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หลักสูตร วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค
คํานํา
ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรใ หม คือ ยอหน ผูใหบพั ติศมา เปนที่รจู ักในนาม “เสียงรองในถิ่น
ทุรกันดาร” ขณะที่เขาประกาศพระวจนะของพระเจา ขอความของเขานัน้ สด ใหม มีอาํ นาจ และเขากับ
ความตองการฝายวิญญาณของคนในสมัยนัน้
คนในปจจุบนั นี้หลายคนไดกลายเปนเสียงสะทอนความจริงฝายวิญญาณที่เขาไดยินจากผูอื่นทีอ่ ยู
รอบๆ ตัวเขา เขาไมไดเปนเสียงที่พระเจาสงขอความทีพ่ ระองคทรงเปดเผยผานเขาอีกตอไป เขาเปนเพียง
เสียงสะทอนถึงสิ่งที่เขาไดยนิ จากคนอืน่
“เขาเปนเหมือนผูพยากรณที่พระเจาตรัสวา “ผูขโมยถอยคําของเราจากเพือ่ นบาน
ของเขา””

เยเรมีย 12:30

เพื่อที่จะพูดพระวจนะของพระเจา กอนอื่นเราจะตองรูวาพระเจาตรัสอะไร จุดประสงคของ
หลักสูตรนี้ซงึ่ ชื่อวา “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ก็เพือ่ ทําใหคุณสามารถคนพบขอความของ
พระวจนะของพระเจาดวยตัวของคุณเอง
วิธีการ หมายถึง หนทางที่วางแผนและจัดระบบไวแลว เพื่อใหทําบางอยางไดสําเร็จ เปนขบวนการ
ที่มีระบบ ในกรณีนี้วิธกี ารคือ การจัดระบบเพื่อใหประสบความสําเร็จในการศึกษาพระคัมภีรอยาง
สรางสรรค
คําวา “สรางสรรค” หมายถึง การมีความสามารถทีจ่ ะผลิตสิ่งใหมๆ หลักสูตรนีส้ อนใหคุณรูวธิ ี
ศึกษาพระวจนะของพระเจาดวยตนเอง คุณไมจําเปนตองพึ่งพาการวิจยั ของผูอ ื่นหรือคูมือการศึกษาพระ
คัมภีร คุณจะรูจักสรางการศึกษาพระคัมภีรของคุณเอง
โดยการรูจักวิธีการศึกษาพระคัมภีรที่ถูกตอง คุณจะกลายเปนเสียงทีพ่ ระเจาตรัสความจริงผาน
ไปสูโลกทีห่ ิวกระหายทางวิญญาณ คุณจะไมเปนเพียงเสียงสะทอนของสิ่งที่คุณไดยินจากผูอนื่ นี่เปน
จุดประสงคของ “การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”
หลักสูตรนี้เปนหนึ่งในหลักสูตรที่เสนอโดย สถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว การฝกอบรมของสถาบัน
กระทําโดยเฉพาะ มุง เนนทีพ่ ระเยซูทรงสอนผูเชื่อ ซึง่ ชวยใหเขานําขาวประเสริฐไปสูโลกได
แตพระคัมภีรมีสิ่งทีม่ ากกวานัน้
จุดมุงหมายของหลักสูตรนี้กเ็ พื่อเตรียมนักศึกษาใหศกึ ษาพระ
วจนะของพระเจาไดตอไปหลังจากจบการฝกอบรมแลว
วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค เสนอพระคัมภีรวาเปนพระวจนะที่เขียนไวของพระเจา
เที่ยงแทองคเดียว อธิบายการแบงตอนของพระคัมภีรและการแปลฉบับตางๆ และการอธิบายคําใหงา ย
หลักสูตรนีน้ ําทางใหคุณคนพบวาพระคัมภีรสอนเกี่ยวกับอะไร? อธิบายวิธีทาํ โครงสราง ทําบันทึก
การเรียน ทําเครื่องหมายพระคัมภีรใหงายแกการอางอิง และทํายอหนาที่ยาวๆ ใหสนั้ ลงดวยการทําแผนภูมิ
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ที่เห็นชัด ซึ่งจะชวยใหคุณแปลความหมายและใชพระวจนะถูกตอง นําความสนใจไปสูครูที่ยิ่งใหญคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ถาคุณทําตามแนวทางที่ใหไวคณ
