโล (ฟิลิปปี 3:2) 
19. มด (สุภาษิต 6:6) 
20. ลา (กนัดารวถิิ 22:25) 
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14.ม้าและสุนัข 

1. ในสมยัของโยเซฟ (ปฐมกาล 47:17) 
2. ฆาละยธั หรือ ชาวฟะลิศตีม (1 ซามูเอล 17:43) 
3. หญิงชาวคานาอนั พูดกบัพระเยซูคริสต ์(มทัธิว 15:27) 
4. คราวเม่ือพระเจา้ทรงบนัดาลใหภ้ยัพิบติัเกิดข้ึนแก่ชาวอียปิตเ์พื่อใหฟ้าโรห์ปล่อยชนชาติ

อิสราเอล (อพยพ 11:7) 
5. เปาโล (ฟิลิปปี 3:2) 
6. กษตัริยซ์าโลมอน (1 พงศาวดาร 10:28) 
7. คนข่ีจะตกหงายลง (ปฐมกาล 49:17) 
8. รับซาเค (2 พงศาวดาร 18:19, 23) 
9. มะฟีโบเซ็ธ (2 ซามูเอล 9:8) 
10. “คนท่ีเดอินผา่นไป และแวะเขา้ไปยุง่กบัการทะเลาะววิาทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตน” (สุภาษิต 

26:17) 

15. ความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดมิ 

1. ภรรยาของโลต เพระานางหนักลบัไปมอง (ปฐมกาล 19:26) 
2. โมเสส (อพยพ 3:2) 
3. ไมเ้ทา้ของอาโรน (กนัดารวถีิ 17:8) 
4. ท่ีต  าบล มารา (อพยพ 15:23, 25) 
5. สองคร้ัง ก) ทะเลแดง (อพยพ 14:21) ข) แม่น ้ายาระเดน (โยชูวา 3:16) 
6. ทุกวนั เวน้วนัสะบาโต (อพยพ 16:23). 
7. สองคร้ัง (อพยพ 17:6, กนัดารวถิิ 20:11) 
8. โมเสส เพื่อรักษาคนท่ีถูกงูกดัใหห้าย (กนัดารวถิิ 21:8, 9) 
9. ยะริโอ (โยชูวา 6:1, 20) 
10. ฆาซา (วนิิจฉยั 16:1, 3) 
11. พระเจา้ทรงท าใหแ้ป้งในหมอ้ไม่หมด และน ้ามนัในขวดไม่ขาด (1 พงศาวดาร 17:14) 
12. ดาเนียล (ดาเนียล 6:22) 
13. เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6) 
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14. ซคัรัค, เมเซ็ค และ อะเบ็ดนะโค (ดาเนียล 3:26) 
15. เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6) 
16. เอโนค (ปฐมกาล5:24) และเอลียา (2 พงศาวดาร 2:11) 
17. อะลีซา (2 พงศาวดาร 4:42) 
18. อะลีซา (2 พงศาวดาร 6:18) 
19. นามาน (2 พงศาวดาร 5:14, 15) 
20. ชนชาติอิสราเอล (อพยพ 10:23) 

16. ความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ในพระคริสต์ธรรมใหม่ 

1. เปโตร เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงโบสถ ์(มทัธิว 17:27) 
2. 3 คน ก. ในมาระโก 5:42 ข. ในลูกา 7:7, 15 ค. ในยอห์น 11:44 
3. ขนมปัง 5 กอ้น และปลา 2 ตวั  (มทัธิว 14:17, 21) 
4. 4.ขนมปัง 7 กอ้น กบัปลาบา้งเ,ฐก้นอ้ย (มาระโก 8:5-9) 
5. หญิงท่ีเป็นโรคโลหิตตก (มทัธิว 9:20-22) 
6. ชายคนหน่ึง ในกรุงเยรูซาเล็ม (ยอห์น 5:5, 8) 
7. 153 ตวั (ยอห์น 21:11) 
8. เปาโล (กิจการ 28:3, 5) 
9. มาละโค ทาสคนหน่ึงของมหาปุโรหิต (ลูกา 22:50, 51, ยอห์น 18:10) 
10. เปโตร ยอห์น (กิจการ 3:7) และเปาโล (กิจการ 14:8-10) 
11. เป็นคนง่อยท่ีไดรับการรักษาใหห้าย โดยเปโตร (กิจการ 9:34)  
12. 8 อยา่ง 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 
13. ยตุูโค (กิจการ 20:9-12) 
14. เปาโล ท่ีเมืองลุศตรา (กิจการ 14:8-10) 
15. สองคร้ัง ก. ในมมัธิว 8:26 ข. ในมทัธิว 14:25, 32  
16. สิบคน (ลูกา 17:11-14) 
17. หกใบ (ยอห์น 2:6) 
18. ลาซารัส (ยอห์น 11:43) 
19. อะนาเนีย (กิจการ 9:17, 18) 
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20. “เพื่อท่านทั้งหลายจะไดช่ื้อวา่ พระเยซูทรงเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 
20:31) 

