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ชื่อ
วันที่

การสอบ

ชัน้

คะแนน

ข้ อสอบคาถามถูกผิด (ข้ อละ 1 ½ คะแนน )
คาแนะนา:

ให้ ใส่เครื่ องหมาย
ให้ ใส่เครื่ องหมาย

X
0

หน้ าข้ อที่ถกู
หน้ าข้ อที่ผิด

1. _______ มีความขัดแย้ งบางอย่างในพระคัมภีร์
2. _______ หนังสือทังหมดในพระคั
้
มภีร์เขียนโดยคนเพียง 5 คนเท่านัน้
3. _______ พระคัมภีร์ใหม่ถกู เขียนครัง้ แรกเป็ นภาษาละติน ดังนันคริ
้ สเตียนเท่านันจึ
้ งจะเข้ าใจ
4. _______ หนังสือบางเล่มของพระคัมภีร์เขียนขึ ้นโดยคนที่ไม่เคยรับใช้ พระเจ้ า
5. _______ ปฐมกาลเป็ นหนังสือเล่มแรกที่เขียนขึ ้นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
6. _______ หนังสือทังหมดในพระคั
้
มภีร์ใช้ เวลาเขียนขึ ้นรวมเป็ นเวลาประมาณ 500 ปี
7. _______ หนังสือบางเล่มของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนขึ ้นก่อนการสิ ้นพระชนม์ของ
พระเยซู
8. _______ แรกเริ่มนัน้ หนังสือทุกเล่มของพระคัมภีร์เขียนขึ ้นด้ วยมือ
9. _______ เมื่อเราศึกษาข้ อพระธรรมใดๆในพระคัมภีร์ เราควรพยายามทาความเข้ าใจภาพรวมและบริบท
ในตอนนัน้
10. ______ พระเยซูทรงเป็ นผู้ที่กาหนดว่าหนังสือเล่มใหนจะมีอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม
11. ______ หนังสือบางเล่มในพระคัมภีร์ไม่ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
12. ______ พระเยซูบอกถ้ อยคาที่ชดั เจนทังหมดให้
้
เหล่าสาวกเขียนลงในหนังสือเล่มต่างๆของพระคัมภีร์
13. ______ เมื่อมนุษย์เขียนหนังสือเล่มต่างๆของพระคัมภีร์ พระเจ้ าทรงเคลื่อนมือของพวกเขาเหมือน
เครื่ องจักร ดังนันจึ
้ งไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ ้น
14. ______ คาพยากรณ์บางข้ อจากพระเจ้ าที่บนั ทึกในพระคัมภีร์มีความผิดพลาด
15. ______ พระเยซูบอกเราว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริง
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16. ______ นักโบราณคดีใช้ เวลาหลายปี ในการขุดและศึกษาเมืองเก่าแก่ที่มีอยูใ่ นยุคที่มีการเขียน
พระคัมภีร์
17. ______ หนังสือม้ วนทะเลตายเป็ นสาเนาของหนังสือบางเล่มของพระคัมภี ร์ภาคพันธสัญญาเดิม
18. ______ พระบัญญัติด้านการแพทย์หลายข้ อในพระคัมภีร์เป็ นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพของเรา
19. ______ คริสเตียนในยุคนี ้ไม่จาเป็ นต้ องอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เพราะพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ ้นสาหรับชาวยิว ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในโลก
20. ______ พระเจ้ าทรงใส่คาพยากรณ์ไว้ ในพระคัมภีร์ ดังนันคริ
้ สเตียนสามารถบอกอนาคตได้ เช่นเดียวกับ
พวกหมอดูและคนดูลายมือในสมัยนี ้
21. ______ บางทีพระเยซูอาจจะทาบาปบ้ างเล็กน้ อยเมื่อพระองค์ยงั เป็ นเด็กเล็กๆ
22. ______ ไม่มีการอัศจรรย์บนั ทึกไว้ ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

คาถามปรนัย (2 คะแนน)
ให้ เลือกคาตอบที่ถกู แล้ วใส่ตวั อักษรของคาตอบข้ อนันลงในช่
้
องว่างหน้ าคาถามนัน้
1. _______ พระคัมภีร์ถกู เขียนขึ ้นโดย
ก. คน 5 คน
ข. คน 40 คน
ค. คน 60 คน
2. _______ การเขียนพระคัมภีร์ใช้ เวลากี่ปี?
ก. 200 ปี
ข. 500 ปี
ค. 1000 ปี
ง. 1500 ปี
3. _______ เปาโลกเขียนหนังสือกี่เล่มในพระคัมภีร์?
ก. 13 เล่ม
ข. 10 เล่ม
ค. 5 เล่ม
ง. ไม่มี
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4. _______ เมื่อใดที่พระเจ้ าต้ องการให้ ข้าพเจ้ าทดสอบคาสอนในพระคัมภีร์ด้วยการนามาปฏิบตั ใิ นชีวิต
ของข้ าพเจ้ า?
ก. ไม่ต้องทดสอบ
ข. บางครัง้
ค. ตลอดเวลา
ง. เฉพาะวันอาทิตย์เท่านัน้
5. _______ คริสเตียนควรอ่านพระคัมภีร์เดิมเมื่อใด?
ก. ไม่ต้องอ่าน
ข. หลังจากที่อา่ นพระคัมภีร์ใหม่จบแล้ ว 5 ครัง้
ค. บางครัง้

คาถามอัตนัย
1.

มีหนังสือ
มีหนังสือ
มีหนังสือ

เล่มในพระคัมภีร์ (1 คะแนน)
เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (1 คะแนน)
เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (1 คะแนน)

2.

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเขียนขึ ้นเป็ นภาษาอะไร?______________________ (3 คะแนน)

3.

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เขียนขึ ้นเป็ นภาษาอะไร?_____________________ (3 คะแนน)

4.

มีคนประมาณ __________ คนที่เขียนพระคัมภีร์ (3 คะแนน)

5.

ใครคือบุคคลที่สาคัญที่สดุ ในพระคัมภีร์?________________________ (4 คะแนน)

6.

อะไรคือเหตุการณ์ที่สาคัญที่สดุ ในพระคัมภีร์? (4 คะแนน)

7.

อธิบายว่า “ดลใจ” หมายความว่าอะไรเมื่อคาดังกล่าวถูกนามาใช้ ในประโยคที่ว่า “พระคัมภีร์ได้ รับ
การดลใจจากพระจ้ า” (6 คะแนน)
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8.

อะไรคือเหตุผลหลัก 2 ข้ อที่พระเจ้ าทรงใส่คาพยากรณ์ไว้ ในพระคัมภีร์? (6 คะแนน ข้ อละ 3 คะแนน)
1.
2.

9.

คาแนะนาของท่ านคืออะไร? ดอนไม่ได้ เป็ นคริสเตียน เขาถามท่านว่า “ท่านรู้ได้ อย่างไรว่า
พระคมภีร์มีความถูกต้ องแม่นยา (เป็ นความจริง)?”
เขียนสิ่งที่ทา่ นจะบอกเขา 4 ข้ อ เพื่อพิสจู น์ว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่นยา
(8 คะแนน ข้ อละ 2 คะแนน)
1.
2.
3.
4.

10. เขียนชื่อหมวดและหนังสือในพระคัมภีร์ใหม่ด้านล่าง (17 คะแนน ข้ อละ 1/2 คะแนน)

