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บทที่ 12
การศึกษาเปนบท

วัตถุประสงค
เมือ่เรียนจบบทนี้ คุณจะสามารถที่จะ
-   ท ํา 4 ข้ันตอนของวิธีการศึกษาเปนบท
-   ศึกษาพระคัมภีรเปนบท
-   ท ําตารางบทเพื่อสรุปการศึกษา
-   สรางโครงสรางของบท

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“ขาพระองคไดสะสมพระดํ ารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค เพื่อขาพระองค

จะไมทํ าบาปตอพระองค”  สดุดี 119:11

คํ านํ า
ในบทสดุทาย คุณเรยีนเกี่ยวกับการสํ ารวจหนังสือทั้งเลม ตอนนี้จะไดเรียนการศึกษาทีละบทใน

หนงัสือนั้น ๆ
มตัีวอยางการศกึษาทีละบทใหไวและคุณจะทํ าการศึกษาในตอนที่วาดวย “เพื่อการศึกษาตอไป”

ของบทนี้

คํ าจํ ากัดความของวิธีการ
เปนการศึกษาพระวจนะของพระเจาทีละบท

ขัน้แรก   :  ใหชื่อเร่ืองของบท
ประการแรกบันทึกชื่อของหนังสือและเลขบทที่กํ าลังศึกษาในตารางการศึกษาเปนบทอาน

ทัง้บทโดยตลอดและใหชื่อเร่ืองแกบทนั้น ซึ่งจะสะทอนเนื้อหา (ถาคุณไดสํ ารวจหนังสือทั้งเลมแลว
คุณก็ไดใหชื่อเร่ืองแตละบทไปแลว)

ขัน้ที่สอง  :  ท ําเครื่องหมายแบงยอหนา
ท ําเครือ่งหมายการแบงยอหนาภายในบทนั้น ๆ ในพระคัมภีรบางเลมอาจแบงยอหนาดวย

ตัวเลขทีห่นากวาตัวเลขของขอพระคัมภีร แตถาพระคัมภีรของคุณไมมีการแบงยอหนาดวยเครื่อง



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 12 -114-

หมาย คุณอาจตดัสนิใจแบงยอหนาดวยตนเอง การที่จะทํ าเชนนี้ได คุณตองรูวา ยอหนาคือ กลุม
ของขอพระคมัภีรซึ่งมีความสัมพันธในเรื่องเดียวกัน เมื่อเนื้อเร่ืองเปลี่ยนไป ก็เร่ิมยอหนาใหม ทํ า
เครือ่งหมายการแบงยอหนาในพระคัมภีรของคุณโดยเขียนวงกลมรอบ ๆ เลขขอพระคัมภีรที่เร่ิมยอ
หนาใหม

ขัน้ที่สาม   : สรางตารางศึกษาเปนบท
ในตอนนีจ้ะบนัทึกชื่อเร่ืองของบท ใสขอพระคัมภีรที่แบงยอหนา (ดูตัวอยาง)  ใหชื่อแตละ

ยอหนาซึง่สะทอนเนือ้หาของยอหนา  ใชคอลัมนหนึ่งที่มีหัวเรื่องวา “ขอสังเกต”  เพื่อบันทึกขอ
สังเกตทัว่ ๆ ไปเกีย่วกับความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของบท (ดูตัวอยาง)  ขอสังเกตเหลานี้จะ
ชวยใหคุณสรางโครงสรางของบทได

ขั้นที่สี่   : สรางโครงสรางของบท
ในบทสดุทายคุณเรียนเกี่ยวกับการสรางโครงสรางของหนังสือทั้งเลมในตอนนี้ คุณจะเรียน

การท ําโครงสรางที่ละเอียดขึ้นของบท ๆ หนึ่ง
คุณไดเลือกหัวขอเร่ืองของบทแลว ใหใชหัวขอเปนหัวขอโครงสรางดวย
ใชการแบงยอหนาและหัวขอเร่ืองเปนจุดสํ าคัญ แลวเลือกจุดยอยและทํ าโครงสรางจากขอพระ

