การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 16

-150-

บทที่ 16
การศึกษาพระคัมภีรเปนหัวขอ
จุดประสงค
เมื่อจบบทนี้คณ
ุ จะสามารถทําสิง่ ตอไปนี้
- อธิบายวิธีศกึ ษาพระคัมภีรเปนหัวขอ
- ทําการศึกษาพระคัมภีรเปนหัวขอ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ เพราะฉะนัน้ ขาพระองครักพระบัญญัติของพระองคยิ่งกวาทองคํา ยิ่งกวาทองคํา
นพคุณ
เพราะฉะนัน้ ขาพระองคใชขอบังคับของพระองคทงั้ สิ้นนํายางเทาของขาพระองค
ขาพระองคเกลียด มรรคาทุจริตทุกทาง”

สดุดี 119:127-128

คําจํากัดความของวิธีการ
การศึกษาเปนหัวขอมุง เนนทีใ่ จความพระคัมภีรที่เลือกมา เปาหมายของการศึกษาก็เพื่อคนหาคํา
สอนทัง้ หมดของพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ

อธิบายวิธีการ
ขั้นตอนสําหรับการศึกษาพระคัมภีรเปนหัวขอมีดังนี้
ขั้นตอนที่หนึง่ เลือกหัวขอ
คุณอาจเลือกใจความทั่วไป เชน การอัศจรรยทั้งหมดในพระคัมภีร หรือ คุณอาจเลือกใจความ
เฉพาะ เชน การอัศจรรยซึ่งพระเยซูทรงกระทําหรือการอัศจรรยทบี่ ันทึกในหนังสือบางเลมของพระคัมภีร
สําหรับการศึกษาเปนหัวขอครั้งแรกของคุณ เปนการดีที่จะจํากัดหัวขอเกี่ยวกับใจความเฉพาะในหนังสือ
เลมนัน้ ๆ มากกวาที่จะศึกษาใจความในพระคัมภีรหมดทุกเลม
คุณอาจเลือกหัวขอซึ่งเกี่ยวกับความตองการในชีวิตของคุณเอง คุณอาจเลือกหัวขอที่คุณถูกถาม
และไมสามารถตอบได หรือหัวขอที่คุณไมเขาใจเต็มทีน่ กั
บางทีคุณอาจตองการศึกษาขอที่คุณจะนําไปใชปรึกษาแนะนําผูอนื่ ในยามตองการ เชน คุณอาจ
ตองการศึกษาหัวขอเกีย่ วกับความตาย เพื่อที่จะไดรูวา จะปลอบโยนผูอื่นอยางไร หรือคุณอาจตองการ
ศึกษาหัวขอเกีย่ วกับความกลัวเพื่อจะชวยคนที่กาํ ลังกลัวได
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ขั้นทีส่ อง เลือกสวนของพระคัมภีร
หลังจากเลือกหัวขอคุณตองเลือกสวนของพระคัมภีรซึ่งคุณจะศึกษาหัวขอ
คุณอาจศึกษาหัวขอทีเ่ กี่ยวของในหนังสือเลมหนึง่ ของพระคัมภีร ในหนังสือหลายเลมหรือทัง้ หมด
ในพระคัมภีร
ขั้นทีส่ าม รวบรวมขอมูล
คนหาขอพระคัมภีรที่เกี่ยวของกับใจความในสวนของพระคัมภีรที่คุณไดเลือกมาศึกษา หนังสือ
ศัพทสัมพันธกช็ วยไดแตไมจําเปน
ตัวอยางเชน ถาคุณกําลังศึกษาเรื่องราวการอัศจรรยของพระเยซูใหอา นพระกิตติคุณ มัทธิว มาระ
โก ลูกาและยอหน ใหตลอด บันทึกขออางอิงแตละขอที่เกี่ยวกับการอัศจรรยที่พระเยซูทรงกระทํา
ขั้นทีส่ ี่ สรุปขอมูล
หลังจากที่คุณไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดเกีย่ วกับหัวขอ คุณก็ไดสรางรายการขอพระคัมภีรขึ้นแลว
การรวบรวมขอตาง ๆ เกี่ยวกับใจความไมเปนการเพียงพอ คุณตองจัดระเบียบขอพระคัมภีรเหลานี้ เพื่อให
เขาใจใจความไดงายขึ้น ตรวจสอบขอพระคัมภีรที่คุณไดรวบรวม เลือกจุดสําคัญซึง่ เกิดจากขอเหลานี้ มีขอ
อื่น ๆ ที่มีใจความเดียวกันไหม จัดเรียบเรียงขอเหลานี้เขาดวยกัน สรางตารางหรือโครงสรางเพื่อสรุป
การศึกษาของคุณ
จําไววา คุณไมเพียงแตจะตองเรียนรูคําสอนทัง้ หมดในพระคัมภีรเกี่ยวกับหัวขอนั้น ๆ แตคุณตองนํา
สิ่งที่คุณไดเรียนรูไปใชกับชีวติ ของคุณเองและการรับใชของคุณ ขณะทีท่ ําการสรุป อยาลืมนําสิง่ ทีค่ ุณเรียน
ไปใช
ขั้นที่หนึง่
ขั้นทีส่ อง
ขั้นทีส่ าม
ขั้นทีส่ ี่

