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ค ำถำม – ค ำตอบ 

สอนเดก็ 

(ให้เด็กท่องจ ำทลีะเลก็ทลีะน้อย จนท่องได้ทุกข้อ)  
1. ถำม พระคมัภีร์ คืออะไร? 

ตอบ พระคมัภีร์ทุกตอน เป็นพระด ำรัสของพระเจำ้ 
2. ถำม พระคมัภีร์มีก่ีตอน? 

ตอบ พระคมัภีร์มีสองตอน คือพระคมัภีร์เดิม และพระคริสตธรรมใหม่ 
3. ถำม พระคมัภีร์เดิมมีก่ีเล่ม และพระคริสตธรรมใหม่ มีก่ีเล่ม? 

ตอบ       1. พระคมัภีร์เดิมมี 39 เล่ม 
 2. พระคริสตธรรมใหม่ มี 27 เล่ม 
 3. รวมเป็น 66 เล่ม 

4. ถำม ใครเป็นผูเ้ขียนพระคมัภีร์ข้ึน? 
ตอบ พวกผูพ้ยำกรณ์ ท่ีพระเจำ้ทรงเลือกสรรไดเ้ขียนข้ึน ตำมกำรดลใจของพระวญิญำณ     
บริสุทธ์ิ 

5. ถำม จงบอกช่ือบุคคลส ำคญั ในพระคมัภีร์เดิมมำ 3 คน  
ตอบ อบัรำฮมั โมเสส ดำวิด 

6. ถำม จงบอกช่ือบุคคลส ำคญัในพระคริสตธรรมใหม่มำ 3 คน 
ตอบ เปโตร ยอห์น เปำโล 

7. ถำม จงบอกช่ือของบุคคลส ำคญัท่ีสุด ในพระคมัภีร์ 
ตอบ พระเยซูคริสตเจำ้ 

8. ถำม หวัขอ้ใหญ่ของพระคริสตธรรมใหม่ คือ อะไร? 
ตอบ ยอห์น 3: 16 “เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองค ์เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์ 

9. ถำม พระเจำ้คือผูใ้ด? 
ตอบ พระเจำ้คือผูท้รงสร้ำง และครอบครองส่ิงสำรพดัทั้งปวง 
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10. ถำม พระเจำ้ทรงสถิตอยูท่ี่ไหน? 
ตอบ พระเจำ้ทรงสถิตอยู ่ทัว่ทุกหนทุกแห่งในเวลำเดียวกนั 

11. ถำม พระเจำ้ทรงเป็นอยูอ่ยำ่งไร? 
ตอบ พระเจำ้ทรงเป็นอยูใ่นสำมพระภำค คือ 1. พระบิดำ 2. พระบุตร 3. พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

12. ถำม พระเจำ้ทรงมีพระลกัษณะอยำ่งไร 
ตอบ 1. พระเจำ้ทรงบริสุทธ์ิ – ไม่มีบำป 
         2. พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก 
         3. พระเจำ้ทรงสัตยซ่ื์อ 

13. ถำม พระเจำ้ทรงมีสภำพอยำ่งไรบำ้ง? 
ตอบ พระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ ซ่ึงเรำมองไม่เห็น 

14. ถำม พระเจำ้ทรงมองเห็นมนุษยไ์ดไ้หม? 
ตอบ พระเจำ้ทรงมองเห็นมนุษยไ์ดทุ้กเวลำ 

15. ถำม พระเจำ้ทรงรู้อะไรบำ้ง? 
ตอบ พระเจำ้ทรงรู้จกัทุกส่ิง – ท่ีเรำคิด – ท่ีเรำพูด – ท่ีเรำท ำ 

16. ถำม ใครเป็นผูส้ร้ำงโลกน้ี? 
ตอบ พระเจำ้ทรงเป็นผูส้ร้ำงโลกน้ี และส่ิงทั้งปวงในจกัรวำล 

17. ถำม ใครเป็นผูท้รงสร้ำงมนุษยค์นแรก? 
ตอบ พระเจำ้เป็นผูส้ร้ำงมนุษยค์นแรก ตำมแบบพระฉำยำของพระองค์ 

18. ถำม พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยค์นแรก ให้เป็นคนอยำ่งไร? 
ตอบ พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยค์นแรก ให้เป็นคนสัตยซ่ื์อ 

19. ถำม พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยเ์พื่ออะไร? 
ตอบ เพื่อถวำยเกียรติยศแก่พระองค ์

20. ถำม มนุษยค์นแรกท ำผดิต่อพระเจำ้อยำ่งไร? 
ตอบ เขำไม่เช่ือฟังพระองค ์

21. ถำม คนเรำเป็นคนบำปตั้งแต่เม่ือไร? 
ตอบ เรำทุกคนเป็นคนบำป ตั้งแต่วนัก ำเนิดของเรำ 

22. ถำม ควำมผดิบำปคืออะไร? 
ตอบ ควำมผดิบำปคือ ควำมชัว่ทุกอยำ่งท่ีขดัขืนค ำสั่งของพระเจำ้ 
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23. ถำม ควำมผดิบำปเขำ้มำในโลกไดอ้ยำ่งไร? 
ตอบ ควำมผดิบำปเขำ้มำในโลก เพรำะคนคนเดียว ท่ีไม่ไดเ้ช่ือฟังพระเจำ้ 

24. ถำม ใครบำ้งท่ีเป็นคนบำป? 
ตอบ ทุกคนเป็นคนบำป 
“... ทุกคนหลงผดิไปหมด” โรม 3:12 

25. ถำม มนุษยจ์ะพน้จำกควำมผิดบำปไดอ้ยำ่งไร? 
ตอบ มนุษยพ์น้จำกควำมผดิบำปได ้ โดยสำรภำพควำมผิดของตน และเช่ือวำงใจในพระเยซู
พระบุตรของพระเจำ้ 

