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บทที่ 14
การศึกษาขอพระคัมภีรทีละขอ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้คุณจะสามารถ
-   อธบิายวาจะทํ าการศึกษาทีละขอไดอยางไร
-   ท ําการศึกษาพระคัมภีรทีละขอ
-   สรางตารางเพื่อสรุปการศึกษาขอพระคัมภีร
-   สรางโครงสรางของขอพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ลิน้ของขาพระองคจะรองเพลงเรื่องพระดํ ารัสของพระองค  เพราะพระบัญญัติทั้ง

สิน้ของพระองคชอบธรรม”  สดุดี  119.172

  คํ านํ า
คุณไดเรียนการสํ ารวจพระคัมภีรเปนเลมและศึกษาบทตาง ๆ ในเลมนั้นและไดเรียนการศึกษายอ

หนาภายในบทมาแลว
ในบทนีคุ้ณจะเรียนรูการศึกษาขอพระคัมภีรขอเดียวในรายละเอียด มีตัวอยางใหไวและคุณจะมี

โอกาสท ําการศึกษาขอพระคัมภีรในชวงของ “สํ าหรับศึกษาตอไป”  ของบทนี้
ขณะทีท่ ําการศกึษาขอพระคัมภีร จงใชทุกอยางที่คุณไดเรียนมาแลวในบทกอนหนานี้เกี่ยวกับการ

ต้ังค ําถามและตรวจสอบรายละเอียดของโครงสราง

คํ าอธิบายวิธีการ
ขัน้ที่หนึ่ง คือ ศึกษาขอพระคัมภีรภายในเนื้อหาของมัน

หลกัการของพืน้ฐานของการศึกษาขอพระคัมภีรก็คือ  แตละขอตองแปลความหมายภายในเนื้อหา
ของมนั เนือ้หาของพระคัมภีรหมายถึง ขอพระคัมภีรแวดลอมขอความซึ่งมีขอพระคัมภีรนั้นอยู

เนือ้หา ใหขอความที่สมบูรณจากพระเจา ซึ่งขอพระคัมภีรขอเดียวเปนเพียงสวนหนึ่งของทั้งหมด
เราจะไมน ําขอพระคัมภีรขอเดียวนํ าออกมาจากเนื้อหาและนํ ามาแปลความหมายผิด ซึ่งมักเปนการปฏิบัติ
ของครูสอนเท็จ
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ขัน้ที่สอง  คือ ศึกษาขอพระคัมภีรที่มีความสัมพันธกัน
ภายในเนือ้หานัน้ ๆ คุณจะพบขอพระคัมภีรที่มีความสัมพันธกับขอที่คุณเลือกมาเพื่อศึกษา ซึ่งจะ

ใหขอมลูแกขอที่กํ าลังศึกษา อาจใหความขัดแยงหรือการเปรียบเทียบ
บางทีข่อทีคุ่ณก ําลงัศึกษาจะสัมพันธกับขอตาง ๆ ในหนังสือเลมอ่ืนในพระคัมภีร  (ดูตัวอยางในบท

นี)้ จงดูขออางอิงเหลานี้และศึกษาดวย

ขัน้ที่สาม   คือ สรางตารางการศึกษาขอพระคัมภีร
เลอืกชือ่สํ าหรบัทํ าตาราง บนตารางศึกษาขอพระคัมภีรจงบันทึกชื่อหนังสือ หมายเลขและหมาย

เลขขอพระคัมภีรซึ่งคุณกํ าลังศึกษา
คุณจดัตารางของคุณอยางไรขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลที่ไดรวบรวมในการศึกษาของคุณ ถาคุณได

ท ําการบานทีใ่หในบทที่แลว ๆ มาเสร็จสมบูรณ คุณก็มีประสบการณเพียงพอกับตารางการศึกษา ซึ่งคุณ
สามารถสรางตารางขึ้นเองได คุณอาจใชตารางแนวตั้งหรือแนวนอนกับชนิดของขอมูลที่คุณกํ าลังบันทึก

