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บทที่ 17
การศึกษาชีวประวัติ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้คณ
ุ จะสามารถทําสิง่ ตอไปนี้
- ใหคําจํากัดความวิธีการศึกษาแบบชีวประวัติ
- ทําการศึกษาชีวประวัติในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เหตุการณเหลานีไ้ ดบังเกิดแกเขา เพือ่ เปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเรา
ทั้งหลาย ซึ่งกําลังประสบวาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา”

1 โครินธ 10:11

คํานํา
บทนี้ใหคําจํากัดความและอธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ ใหตวั อยางของวิธกี าร
และในชวง “เพื่อศึกษาตอไป” คุณจะมีโอกาสทําการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ

คําจํากัดความของวิธีการ
ชีวประวัติคือ เรื่องราวของชีวิตของคนบางคน วิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติมุงเนนที่ชวี ิต
ของบุคคลในพระคัมภีร
โดยการศึกษาชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร เราสามารถเรียนรูจากประสบการณของเขา พระคัมภีร
กลาววา
“เหตุการณเหลานีไ้ ดเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทั้ง
หลาย”

1 โครินธ 10:11

เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรถูกบันทึกไว
โดยการดลใจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพื่อประโยชนของเรา ประสบการณของเขาอาจสอนเราถึงบทเรียนทีย่ ิ่งใหญฝายวิญญาณ
โดยการสังเกตความผิดพลาดของเขา เราอาจเรียนรูถึงความผิดพลาดฝายวิญญาณที่จะหลีกเลีย่ ง
ได
โดยการสังเกตความสําเร็จของเขา เราอาจพัฒนาคุณภาพฝายวิญญาณในชีวิตของเรา
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อธิบายวิธีการ
ขั้นที่หนึง่
เลือกคนเพื่อศึกษา
คุณอาจเลือกบุคคลที่คุณคิดวานาสนใจเปนพิเศษสําหรับคุณ คุณอาจเลือกคนจากรายการที่ให
ในฮีบรู 11, กาลาเทีย 3:7, หรือลูกา 4:27
คุณอาจศึกษาถึงบุคคลสําคัญในหนังสือพระคัมภีรเลมทีก่ ําลังเพิง่ อานหรือศึกษา
อยาลืมวา การศึกษาชีวประวัติที่ยงิ่ ใหญทสี่ ุด ชีวิตของพระเยซูคริสต
เมื่อคุณเลือกบุคคลมาศึกษา จงระวังอยาใหชื่อสับสนกัน เชน มีชื่อ เศคาริยาห 30 คนในพระคัมภีร
ชื่อ นาธาน 20 คน ชื่อ โยนาธาน 15 คน ชื่อ ยูดา 8 คน มารี 7 คน ยากอบ 5 คน และยอหน 5 คน จงแนใจ
วาขอพระคัมภีรที่คุณศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่คุณเลือก ไมใชคนอื่นที่มชี ื่อเดียวกัน
จงระวังบุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึ่งชื่อ เชน ชื่อของยาโคบ ถูกเปลี่ยนเปนอิสราเอล ชื่ออับรามถูก
เปลี่ยนเปนอับราฮัม ในพระคัมภีรใหม ชื่อ เซาโล ถูกเปลีย่ นเปน เปาโล
รวบรวมขอมูล
ขั้นทีส่ อง
รวบรวมขอมูลทั้งหมดในพระคัมภีรที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
ถาคุณมีหนังสือศึกษาพระคัมภีรอยูใกล ๆ คุณอาจใชหนังสือเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กําลัง
ศึกษาเชน ถาคุณมีศัพทสมั พันธ คุณอาจมองหาชื่อของบุคคลและคนหารายชื่ออางอิงเกี่ยวกับบุคคลนั้น
ทั้งหมดในพระคัมภีร
ถาคุณไมมีศัพทสัมพันธก็ใหรวบรวมขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีร สวนใหญขออางอิงที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่เลือกมาจะพบภายในหนังสือหนึง่ เลมหรือหนังสือที่ตามมา
เขียนจํานวนขออางอิงเกี่ยวกับบุคคลที่คณ
ุ กําลังอานขออางอิงแตละขอและศึกษา
ขั้นทีส่ าม
วิเคราะห
ในรายการตอไปนี้แสดงขอมูลบางประการที่คุณควรรวบรวมเพื่อทําการศึกษาชีวประวัติ พระคัมภีร
อาจใหขอมูลในทุก ๆ รายการของชีวประวัติของทุกคน แตพยายามรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบุคคลที่คุณ
กําลังศึกษา นี่เปนขอมูลทีค่ ุณรวบรวมในขั้นที่สอง และวิเคราะหในขั้นนี้เพื่อนํามาใชในขัน้ ที่สี่
ขอมูลชีวประวัติจะตองมีดังนี้
ชื่อ และ ความหมายของชื่อ
ญาติพี่นอง
: บิดา มารดา พี่ชาย นองสาว บรรพบุรุษ ลูก ๆ
กําเนิด
: สถานที่ ความสําคัญของการเกิด เหตุการณพิเศษแวดลอมการเกิด
วัยเด็กและฝกฝน
สภาพภูมิศาสตร : เรื่องราวชีวติ ของบุคคลนี้เกิดขึ้นเมื่อไร
เพื่อนและคนคุนเคย ความสัมพันธสวนตัว

การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 17

-159-

อาชีพหรือการฝกอาชีพ : เขามีสถานภาพอะไร ? เขาดํารงชีวิตอยางไร ?
คําอธิบายเกี่ยวกับรางกาย
ลักษณะบุคลิกในทางบวก
ลักษณะบุคลิกในทางลบ
เหตุการณสําคัญ
- ครั้งแรกที่พบพระเจา
- การกลับใจ
- การทรงเรียกใหรับใช
- วิกฤติการณหรือจุดหันกลับในชีวิตของบุคคลนั้น
(ตัวอยางเชน เซาโลบนถนนไปดามัสกัส)
ขั้นทีส่ ี่
การนําไปใช
ทําเรื่องการนําไปใชสวนตัวจากชีวิตของบุคคลที่คุณศึกษา ตัวอยางเชน
อะไรเปนลักษณะบุคลิกในทางบวก อธิษฐานขอพระเจาใหชวยคุณพัฒนาสิง่ เหลานี้ในชีวิตของคุณ
อะไรเปนลักษณะบุคลิกในทางลบ คุณเห็นสิง่ เหลานี้ในชีวิตของคุณไหม อธิษฐานขอพระเจาให
ชวยคุณเอาชนะสิ่งเหลานี้ได
ุ ไดเรียนจากชีวิตของบุคคลนี้ ตัวอยางเชน ขอความ
สรางประโยคที่สรุปความจริง ยิง่ ใหญที่คณ
เกี่ยวกับชีวิตของแซมสัน อาจเปนการประนีประนอมฝายวิญญาณซึง่ ทําใหเกิดความลมเหลว