คัมภีรในแตละยอหนาของบท
บันทกึหมายเลขขอพระคัมภีรโดยใชจุดสํ าคัญและจุดยอยตางๆ รวมถึงการอางอิงขอพระคัมภีรอ่ืน

ซึง่อาจเกีย่วพันกับเร่ืองนี้ และอธิบายไดอยางสมบูรณข้ึน (ดูตัวอยาง)
ถาหมายเลขของยอหนามีเกินเนื้อที่ในแบบฟอรมการศึกษาเปนบทใหใชแบบฟอรมเพิ่มข้ึน สํ าหรับ

บททีย่าวในพระคัมภีร  คุณอาจใชแบบฟอรมหลายอัน

เราเลอืกหนังสือยูดา ซึ่งมีบทเดียวใชเปนตัวอยาง

ขัน้ที่หนึ่ง  :  ต้ังชื่อเร่ืองของบท
ชือ่ทีเ่ลอืกมาสํ าหรับบทเดียวของยูดาคือ “คํ าสอนใหระวังครูเทียมเท็จ”

ขัน้ที่สอง  : ท ําเครื่องหมายการแบงยอหนา
บทนีถ้กูแบงเปนยอหนา เร่ิมดวย ขอ 1,3,5,8,11,12,14,16,17,20,22,24 เราวงกลม รอบ

ขอเหลานี้เพื่อเครื่องหมายการแบงยอหนา
ขัน้ที่สาม  : สรางตารางการศึกษาเปนบท

ดูตัวอยางตอไปนี้
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ตารางการศึกษาเปนบท
หนังสือ ยูดา
บท ทีห่นึ่ง

ชื่อบท  :  คํ าเตือนใหระวังครูเทียมเท็จ
ขอ หวัขอของยอหนา ขอสังเกต

1-2 คํ านํ า ยดูาผูเขียน

3 จุดประสงค ตอสูเพื่อความเชื่อ

4 คนบางคน หาลักษณะเดน

5-7 บันทกึทางประวัติศาสตร คนอิสราเอล ทูตสวรรค โสโดม โก
โมรา

8-10 เร่ิมการบรรยาย ลกัษณะอีก 5 ประการ

11 อธบิายโดยตัวอยาง คาอนิ   บาลาอัม   โคราห

12-13 อธบิายโดยการเปรียบเทียบ หนิโสโครกในงานเลี้ยง
เมฆ ตนไม คลื่น ดาว

14-15 การพพิากษาในอนาคต โดยพระเจาและธรรมิกชน
พยากรณโดยเอโนค

16 อธิบายตอไป ลักษณะอีก 5 ประการ

17-18 จงจํ าพระวจนะ เตือนโดยพระเยซู

19 คํ าอธิบายตอไป ลักษณะอีก 3 ประการ

20-21 หลกีเลี่ยงการหลอกลวง แผนการ 4 ประการ

22-23 จะจัดการไดอยางไร 2 ชนิด

24-25 คํ าอวยพร เราหลีกเลี่ยงจากความชั่วเหลานี้
ได
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ขั้นที่สี่  : สรางโครงสรางของบท
ยูดา  :  คํ าเตือนใหระวังครูเทียมเท็จ
I.  คํ านํ า  :  ทาทาย 1:1-2

ก.  จาก  : ยูดา
1.  นองของยากอบ
2.  ผูรับใชของพระเยซูคริสต

    ถึง
1.  ผูที่ทรงเรียก
2.  ผูเปนที่รักของพระบิดา
3. ผูซึง่ทรงคุมครองรักษาไวเพื่อพระเยซูคริสต

II.  จดุประสงค  1:3
ก.  จุดประสงคเดิม  :  ความรอดรวมกัน
ข.  จุดประสงคที่ทบทวน  :  หนนุใจใหเราตอสูเพื่อหลักคํ าสอนที่เชื่อกันอยู

III.  คุณสมับัติของคนบางคน  (ครูสอนเท็จ)  1:4
ก.  แอบแฝงเขามาโดยไมรูตัว
ข.  จะถูกพิพากษาลงโทษ
ค.  เปนคนอธรรม
ง.  ถอืเอาพระคุณของพระเจาเปนเหตุใหทํ าชั่วขาลามก
จ. ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานาย

IV.  เหตุการณประวัติศาสตร  5-7
ก.  อิสราเอล  :  ไดรับความรอดแลวตอมาถูกทํ าลาย ขอ 5  (กันดารวิถี 13-14 และ
     1 โครินธ 10:5-10)
ข.  ทูตสวรรค  :  ละถิน่ฐานอนัเหมาะสม  ถูกขังไวดวยเครื่องพันธนาการ ขอ 6
     (2 เปโตร 2:4)
ค.  เมืองโสโดมและโกโมราห  :  ความบาปท ําใหถูกลงโทษในไฟ ขอ 7 (ปฐมกาล
     18-19)

V.  คํ าอธบิายถึงครูสอนเท็จ  (8-10 อธิบายตอจากขอ 4)
ก.  เพอฝน  ขอ 8
ข.  ทํ าตัวเปนมลทิน ขอ 8
ค.  ประมาทอํ านาจของผูใหญ ขอ 8
ง.  พูดกาวราวศักดิ์สิริเทพ  ขอ 8
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1.  อัครเทวทูตาธิบดีมคิาเอล  ไมกลากลาวรายตอมาร ขอ 9
2.  คนเหลานี้พูดกาวราวสิ่งที่เขาเองไมเขาใจ

จ.  ถงึหายนะดวยการนั้น
VI.  คํ าอธบิายถงึคนชั่วรายเหลานี้โดยยกตัวอยาง 1:11

ก.  วธิกีารของคายิน (ปฏิเสธโลหิตวาเปนสิ่งจํ าเปนแกการยกโทษบาป) ปฐมกาล 4
ข. ความผิดของบาลาอัม รับใชเพื่อไดเงิน  (กันดารวิถี  22-24)
ค.  การกบฏของโคราห  : ปฏิเสธอํ านาจที่พระเจาตั้งไว  (กันดารวิถี 16)

VII.  คํ าอธบิายคนชั่วรายนี้โดยใชคํ าเปรียบเทียบ 1:12-13
ก.  จุดดางดํ า  : หมายถงึ “หนิ” ทีอ่ยูในงานเลี้ยง, หินในอาหาร (ภาษาอังกฤษใชคํ าวา

“รอยเปอนหรือจุดดาง”)
ข.  ตนไม : ไมมผีล  ไมมีรากหรือความมั่นคง ตายสองครั้ง คร้ังหนึ่งตายในบาป และครั้งที่

สองตายในการหนาไวหลังหลอก
ค.  เมฆ  : ใหสัญญามากแตไมไดใหอะไรเลย  ลอยไปทางโนนทีทางนี้ที
ง.  คลื่น : เอะอะมะเทิ่ง หนวกหู  แตไมสํ าเร็จผลสักอยาง
จ.  ดาว  :  ดูสวางไสว  แตเก็บไวสํ าหรับความมืด

VIII.  การพพิากษาภายหนา  ซึ่งเอโนคพยากรณไว  1: 14-15  (ปฐมกาล 5: 18-24)
ก.  ถกูพพิากษาโดยพระเจาและธรรมิกชนเปนหมื่น ๆ
ข.  สํ าหรับการอธรรมที่กระทํ า
ค.  สํ าหรับคํ าพูดที่กลาวรายตอพระองค

IX.  คํ าอธบิายตอไปนี้พูดถึงคนชั่วราย  ขอ 16
ก. เปนคนบน
ข. พร่ํ าทับถมตนเอง
ค. ประพฤติตามตัณหาอันชั่วราย
ง.  คุยอวดเสียงขรม
จ. นบัถอืคนบางคน คิดวาคนหนึ่งดีกวาอีกคนหนึ่งเนื่องจากฐานะ ความรํ่ ารวย

X.  จ ําไววาพระเยซูทรงเตือน ขอ 18-19
ก. ในสมยัสุดทายจะมีคนเยยหยันเกิดขึ้น
ข.  คนเหลานี้จะประพฤติตามตัณหาชัว่ของตน
ค.  เขาแยกตัวเองจากผูอ่ืน
ง.  ปราศจากพระวิญญาณ

