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บทที่ 18 
วิธีการทางศาสนศาสตร 

 
จุดประสงค 

เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทาํสิ่งตอไปนี้ 
-   ใหคําจํากัดความวิธีทางศาสนศาสตร ในการศึกษาพระคัมภีร 
-   ใหข้ันตอน 5 ประการของวิธีทางศาสนศาสตรในการศกึษาพระคัมภีร 
-   ใหคําจํากัดความของคาํวา “หลักขอเชื่อ” 
-   ใหคําจํากัดความของคาํทางศาสนศาสตรที่สําคัญ 
- ทําการศึกษาพระคัมภีรโดยใชวิธีการทางศาสนศาสตร 
 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“บรรดาพระโอวาทของพระองคประหลาดนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพระองคจึง 

รักษาไว”         สดุดี 119.129 
 

คํานํา 
บทนี้ใหคําจาํกัดความและอธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบศาสนศาสตร ใหตัวอยางของวิธกีาร

และในชวง “เพื่อศึกษาตอไป” คุณจะมีโอกาสนาํสิ่งทีคุ่ณเรียนมาใชโดยวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบศาสน
ศาสตร 

 
คําจํากัดความของวิธีการ 

วิธีการทางศาสนศาสตรมุงเนนศึกษาที่หลกัขอเชื่อพื้นฐานของพระคัมภีร มีการศึกษาใจความของ
หลักขอเชื่อในพระคัมภีรอยางเปนระบบ อาจกลาวไดวาเปนการศึกษาหนงัสือเลมหนึง่หรือพระคัมภีรทั้ง
เลมเพื่อรวบรวม เปรียบเทยีบและจัดระบบขอความของหลักขอเชื่อ 

ศาสนศาสตร (Theology)   คือ  การศึกษาเรื่องของพระเจา รวมถึงการศึกษาเรื่องพระเจาพระบิดา  
พระเยซูคริสต  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์  วิธกีารทางศาสนศาสตร  เนนทีห่ลักขอเชื่อในพระคัมภีร
ซึ่งเปดเผยสิง่ที่เกี่ยวกับพระเจา 

หลักขอเชื่อ คือ กลุมคําสอนที่รวบรวมเกีย่วกับใจความนั้น ๆ  วิธีการทางศาสนศาสตรเนนที่หลกั
ขอเชื่อพื้นฐาน (คําสอนที่รวบรวม) ของศาสนศาสตร  (ส่ิงที่เกี่ยวกับพระเจา) 

โดยปกติ การศึกษาศาสนศาสตรจะเนนทีห่นงัสือเลมที่สอนเกี่ยวกับหลักขอเชื่อซึ่งเลือกมาศึกษา  
การศึกษาทางศาสนศาสตรที่เขมขนจะเนนทีพ่ระคัมภีรทั้งเลมที่สอนเรื่องหลักขอเชือ่ 
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เราจะไมพิจารณาหลักขอเชือ่บนพืน้ฐานของพระคัมภีรโดด ๆ หรือขอความจากพระคัมภีรตอน
เดียว ความผิดพลาดของหลักขอเชื่อ มีผลจากการสอนหลักขอเชื่อซึ่งมีพืน้ฐานอยูบนขอความที่เลือกมา
เพียง 2-3 ตอน ซึง่พวกลทัธเิทียมเท็จมักจะใชปฏิบัติ 

ในการศึกษาพระคัมภีรแบบศาสนศาสตร  คุณอาจนําทุกสิ่งที่คุณไดศึกษาเกีย่วกับหนงัสือ บท ยอ
หนา ขอพระคัมภีร และการศึกษาคํามาใช คุณสามารถนําวิธีการทัง้หมดนี้มาใชไดในขณะที่คุณใชวิธีการ
ทางศาสนศาสตร 

 
อธิบายวิธีการ 

มีข้ันตอน 5 ประการ ในวิธกีารศึกษาศาสนศาสตร 
ขั้นที่หนึง่   เลือกหวัขอ 

โครงสรางสัน้ ๆ ตอไปนี้ ของศาสนศาสตรพระคัมภีรจะชวยคุณในการเลือกหวัขอเพื่อใชในวธิีการ
ศึกษาพระคัมภีรทางศาสนศาสตร 