26. ถำม ถำ้เรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระเจำ้จะทรงกระท ำอะไร? 
ตอบ ถำ้เรำสำรภำพควำมผิดของเรำ พระเจำ้จะทรงยกโทษใหเ้รำ และจะทรงช ำระเรำใหพ้น้
จำกควำมบำปทั้งส้ิน 

27. ถำม พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด? 
ตอบ พระเยซูคริสต ์เป็นพระบุตรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

28. ถำม ท ำไมพระเยซูจึงไดเ้สด็จเขำ้มำในโลก? 
ตอบ พระเยซูไดเ้ขำ้มำในโลก เพื่อช่วยคนบำป ให้รอดพน้จำกควำมผดิบำป 

29. ถำม ก่อนท่ีพระเยซู เสด็จเขำ้มำในโลก พระองคส์ถิตอยูท่ี่ไหน? 
ตอบ แต่ก่อนพระเยซูสถิตอยูก่บัพระเจำ้ และทรงเป็นพระเจำ้ 

30. ถำม พระเยซูไดท้รงท ำอะไร เม่ือประทบัอยูใ่นโลกน้ี? 
ตอบ เม่ือพระเยซูประทบัอยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ดส้ั่งสอนประชำชน และไดท้รงรักษำคนป่วย
เป็นอนัมำกใหห้ำย 

31. ถำม พระเยซูไดท้รงท ำอะไร เพื่อช่วยเรำใหร้อดพน้จำกควำมบำป? 
ตอบ พระเยซู ไดท้รงแบกควำมบำป ของเรำในกำรทรงตำยบนไมก้ำงเขนแทนเรำ 

32. ถำม ส่ิงส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ีสำม หลงัจำกพระเยซูทรงถูกฝังไว ้คืออะไร? 
ตอบ ในวนัท่ีสำม พระเยซูทรงเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย 

33. ถำม พระเยซูไดท้รงประทบัอยูใ่นโลก ก่ีวนัหลงัจำกท่ีพระองค ์ทรงเป็นข้ึนมำจำกตำยแลว้? 
ตอบ หลงัจำกพระองค ์ทรงเป็นข้ึนมำแลว้ พระเยซูทรงประทบัอยูใ่นโลกถึง 40 วนั 

34. ถำม เด๋ียวน้ี พระเยซูสถิตอยูไ่หน? 
ตอบ เด๋ียวน้ี พระเยซูทรงสถิตอยูใ่นสวรรคก์ ำลงัเตรียมท่ีไว ้ส ำหรับคนท่ีเช่ือวำงใจพระองค ์
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35. ถำม พระเยซูไดท้รงสัญญำอะไร ก่อนพระองคเ์สด็จกลบัสู่สวรรค?์ 
ตอบ พระเยซูทรงสัญญำไวว้ำ่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำอีก พำคนท่ีเช่ือวำงใจพระองค ์ ไป
สวรรคก์บัพระองคด์ว้ย 

36. ถำม ใครจะไปสวรรคก์บัพระเยซูได?้ 
ตอบ คนท่ีไปสวรรคไ์ด ้คือคนท่ีเช่ือไวว้ำงใจในพระองค์ 

37. ถำม เม่ือเรำเช่ือพระเยซูแลว้ เรำควรท ำอะไรอีก? 
ตอบ เรำควรประพฤติ ตำมแบบของพระองค ์และเป็นพยำนเพื่อพระองค ์แก่คนอ่ืน 
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ข้อพระคมัภีร์ส ำหรับท่องจ ำ 

1 ยอห์น 4: 7 “ขอใหเ้รำรักซ่ึงกนัและกนั เพรำะวำ่ควำมรักมำจำกพระเจำ้... 
1 ยอห์น 4: 8 “ผูท่ี้ไม่รัก ก็ไม่รู้จกัพระเจำ้ เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก” 
ยอห์น 14: 15 พระเยซูตรัสวำ่ “ถำ้ท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็จะประพฤติตำมบญัญติัของเรำ” 
1 โครินธ์ 13: 13 “ดงันั้นยงัตั้งอยูส่ำมส่ิง คือ ควำมเช่ือ ควำมหวงัใจ และควำมรัก แต่ควำมรัก
ใหญ่ท่ีสุด... 
มัทธิว 22: 37, 39 “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจำ้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจำ้... จงรักเพื่อนบำ้น
เหมือนรักตนเอง” 
1 ยอห์น 4: 19 “เรำทั้งหลำยรัก ก็เพรำะพระองคท์รงรักเรำก่อน” 
เอเฟซัส 2: 8 “ซ่ึงเรำทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเช่ือ และมิใช่โดยตวัเรำ
ทั้งหลำยกระท ำเอง แต่พระเจำ้ทรงประทำนให้” 
กจิกำร 3: 19 “ท่ำนทั้งหลำยจงหนักลบั และตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจำ้จะทรงลบลำ้งควำมผดิบำป
ของท่ำนเสีย” 
1 เปโตร 1: 18, 19 “พระองคไ์ดท้รงไถ่ ท่ำนทั้งหลำย ... มิใช่ไถ่ดว้ย...เงินและทอง แต่ทรงไถ่
ดว้ย พระโลหิตประเสริฐ ของพระคริสต.์..” 
ยอห์น 11: 25 (พระเยซูตรัสวำ่) “ผูท่ี้... วำงใจในเรำนั้น แมว้ำ่เขำตำยแลว้ ก็ยงัจะมีชีวติอีก” 
กจิกำร 16: 31 “จงเช่ือวำงใจในพระเจำ้ และท่ำนจะรอดได.้..” 