ุ จะมีประสบการณกับชีวิตฝายวิญญาณที่ใหมและ
สรางสรรคไหลอยูภายในตัวคุณ
การศึกษาวิธกี ารไมใชจุดจบในตัวเอง ไมใชเปาหมายสุดทาย วิธีการเปนเพียงหนทางเพื่อใหสาํ เร็จ
จุดประสงคของการศึกษาพระวจนะของพระเจา
การเรียนรูว ิธีการยังไมเปนการเพียงพอ คุณตองนําสิง่ ที่เรียนไปใชในการศึกษาพระวจนะอยาง
แทจริง แลวตอมาคุณตองนําสิ่งที่คุณเรียนจากพระคัมภีรไปใชในชีวิตและการรับใชของคุณ
ไมมีวิธีการ หรือกฎเกณฑใดๆ ในการศึกษาพระคัมภีรจะมาแทนที่การสอนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระองคเปนกําลังฝายวิญญาณที่ประทานวิธกี ารใหพรอมกับกําลังแหงการสรางสรรค พระองค
กระซิบเขาไปในวิญญาณจิตของมนุษยถงึ ความจริงแหงพระวจนะของพระเจา ซึง่ กอใหเกิดผลในชีวิตใหม
ฝายวิญญาณที่หลัง่ ไหลออกมา
แมวาคุณจะจบบทเรียนในคูม ือนี้เกีย่ วกับการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค แตโดยแทจริงแลว
คุณจะไมมีวันจบบทเรียนนี้ การศึกษาพระวจนะของพระเจาจะไมมีวันจบสิ้น เพราะวาความจริงฝาย
วิญญาณอันอุดมสมบูรณจะไมมีวันรูไดหมด
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ภาคที่ 1 : วิชาที่เรียน
บทที่ 1
แนะนําพระคัมภีร
จุดประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
* ใหคํานิยามคําวา “พระคัมภีร” (Bible)
* ใหคํานิยามคําวา Scripture
* อธิบายที่มาของพระคัมภีร
* รูจุดประสงคที่สําคัญของพระคัมภีร
* รูวาพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมเปนการแบงตอนที่สําคัญของพระคัมภีร
* บอกชื่อการแบง 4 ตอนสําคัญของพันธสัญญาเดิม
* บอกชื่อ 4 ตอนสําคัญของพันธสัญญาใหม
* อธิบายความหมายของคําวา “เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความหลากหลายของพระคัมภีร”
* รูถึงบุคคลทีเ่ ปนศูนยกลางของการเปดเผยของพันธสัญญาทั้งสอง

ขอพระคัมภีรหลัก :
“พระคัมภีรทกุ ตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การ
ตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีขึ้น และการอบรมในทางธรรมเพื่อใหคนของ
พระเจาจะพรักพรอมทีจ่ ะกระทําการดีทุกอยาง”
2 ทิโมธี 3:16-17
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บทนํา
บทนํานี้ใหคํานําสูพ ระคัมภีรซึ่งเปนพระวจนะที่เขียนไวของพระเจาเทีย่ งแทองคเดียว
คําวา “ไบเบิ้ล” แปลวา “หนังสือ” ไบเบิ้ลเปนหนังสือเลมเดียวที่ประกอบดวยหนังสือตาง ๆ 66 เลม
คําวา “สคริบเจอร” ใหหมายถึงพระวจนะของพระเจาดวย มาจากภาษาลาตินแปลวา “การเขียน”
เมื่อคํานี้ใชเขียนดวย เอส ตัวใหญ ก็หมายถึงการเขียนที่ศักดิ์สทิ ธิ์ สคริบเจอร หมายถึงการเขียนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจาเทีย่ งแทองคเดียว
คําวา “ไบเบิ้ล” ไมไดใชในพระคัมภีร เปนคําที่มนุษยเลือกใชเรียก สําหรับพระวจนะทั้งสิน้ ของ
พระเจา