 
ศาสนศาสตรพ้ืนฐานของพระคัมภีร 

I. พระคัมภีร : การศึกษาหลักขอเชื่อของพระคัมภีรยังเรียกวา Bibliology ดวย 
  A.  ทีม่าดัง้เดิม 

 B.  การเปดเผย 
 C.  การดลใจ 

  D.  สิทธิอํานาจ 
 E.  การสองสวาง (การที่พระวิญญาณบรสุิทธิ์สองสวางหรือชวยเราใหเขาใจพระคัมภีร) 
 F.  การแปลความหมาย 
II. พระเจาพระบดิา 

A.  พระลกัษณะของพระเจา 
B.  พระราชกจิของพระเจา 
C.  พระนามของพระเจา 
D.  ธรรมชาตติรีเอกานุภาพของพระเจา 

III. พระเจา พระบตุร  พระเยซูคริสต : การศึกษาหลกัความเชื่อของพระเยซูคริสตเรียกวา 
“Cristology” 

A.  พระลกัษณะของพระเยซู 
B.  พระราชกจิของพระเยซ ู
C.  พระนามของพระเยซ ู
D.  ธรรมชาตติรีเอกานุภาพของพระเยซ ู
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E.  การลงมาบังเกิดของพระเยซู ชวีิตของพระองคเมื่อเปนมนุษย 
  1.  การบังเกิดและวัยเยาว 

 2.  การรับบัพติศมา 
 3.  การลอลวง 

  4.  การจําแลงกาย 
 5.  คําสอน 

  6.  การอัศจรรย 
 7.  การทนทกุขและการตาย 

  8.  การคืนพระชนม 
 9.  การเสด็จสูสวรรค 
F.  การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 
G.  ราชอาณาจักรของพระมาซีฮาห 
H. ความเปนพระเจาของพระเยซู การศึกษาวาพระเยซูเปนมนุษยและยังคงเปนพระเจา   
      อยางไร ธรรมชาติ 2 ประการของพระเจาและมนุษยในบุคคลเดียวกัน 
 I.  ความเปนอยูกอนของพระองคกับพระเจา พระบิดา 
J.  แบบของพระเยซูคริสต ในพนัธสัญญาเดิม 

IV. พระเจาพระวญิญาณบริสุทธิ์ การศึกษาหลักขอเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกวา  
“Pneumatology” 

A.  ธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
B.  งานและการรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
 1.  ในพนัธสญัญาเดิม 
 2.  ในพนัธสญัญาใหม 
 3.  ในยุคคริสตจักรปจจุบัน 
C.  พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
D.  การเปนอยูกอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจา พระบิดา 
E.  ธรรมชาตติรีเอกานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
F.  พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดมิซึ่งตรงขามกบัพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน 
     พนัธสัญญาใหม 
G.  แบบและสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
H.  ของประทานของพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
I.   ผลของพระวิญญาณบรสุิทธิ ์
J.  บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
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V. Angelology การศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรคที่ดี  ทูตสวรรคของพระเจา 
A.  โครงสรางและจัดระบบ 
B.  ชื่อของทูตสวรรค 
C.  งานของทตูสวรรค 

IV. Demonology  การศึกษาเกีย่วกับทูตสวรรคที่ไมดี ซึ่งเปนมารซาตาน 
A.  ทีม่าดัง้เดิม 
B.  โครงสรางและการจัดระบบ 
C.  ชื่อตาง ๆ 
D.  งานของมนั : อดีต ปจจุบัน  อนาคต 
E.  การพิพากษาและจุดหมายปลายทาง 

VII. Satanology  การศึกษาเกี่ยวกับซาตาน 
A.  ทีม่า 
B.  การลมลง 
C.  ชื่อ 
D.  งาน  :  อดีต  ปจจุบัน  อนาคต 
E.  การพิพากษาและจุดหมายปลายทาง 

VIII. มนุษย  :  การศึกษาที่มาและธรรมชาติของมนษุย 
A.  ทีม่าของมนุษย 
B.  การลมลงของมนุษย 
C.  ธรรมชาตบิาปของมนุษย 
D.  การเยีย่วยารักษาของพระเจาตอบาปของมนษุย 

