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เกริ่นนำา

ขอส่งคำาทักทายมายังทุกท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์

หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ ได้ถูกรวบรวมเพื่อเป็นคู่มือเพื่อช่วยเหลือศิษยา 
ผู้รับใช้และฆารวาส  ในการเตรียมคำาสอนจากพระคัมภีร์ และยังเป็นเครื่องมือ
ในการช่วยให้สาวกของพระคริสต์ให้เติบโตและสามารถรับใช้พระเจ้า ได้ และ
ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นต้นแบบโดยมีการแปลเป็นภาษาอื่น 8 ภาษาด้วยกัน 
และยังเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือในภาคผนวกของศัพท์ทางศาสนศาสตร์ซ่ึงมี
หลายกลุ่มภาษาด้วยกัน (ซึ่ง 6 ภาษานั้นอยู่ในกลุ่มชนเผ่าคะฉิ่น และกำาลังจะ
แปลเป็นภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย ภาษาเตลูกูและภาษานากา)

 เนื้อหาจากหนังสือเล่มน้ีรวบรวมมาจากหลาย ๆ แหล่งและจาก 
หลายหลายกลุ่มคน ซึ่งตัวอย่างต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อหานี้อาจจะไม่ตายตัวและ 
อาจจะใช้ไม่ได้ตลอดไป นั่นคืออาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือตัดออกจาก 
เนือ้หาของต้นฉบบันีไ้ด้ และมสีิง่หน่ึงในหลายสิง่ทีข้่าพเจ้าจะกล่าวคอืขอขอบคณุ
ท่านผู้ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์และบรรดาสาวกของพระองค์ ซึ่งสละเวลา
เพ่ือพวกเรา ทำาให้เราได้เนื้อหาที่มีค่ามาก ๆ พวกเราเข้าใจว่าข้อมูลนี้จะเป็น
ประโยชน์ให้กับบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์ในดินแดนแห่งเอเชียได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้ใหญ่ได้

 พวกเรามีความหวังและได้อธิษฐานที่จะให้หนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ได้เป็น
จุดเริ่มต้นให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ เพื่อท้าชวนให้ออกไปและเตรียมเนื้อหาต่าง ๆ 
ตามแต่ละภาษานั้น ๆ เพื่อให้สมาชิกของคริสตจักรได้เติบโตและออกผล ทั้งนี้
เพื่อว่าท้ายที่สุดน้ันจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ขอพระเจ้าประทาน 
สติปัญญาและความเข้าใจและให้เราอทุศิตวัในการรบัใช้พระกายของพระครสิต์
ด้วยกัน

ผู้รับใช้ของพระคริสต์ 

ศจ.ดร.เจมส์ และ ฮอว์ วิน ฮัมฟรีส์ 

ผู้รวบรวมและสร้างสะพานเชื่อมเพื่อพระเยซูคริสต์

6 กุมภาพันธ์ 2013
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ตัวย่อ

ภาคพันธสัญญาเดิม
 1. ปฐมกาล ปฐก. 
 2. อพยพ อพย.                                                                
 3. เลวีนิต ลนต.   
 4. กันดารวิถี กดว.
 5. เฉลยธรรมบัญญติ ฉธบ.
 6. โยชูวา ยชว.
 7. ผู้วินิจฉัย วนฉ.
 8. นางรูธ นรธ.
 9. 1 ซามูเอล 1 ซมอ.
 10. 2 ซามูเอล 2 ซมอ.
 11. 1 พงค์กษัตริย์ 1 พกษ.
 12. 2 พงค์กษัตริย 2 พกษ.
 13. 1 พงศาวดาร 1 พศด.
 14. 2 พงศาวดาร 2 พศด.
 15. เอสรา อสร.
 16. เนหะมีย นหม.
 17. เอสเธอร อสธ.
 18. โยบ โยบ.
 19. สดุด สดด.
 20. สุภาษิต สภษ.
 21. ปัญญาจารย์ ปญจ.
 22. เพลงซาโลมอน พซม.
 23. อิสยาห์ อสย.
 24. เยเรมีย ยรม.
 25. เพลงคร่ำาครวญ พคค.
 26. เอเสเคียล อสค.
 27. ดาเนียล ดนล.
 28. โฮเชยา ฮชย.
 29. โยเอล ยอล.    
 30. อาโมส อมส.
 31. โอบาดีห อบด.
 32. โยนาห ยนา.
 33. มีคาห์ มคา.
 34. นาฮูม นฮม.
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 35. ฮาบากุก ฮบก.
 36. เศฟันยาห์ ศฟย.
 37. ฮักกัย ฮกก.
 38. เศคาริยาห์  ศคย.
 39. มาลาคี มลค.