ที่มาของพระคัมภีร
พระคัมภีรเปนพระวจนะที่เขียนไว พระเจาดลใจพระวจนะในพระคัมภีร แตพระองคใชคนตาง ๆ
ประมาณ 40 คนที่เขียนพระวจนะลงไป คนเหลานี้เขียนพระวจนะเปนระยะเวลากวา 1,500 ป การไม
ขัดแยงกันเลยของผูเขียนเหลานี้เปนเครื่องพิสูจนอยางหนึง่ วา เขาไดรับการทรงนําโดยผูเขียนคนเดียว คือ
พระเจา ผูเขียนบางคนเขียนสิ่งทีพ่ ระเจาตรัสตรงไปตรงมา
“เจาจงเอาหนังสือมวนมวนหนึ่ง และเขียนถอยคําทั้งสิ้นนีล้ งไว เปนคําที่เรา
ไดพูดกับเจา ปรักปรําอิสราเอลและยูดาห และบรรดาประชาชาติทั้งสิน้ ตั้งแตวันที่
เราไดพูดกับเจา ตั้งแตรชั กาลโยสิยาหจนถึงวันนี”้
เยเรมีย 36:2
บางคนเขียนสิง่ ที่เขามีประสบการณ หรือพระเจาเปดเผยแกเขาเกีย่ วกับอนาคต
“จงเขียนเหตุการณซึ่งเจาไดเห็น และเหตุการณที่กําลังเปนอยูขณะนี้กับทัง้
เหตุการณ ซึง่ จะเกิดขึ้นในภายหนาดวย”
วิวรณ 1:19
ผูเขียนทุกคนเขียนภายใตการดลใจของพระเจา เปนพระวจนะทีมถี ึงเรา

จุดประสงคของพระคัมภีร
พระคัมภีรบันทึกจุดประสงคสําคัญไวใน 2 ทิโมธี 3:16-17 พระคัมภีรใชเพื่อสอนหลักขอเชื่อ เพื่อ
แกไขและปรับปรุงเราจากความชั่ว และสอนเราเกีย่ วกับความชอบธรรม จะชวยใหเรามีชวี ิตทีถ่ กู ตองและ
เตรียมพรอมสําหรับงานของพระเจา

พระคัมภีร : การแบงภาคที่สําคัญ
พระคัมภีรแบงออกเปนภาคสําคัญ 2 ภาค คือ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม
คําวา “พันธสัญญา” แปลวา “การตกลง”
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พันธสัญญาเดิมบันทึกพระสัญญาดั้งเดิมของพระเจา หรือการตกลงกับมนุษย
พันธสัญญาใหมบนั ทึกการตกลงทีพ่ ระเจาทําผานทางพระบุตร คือ พระเยซูคริสต
การตกลงทั้ง 2 ประการนี้คอื อะไร?
ทั้ง 2 ประการเกี่ยวของกับการนําคนบาป กลับมาสูความสัมพันธทถี่ ูกตองกับพระเจา
พระเจาทรงตัง้ พระบัญญัติวา โดยการหลัง่ โลหิตเทานัน้ ทีค่ วามบาปไดรับการอภัย:
“ความจริงนัน้ ตามพระบัญญัติถือวา เกือบทุกสิง่ จะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและ
ถาไมมี โลหิตไหลออกแลวก็จะไมมกี ารอภัยบาปเลย”
ฮีบรู 9:22
ภายใตการตกลงของพระเจาในพันธสัญญาเดิม คนถวายบูชาดวยโลหิตของสัตวเพือ่ ไดรับการอภัย
โทษบาป
การถวายสัตวเปนเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม เปนเครื่องหมายของการหลัง่ พระโลหิตของพระ
เยซูเปนเครื่องบูชา ซึง่ อยูภายใตการตกลงใหมกับพระเจา พันธสัญญาเดิมมีผลจนกระทั่งพระเจาสงพระ
เยซูมาเพื่อสรางความสัมพันธใหมกับมนุษย
“โดยการประสูติ ชีวิต การสิ้นพระชนมและการคืนพระชนมของพระเยซู
การถวาย เครื่องบูชาครั้งสุดทาย เพื่อชําระบาปก็ไดกระทําลงไป”
ฮีบรู 9:11-15
พันธสัญญาทัง้ สองเปนพระวจนะของพระเจา และเราตองศึกษาทั้งสองเพื่อที่จะเขาใจขอความที่
พระเจามีมาถึงเรา คําวา “เกา” และ “ใหม” ใชเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางการตกลงของพระเจากับ
มนุษยกอนและหลังการสิน้ พระชนมของพระเยซูคริสต เพื่อความบาปของมวลมนุษยชาติ เราไมละเลย
พันธสัญญาเดิมเพียงเพราะมีชื่อวา “เกา ดั้งเดิม”