IX. ความรอด  :  การศึกษาหลกัขอเชื่อของความรอด เรียกวา Soteriology 
A.  การพัฒนาแผนการของความรอด เร่ิมจากคําสัญญาครั้งแรกของความความรอด  
     ในปฐมกาล 3.15 ตลอดจนพระคัมภีรทั้งเลม 
B. การศึกษาเรื่องพระผูชวยใหรอดพระเยซูคริสต (ดูหัวขอ พระเจาพระบุตรพระเยซคูริสต) 
C.  งานที่สําเรจ็แลวของพระผูชวยใหรอด 
D.  เงื่อนไขของความรอด 

X. Ecclesiology  การศึกษาหลักขอเชื่อของคริสตจักร เนนทีทุ่กสิง่ทีพ่ระคัมภีรสอนเกีย่วก 
พระกายฝายวญิญาณของพระเยซูคริสต ซึง่เรียกวา คริสตจักร 

A.  คริสตจักรในฐานะเปนอวัยวะ  : พระกายของพระคริสต 
B.  ความตรงขามระหวางอสิราเอลและคริสตจักร 
C.  การจัดองคกรของคริสตจักร 
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  1.  คําบัญชา 
 2.  ระเบียบพธิี 
 3.  โครงสราง 
 4.  การนมัสการ 
 5.  หลักขอเชือ่ของคริสตจักร 

XI. Eschatology  การศึกษาเหตุการณสุดทายซึ่งจะเกิดขึ้นกอนทีเ่หตุการณนิรันดรจะเริม่ตน 
A.  คําพยากรณเกี่ยวกับคริสตจักร 
B.  คําพยากรณเกี่ยวกับอิสราเอล 
C.  คําพยากรณเกี่ยวกับชาติอ่ืน ๆ ของโลก 
D. คําพยากรณเกี่ยวกบัพระมาซีฮาห  การเสด็จกลับมาและการวางรากฐานราชอาณา    
      จักรของพระองค 
E.  การฟนจากความตาย 
F.  การพพิากษา 
G.  กลียุค 
H.  ยุคพนัป 
I.  สภาวะนิรันดรของผูชอบธรรมและผูอธรรม 

ขั้นทีส่อง    นิยามหลกัขอเชื่อที่เลือกมา 
คํานิยามของหลักขอเชื่อพืน้ฐานในพระคมัภีร ไดใหไวในโครงสรางทีแ่ลว นัน่คือ  Cristology,  

Pheumatology,  Theology,  Bibliology, Ecclesiology,  Eschatology. 
ขั้นทีส่าม เลือกสวนของพระคัมภีรมาศึกษา 

ตัดสินใจวาหนังสือเลมใดในพระคัมภีรซึง่คุณจะศึกษาหลักขอเชื่อนี ้
หนงัสือสัญญาใหมเปนสิง่ทีดี่ที่สุดที่จะใหวิธีศึกษาทางศาสนศาสตร พนัธสัญญาเดิมสวนใหญจะ

เปนการพยากรณ หรืออยูในรูปแบบของเรื่องเลา 
พันธสัญญาใหม โดยเฉพาะพระกิตติคุณและจดหมายฝาก ใหขอมูลมากในการศึกษาพระคัมภีร

ทางศาสนศาสตร 
ขั้นทีส่ี ่  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลกัขอเชื่อจากพระคัมภีร 

ใชส่ิงที่คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับการศึกษาหนงัสือเปนเลม บท ยอหนา ขอพระคัมภีรและศึกษาคํามา
ใชชวยใหคุณรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัหลกัขอเชื่อซึ่งคุณกาํลังศึกษาอยูนี ้

ขณะที่คุณอานใหจดทุกสิง่ที่พระคัมภีรบอกเกี่ยวกับหลกัขอเชื่อ 
ขั้นที่หา   สรุปขอมูลซึ่งคุณรวบรวมมา 

วิเคราะหขอมูลที่คุณไดบันทึกขณะศึกษาพระคัมภีร ใชโครงสรางเกี่ยวกบัศาสนศาสตรที่ใหไวใน
บทนี ้เพื่อชวยคุณจัดระเบียบการศึกษาใหเปนโครงสรางหรือตารางสรุป 
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ตัวอยางวิธีการ 
ขั้นที่หนึง่ เลือกหวัขอ 

ตัวอยางของวธิีการทางศาสนศาสตร เราไดเลือกหัวขอ Cristology 
ขั้นทีส่อง   นิยามหลกัขอเชื่อ 

Cristology คือ การศึกษาหลักขอเชื่อที่เกีย่วของกับพระเยซูคริสต 
ขั้นทีส่าม เลือกสวนของพระคัมภีรมาศึกษา 