ขั้นที่สี่   คือ  สรางโครงสรางการศึกษาขอพระคัมภีร
ใชความช ํานาญในการทํ าโครงสรางที่คุณมีในการทํ าการบานครั้งที่แลว ๆ มา  เพื่อนํ ามาสรางโครง

สรางของขอพระคัมภีร
เลอืกชือ่เร่ืองทีเ่หมาะสม หัวเรื่องสํ าคัญและหัวเรื่องรอง  ใชตารางการศึกษาเพื่อชวยคุณเตรียม

โครงสรางสุดทายของขอพระคัมภีร

ตัวอยางของวิธีการ
ขัน้ที่หนึ่ง คือ  ศึกษาขอพระคัมภีรภายในเนื้อหา

เราเลอืก ยดูา 1.11 เปนขอที่จะแสดงวิธีการศึกษาขอพระคัมภีร  ในบทเรียนที่แลว เราศึกษาขอนี้
ในดานบทและยอหนา ดังนั้นเราจึงทํ าการศึกษาเนื้อหาของขอพระคัมภีรเสร็จส้ินไปแลว

เมือ่คุณเลอืกหัวขอพระคัมภีรมาศึกษา จงศึกษาเนื้อหาของขอพระคัมภีรกอนเสมอ  ทํ าไดโดยการ
วเิคราะหบทและยอหนาเสร็จสมบูรณแลวใชความชํ านาญจากบทเรียน 2 บทกอนหนานี้

และอยาลมืพจิารณาขอพระคัมภีรภายในโครงรางใหญของหนังสือทั้งเลม การศึกษาเนื้อหาของ ยู
ดา 1.11  ไดมาจากขอมูลที่บันทึกไวในตารางการศึกษาขอพระคัมภีร

ขัน้ที่สอง   คือ   ศึกษาขอพระคัมภีรที่สัมพันธกัน
ยดูา 1.11  มีความสัมพันธกับขออ่ืน ๆ ภายในบท
มตัีวอยางอื่น ๆ ของครูสอนเท็จในบทนี้  ขอ 5-7  ใหตัวอยางในประวัติศาสตรและขอ 12-13 ใหตัว

อยางในธรรมชาติของครูสอนเท็จ
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ยดูา 1.11  สัมพันธกับขอความสํ าคัญในพันธสัญญาเดิม 3 ขอ ความดวยกันคือ
เร่ืองของคาอิน   ปฐมกาล 4.1-15, 1 ยอหน 3.12
เร่ืองของบาลาอัม กันดารวิถี 22-24
เร่ืองของโครา กันดารวิถี  16
การศกึษาขอพระคัมภีรที่สัมพันธกันนี้บันทึกไวในตารางสรุปและในโครงสราง

ขัน้ที่สาม   คือ  สรางตารางการศึกษาขอพระคัมภีร
ดูตารางศึกษาพระคัมภีรตอไปนี้

ตารางศึกษาขอพระคัมภีร
หนังสือยูดา

หนังสือ  ยูดา
บท 1
ขอ 11

ตัวอยางของครูสอนเท็จจากพระคัมภีรเดิม
ยูดา 1.11

พระเจาตรัสวา : วบัิติจงมีแกเขา
เหตุผล
1. เขาไดประพฤติตามอยาง                                           คาอิน
    ปฐมกาล 4.1-15               เขาปฏิเสธแผนการของพระเจาวาโดยการหลั่งโลหิตเทานั้นที่จะมีการ
                                           อภัยบาปได ดู  ฮีบรู 9.22
     1 ยอหน 3.12                  เขาฆานองของเขาเพราะการกระทํ าของเขาชั่ว
2.  เขาปลอยตัวไปตามความผิดพลาดของ                          บาลาอัม
     กนัดารวถิ ี22-24             ทํ าทุกอยางเพื่อผลประโยชนทางการเงิน
3.  เขาพนิาศไปในการกบฏอยาง                                      โคราห
     กนัดารวถิ ี16                   ปฏิเสธอํ านาจของผูนํ าที่พระเจาเลือก