เลือกหัวขอ
การอัศจรรย
เลือกสวนของพระคัมภีร
เราจะศึกษาการอัศจรรยในหนังสือลูกา
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
สรุปขอมูล
ตัวอยางการสรุปโครงสราง
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การอัศจรรยในหนังสือลูกา
มีการบันทึก 31 ครั้ง เกีย่ วกับการอัศจรรยในหนังสือลูกา
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:ll0; 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.
ผูอื่นกระทํา
1.
ทูตสวรรคกาเบรียล: l:ll-23, 57,59
2.
พระวิญญาณบริสุทธิ:์ 3:2l-22
3.
พระเจา: 9:28-37
4.
สาวก: l0:l7
การแบงชนิดของการอัศจรรย
ก.
การฟน จากความตาย: 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.
เหนืออํานาจของธรรมชาติ: 5:l-ll; 8:22-25; 9:ll-l7

ตัวอยางของตารางการสรุป
ตารางสรุปเกีย่ วกับการอัศจรรยแตละอยางในหนังสือลูกา ตารางจะรวมหัวขอตอไปนี้
การอัศจรรย :
การอัศจรรยอะไร ขออางอิง
ขอบเขต
:
เปนการอัศจรรยเหนืออํานาจธรรมชาติ การรักษาโรค การทําใหคนฟน จาก
ตาย ขับผี หรืออื่น ๆ
ในโอกาส
:
การอัศจรรยกระทําในโอกาสใด
คน
:
มีใครเกี่ยวของดวย
วิธีการ
:
ใชวิธีการใด เปนคําพูด การสัมผัส การอธิษฐาน หรืออื่น ๆ
ผล
:
ผลของการอัศจรรยคืออะไร
การตอบสนอง :
ปฏิกิริยาของผูค นที่เห็นหรือมีสวนในการอัศจรรยคืออะไร
ตอไปนี้เปนตัวอยางตารางของการวิเคราะหการอัศจรรยครั้งหนึง่ การวิเคราะหเชนนี้สามารถทําได
ในการอัศจรรยแตละครั้งในหนังสือลูกา
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โอกาส
คน
ขณะอยูบาน แมยาย
ของเปโตร ของเปโตร