เราจะศึกษา Cristology  ในหนังสือโคโลสี 
ขั้นทีส่ี ่  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลกัขอเชื่อจากพระคัมภีร 

สําหรับการศึกษานีเ้ราอานและทําโครงสรางหนงัสือโคโลสี 
 

หนังสือโคโลส ี
I. คํานํา 1.1-14 

A.  คําทักทาย 1.1-2 
B.  คําขอบคณุ 1.3-8 
C.  คําอธิษฐานของเปาโล สําหรับคริสเตียนที่โคโลส ี1.9-14 

II. บุคคลและงานของพระเยซู 1.15-23 
A.  เจานายแหงการทรงสราง 1.15-17 
B.  เจานายของคริสตจักร  1.18-19 
C.  ผูทําใหคืนดีกับพระเจา  1.20-23 

III. เปาโล  :  ผูรับใชแหงการคืนดีของพระเจา  1.24-2.7 
A.  การทนทกุข  1.24 
B.  ผูรับใชแหงความล้ําลึกของพระคริสต  1.25-29 
C.  ความปรารถนาเพื่อความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต 2.1-7 

IV. ความเปนเจานายของพระคริสตเหนือคําสอนเท็จ  2.8-3.4 
A.  เจานายของอํานาจทุกอยาง 2.8-10 
B.  แหลงของชีวิตใหม 2.11-14 
C.  ผูพิชิตเทพผูครองและศักดิเทพ  2.15 
D. การปฏิบัติของชาวโคโลสีซึ่งดูเหมือนปฏิเสธความเปนเจานายของพระคริสต  2.16-3.4 

  1.  พิธีกรรม 2.16-17 
 2.  การนมัสการทูตสวรรค  2.18-19 

  3.  เปนพลเมอืงของสวนตาง ๆ ของโลก  2.20-23 
 4.  การรักสิ่งของชั่วคราวของโลก  3.1-4 
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V. ความเปนเจานายของพระคริสตและชีวิตคริสเตียน 3.5-4.6 
A.  ชีวิตเกาทีต่องถอดทิง้ไป 
B.  ชีวิตใหมทีต่องสวมใส 3.10-17 
C.  สภาวะพิเศษ 3.18-4.6 
 1.  ครอบครัว  3.18-21 
 2.  งาน  3.22, 4.1 
 3.  คําแนะนําทั่ว ๆ ไป 3.23-25 

VI. คําสอนสุดทาย  4.2-6 
A.  หนาที่การอธิษฐาน  4.2-4 
B.  หนาที่ของการเปนพยาน  4.5-6 

VII. การจบจดหมาย 4.7-18 
A.  คําทักทายสวนตัว  4.7-18 
B.  คําลงทาย 4.18 

ขอสังเกต : นอกเหนือจากการทําโครงสรางหนังสือ คุณอาจทาํการศึกษาบท ยอหนา ขอพระคัมภีร 
และคํา เพื่อศึกษาหลักขอเชือ่ภายในเลม คุณจะทําการศึกษาแบบไหน ข้ึนอยูกับวาคุณตัดสินใจจะศึกษา
หัวขอนัน้ละเอยีดแคไหน สําหรับตัวอยางนี ้เราไดทําเฉพาะโครงสรางของโคโลส ี

 
ตอไปนี้เราอานหนังสืออีกครั้งและเขียนขออางอิงทุกขอที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต และสรุปวาขออาง