สังเกตดูการขยายความผิดออกไป :  เขาประพฤติตามอยางของ_________
เขาปลอยตัวตามความผิดของ                   
การพนิาศเหมือนอยาง                 
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ตัวอยางอื่น ๆ ของครูสอนเท็จใน ยูดา 1
ตัวอยางในประวัติศาสตร : ขอ  5-7
การเปรียบเทียบในธรรมชาติ  : ขอ 12-13

ขั้นที่สี่    :  สรางโครงสรางการศึกษาขอพระคัมภีร
หนังสือ   : ยูดา
บท  : 1
ขอ         : 11

ตัวอยางครูสอนเท็จจากพระคัมภีรเดิม
ยูดา 1.11

1. พระเจาตรัสวา วิบัติจงมีแกเขา (ครูสอนเท็จ)
2. เหตุผล

A. เขาประพฤติตัวตามอยางคาอิน
1. ปฐมกาล 4.1-15 เขาปฏิเสธแผนการของพระเจาวาโดยการหลั่งโลหิตเทานั้นที่บาปได

รับการอภัย
B. เขาปลอยตัวไปตามความผิดของบาลาอัม

1. กนัดารวถิ ี22-24  บาลาอัม  ทํ าทุกอยางเพื่อผลประโยชนทางการเงิน
C. เขาพนิาศไปในการกบฏอยางโคราห

 1. กนัดารวิถี 16 : โคราหปฏิเสธอํ านาจของผูนํ าที่พระเจาเลือก
3. ความชั่วรายขยายตัวออกไป

A. ประการแรก  เราเดินทางผิด
B. ในไมชาเราก็ทํ าตามความผิดเพราะโลภ
C. ผลสุดทายคือ “การพินาศ”

4. ตัวอยางอื่นของครูสอนเท็จใน ยูดา 1
A. ตัวอยางในประวัติศาสตร  ขอ 5-7

1. อิสราเอล
2. ทตูสวรรค
3. โสโดมและโกโมรา

B.  ตัวอยางในธรรมชาติ : ขอ 12-13
1. หนิโสโครกในงานเลี้ยง
2. เมฆที่ไรนํ้ า



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 14 -139-

3. ตนไมปราศจากผล
4. คลื่นรายแรง
5. ดาวนอกวงโคจร

ขอสังเกต : อยาลมืวา เชนเดียวกับวิธีการศึกษาพระคัมภีรทั้งหมด เปนสิ่งสํ าคัญที่คุณตองนํ าสิ่งที่
เรียนรูจากการศึกษาขอพระคัมภีรไปใช ขอพระคัมภีรที่ศึกษาจะนํ าไปใชกับชีวิตและการ
รับใชของคณุไดอยางไร  ใหทบทวนวิธีการศึกษาแบบอุทิศตน (เฝาเดี่ยว)  สํ าหรับขอแนะ
น ําในการนํ าไปใช
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บททดสอบตนเอง บทที่ 14

1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. จ ําเปนที่เราตองศึกษาขอพระคัมภีรภายใน                                                                  
3. จงบอกขั้นตอน 4 ประการของวิธีการศึกษาขอพระคัมภีร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. “ล้ินของขาพระองคจะรองเพลงเรื่องพระดํ ารัสของพระองค เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค
ชอบธรรม”   สดุดี 119.172

2. เนื้อหา
3. ศึกษาขอพระคัมภีรภายในเนื้อหา

ศึกษาขอพระคัมภีรที่สัมพันธกัน
สรางตารางการศึกษาขอพระคัมภีร
สรางโครงสรางการศึกษาขอพระคัมภีร