17. การทีพ่รเจ้าทรงน า และของประทาน 

1. ประทานมานาท่ีตกจากสวรรค ์(อพยพ 16:15) 
2. ขนมปังป้ิงอยูบ่นถ่านไฟ (1 พงศาวดาร 19:6) 
3. โอบาดีห์ (1 พงศาวดาร 18:4) 
4. โยเซฟ (ปฐมกาล 48:15) 
5. ยาโคบ (อิสราเอล) (ปฐมกาล 48:15) 
6. ชนชาติอิสราเอลท่ีอยูใ่นป่า 40 ปี (เฉลยธรรมบญัญติั 29:5) 
7. ยาโคบไดฝั้นเห็นบนัไดตั้งอยูท่ี่แผน่ดิน มีปลายสูงข้ึนเทียมฟ้า (ปฐมกาล 28:10-12) 
8. ฮคัคียาและชาวกรุงเยรูซาเล็ม (2 พงศาวดาร 32:22) 
9. แกะตวัหน่ึงติดอยูก่บัพุม่ไม ้(ปฐมกาล 22:13) 
10. ใหย้มืภาชนะของเพื่อนบา้นมาหลายใบ เทน ้ามนัลงในภาชนะเหล่านั้น จนเตม็หมด แลว้ไปขาย

น ้ามนันั้น (2 พงศาวดาร 4:17) 

18. การแสวงหา 

1. จะพบพระองค ์(สุภาษิต 8:17) 
2. กษตัริยเ์ฮโรด (มทัธิว 2:13) 
3. แผน่ดินของพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองค ์(มทัธิว 6:33) 
4. คน้หาอยา่งถว้นถ่ีจนกวา่จะพบ (ลูกา 15:8) 
5. ผูห้ลงหายไป (เพื่อช่วยให้รอดพน้บาป) (ลูกา 19:10) 
6. พระเยซู ในพระวหิาร (ลูกา  2:46) 
7. ไข่มุกอยา่งดี (มทัธิว 13:45) 
8. คนท่ีมนัจะกดักินได ้(1 เปโตร 5:8) 
9. ทอดอวนลงทางดา้นขวาของเรือ (โยฮนั 21:6) 
10. ไปตกเบด็ท่ีทะเล เม่ือไดป้ลาตวัแรกจงเอาเงินจากปากของปลา (มทัธิว 17:27) 
11. ลา (มาระโก 11:2-8) 
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12. กษตัริยฮี์ศคียา (2 พงศาวดาร 31:21) 
13. กษตัริยโ์ยซียา (2 พงศาวดาร 34:3) 
14. 14.ท่ีจะไดอ้าศยัในพระวหิารของพระองคต์ลอดชัว่ชีวติ (สดุดี 27:4) 
15. คนท่ีพดูกบัโยชูวา (โยชูวา 10:17) 