อิงนัน้สอนอะไรแกเรา 

บทที่หนึ่ง 
1.1  พระนามของพระองค พระเยซูคริสต 
1.2  สันติสุขจากพระเยซ ู
1.3  พระเจาคอืพระบิดาของพระเยซูจอมเจานาย 
1.4  ความเชื่ออยูในพระเยซคูริสต 
1.13  ราชอาณาจักรของพระองค 
1.14  ในพระเยซูเราไดรับการไถและการอภัยโทษจากบาป 
1.15  พระเยซเูปนภาพสะทอนของพระเจาผูมองไมเหน็ พระองคเปนผูแรกของการทรงสราง 
1.16  ทุกๆ ส่ิงถูกสรางโดยพระเยซ ู
1.17  พระเยซทูรงเปนอยูกอนสิ่งทั้งหลายและในพระองคทุกสิ่งประกอบกันขึ้น 
1.18  พระเยซทูรงเปนศีรษะของคริสตจักรซึ่งเปนพระกายฝายวิญญาณ 
1.18  พระเยซเูปนผูแรกทีฟ่นจากความตาย 
1.19  ความบริบูรณทุกประการอยูในพระองค 
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1.20  พระเยซทูรงทาํใหมีสันติภาพโดยทางพระโลหิตแหงไมกางเขน 
1.20  พระเยซทูรงกระทําการคืนดีสําเร็จแลว 
1.22  ความบริสุทธิ์มาจากพระเยซูคริสต 
1.24  คริสตจักรเปนพระกายฝายวิญญาณของพระองค 
1.27  เมื่อพระเยซูทรงอยูภายในเรา เรามคีวามหวงัแหงศักดิ์ศรี 
1.28  พระเยซทูรงเปนความสมบูรณของเรา 
1.29  พระองคทรงกระทํากจิในเราอยางมหันต 

บทที่สอง 
2.3  คลังแหงปญญาและความรูทุกอยางในพระองค 
2.5  พระเยซทูรงเปนหลักแหงความเชื่อของเรา 
2.6  เราตองดําเนนิอยูในพระองค  (ภาษาไทย ใชคําวา ปฏิบัติพระองค) 
2.7  เราตองเติบโตในพระองค 
2.9  ในพระเยซูสภาพของพระเจาดํารงอยูอยางบริบูรณ 
2.10  พระเยซทูรงเปนศีรษะแหงบรรดาปวงเทพผูครองและศักดิเทพ เรามีความสมบรูณใน 
        พระองค 
2.13  พระเยซอูภัยบาปเรา  (เขาสุหนัตจิตใจ) 
2.14  พระเยซทูําใหบัญญัติในพนัธสัญญาเดิมสําเร็จทกุประการ 
2.15  พระเยซทูรงพพิากษาเทพผูครองและศักดิเทพ 
2.17  พระกายของพระคริสต 
2.19  พระองคเปนศีรษะของพระกาย 
2.20  ถาเราตายกับพระคริสตเราก็ไมเปนพลเมืองของสวนใดๆ ของโลก 

บทที่สาม 
3.1   เราฟนจากความตายกับพระเยซ ู
3.1   พระองคนั่งอยูขางขวาของพระเจา 
3.4   พระเยซทูรงเปนชีวิตของเรา 
3.4   พระเยซปูรากฏและเราก็จะปรากฏกบัพระองค (คําวา ปรากฏ นาจะเปนคําที่ควรศึกษา) 
3.11  พระคริสตทรงเปนสารพัดและอยูในสารพัด พระองคทําลายกําแพงแหงการแบงแยก 
3.10  เราไดรับการสรางใหมในความรูตามพระฉาย (ภาพสะทอน) ของพระองค 
3.13  การใหอภัยระหวางพี่นองเปนสิง่ทีเ่ปนไปได เนื่องจากการใหอภัยของพระคริสต 
3.15  สันติสุขมาจากพระเยซู 
3.16  พระคําของพระองคจะตองดํารงอยูในเราอยางมากมาย 
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3.17  เราตองกระทําทุกสิง่โดยพระนามของพระองค 
3.17  เราตองอธิษฐานในพระนามของพระองค 
3.24  เราตองปรนนิบัติพระเยซูคริสตเจานายของเรา 

บทที่ส่ี 
4.3   ความล้าํลึกของพระครสิต (พระกิตตคุิณ) 
 

ขั้นที่หา  สรุปขอมูลที่คุณไดรวบรวม 
โครงสรางตอไปนี้วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมในโคโลสีในเรือ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต เปนการสรุป

หลักขอเชื่อพืน้ฐานเกีย่วกบัพระเยซูซึง่สอนในหนงัสือเลมนี ้
 

การศึกษาเกี่ยวกับพระคริสตในโคโลส ี
I. พระนามของพระเยซูคริสต 

A.  พระเยซูคริสต 1.1 
B.  พระเยซูคริสตเจานาย 1.3 (ภาษาไทยไมปรากฎคําวาเจานาย) 
C.  ศีรษะของคริสตจักร 1.18, 24 
D.  พระบุตรทีรั่กของพระองค  1.13 
E.  พระคริสตเจานาย  3.24 