การแบงตอนตอไป
พระคัมภีรยังแบงออกเปน 66 เลม พันธสัญญาเดิมมี 39 เลม พันธสัญญาใหมมี 27 เลม แตละเลม
แบงเปนบทและขอ แมวาเนื้อหาของแตละเลมเปนพระวจนะของพระเจาก็ตาม แตการแบงเปนบทและขอ
มนุษยเปนผูท าํ เหตุผลที่แบงก็คือ ใหงา ยตอการจัดขอความใหอยูในที่เฉพาะ เปนการยากที่จะหาขอความ
เฉพาะตอนถาหนังสือเขียนยาวติดตอกันไปตลอด
พระคัมภีร
พันธสัญญาเดิม 39 เลม

พันธสัญญาใหม 27 เลม
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ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร
เมื่อเราพูดถึงความเปนอันหนึง่ อันเดียว เราหมายถึง 2 ประการ
1. พระคัมภีรไมมีขอขัดแยง
แมวาพระคัมภีรเขียนโดยคนหลายคนในหลาย ๆ ป แตไมมีขอขัดแยงกัน การเขียนของผูเขียนคน
หนึง่ ไมขัดแยงกับของอีกหลายคน เนื้อหาของพระคัมภีรมีหลายรอยหัวขอที่เปนที่ถกเถียงกัน ผูเขียนพระ
คัมภีรเขียนถึงหัวขอเหลานี้ดวยความกลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตหนังสือปฐมกาลจนถึง
วิวรณเลมสุดทาย นี่เปนไปไดเพราะวามีผูเขียนคนเดียวคือพระเจา ผูเ ขียนบันทึกขอความภายใตการทรงนํา
และการดลใจของพระองค
2. พระคัมภีรเ ปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางดานใจความสําคัญ
บางคนคิดวาพระคัมภีรเปนการรวบรวมหนังสือ 66 เลมที่กลาวถึงหัวขอตางๆ กัน เขาไมเขาใจวา
พระคัมภีรมีใจความสําคัญเดียวกัน
เปนพระประสงคของพระเจา ที่จะเปดเผยแผนการพิเศษแกเรา ตัง้ แตเริ่มตนจนสุดทายของพระ
คัมภีรโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จุดประสงคนี้ไดกลาวไวในหนังสือเอเฟซัส 1:9-11
โดยทางพระคัมภีรพระเจาทรงเปดเผย “ความล้าํ ลึก” ของแผนการของพระองคแกเรา แผนการนีซ้ ึ่ง
เปนใจความอันเดียวของพระคัมภีร คือการเปดเผยวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชว ยใหรอดของมนุษยชาติ
พระเยซูเองทรงเปดเผยวา พันธสัญญาเดิมมีศูนยกลางอยูที่พระองค
“พระองคตรัสกับเขาวา
“นี่เปนถอยคําของเราซึ่งเราไดบอกไวแกทาน
ทั้งหลายเมื่อเรายังอยูก ับทานวา บรรดาที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส
และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดกี ลาวถึงเรานัน้ จําเปนจะตองสําเร็จ”
ครั้งนั้นพระองคทรงบันดาลใหใจของเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น เพื่อจะไดเขาใจ
พระคัมภีร”
ลูกา 24:44-45
อะไรคือ กุญแจที่พระเยซูใหแกเขาเพื่อเขาจะเขาใจพระคัมภีร ความจริงทีว่ าใจความสําคัญมุง เนน
ที่พระองค
“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทน
ทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจําตองประกาศทั่วทุก
ประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุง
เยรูซาเล็ม ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”

