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บทที่ 16 
การศึกษาพระคัมภีรเปนหัวขอ 

 
จุดประสงค 

เมื่อจบบทนี้คุณจะสามารถทําสิง่ตอไปนี ้
-   อธิบายวิธีศึกษาพระคัมภีรเปนหวัขอ 
-   ทําการศึกษาพระคัมภีรเปนหวัขอ 

 
ขอพระคัมภีรสําคัญ 

“ เพราะฉะนัน้ ขาพระองครักพระบัญญัติของพระองคยิ่งกวาทองคํา ยิ่งกวาทองคํา 

นพคุณ  

เพราะฉะนัน้ ขาพระองคใชขอบังคับของพระองคทัง้สิ้นนาํยางเทาของขาพระองค  

ขาพระองคเกลียด มรรคาทุจริตทกุทาง”    สดุดี 119:127-128 

 

คําจํากัดความของวิธีการ 
การศึกษาเปนหัวขอมุงเนนทีใ่จความพระคัมภีรที่เลือกมา เปาหมายของการศึกษากเ็พื่อคนหาคํา

สอนทัง้หมดของพระคัมภีรเกี่ยวกบัเร่ืองนัน้ ๆ 
 

อธิบายวิธีการ 
ข้ันตอนสําหรบัการศึกษาพระคัมภีรเปนหวัขอมีดังนี ้

 
ขั้นตอนที่หนึง่   เลือกหวัขอ 

คุณอาจเลือกใจความทั่วไป เชน การอศัจรรยทั้งหมดในพระคัมภีร หรือ คุณอาจเลือกใจความ
เฉพาะ เชน การอัศจรรยซึ่งพระเยซทูรงกระทาํหรือการอัศจรรยทีบั่นทกึในหนงัสือบางเลมของพระคัมภีร 
สําหรับการศึกษาเปนหวัขอคร้ังแรกของคุณ เปนการดีที่จะจํากัดหวัขอเกี่ยวกับใจความเฉพาะในหนังสือ
เลมนัน้ ๆ มากกวาที่จะศึกษาใจความในพระคัมภีรหมดทุกเลม 

คุณอาจเลือกหัวขอซึ่งเกี่ยวกับความตองการในชวีิตของคุณเอง คุณอาจเลือกหวัขอที่คุณถูกถาม
และไมสามารถตอบได หรือหัวขอที่คุณไมเขาใจเต็มทีน่กั 

บางทีคุณอาจตองการศึกษาขอที่คุณจะนําไปใชปรึกษาแนะนาํผูอ่ืนในยามตองการ เชน คุณอาจ
ตองการศึกษาหัวขอเกีย่วกับความตาย เพื่อที่จะไดรูวาจะปลอบโยนผูอ่ืนอยางไร หรือคุณอาจตองการ
ศึกษาหัวขอเกีย่วกับความกลัวเพื่อจะชวยคนที่กาํลังกลวัได 
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ขั้นทีส่อง  เลอืกสวนของพระคัมภีร 
หลังจากเลือกหัวขอคุณตองเลือกสวนของพระคัมภีรซึ่งคณุจะศึกษาหัวขอ 
คุณอาจศึกษาหัวขอทีเ่กี่ยวของในหนงัสือเลมหนึง่ของพระคัมภีร ในหนงัสือหลายเลมหรือทัง้หมด

ในพระคัมภีร 
 

ขั้นทีส่าม  รวบรวมขอมูล 
คนหาขอพระคัมภีรที่เกี่ยวของกับใจความในสวนของพระคัมภีรที่คุณไดเลือกมาศึกษา หนงัสอื

ศัพทสัมพันธกช็วยไดแตไมจําเปน 
ตัวอยางเชน ถาคุณกําลงัศกึษาเรื่องราวการอัศจรรยของพระเยซูใหอานพระกิตติคุณ มัทธวิ  มาระ

โก  ลูกาและยอหน ใหตลอด บันทึกขออางอิงแตละขอที่เกี่ยวกบัการอศัจรรยที่พระเยซูทรงกระทาํ 
 

ขั้นทีส่ี ่ สรุปขอมูล 
หลังจากที่คุณไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดเกีย่วกับหัวขอ คุณก็ไดสรางรายการขอพระคัมภีรข้ึนแลว 

การรวบรวมขอตาง ๆ เกี่ยวกับใจความไมเปนการเพียงพอ คุณตองจดัระเบียบขอพระคัมภีรเหลานี ้ เพื่อให
เขาใจใจความไดงายขึ้น ตรวจสอบขอพระคัมภีรที่คุณไดรวบรวม เลอืกจุดสําคัญซึง่เกิดจากขอเหลานี้ มีขอ
อ่ืน ๆ ที่มีใจความเดียวกนัไหม จัดเรยีบเรียงขอเหลานี้เขาดวยกนั สรางตารางหรือโครงสรางเพื่อสรุป
การศึกษาของคุณ 