II. ธรรมชาติของพระเยซูคริสต 
A.  Omniscience  สัพพัญู รูทุกสิง่ (คลังสติปญญาและความรูในพระองค)  2.3 
B. ความรัก  พระองคทําใหมีสันติภาพโดยทางพระโลหิตบนไมกางเขน เพราะพระองค      
      ทรงมีความรักตอมนุษยคนบาป  1.20 
C.  ความบริสุทธิ์  พระองคทรงความสมบูรณทุกประการ  1.29 
D.  Omnipresence  สถิตทกุแหงหน อยูทกุแหง  พระคริสตทรงอยูในสารพัด 3.11 
E.  เปนนิรันดร  อยูกอนทกุสิ่ง 1.17  พระคริสตทรงเปนทุกสิ่ง  3.11 
F.  Omnipotent  ทรงมีอํานาจทกุอยาง 

  1.  ทุกสิง่ถูกสรางโดยพระองค  1.16 
 2.  ทุกอยางดาํรงอยูโดยพระองค  1.16 
 3.  เทพผูครองและศักดิเทพอยูใตอํานาจของพระองค 
G.  เปนผูสราง 1.16 
H.  เปนผูใหอภัย  2.13 
I.  เปนสันติภาพ  1.2 
J.  เปนความเชื่อ  1.4 
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K.  สติปญญาและความรู  2.2-3 
III. ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต พระองคเปนพระเจาในเนื้อหนัง 

A.  ความสัมพนัธของพระองคกับพระเจา 
 1.  พระบุตรของพระเจา  1.3, 13 
 2.  ทรงถกูสรางเปนภาพสะทอนของพระเจาผูไมเหน็ดวยตา  1.15 
 3.  ในพระองคมีความบริบูรณของพระเจา  1.19,  2.9 
 4.  เปนผูพพิากษาเทพผูครองและศักดิเทพ  2.15 
B.  สถานภาพของพระองค 
 1.  เปนศีรษะของปวงเทพและเทพผูครอง  2.10 
 2.  เปนเปาหมายของความเชื่อของผูเชื่อ  1.4, 2.5 
 3.   เปนเหตุผลและเปนผูทีผู่เชื่อรับใช 3.17 
 4.  เปนหนทางที่ผูเชื่อเขามาใกลพระเจา  3.17 
 5.  เปนศีรษะของคริสตจักร พระกายของพระองค  1.24, 2.17, 19 
 6.  เปนศีรษะของราชอาณาจักร  1.13 
 7.  ทรงนั่งขางขวามือของพระเจา  3.1 
 8.  ทรงเปนทกุสิ่งและอยูในทุกสิ่ง 3.11 

IV. ความเปนมนษุยของพระเยซู : แมวาพระองคทรงเปนพระเจาแตพระองคทรงถูกกระทําให
เปนมนุษย และทรงมชีีวิตอยูทามกลางมนษุย  อยูใตอํานาจการลอลวงและขอจํากัดของมนุษย แต
ก็ปราศจากบาป 

A.  พระองคทรงหลั่งโลหิต  1.20 
B.  พระองคส้ินพระชนม 2.5 
C.  ทรงเปนขึน้มาจากความตาย  2.15,   1.18 

V. การสิ้นพระชนมของพระองค 
A.  ทาํใหบัญญัติสมบูรณ  2.17 
B.  นาํเอาเทพผูครองและศักดิเทพเขาสูการพิพากษา 2.15 
C.  กระทาํใหเกิดสันติภาพและการคืนดีสําหรับมนษุย  1.20, 22 
D.  ทําใหมีการอภัยตอความบาป  2.13,  3.13 

VI. การฟนคืนพระชนม 
A.  พระองคเปนผูแรกที่เปนขึ้นจากความตาย  1.8 
B.  ทรงรับประกันตอการฟนจากความตายของเรา  3.1 

VII. การเสด็จกลับมา พระองคจะปรากฏพระองคในอนาคต และเราจะปรากฏพรอมกับ
พระองค 3.4 
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ชื่อ     
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 18 
 

1. ในบทนี้มีคํานยิามถอยคําทางศาสนศาสตรหลายประการจําเปนที่คุณตองคุนเคยกับถอยคําเหลานี ้
เพื่อคุณจะเขาใจ  เมื่อไดยนิคนอืน่ใชถอยคําเหลานีห้รือพบในการศึกษาพระคัมภีรในหนงัสือเลม
อ่ืน ๆ 