XI.  แผนการสีป่ระการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงโดยคนชั่วรายเหลานี้  ขอ 20-21
ก.  สรางตัวขึ้นบนหลักคํ าสอนอันบริสุทธิ์ที่เชื่อกัน
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ข.  อธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ค.  รักษาตัวไวในความรักของพระเจา
ง.  คอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต

XII.  การตอบสนองของเราตอคนชั่วชาเหลานี้   1:22-23
ก.  ความเมตตาสํ าหรับบางคน ขอ 22

1.  เหน็ความแตกตางระหวางผูที่ออนแอกับผูที่ต้ังใจทํ าชั่ว
ข.  จงชวยผูอ่ืนดวยความยํ าเกรงพระเจา  ขอ 23

1.  ดึงเขาออกมาจากไฟของบาป/นรก
2.  รังเกยีจแมกระทั่งเสื้อที่เปรอะเปอนดวยโลกีย

XIII.  คํ าอวยพรปดทาย  1: 24-25
ก.  พระองคสามารถคุมครองรักษาทานมิใหลม  ขอ 24

1.  เพือ่เสนอเรามิใหมีตํ าหนิ
2.  ตอหนาพระสิริของพระองค
3.  ดวยความราเริงยินดีเปนอยางยิ่ง

ข.  แตพระเจาผูฉลาด พระผูชวยใหรอดองคเดียวในอดีตกาลและตอไปเปนนิตย
1. พระเกียรติ
2. พระอานุภาพ
3. ไอศวรรค  (ผูครอบครอง)
4. ศักดานุภาพ
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ใชคํ าถาม
ใชคํ าถามเพื่อชวยใหคุณทํ าการศึกษาขอความในพระคัมภีรไดละเอียด  การใชคํ าถามจะชวยคุณ

ศึกษาอยางสมบูรณทั้งในบท  ยอหนา  ขอ  และคํ า
รายการค ําถามตอไปนี้ เกี่ยวของกับบทหนึ่งของยูดาซึ่งใชเปนตัวอยางของบทเรียนนี้

ขอ 1-2
-  ใครเปนผูเขียนหนังสือนี้
-  มกีารกลาวถึงความสัมพันธอะไรกับพระเยซูคริสต
-  มคีวามสัมพันธอะไรกับยากอบ
-  ยดูาเรียกผูอานซึง่เปนคริสเตียนดวยคํ า  3 ประการ  อะไรบาง ?
-  คํ าวา  “รักษาไว”  หมายถึงอะไร ?
-  โดยทีเ่ขาก ําลงัเขยีนถงึผูที่ทรง “รักษาไว”  นี่หมายความวามีบางคนซึ่งถูกเรียกและเปนที่รักแตไม

ถกูรักษาไวในพระเยซูหรือ
ขอ 3

-  “ความรอดรวมกัน”  หมายถึงอะไร ?
-  ในขอนีม้อีะไรแสดงวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจิตใจยูดาเกี่ยวกับเนื้อหาของจดหมายนี้
-  เดมิเขาตั้งใจเขียนเรื่องอะไร ?
-  ใครคือธรรมิกชน
- เหตใุดยดูาจึงเตือนเขาใหตอสูเพื่อหลักคํ าสอนที่เชื่อกันอยู
-  คํ าวา “ตอสู”  หมายถึงอะไร ?
-  ขอความนี้ชี้ใหเหน็วาครูสอนเท็จไดเขามาแลวหรือวากํ าลังจะมา
-  คนอธรรมเหลานี้แอบแฝงเขามาที่ไหน ?
-  มคํี าอะไร 2  คํ าที่อธิบายถึงพระเยซูคริสต
-  มส่ิีง 3 ประการที่อธิบายถึงคนอธรรมคืออะไร ?

ขอ 5-8
-  มคีวามจรงิ 2 ประการอะไรบางที่เกี่ยวกับอิสราเอล ซึ่งกลาวไวในขอ 5
-  มนัเกีย่วกับเร่ืองราวของยูดาอยางไร ?
-  ใครคอืหวัหนาทูตสวรรคในเหลาผูที่อธิบายใน ขอ 6
-  คํ าวา “วันสํ าคัญยิ่ง” หมายถึงอะไร ?
-  “ไฟนรัินดร”  ควรจะหมายถึงอะไร ?