19. ค าอุปมา 

1. เมล็ดผกักาด (มทัธิว 13:31) 
2. เขาขายสรรพส่ิงซ่ึงเขามีอยูแ่ลว้ไปซ้ือนานั้น (มทัธิว 1344) 
3. ดูมทัธิว (7:24-27) 
4. ท าใหเ้ส้ือเก่าขาดกวา้งออกไปอีก (มทัธิว 9:16) 
5. ควรตั้งไวบ้นเชิงตะเกียง (มทัธิว 5:15) 
6. เม่ือคนทั้งหลายนอนหลบัอยู ่(มทัธิว 13:25) 
7. นาธาน (2 ซามูเอล 12:1-7) 
8. เพื่อใหค้  าพยากรณ์ส าเร็จ (มทัธิว 13:10-15) 
9. เอเศเคียล (เอเศเคียล บทท่ี 37) 
10. ก. แกะ ข. เงินเหรียญ ค. บุตรนอ้ย (ลูกา บทท่ี 15) 
11. เลือกเอาแต่ปลาท่ีดีใส่ตะกร้า ส่วนท่ีไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสีย (มทัธิว 13:48) 
12. ท าตามค าขอร้องของหญิงม่าย (ลูกา 18:1-7) 
13. แยกแกะออกจากแพะ (มทัธิว 25:32, 33) 
14. 134. สองเร่ือง ก. ในมทัธิว 21:28-32 ข. ลูกา 15:11-32) 
15. พระธรรมวินิจฉยั (วินิจฉยั 9:7-15) 
16. สามเร่ือง ก. อิสยาห์ 5:1-6 ข. มทัธิว 20:1-16 ค. มทัธิว 21:33-41) 
17. ผูพ้ยากรณ์คนหน่ึงท่ีเราไม่รู้จกันาม (1 พงศาวดาร 20:38-41) 
18. กษตัริยย์ะโฮอาศ (2 พงศาวดาร 14:9) 
19. ส่ีเร่ือง ก. มทัธิว 13:1-23 ข. มทัธิว 13:24-30 ค.มทัธิว 13:31, 32 ง.มาระโก 4:26-29  
20. ตอ้งคิดราคาดูเสียก่อน วา่มีพอสร้างใหส้ าเร็จหรือไม่ (ลูกา 14:28-30) 
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20. การอธิษฐาน 

1. ในสวนเก็ธเซมาเน (มทัธิสว 26:36) 
2. ศาสดาพยากรณ์ เอลียา (ยากอบ 5:17) 
3. พระเยซู (ลูกา 6:12) 
4. เปาโลกบัซีลา (กิจการ 16:25) 
5. สาวกคนหน่ึงของพระเยซู (ลูกา 11:1) 
6. พระเยซู (ลูกา 18:1) และเปาโล (1 เธสะโลนิกา 5:17) 
7. ในหอ้งซ่ึงเปิดหนา้ต่างไปทางกรุงเยรูซาเล็ม (ดาเนียล 6:10) 
8. เวลาเชา้ เวลาเท่ียงวนัและเวลาเยน็ (พระธรรมสดุดี 55:17) 
9. บา้นของมาเรีย (กิจการ 12:12) 
10. ทูลขอจากพระเจา้ (ยากอบ 1:5) 
11. กษตัริยฮิ์ศคียา (2 พงศาวดาร 20:56) 
12. อะลีชา (2 พงศาวดาร 6:17) 
13. 13 . โกระเนเลียว (กิจการ 10:30) 
14. อิสยาห์ (อิสยาห์ 65:24) 
15. ฆบัรีเอล (ดาเนียล 9:21) 
16. นางอนันา (ลูกา 2:36, 37) 
17. กษตัริยอ์าฮาด (อิสยาห์ 7:11) 
18. อบัราฮมั (ปฐมกาล 20:17) 
19. อธิษฐานดว้ยความเช่ือ (ยากอบ5:15) 
20. โยชูวา (โยชูวา 10:12) 

21. ความเช่ือ 

1. “คือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไว ้ เป็นความรู้สึกอยา่งแน่นอนวา่ส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้ห็นนั้นมีจริง” 
(ฮีบรู 11:1) 

2. ความประพฤติ (ยากอบ 2:14-17) 
3. คนชอบธรรม (โรม 1:17, ฮีบรู 11:6, 32-40) 
4. “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้” (กิจการ 16:31) 
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5. บิดาของยตุรท่ีถูกผสิีง (มาระโก 9:24) 
6. ซะคาเรีย (ลูกา 1:20-21) 
7. นะธนัเอล ยอห์น 1:49, 50) 
8. ทุกคนท่ีวางใจในพระเยซูคริสต ์(ยอห์น 11:26) 
9. อบัราม (ปฐมกาล 15:6) 
10. ท าไดทุ้กส่ิง (มาระโก 9:23) 
11. เพราะไม่มีราก (ลูกา 8:13) 
12. ไม่ไดเ้ช่ือตั้งแต่แรก (ยอห์น 7:5) 
13. ไม่ไดเ้ช่ือทุกคน (ยอห์น 6:64) 
14. เพราะความเช่ือของนายร้อยซ่ึงเป็นนาย (มทัธิว 8:13) 
15. เป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1:12) 
16. เพื่อสาวกจะไดเ้ช่ือและวางใจพระองค ์(ยอห์น 11:15) 
17. เพื่อเราทั้งหลายจะไดเ้ช่ือ (ยอห์น 20:31) 
18. เซระเฆียวเปาโล (กิจการ 13:7, 12) 
19. อบัราฮมั (โรม 4:16 กาลาเทีย 6, 7) 
20. เพราะขนัทีเช่ือดว้ยใจจริง (กิจการ 8:37) 