ลูกา 24:46-48

นี่คือ พระคัมภีรมีสวนเชื่อมเขาดวยกัน พันธสัญญาเดิมและใหม ตางเลาเรื่องราวของพระเยซู พันธ
สัญญาเดิมเปนการเตรียมเราสําหรับเหตุการณ พันธสัญญาใหมเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
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บุคคลที่เฝารอคอยพระเยซูภายใตพนั ธสัญญาเดิมไดรับความรอดจากบาปของตน โดยความเชื่อ
ในพระสัญญาของพระเจา ทุกคนทีม่ องยอนหลังไปวาพันธสัญญาเดิมสําเร็จลงในพระเยซูคริสตก็ไดรับ
ความรอดดวยวิธีเดียวกัน คือ โดยความเชือ่ วา สิง่ นี้เกิดขึน้ ตามที่พระเจาทรงสัญญา

ความหลากหลายของพระคัมภีร
เมื่อเราพูดถึงความหลากหลายเราหมายถึงวา พระคัมภีรมีสิ่งตาง ๆ หลายอยาง บันทึกวิธีตา ง ๆ ที่
พระเจาติดตอกับมนุษย และวิธีตาง ๆ ที่มนุษยสนองตอบตอพระเจา
พระคัมภีรถูกเขียนขึ้นดวยอารมณตาง ๆ บางตอนแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ในขณะที่บาง
ตอนแสดงความเศราโศก
พระคัมภีรประกอบดวย วิธีการเขียนหลายแบบ มีประวัติศาสตร โคลงกลอน คําพยากรณ
จดหมาย การผจญภัย คําอุปมา การอัศจรรย และแมกระทั่งเรื่องรักใคร เพราะความหลากหลายนี้เอง พระ
คัมภีรจึงแบงตอไปเปนกลุมสําคัญของหนังสือ