 
ดูที่ถอยคําในรายการทีห่นึง่ อานคําจาํกัดความในรายการทีส่อง เลือกคําจํากัดความที่อธบิาย

เหมาะสมที่สุดสําหรับแตละคํา  เขียนหมายเลขคําจาํกดัความบนทีว่างที่ใหไวตรงหนาถอยคาํทีน่ิยาม 
รายการที่หนึ่ง     รายการที่สอง 
  Angelology   1. การศึกษาหลักขอเชื่อของพระคัมภีร 
  Demonology   2. การศึกษาเรื่องพระเยซูคริสต 
  Soteriology   3. การศึกษาหลักขอเชื่อของคริสตจักร 
  Ecclesiology   4. การศึกษาเรื่องวาระสุดทาย 
  Eschatology   5. หลักขอเชื่อของความรอด 
  Cristology   6. การศึกษาเกี่ยวกบัมนษุย 
  Bibliology   7. การศึกษาเกี่ยวกบัทูตสวรรค 
  Anthropology   8. การศึกษาทูตสวรรคที่ไมดีคือ มารซาตาน 
  Satanology   9. การศึกษาหลักขอเชื่อของซาตาน 
  Pneumatology   10. การศึกษาหลักขอเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ ์

2. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
            

           
           
            

3. การศึกษาพระคัมภีรดวยวิธทีางศาสนศาสตรคืออะไร ? 
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4. จงบอกรายการ 5 ข้ันตอนของวิธกีารศึกษาทางศาสนศาสตร 
            

           
           
           
           
            

5. จงใหคําจํากัดความของคาํวา “หลักขอเชื่อ” 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 18 
1. 7 8 5 3 4 2 1 6 9  10 
2. “บรรดาพระโอวาทของพระองคประหลาดนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพระองคจึงรักษาไว” สดุดี 

119.129 
3. การศึกษาทางศาสนศาสตรคือ  การศึกษาหลักขอเชื่อพืน้ฐานของพระคัมภีรเกี่ยวกับพระเจา 

วิธีการประกอบดวยการรวบรวม การเปรียบเทียบและการจัดระเบียบขอความของหลักขอเชื่อ 
4. -  เลือกหัวขอที่จะศึกษา 
 -  ใหคําจํากัดความหลักขอเชื่อที่เลือกมา 
 -  เลือกสวนของพระคัมภีรเพื่อศึกษา 
 -  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักขอเชื่อจากพระคัมภีร 
 -  สรุปขอมูลไดรวบรวม 
5. หลักขอเชื่อคือ กลุมคําสอนที่เลือกมาเกีย่วกับเร่ืองนั้นๆ ประกอบดวยคําสอนพระคมัภีรทั้งหมดที่

เกี่ยวกับใจความทางศาสนศาสตรที่เลือกมา 

เพ่ือศึกษาตอไป 
หลักขอเชื่อของ Eschotology  คือการศึกษาคําสอนเกี่ยวกับเหตุการณในวาระสุดทาย 
หนงัสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกา เปดเผยหลายสิ่งที่เกีย่วกับเหตุการณในวาระสุดทาย มุงเนนโดย

เฉพาะที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตซึ่งเปนที่รูจกักันวา “rapture”  การรับข้ึนไปสูสวรรค 
Rapture  คือ เวลาในอนาคตซึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาในหมูเมฆสวรรคเพื่อรับผูเชื่อที่แทจริงไป

อยูกับพระองค 
ผูเชื่อซึ่งไดเสียชีวิตไปกอนหนานี้จะฟนขึน้มาจากความตายเพื่อพบพระองคในฟาอากาศ 
ผูเชื่อยังมชีีวิตอยูในโลกจะถกูรับข้ึนไปเพื่อพบกับพระเยซูและผูที่ฟนจากความตาย 
เราทุกคนจะมชีีวิตอยูตอหนาพระพักตรของพระเจาตลอดไป 
จงใชตัวอยางที่ใหไวในบทนี ้ ทําการศึกษาทางศาสนศาสตรจากหนังสอื 1 และ 2 เธสะโลนกิา 

รวบรวมและวเิคราะหขอมูลทุกอยางที่มีในหนังสือ 2 เลมนี้ทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณสุดทาย โดยเฉพาะเรื่องการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 
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