จําไววาคุณไมเพียงแตจะตองเรียนรูคําสอนทัง้หมดในพระคัมภีรเกี่ยวกับหัวขอนั้น ๆ แตคุณตองนาํ
ส่ิงที่คุณไดเรียนรูไปใชกับชีวติของคุณเองและการรับใชของคุณ ขณะทีท่ําการสรุป อยาลืมนําสิง่ทีคุ่ณเรียน
ไปใช 
 
ขั้นที่หนึง่ เลือกหวัขอ 
  การอัศจรรย 
ขั้นทีส่อง   เลือกสวนของพระคัมภีร   
  เราจะศึกษาการอัศจรรยในหนงัสือลูกา 
ขั้นทีส่าม รวบรวมขอมูล 
  การอัศจรรยในลูกา l:ll, 3:2l, 4:30, 5:l, 7:ll, 9:28, l0:l7, 4:33, l3:ll, l4:l, l7:ll, 22:50 
ขั้นทีส่ี ่  สรุปขอมูล 
  ตัวอยางการสรุปโครงสราง 
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การอัศจรรยในหนังสือลูกา 
มีการบนัทึก 31 คร้ัง เกีย่วกบัการอัศจรรยในหนังสือลูกา  
บุคคลผูทําการอัศจรรย 

 พระเยซูคริสต    4:28-30; 4:3l-37; 4:38-39; 4:40-4l; 5:l-ll; 5:l2-l5; 5:l7-26; 6:6-ll; 6:l7-20; 7:l-
l0; 7:ll-l5; 7:2l; 8:2-3; 8:22-25; 8:26-39; 8:4l-42, 49, 56; 8:43-48; 9:ll-l7; 9:37-43; 
ll:l4-23; l3:l0-l7; l4:l-6; l7:ll-l9; l8:35-43; 22:50-5l; 24:l-7; 24:50-5l. 

ผูอ่ืนกระทํา 
 1. ทูตสวรรคกาเบรียล:  l:ll-23, 57,59 
 2. พระวิญญาณบริสุทธิ:์ 3:2l-22 
 3. พระเจา: 9:28-37 
 4. สาวก: l0:l7 
การแบงชนิดของการอัศจรรย 
 ก. การฟนจากความตาย:  7:ll-l5; 8:4l-42, 49, 56; 24:l-7 
 ข. การขับผี:  4:33-37; 8:2-3; 8:26-39; 9:l4-23;  9:37-43 
 ค. การรักษาโรค: 4:38-39; 4:40-4l; 5:l2-l6; 5:l7-26; 6:6-l0;6:l7-20; 7:l-l0;  
  8:43-48; l3:ll-l7; l4:l-6; l7:ll-l9;l8:35-43; 22:50-5l.  

ง. เหนืออํานาจของธรรมชาต:ิ  5:l-ll; 8:22-25; 9:ll-l7    
 

ตัวอยางของตารางการสรุป 
ตารางสรุปเกีย่วกับการอัศจรรยแตละอยางในหนงัสือลูกา ตารางจะรวมหัวขอตอไปนี ้

การอัศจรรย   : การอัศจรรยอะไร ขออางอิง 
ขอบเขต  : เปนการอัศจรรยเหนืออํานาจธรรมชาติ การรักษาโรค การทําใหคนฟนจาก 
   ตาย ขับผี หรืออ่ืน ๆ   
ในโอกาส : การอัศจรรยกระทําในโอกาสใด 
คน  : มีใครเกี่ยวของดวย 
วิธีการ  : ใชวิธีการใด เปนคําพูด การสัมผัส การอธษิฐาน หรืออ่ืน ๆ 
ผล  : ผลของการอัศจรรยคืออะไร 
การตอบสนอง : ปฏิกิริยาของผูคนที่เห็นหรือมีสวนในการอัศจรรยคืออะไร 

 
ตอไปนี้เปนตัวอยางตารางของการวิเคราะหการอัศจรรยคร้ังหนึง่ การวิเคราะหเชนนี้สามารถทําได

ในการอัศจรรยแตละครั้งในหนงัสือลูกา 
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การอัศจรรย ดาน โอกาส คน วิธีการ ผล ปฏิกิริยา 
การรักษา 
โรค  
4:38-39 

รางกาย ขณะอยูบาน
ของเปโตร 

แมยาย
ของเปโตร 

ดุวา, ตําหนิ
ไขนั้น 

ไขหาย เธอลุกขึ้น
และรับใช 
คนเจ็บอ่ืนๆ 
ถูกนาํมาให
รักษา 

 
นี่เปนตวัอยางของตารางซึง่สรางเพื่อสรุปผลของการศึกษาพระคัมภีรแบบหัวขอ ตารางนี้สรางขึ้น