ขอ 9-10
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-  ใครคือมิคาเอล
-  เหตใุดมิคาเอลจึงไมกลาวรายมาร
-  อะไรคือขอขัดแยงระหวางมิคาเอลกับมาร
-  ใครคือคนที่ในขอ 10  ไดพูดกาวราว

ขอ 11
-  ตัวอยาง 3 ประการของการลงโทษที่ใหไวในขอนี้คืออะไร ?
-  บาปของคาอินคืออะไร ?
-  บาปของบาลาอัมคืออะไร ?
-  บาปของโคราหคืออะไร ?
-  มคํี ากรยิา 3 คํ าใดที่อธิบายถึงการกระทํ าของคนอธรรม

ขอ 12-13
-  ยดูาเปรยีบเทียบคนอธรรมเหลานี้กับส่ิงของในธรรมชาติ มีอะไรบาง
-  คลืน่ เมฆ และดาว  อธิบายวาเปนเหมือนอะไร ?

ขอ 14-16
-  เอโนคคือใคร ?
-  อะไรในขอ 16  ที่อาจลอลวงคนใหแสดงความนับถือคนอ่ืน

ขอ 17-19
-  อะไรในขอ 17 ที่คลายคลึงกับขอ 1
-  ในขอ 17  มีอะไรคลายคลึงกับขอ 5
-  ในขอ 15  และ 18  มีคํ าวา “คนอธรรม”  กี่คร้ัง

ขอ 20-23
-  ใครตองรับผิดชอบในการมีความเชื่อตามขอ 20
- คํ าวา “สรางตัวขึ้น”  หมายถึงอะไรในดานอัตราเรงของการไปถึงความเติบโตเต็มที่ในชีวิตคริส

เตียน
-  ใครเปนผูรับผิดชอบในการรักษาเราไวในความรักของพระเจา

ขอ 24-25
-  ใครสามารถจะรักษาเราไวมิใหลม
-  การเสนอตอหนาพระเจาอยางไรตํ าหนิหมายถึงอะไร ?
-  คุณสมบติัใดบาง ของพระเจาที่อางถึงในขอ 25
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง  บทที่ 12

1. เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. วธิกีารศึกษาพระคัมภีรเปนบทคอือะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. จงล ําดบัข้ัน 4 ข้ันตอนของวิธีการศึกษาพระคัมภีรเปนบทมาใหดู
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คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. “ขาพระองคไดสะสมพระดํ ารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค  เพื่อขาพระองคจะไมทํ าบาป
ตอพระองค”   สดุดี  119:11

2. ศึกษาพระคัมภีรเปนบท ๆ ไป
3. -  ใสชื่อเร่ืองของบท

-  ท ําการแบงยอหนา
-  สรางตารางการศึกษาเปนบท
-  สรางโครงสรางของบท
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. ใชส่ิงทีคุ่ณเรยีนรูในบทนี้เพื่อทํ าการศึกษาใน 2 เปโตร 2  บทนี้เกี่ยวขอกับหัวขอเดียวกันใน
หนงัสอืยดูาที่ใชเปนตัวอยางในบทเรียนนี้

ใชแบบฟอรมเปลา ๆ ในการศึกษาเปนบทที่ใหไวนี้  ทํ าสํ าเนาแบบฟอรมไวในโอกาสตอไป
ดวย

2. ท ําล ําดบัคํ าถามจาก 2 เปโตร 2 รายการนี้จะชวยคุณในการศึกษาที่ละเอียดขึ้นอีกในยอ
หนา  ขอ  และคํ า  ซึ่งจะเรียนในบทตอไป

3. อานพระกติตคุิณทัง้ 4  มัทธิว  มาระโก  ลูกา  ยอหน  เขียนคํ าถามที่พระเยซูถามทั้งหมด
คุณจะพบวาพระองคทรงใชคํ าถามเพื่อชวยใหผูอ่ืนเรียนรูมากเพียงไร

หนังสือ              
บท              

ชื่อของบท   :  _______
ขอ หวัขอของยอหนา ขอสังเกต
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