
โดยมีจุดมุงหมายของคอรส JOD คือ  

1. เนนทักษะที่จําเปนในการคนพบความหมายของพระคัมภีร 

2. หลักการที่สาํคัญเพื่อรูวาพระคัมภีรมีประโยชนตอชีวิตอยางไร 

3. ชวยใหเขาใจพระคัมภีรดียิ่งขึ้นโดยอาศัยแหลงขอมูลอางอิงตางๆ 

4. พัฒนาความสามารถผูรับการอบรมใหรูจักพระคัมภีรบางตอนเปนพิเศษ 

5. พัฒนาทัศนคติ โดยอาศัยประสบการณแหงความเชื่อของตน 

 

บุคคลเปาหมาย  

1. คริสตชนฆราวาส    2. ครูคําสอน ครูคาทอลิก     

3. พระสงฆ นักบวช  ผูฝกหัด    

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม  มีความรูพื้นฐานดานพระคัมภีร 

ผูเขารับการอบรม  กรุณานําพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมฉบับคาทอลิกมาดวย       

 

   

จัดการอบรมโดย...แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 

ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล    “บานผูหวาน”   

 2/4   ม. 6   ถนนเพชรเกษม    ต.ทาขาม อ.สามพรานจ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120  

E-mail: thaibible@hotmail.com 

สามารถดาวนโหลดขอมลูการอบรมไดที่เวปไซต : 

www.catholic.or.th 

www.thaicatholicbible.com 

 

 

         โครงการอบรมการคนพบความหมายในพระคัมภีร 

(The Joy of Discovery in Bible Study – JOD) 

โครงการนี้ จัดทําขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 

2010-2015 ในเปาหมายที่ 1 ชุมชนศิษยพระคริสต “อภิบาลคริสตชนในฐานะ

บุคคลและครอบครัวมุงสูการเปนศิษยฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อ สามารถเจริญ

ชีวิตเปนประจักษพยานและประกาศพระคริสตเจาแกทุกคน” อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จึงมุงใหพันธกิจในการอภิบาลทั้งหมดของตน ไปสูเปาหมายสําคัญคือ 

สรางและพัฒนาศิษย โดยพระวาจาของพระเจา เพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถ

ดําเนินชีวิตดวยความเชื่อความหวังและความรักโดยมีพระคริสตเปนศูนยกลาง    

(ขอที่ 9 และขอ 11.1) 

ดังนั้น แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภิบาล จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปน

การอบรมวิธีการคนพบความหมายในพระคัมภีรสําหรับคริสตชน ใหมีความรู 

ความเขาใจ ทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจา และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

ระยะเวลา วันที่ 20-24 ตุลาคม 2014   สถานที่  บานผูหวาน สามพราน   

  กรุณาสงใบตอบรับกอนการอบรม 1 สปัดาห  

คาลงทะเบียน  หองเดี่ยว คนละ      4,800    บาท   

  หองคู  คนละ      4,400    บาท   

              ผูที่ไป-กลับ คนละ      3,200    บาท     

                                                                     

วิทยากร           พระคุณเจาวีระ  อาภรณรัตน             คุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ   

                        อาจารยมนตสิงห ไกรสมสุข   



ตารางอบรมวิธกีารคนพบความหมายในพระคัมภรี  วนัที่ 20 -24 ตลุาคม 2014 ณ บานผูหวาน สามพราน 

เวลา จันทร 20 ตุลาคม 2014 อังคาร 21 ตุลาคม 2014 พุธ 22 ตุลาคม 2014 พฤหัส 23 ตุลาคม 2014 ศุกรที่ 24 ตุลาคม 2014  

 

06.45 น. 

07.15 -08.30 น. 

 

-- 

มิสซาเชา 

อาหารเชา 

มิสซาเชา 

อาหารเชา 

มิสซาเชา 

อาหารเชา 

มิสซาเชา 

อาหารเชา 

08.30 – 10.00 น. 08.30 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. วจนพิธีกรรมเปดการอบรม 

โดยคพ.วิทยา แกวแหวน 

09.30 น.  ชี้แจงตารางเวลา 

และแบงกลุมการอบรม 

อบรม 4 

การตีความเรื่องเลา 

พระวรสารนักบุญลูกา  

23: 32-49 

 

อบรม 8 

เพิ่มทักษะ 

บทจดหมายนักบุญเปาโลถึง 

ชาวโครินธ  

1 คร 13: 1-13 

อบรม 12 

สังเกตบทจดหมายของ

นักบุญ 

ยากอบ 3:1-12 

 

อบรม 16 

การใชแผนภูมิและ 

การสรุปใจความอีกครั้ง 

10.00 – 10.30 น. อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง 

10.-30 – 12.00 น. อบรม 1 

การแนะนําการศกึษา 

 

อบรม 5 

การเรียนรูที่จะสงัเกต (3) 

พระวรสารนักบุญมัทธิว 

 6: 25-34 

อบรม 9 

การตีความ 1 คร 13 

อบรม 13 

การตีความ 

บทจดหมายของ   นักบุญ 

ยากอบ 3:1-12 

 

เตรียมการแสดงเรื่องราว 

พระคัมภีรตอนที่ศกึษา 

 

12.00 – 13.30 น. อาหารเที่ยง อาหารเที่ยง อาหารเที่ยง อาหารเที่ยง อาหารเที่ยง 

13.30 – 15. 30 น. อบรม 2 

การเรียนรูที่จะสงัเกต (1) 

พระวรสารนักบุญลูกา 23: 32-49 

อบรม 6 

การเรียนรูที่จะสงัเกต (4) 

พระวรสารนักบุญมัทธิว 

 6: 25-34 

 

อบรม 10 

การตอบสนอง 

ตอพระวาจา 

พระวรสารนักบุญมัทธิว 13: 1-3,4-

9,18-23 

อบรม 14 

การสังเกตทั้งครบ 

  

13.30 – 14.30 น. 

การแสดงเรื่องราวพระคัมภีร

ตอนที่ศกีษา 

15.00-15.30 น. 

ประเมินผลและมอบวุฒิบัตร 

15.30 -16.00 น. อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง 

 

16.00 – 17.00 น. 

อบรม 3 

การเรียนรูที่จะสงัเกต (2) 

พระวรสารนักบุญลูกา 23: 32-49 

อบรม 7 

การตีความมัทธิว 6: 25-34 

อบรม 11 

การศกึษาพระคัมภีร 

เลมหนึ่ง 

บทจดหมายนกับุญยากอบ 

 

อบรม 15 

การสรุปใจความโดยใช

แผนภูมิ 

เดินทางกลับบาน 

โดยสวัสดิภาพ 