22. การนมสัการพระเจ้า 

1. ขนัทีชาวอายธิโอบ (กิจการ 8:27) 
2. บรรดาอคัรสาวก (มทัธิว 14:33) 
3. เอล็คานา (1 ซามูเอล 1:3 และ 2:19) 
4. ผูท่ี้จะนมสัการโดยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23) 
5. ท่ีเมืองอะเธนาย ชาวเมืองอะเธนายเป็นผูต้ ั้งข้ึน (กิจการ 17:23) 
6. พระองคจ์ะสถิตอยูใ่กลท้่าน (ยากอบ 4:8) 
7. พระเยโฮวาห์เจา้ (ฮีบรู 8:5) 
8. พระวหิารท่ีกษตัริยเ์ฮโรดสร้างข้ึนในกรุงเยรูซาเล็ม (ยอห์น 2:20) 
9. โยอาศ (2 พงศาวดาร 11:2,3) 
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23. อาหาร 

1. ในยคุท่ีชนชาติอิสราเอล เดินทางในป่ากนัดาร (อพยพ 16:4) 
2. เอลียา (1 พงศาวดาร 17:6) 
3. พญามาร (มทัธิว 4:3) 
4. เหล่าสาวก (ยอห์น 21:8,9) 
5. ยาโคบ (ปฐมกาล 42:1,2) 
6. จกัจัน่ (ตัก๊แตน) และน ้าผึ้งป่า (มทัธิว 3:5) 
7. พระด ารัสของพระเจา้ (มทัธิว 4:4) 
8. ปัญญาจารย ์11:1 
9. ขนมปัง 7 กอ้น ปลาเล็ก ๆ สองสามตวั (มทัธิว 15:34) 
10. เหล่าสาวก (มทัธิว 16:5) 
11. ใหอ้าหารเขากิน (สุภาษิต 25:21) 
12. อรรคสาวก (มทัธิว 15:2) 
13. บิดาของบุตรนอ้ย (ลูกา 15:17) 
14. โยเซฟ (ปฐมกาล 47:17) 
15. ทหารคนหน่ึงในกองทพัพวกมิดยาน (วนิิจฉยั 7:13) 
16. นางรูธ (นางรูธ 2:14) 
17. ซาอูล (1 ซามูเอล 10:3) 
18. ซีบา (2 ซามูเอล 16:2) 
19. คริสเตียนชาวเธสะโลนิกา (2 เธสะโลนิกา 3:12) 
20. ดาวดิ (1 ซามูเอล 21:3) 

24. ทองค าและเงนิ 

1. พระนางประเทศซะบา (1 พงศาวดาร 10:12) 
2. อาโรน (อพยพ 32:4-6) 
3. ราชานะบูคสัเนซรั (ดาเนียล 2:1, 32) 
4. ก. โยเซฟ  (ปฐมกาล 41:42) ข. ดาเนียล (ดาเนียล 5:29) 
5. นกัปราชญ ์(มทัธิว 2:11) 
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6. อคัรสาวก (มทัธิว 10:9) 
7. เปโตร (กิจการ 3:6) 
8. อาคาน (โยชูวา 7:20, 21) 
9. กษตัริยย์าราบะอาม (1 พงศาวดาร 12:28) 
10. ขอ้พิพากษาของพระเยโฮวาห์ (สดุดี 19:9, 10) 
11. ความเขา้ใจและสติปัญญา (สุภาษิต 16:15, 16) 
12. การลองดูความเช่ือ (1 เปโตร 1:7) 
13. ฮีศคียา (2 พงศาวดาร 20:13) 
14. กษตัริยอ์หศัวโรศ (เอสเธอร์ 1:5, 6) 
15. 15.เปาโล (กิจการ 20:18, 33) 
16. อาโรน มหาปุโรหิต (อพยพ 28:34, 25) 
17. โยบ (โยบ 23:10) 
18. โยบ (โยบ 42:11) 
19. ค าพดูท่ีเหมาะสมกบักาละเทศะ (สุภาษิต 25:11) 
20. การประพฤติท่ีไร้สาระ (1 เปโตร 1:18) 