ภาคพันธสัญญาใหม่
 1. มัทธิว มธ.
 2 . มาระโก มก. 
 3.  ลูกา ลก.
 4.  ยอห์น ยน.
 5.  กิจการ กจ.
 6.  โรม รม.
 7.  1 โครินธ์ 1 คร.
 8.  2 โครินธ์ 2 คร.
 9.  กาลาเทีย กท.
 10.  เอเฟซัส อฟ.
 11.  ฟิลิปป ฟป.
 12.  โคโลสี คส.
 13.  1 เธสะโลนิกา 1 ธส.
 14.  2 เธสะโลนิกา 2 ธส.
 15.  1 ทิโมธ 1 ทธ.
 16.  2 ทิโมธ 2 ทธ.
 17.  ทีตัส ทต.
 18.  ฟีเลโมน ฟม.
 19. ฮีบร ฮบ.
 20.  ยากอบ ยก.
 21.  1 เปโตร 1 ปต.
 22.  2 เปโตร 2 ปต.
 23.  1 ยอห์น ยน.
 24.  2 ยอห์น ยน.
 25.  3 ยอห์น 3 ยน.
 26.  ยูดา ยด.
 27.  วิวรณ์  วว.
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1. เจ็ดวันแห่งการทรงสร้าง

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง : 

วันที่หนึ่ง ปฐก. 1:1- 5
- พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหว
- พระเจ้าทรงสร้างรูปร่างของแผ่นดินโลกและพื้นฟ้า
- พระเจ้าทรงสร้างความสว่างและความมืด
- พระเจ้าทรางสร้างกลางวันและกลางคืน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สอง ปฐก. 1:6 – 8
- พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนำ้า
- พระเจ้าทรางสร้างภาคพื้นฟ้า พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สาม ปฐก.1:9 – 13
- พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและทะเล
- พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่สี่ ปฐก. 1:14 – 19
- พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ   

 พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่ห้า ปฐก. 1:20 – 23
- พระเจ้าทรงสร้างบรรดาสัตว์นำ้า เช่นปลาและสัตว์นำ้าอื่น ๆ
- พระเจ้าทรงสร้างบรรดานกต่าง ๆ 
- พระเจ้าทรงอวยพระพรสรรพสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้าง  

 พระเจ้าทรงเห็นว่าดี

วันที่หก ปฐก. 1:24 – 31
-  พระเจ้าทรงสัตว์บก
- พระเจ้าทรงสร้างสัตว์เลื้อยคลาน
- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
- พระเจ้าทรงอวยพระพรมนุษย์ พระเจ้าทรงเห็นว่าดียิ่งนัก
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วันที่เจ็ด ปฐก. 1:1 – 3

- พระเจ้าทรงกำาหนดให้มีการหยุดพัก ทรงอวยพระพรวนัน้ี                   

      และทรงตั้งไว้ให้เป็น 

       วันบริสุทธิ์

2. พระบัญญัติสิบประการ
และพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า

เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำาเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือ
จากแดนทาส

1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

2. อย่า ทำา รปู เคา รพ สำา หรับ ตน เป็น รปูสลกัของ สิง่ ใด ซึง่ ม ีอยู่ ใน ฟ้า เบ้ือง บน หรอื 
บน แผ่น ดิน เบื้อง ล่าง หรือ ใน นำ้า ใต้ แผ่น ดิน อย่า กราบ ไหว ้หรือ ปรน นิบัติรูป 
เหล่า นัน้ เพราะ เรา คอื พระ เจ้า ของ เจ้า เป็น พระ เจ้า ที ่หวง แหน ให้ โทษ บดิา ตก ทอด 
ไป ถึง ลกู หลาน ของ ผู ้ที ่ชงั เรา จน ถงึ สาม ชัว่ สี ่ชัว่ อาย ุคน แต่ เรา แสดง ความ รกั มัน่ คง 
ต่อ คน ที ่รัก เรา และ ปฏิ บัต ิตาม บัญ ญัต ิของ เราจน ถึง พัน ชั่ว อายุ คน

3. อย่า ออก พระ นาม พระ เจ้า ของ เจ้า อย่าง ไม่สม ควร เพราะ ผู ้ที ่ออก พระ นาม 
พระ องค ์อย่าง ไม ่สม ควร นั้น พระ เจ้า จะ ทรง ถือ ว่า ไม่ ม ีโทษ ก ็หา มิ ได้

4. จง ระลึก ถึง วัน สะ บา โต ถือ เป็น วัน บริ สุทธิ์ จง ทำา การ งาน ทั้ง สิ้น ของ เจ้า หก 
วันแต่ วนั ที ่เจด็ นัน้ เป็น สะ บา โต ของ พระ เจ้า ของ เจ้า ใน วนั นัน้ อย่า กระ ทำา การ งาน 
ใดๆไม ่ว่า เจ้า เอง หรือ บุตร ชาย บุตร หญิง ของ เจ้า หรือ ทาส ทาส ีของ เจ้า หรือ สัตว ์
ใช้ งาน ของ เจ้า หรือ แขก ที ่อา ศัย อยู ่ใน ประ ต ูเมือง ของ เจ้า พราะ ใน หก วัน พระ เจ้า 
ทรง สร้าง ฟ้า และ แผ่น ดิน ทะเล และ สรรพ สิ่ง ซึ่ง ม ีอยู ่ใน ที ่เหล่า นั้น แต ่ใน วัน ที ่เจ็ด 
ทรง พัก เพราะ ฉะนั้น พระ เจ้า ทรง อวย พระ พร วัน สะ บา โต และ ทรง ตั้ง วัน นั้น ไว้ 
เป็น วัน บริ สุทธิ์
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หน้า :  8         เครื่องมือเพื่อการศึกษา และข้อมูลเพื่อการสร้างสาวก