เฉพาะเพื่อศึกษาการอัศจรรย และจะนําไปใชศึกษาหัวขออ่ืนไมได แตเปนตัวอยางวาคุณจะสรางตารางของ
คุณเองเพื่อสรุปผลการศึกษาพระคัมภีรแบบหัวขอไดอยางไร 

 
การนาํไปใชในชีวิตและการรับใช จากการศึกษาการอัศจรรยนั้นมมีากมาย เชน 
การอัศจรรยเปนสวนของการรับใชของผูเชื่อหรือไม (ดู มัทธวิ 16:17-18 ยอหน 14-12) 
 
คุณไดเรียนรูอะไรจากวิธทีีพ่ระเยซูทรงปฏิบัติตอโรคภัย ความตาย และผีมาร เพือ่นําไปใชในงาน

รับใชของคุณเอง 
คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับความสมัพนัธของความเชื่อและการอัศจรรย เพื่อนาํมาใชในงานรับใช

ของคุณ 
อะไรเปนผลทีค่วรตามหลงัการอัศจรรยที่แทจริงของพระเจา ผลเหลานีช้วยใหคุณแยกแยะระหวาง

การอัศจรรยทีแ่ทจริงจากหมายสําคัญหลอกลวงที่มาจากการรับใชเทียมเท็จ 
นี่เปนตวัอยางเพียงเล็กนอยของการนาํมาใชในชีวิตและการรับใช ซึง่ทาํไดจากการศึกษานี ้ คุณ

คิดถึงตัวอยางอื่น ๆ ไดไหม 
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ชื่อ     
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 16 
 
1. เขียนขอพระคมัภีรสําคัญจากความทรงจาํ 
            

           
            

2. นิยามคําวา การศึกษาพระคมัภีรแบบหัวขอ 
            

           
            

3. ข้ันตอน 4 ประการในการศกึษาพระคัมภีรแบบหัวขอคืออะไร ? 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 16 
 
1. “เพราะฉะนัน้ขาพระองครักพระบัญญัติของพระองคยิ่งกวาทองคาํ ยิง่กวาทองนพคุณ 
 เพราะฉะนัน้ขาพระองคใชขอบังคับของพระองคทั้งสิน้นาํยางเทาของขาพระองค ขาพระองค

เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง”   สดุดี  119:127-128 
2. วิธีแบบหวัขอ เนนศึกษาที่ใจความพระคัมภีรที่เลือกมา เปาหมายการศึกษาเพื่อคนหาคําสอน

ทั้งหมดของพระคัมภีรเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ ๆ 
3. - เลือกหวัขอ 
 - เลือกสวนของพระคัมภีร 
 - รวบรวมขอมลู 
 - สรุปขอมูล 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
 

ศึกษาตอไปในหวัขอเร่ืองการอัศจรรย ศึกษาการอัศจรรยทั้งหมดในหนงัสือมทัธิว 

สรางโครงสรางของหวัขอของคุณใหเหมือนกับตัวอยางที่ใหไวในบทนี ้

ใชตารางตัวอยางที่ใหไวในบทนี ้เพื่อวิเคราะหการอัศจรรยแตละครั้งในหนังสือมัทธวิ 

คุณอาจตองการศึกษาเรื่องการอัศจรรยในหนังสือลูกาใหจบ ใชตารางเพื่อวิเคราะหการอัศจรรยแต
ละครั้ง 

พระคัมภีรใหมบันทึกการอัศจรรยอ่ืน ๆ ในหนังสือมาระโก ยอหนและกิจการ คุณอาจตองการ
ศึกษาในหวัขอการอัศจรรยในหนังสือเหลานี้ตอไป 

คุณอาจตองการศึกษาการอศัจรรยในพระคัมภีรเดิมรายการตอไปนี้จะชวยใหคุณคนดูการอัศจรรย
ในพระคัมภีรเดิมได 

 ปฐมกาล:   หนึง่ (ปฐมกาล l9:26) 
 อพยพ:    l7 
 กันดารวถิ:ี   6 
 โยชูวา:    3 
 ผูวินิจฉัย:   3 
 I และ 2 ซามูเอล:  3 
 I และ 2 พงศกษัตริยs:  26 
 ดาเนียล:   2 
 โยเอล:    l (โยเอล l:l7) 
 โยนาห:    l 
 
ตารางตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาการอัศจรรย 
 
การอัศจรรยในหนังสือ.................. 

การอัศจรรย ดาน โอกาส คน วิธีการ ผล ปฏิกิริยา 
       

 
 

 