25. เมอืงในพระคมัภีร์ 

1. นาซาเร็ธ (ลูกา 4:16) 
2. เบธเลเฮม็ (1 ซามูเอล 16:1, 12) 
3. กรุงเยรูซาเล็มใหม่ (วิวรณ์ 21:10-13) 
4. เมืองดาเมเช็ด (กิจการ 9:22, 25) 
5. อนัติโอเปีย (กิจการ11:26) 
6. บา้นคานา มณฑลกาลิลี (ยอห์น 2:11) 
7. ฆาซา (วนิิจฉยั 16:1-3) 
8. เฮบ็โรน (2 พงศาวดาร 2:18-22) 
9. 9.เยริโค (2 พงศาวดาร 2:18-22) 
10. นีนะเว (โยนาห์ 3:4-10) 
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26. เส้ือผ้าในพระคมัภีร์ 

1. ยาโคบ (ปฐมกาล 37:3) 
2. นางฮนันามารดาของซามูเอล (1 ซามูเอล 2:18,19) 
3. ยอห์น บพัติศโต (มทัธิว 3:4) 
4. พวกธรรมจารย ์หรือพวกอาลกัษณ์ (มาระโก 12:28) 
5. พระเยซู (ยอห์น 19:23) 
6. อคัรสาวก 12 คน (มทัธิว 10:10) 
7. นามาน (2 พงศาวดาร 5:5) 
8. โยบ (โยบ 13:28) 
9. อะลีซา (2 พงศาวดาร 2:12) 
10. อะฮียา (1 พงศาวดาร 11:30) 

27. ตา  

1. บ่อน ้า (ปฐมกาล 21:19) 
2. พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น (มทัธิว 19:8) 
3. คนเก็บภาษี (ลูกา 18:13) 
4. “ใหเ้ป็นไปตามความเช่ือของเจา้เถิด” (มทัธิว 9:29) 
5. ในสวนเก็ธเซมาเน (มทัธิว 26:36, 40, 43, 45) 
6. ยาโคบ (ปฐมกาล 46:4) 
7. โมเสส (เฉลยธรรมบญัญติั 34:7) 
8. ประทีปของร่างกาย (มทัธิว 6:22) 
9. ผลไมต้อ้งหา้มซ่ึงอยูใ่นสวนเอเดน (ปฐมกาล 2:15, 3:6) 
10. รูปเคารพ (สดุดี 115:5) 
11. คนง่อยท่ีประตูงาม (กิจการ 3:4) 
12. ซาโลมอน (ปัญญาจารย ์1:8) 
13. ความสวา่ง (ปัญญาจารย ์11:7) 
14. คนโฉดเขลา (สุภาษิต 12:15) 
15. ซิมซนั (ผูว้นิิฉยั 16:20) 
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28. เดนิ 

1. บา้นเอมมาอู (ลูกา 24:13) 
2. เพราะพระเจา้สถิตอยูด่ว้ย (สดุดี 23:4) 
3. ไดรั้บก าลงัเพิ่มข้ึน (อิสยาห์ 40:31) 
4. เห็นพอ้งตอ้งการหรือพร้อมใจกนั (อาโมศ 3:3) 
5. พระเยซูคริสต ์(ลูกา 12:33) 
6. จะสะดุด (ยอห์น 11:10) 
7. เปโตร (1 เปโตร 2:21) 
8. ร่วมสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั (1 ยอห์น 1:7) 
9. ผูท่ี้ไมไ่ดท้  าเส้ือผา้ของตนให้มีมลทิน (ววิรณ์ 3:4) 
10. ก. อบัราฮมั ปฐมกาล 13:17 ข. ผูแ้ทนชนชาติอิสราเอล โยชูวา 18:8 
11. คนตาบอดท่ีเมืองเบธซายะดา (มาระโก 8:24) 
12. พวกอาลกัษณ์ (ลูกา 20:46) 
13. ก. เอโนค (ปฐมกาล 5:24) ข. โนอาห์ (ปฐมกาล 6:9) 
14. ชนชาติอิสราเอล (อพยพ 14:29) 
15. บุตรสาวของยาอีโร (ญายโร) (มาระโก 5:42) 
16. นางริบะคา (ปฐมกาล 24:64-65) 
17. รูปเคารพ สดุดี 115:4, 7 
18. เปโตร (ยอห์น 21:18) 
19. 13 คร้ัง โยชูวา 6:3, 4) 
20. ส่ิงท่ีดี (สดุดี 84:11) 