การแบงตอนของพันธสัญญาเดิม
หนังสือพันธสัญญาเดิมแบงเปนกลุมสําคัญ 4 กลุม คือ พระบัญญัติ ประวัติศาสตร โคลงกลอน
และคําพยากรณ
พระบัญญัติ มีหนังสือ 5 เลม คือ
ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญัติ
หนังสือเหลานี้ บันทึกการทีพ่ ระเจาทรงสรางมนุษยและโลก และประวัติศาสตรแรกเริ่มของมนุษย
บอกเราวา พระเจาทรงตั้งชนชาติอิสราเอลใหเปนประชาชาติที่แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปดเผยพระองค
เองตอชาติตาง ๆ ในโลกไดอยางไร
ในหนังสือเหลานี้ เราเรียนรูพ ระบัญญัติ หรือคําสั่งบางประการของพระเจา (อพยพ 20:3-17) พระ
บัญญัติที่ยิ่งใหญที่สุด (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) และที่สําคัญรองลงมา (เลวีนิติ 19:18)
เปดพระคัมภีรของคุณ แลวดูหนังสือพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิม ดูขอพระคัมภีร 3 ขอ ที่กลาว
ในยอหนาที่แลวและอาน นี่เปนตัวอยางของพระบัญญัติของพระเจาที่บนั ทึกไวในหนังสือเหลานี้
หนังสือประวัติศาสตร มี 12 เลม คือ
1. โยชูวา
2. ผูวินิจฉัย
3. นางรูธ
4. 1 ซามูเอล
5. 2 ซามูเอล
6. 1 พงศกษัตริย
7. 2 พงศกษัตริย
8. 1 พงศาวดาร
9. 2 พงศาวดาร
10. เอสรา
11. เนหะมีย
12. เอสเธอร
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ดูหนังสือเหลานี้ในพระคัมภีรซึ่งอยูหลังจากหนังสือพระบัญญัติ
หนังสือประวัติศาสตรครอบคลุมประวัตศิ าสตรพันปของชนชาติของพระเจา คือ อิสราเอล ซึ่งไมได
บอกทุกอยางที่เกิดขึ้น แตบันทึกเหตุการณสําคัญ ๆ แสดงผลของการติดตามพระบัญญัติ และการละทิ้ง
พระบัญญัติของพระเจา
หนังสือโคลงกลอน มีดงั นี้
1. โยบ
2. สดุดี
3. สุภาษิต
4. ปญญาจารย
5. เพลงซาโลมอน
หนังสือเหลานีเ้ ปนหนังสือแหงการนมัสการของคนของพระเจา คือ อิสราเอล และยังคงใชอยูใน
การนมัสการของผูเชื่อในปจจุบัน
ดูสดุดี บทที่ 23 แลวอาน นี่เปนตัวอยางของโคลงกลอนการนมัสการที่สวยงามซึ่งบรรจุอยูใ น
หนังสือเหลานี้
หนังสือคําพยากรณ
บางครั้งก็แบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูพยากรณใหญและผูพยากรณนอ ย ซึง่ ไมไดหมายความวา ผู
พยากรณใหญสําคัญกวาหนังสือในผูพ ยากรณนอย คํานี้ใชเพราะวาผูพยากรณใหญเปนหนังสือที่ยาวกวา
หนังสือผูพยากรณนอย
หนังสือผูพยากรณใหญ :
1. อิสยาห
2. เยเรมีย
3. บทเพลงคร่ําครวญ
4. เอเสเคียล
5. ดาเนียล
หนังสือผูพยากรณนอย
1. โฮเชยา
2. โยเอล
4. โอบาดีย
5. โยนาห
7. นาฮูม
8. ฮาบากุก
10. ฮักกัย
11. เศคาริยาห