วิธีการ
ผล
ดุวา, ตําหนิ ไขหาย
ไขนั้น

ปฏิกิริยา
เธอลุกขึ้น
และรับใช
คนเจ็บอื่นๆ
ถูกนํามาให
รักษา

นี่เปนตัวอยางของตารางซึง่ สรางเพื่อสรุปผลของการศึกษาพระคัมภีรแ บบหัวขอ ตารางนี้สรางขึ้น
เฉพาะเพื่อศึกษาการอัศจรรย และจะนําไปใชศึกษาหัวขออื่นไมได แตเปนตัวอยางวาคุณจะสรางตารางของ
คุณเองเพื่อสรุปผลการศึกษาพระคัมภีรแบบหัวขอไดอยางไร
การนําไปใชในชีวิตและการรับใช จากการศึกษาการอัศจรรยนั้นมีมากมาย เชน
การอัศจรรยเปนสวนของการรับใชของผูเชื่อหรือไม (ดู มัทธิว 16:17-18 ยอหน 14-12)
คุณไดเรียนรูอะไรจากวิธที พี่ ระเยซูทรงปฏิบัติตอโรคภัย ความตาย และผีมาร เพือ่ นําไปใชในงาน
รับใชของคุณเอง
คุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธของความเชื่อและการอัศจรรย เพื่อนํามาใชในงานรับใช
ของคุณ
อะไรเปนผลทีค่ วรตามหลังการอัศจรรยที่แทจริงของพระเจา ผลเหลานีช้ วยใหคุณแยกแยะระหวาง
การอัศจรรยทแี่ ทจริงจากหมายสําคัญหลอกลวงที่มาจากการรับใชเทียมเท็จ
นี่เปนตัวอยางเพียงเล็กนอยของการนํามาใชในชีวิตและการรับใช ซึง่ ทําไดจากการศึกษานี้ คุณ
คิดถึงตัวอยางอื่น ๆ ไดไหม
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 16
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

นิยามคําวา การศึกษาพระคัมภีรแบบหัวขอ

3.

ขั้นตอน 4 ประการในการศึกษาพระคัมภีรแบบหัวขอคืออะไร ?
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 16
1.

2.
3.

“เพราะฉะนัน้ ขาพระองครักพระบัญญัติของพระองคยิ่งกวาทองคํา ยิง่ กวาทองนพคุณ
เพราะฉะนัน้ ขาพระองคใชขอบังคับของพระองคทั้งสิน้ นํายางเทาของขาพระองค ขาพระองค
เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง” สดุดี 119:127-128
วิธีแบบหัวขอ เนนศึกษาที่ใจความพระคัมภีรที่เลือกมา เปาหมายการศึกษาเพื่อคนหาคําสอน
ทั้งหมดของพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ
- เลือกหัวขอ
- เลือกสวนของพระคัมภีร
- รวบรวมขอมูล
- สรุปขอมูล
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
ศึกษาตอไปในหัวขอเรื่องการอัศจรรย ศึกษาการอัศจรรยทั้งหมดในหนังสือมัทธิว
สรางโครงสรางของหัวขอของคุณใหเหมือนกับตัวอยางที่ใหไวในบทนี้
ใชตารางตัวอยางที่ใหไวในบทนี้ เพื่อวิเคราะหการอัศจรรยแตละครั้งในหนังสือมัทธิว
คุณอาจตองการศึกษาเรื่องการอัศจรรยในหนังสือลูกาใหจบ ใชตารางเพื่อวิเคราะหการอัศจรรยแต
ละครั้ง
พระคัมภีรใหมบันทึกการอัศจรรยอื่น ๆ ในหนังสือมาระโก ยอหนและกิจการ คุณอาจตองการ
ศึกษาในหัวขอการอัศจรรยในหนังสือเหลานี้ตอไป
คุณอาจตองการศึกษาการอัศจรรยในพระคัมภีรเดิมรายการตอไปนี้จะชวยใหคุณคนดูการอัศจรรย
ในพระคัมภีรเดิมได
ปฐมกาล:
หนึง่ (ปฐมกาล l9:26)
อพยพ:
l7
กันดารวิถ:ี
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