5. จง ให้ เกยีรต ิแก่ บดิา มารดา ของ เจ้า เพือ่ อาย ุของ เจ้า จะ ได้ ยนื นาน บน แผ่น ดนิ 
ซึ่ง พระ เจ้า ของ เจ้า ประ ทาน ให ้แก ่เจ้า

6. อย่า ฆ่า คน

7. อย่า ล่วง ประ เวณ ีผัว เมีย เขา

8. อย่า ลัก ทรัพย์

9. อย่า เป็น พยาน เท็จ ใส่ ร้าย เพื่อน บ้าน

10. อย่า โลภ ครัว เรือน ของ เพื่อน บ้าน อย่า โลภ ภรรยา ของ เพื่อน บ้าน หรือ ทาส 
ทาส ีของ เขา หรือ โค ลา ของ เขา หรือ สิ่ง ใดๆ ซึ่ง เป็น ของ ของ เพื่อน บ้าน  อพยพ 
20:1 - 17
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เครื่องมือเพื่อการศึกษา และข้อมูลเพื่อการสร้างสาวก         หน้า :  9

3. พลับพลา

อพยพ 25-27; 35:10-38:31

พลับพลา

หีบพระโอวาท
แท่นเผา

เครื่องหอม
โต๊ะขนมปัง 
เฉพาะพระพักตร์

อ่างทองสัมฤทธิ์

เหนือ

ใต้

ออกตก

แท่นบูชาหุ้มด้วย 
ทองสัมฤทธิ์

ผ้าม่าน เชิงเทียน

ลานพระวิหาร
ห้องอภิสุทธิสถาน ห้องวิสุทธิสถาน

อัตราส่วน 1คิวบิต = 1คิวบิตโบราณ = 20.67 นิ้ว

ปร
ะต

ูพ
ระ

วิห
าร

 2
0 

คิว
บิต

แผนภูมิของพระวิหาร  A. vander Net

ทา
งเ

ข้า

หีบพระโอวาท
และพระที่นั่งกรุณา

คันประทีปทองค�า แท่นเผาบูชาหุ้มด้วย
ทองสัมฤทธิ์

แท่นเผาเครื่องหอม โต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักตร์ อ่างทองสัมฤทธิ์
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หน้า :  10         เครื่องมือเพื่อการศึกษา และข้อมูลเพื่อการสร้างสาวก

4. อิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า
 เผ่า เหล่า นี้ เป็น เผ่า ทั้ง สิบ สอง ของ อิส รา เอล นี่ เป็น ถ้อย คำา ที่ บิดา  
กล่าว ไว ้เมื่อ อวย พร เขา ยา โคบ ให ้พร แก ่ทุก คน อย่าง เหมาะ สม กับ แต่ ละ คน  
ปฐมกาล 49:28

ชื่อ มารดา ความหมาย อัญมณี ปฐก.

1. รูเบน เลอาห์ ทรงทอดพระเนตร มรกต 29:32 
   บุตรคนที่ 1

2. สิเมโอน เลอาห์ ทรงได้ยิน บุตรคนที่ 2 ไพลิน 29:33

    *เลวี เลอาห์ สนิทสนม บุตรคนที่ 3 ไม่มี 29:34

3. ยูดาห์ เลอาห ์ สรรเสริญ บุตรคนที่ 4 ซาเดียส 29:35

4. เศบูลุน เลอาห์ ให้เกียรติ บุตรคนที่ 10 คาร์บันเคิล 30:20

5. อิสสาคาร์ เลอาห์ สินจ้าง,รางวัล บุตรคนที่ 9 โทแพซ 30:18

6. ดาน ศิลปาห์ ตัดสิน บุตรคนที่ 5 เบริล 30:6

7. กาด ศิลปาห์ โชคดี บุตรคนที่ 7 เพชร 30:11

8. อาเชอร์ ศิลปาห์ ความสุข บุตรคนที่ 8 โอนิกซ์ 30:13

9. นัฟทาลี บิลฮาห์     ปลำ้าสู้ บุตรคนที่ 6 แจสเพอร์ 30:8 
 *โยเซฟ ราเชล      พระองค์ทรงเพิ่ม ไม่มี 30:24 
   บุตรคนที่ 11

10. เบนยามิน ราเชล      บุตรชายแห่งขวามือของ  35:18

         ข้าพเจ้า หรือ บุตรชายแห่ง

         ทิศใต้ บุตรคนที่ 12

11. มนัสเสห์ บุตรชาย การทำาให้ลืม   41:51 
  ของโยเซฟ

12. เอฟราฮิม บุตรชาย มีลูกดก ลิเกอร์ 41:52 
  ของโยเซฟ
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