3. อาโมส
6. มีคาห
9. เศฟนยาห
12. มาลาคี

หนังสือเหลานี้ เปนคําพยากรณจากพระเจามาสูประชากรของพระองค หมายความวา นี่เปน
ขอความเกีย่ วกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต คําพยากรณหลายประการไดสําเร็จลงแลว บางประการจะสําเร็จใน
อนาคต
ดูหนังสือเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ คุณจะพบวาเปนเรื่องสรุปของพันธสัญญาเดิม
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การแบงตอนของพันธสัญญาใหม
พันธสัญญาใหมแบงออกเปน 4 กลุม คือ พระกิตติคุณ ประวัติศาสตร จดหมาย คําพยากรณ
พระกิตติคุณ มีหนังสือ 4 เลมคือ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน
หนังสือเหลานีบ้ อกเราเกีย่ วกับชีวิต การสิ้นพระชนม และการคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
จุดประสงค ก็เพื่อนําเราใหเชือ่ วาพระองคเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจา
ในยอหน 20:31 บอกถึงจุดประสงคนี้ จงดูขอพระคัมภีรและอาน
“แตการทีไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ไว ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระ
เยซูทรง เปนพระคริสตพระบุตรของพระเจา”
หนังสือประวัติศาสตร
มีเลมเดียว คือ กิจการของอัครทูต บอกเราวาคริสตจักรเริ่มตนไดอยางไร และนําพันธกิจของพระ
คริสต นําขาวประเสริฐออกไปทั่วโลกไดอยางไร ดูหนังสือเลมนี้ในพระคัมภีรของคุณ
จดหมาย
มี 21 ฉบับในพันธสัญญาใหมคือ
1. โรม
2. 1 โครินธ
3. 2 โครินธ
4. กาลาเทีย
5. เอเฟซัส
6. ฟลิปป
7. โคโลสี
8. 1. เธสะโลนิกา
9. 2 เธสะโลนิกา
10. 1 ทิโมธี
11. 2 ทิโมธี
12. ทิตัส
13. ฟเลโมน
14. ฮีบรู
15. ยากอบ
16. 1 เปโตร
17. 2 เปโตร
18. 1 ยอหน
19. 2 ยอหน
20. 3 ยอหน
21. ยูดา
จดหมายเหลานี้มีถงึ คริสเตียน จุดประสงคก็เพื่อแนะนําคริสเตียนในการดําเนินชีวิตและชวยเขาให
ทําสิง่ ทีพ่ ระเยซูทรงสัง่ ไว โรม บทที่ 12 เปนตัวอยางที่ดีในคําสอนนี้ เปดหาดู บทนี้และอาน
คําพยากรณ
มีเลมเดียวในพันธสัญญาใหม ชื่อหนังสือ วิวรณ
บอกเราถึงชัยชนะสุดทายของพระเยซูและประชากรของพระองค จุดประสงคก็เพื่อหนุนใจใหเรา
ดําเนินชีวิตแบบที่คริสเตียนควรทําจนกวาวันสุดทายของโลก ขอความสรุปอยูในวิวรณ 2:10
“อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับนั้น นี่แนะ มารจะขังพวกเจาบาง
คนไวในคุกเพื่อจะลองใจเจา และเจาทั้งหลายจะไดรับความทุกขทรมานถึงสิบวัน
แตเจาจงมีใจมั่นคงอยูตราบเทาวันตาย และเราจะมอบมุงกุฎแหงชีวิตใหแกเจา”

การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 1

-10-

ชื่อ

แบบฝกหัดบทที่ 1
1.

เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

คําวา “ไบเบิ้ล” หมายถึงอะไร ?

3.

คําวา “สคริบเจอร” หมายถึงอะไร ?

4.

การแบงภาคทีส่ ําคัญ 2 ภาค ของพระคัมภีรมีอะไรบาง ?

5.

มีหนังสือกี่เลมในพระคัมภีร ?

6.

บอกรายชื่อกลุม 4 กลุม ใหญ ซึ่งแบงไวในพันธสัญญาเดิม

7.

บอกรายชื่อกลุม 4 กลุม ใหญ ซึ่งแบงไวในพันธสัญญาใหม

8.

คําวา “พันธสัญญา” หมายถึงอะไร ?

9.

จุดประสงคใหญที่สําคัญ 4 ประการของพระคัมภีรคืออะไร ? จงใหขออางอิงจากพระคัมภีรมา
สนับสนุนคําตอบของคุณ

10.

คําวา “ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของพระคัมภีร” หมายถึงอะไร ?
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11.

คําวา “ความหลากหลายของพระคัมภีร” หมายถึงอะไร ?

12.

อานขอความตอไปนี้ ถาขอความใดถูกตองใหใสเครื่องหมาย 3 ลงที่ชองวางขางหนา ถาขอความ
ใดผิดใหใสเครื่องหมาย 2 ลงที่ชองวางขางหนา
พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจาเที่ยงแทองคเดียวซึ่งเขียนไว
ก.
แมวาพระเจาทรงดลใจพระคัมภีร พระองคก็ทรงใชมนุษยใหเขียนพระวจนะ
ข.
ของพระองค
เพราะวามีผูเขียนหลายคนในระยะเวลาหลายป พระคัมภีรจึงมีขอขัดแยงมากมาย
ค.
ไมมีใจความสําคัญของพระคัมภีร เปนเพียงแตการรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับ
ง.
เรื่องตาง ๆ
ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมมีความสําคัญกวาผูพยากรณนอย
ฉ.
การเปดเผยของพันธสัญญาทัง้ สองมีศนู ยกลางอยูท ี่ผูใด จงใหขอพระคัมภีรสนับสนุนคําตอบของ
คุณ

13.
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คําตอบบทที่ 1
1.

“พระคัมภีรทุกตอบไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว
การปรับปรุงแกไขคนใหดีขึ้น และการอบรมในทางธรรม เพื่อใหคนของพระเจาจะพรักพรอมทีจ่ ะ
กระทําการดีทกุ อยาง” 2 ทิโมธี 3:16-17

2.

คําวา “Bible” หมายถึง “หนังสือ”

3.

คําวา “Scripture” หมายถึง “การเขียนศักดิ์สิทธิ”์

4.

พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม

5.

66 เลม

6.

พระบัญญัติ ประวัติศาสตร โคลงกลอน คําพยากรณ

7.

พระกิตติคุณ ประวัติศาสตร จดหมาย คําพยากรณ

8.

คําวา “พันธสัญญา” หมายถึง “การตกลง”

9.

ดูหนา 2 เพื่อหลักขอเชื่อ การตักเตือน การแกไข การสอนในทางธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17

10.

พระคัมภีรไมมีขอขัดแยงและมีใจความสําคัญเปนหนึง่ เดียว

11.

พระคัมภีรบอกถึงสิง่ ตางๆ มากมาย

12.

ก. 3
ข. 3
ค. 2
ง. 2
จ. 2

13.

พระเยซู ลูกา 24:44-48

การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 1

-13-

การศึกษาขั้นตอไป
ที่คั่นหนังสือในหนาตอไป จะชวยใหคุณรูถึงการแบงตอนที่สาํ คัญของพระคัมภีร ตัดที่คั่นหนังสือ
ตามเสนที่แบงแลวใสไวในพระคัมภีร ถาใสไมถูกก็ใหดูสารบรรณที่ขางหนาของพระคัมภีร ซึ่งจะบอกลําดับ
หนังสือที่ปรากฏในพระคัมภีร และบอกหนาซึง่ เริ่มตนแตละเลม

พันธสัญญาเดิม
วางที่คนั่ หนังสือ 1
วางที่คนั่ หนังสือ 2
วางที่คนั่ หนังสือ 3
วางที่คนั่ หนังสือ 4

ไวที่เริ่มตนหนังสือปฐมกาล
ไวที่เริ่มตนหนังสือโยชูวา
ไวที่เริ่มตนหนังสือโยบ
ไวที่เริ่มตนหนังสืออิสยาห

พันธสัญญาใหม
วางที่คนั่ หนังสือ 5
วางที่คนั่ หนังสือ 6
วางที่คนั่ หนังสือ 7
วางที่คนั่ หนังสือ 8

ไวที่เริ่มตนหนังสือมัทธิว
ไวที่เริ่มตนหนังสือกิจการของอัครทูต
ไวที่เริ่มตนหนังสือโรม
ไวที่เริ่มตนหนังสือวิวรณ

คุณก็ไดจัดวางการแบงตอนสําคัญ ๆ ของพระคัมภีรแลว จงใชที่คนั่ หนังสือเหลานี้ จนกวาคุณจะ
สามารถบอกชื่อและหาการแบงตอนเหลานี้ไดจากความจํา

พันธสัญญาเดิม
พระบัญญัติ

ประวัติศาสตร

โคลงกลอน

คําพยากรณ

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ

โยชูวา
ผูวินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศกษัตริย
2 พงศกษัตริย
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย
เอสเธอร

โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปญญาจารย
เพลงซาโลมอน

ผูพยากรณใหญ
อิสยาห
บทเพลงคร่ําครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟนยาห
ฮักกัย
เศคาริยาห
มาลาคี
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พันธสัญญาใหม
พระกิตติคุณ

ประวัติศาสตร

จดหมาย

คําพยากรณ

มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอหน

กิจการของอัครทูต

โรม
1 โครินธ
2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
ฟเลโมน
ฮีบรู
ยากอบ
1 เปโตร, 2 เปโตร
1 ยอหน, 2 ยอหน, 3 ยอหน
ยูดา

วิวรณ