0ตัวอยางของวิธีการ
ขั้นที่หนึง่
เลือกบุคคลเพือ่ ศึกษา
กษัตริยซาอูล
ขั้นทีส่ อง
รวบรวมขอมูล
เรื่องราวของซาอูลพบใน 1 ซามูเอล 9-31 ขอมูลเกี่ยวกับซาอูลจะรวบรวมไดจากบทเหลานี้
ขั้นทีส่ าม
วิเคราะห
ชื่อและความหมายของชื่อ
ซาอูล หมายถึง ขอจากพระเจา 1 ซามูเอล 9:2
ญาติพี่นอง : บิดา มารดา พี่ชาย นองสาว บรรพบุรุษ ลูก ๆ
บุตรของคีช ซึง่ เปนลูกของอาลีเอล, ลูกของโศโรรี บุตรของเบโดรัท บุตรของอาหิยาห คีช
เปนคนเบนยามิน เปนคนร่ํารวยมีอํานาจ 1 ซามูเอล 9:1
ซาอูลมีบุตรชาย 3 คน - โจนาธาน อิชวี มัคคีชูวา มีธิดา 2 คน ชื่อ เมราลและมีคาล
ภรรยาชื่อ อาหิโนรัม 1 ซามูเอล 14:49-50
กําเนิด - สถานที่ ความสําคัญ เหตุการณพิเศษแวดลอม
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พระคัมภีรไมไดกลาวถึงขอมูลเหลานี้
วัยเด็กและการฝกอบรม
ดูแลฝูงลาของบิดา 1 ซามูเอล 9:3
สภาพภูมิศาสตร
ที่เมืองยูดาห
เพื่อน คนคุน เคย ความสัมพันธสว นตัว
คนอันธพาลดูถูกเขา 1 ซามูเอล 10:27
เชาสนิทกับอับเนอรแมทพั ของเขาซึ่งเปนลูกของลุง 1 ซามูเอล 14:50
ดาวิดกลายเปนเพื่อนของซาอูล ครั้งแรกเขาเปนที่โปรดปราน แตตอ มาซาอูลอิจฉาและ
ความสัมพันธก็ขาดลง 1 ซามูเอล 18:6-9
เมื่อซาอูลเปนกษัตริยในครั้งแรก เขามีนักรบผูซึ่งพระเจาทรงสัมผัสจิตใจของเขา เมือ่ เขา
เริ่มเพิ่มคนที่แข็งแรงและแกรงกลา โดยไมไดรับการทรงนําจากพระเจา ปญหาของเขาก็
เกิดขึ้น 1 ซามูเอล 10:26
อาชีพหรือการฝกอบรม
เปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอล
คําอธิบายดานรางกาย
จากไหลขนึ้ ไป เขาสูงกวาคนอื่นๆ ทัง้ หมด 1 ซามูเอล 9:2 , 10:23
เขาเปนคนรูปงาม 1 ซามูเอล 9:2
ลักษณะบุคลิกในทางบวก
- เขาเปนคนหวงใยครอบครัว
1 ซามูเอล 9:5
- เปนผูทพี่ ระเจาทรงเลือก
1 ซามูเอล 10:24
- ยอมใหพระวิญญาณเปลีย่ นจิตใจของเขา
1 ซามูเอล 11:6, 10:6
- สงบเสงี่ยม - ซอนอยูท ี่กองสัมภาระ
1 ซามูเอล 10:22
- เปนผูนาํ - รวบรวมผูคน
1 ซามูเอล 11
- คนฝายวิญญาณ
1 ซามูเอล 9:27
- หาพันธมิตรจากคนของพระเจา
1 ซามูเอล 11:7, 10:26
- กลาหาญเพือ่ พระเจา
1 ซามูเอล 10:6
- เดิมเปนคนใจถอม
1 ซามูเอล 9:21
ลักษณะบุคลิกดานลบ
- ทําสิ่งที่เปนประโยชนกับตนเองมากกวาเชื่อฟงพระเจา 1 ซามูเอล 13:8-13
- ไมเชื่อฟงและโกหก แลวปฏิเสธไมยอมรับการตําหนิ
1 ซามูเอล 15
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- ทําใหคนของพระเจาเสียใจ
- สนใจสิ่งที่คนคิดมากกวาที่พระเจาทรงคิด

1 ซามูเอล 15:35
1 ซามูเอล 15:30

- เลือกคนที่แข็งแรงและแกรงกลาใหอยูใกล
1 ซามูเอล 10:26, 14:52
เขามากกวานักรบทีพ่ ระเจาดลใจ
- หวาดกลัว
1 ซามูเอล 17:11
- ตัดสินที่ลักษณะภายนอก
1 ซามูเอล 17:23
- วางใจในอาวุธของมนุษย
1 ซามูเอล 17:38
- อิจฉา
1 ซามูเอล 18:6-9
- วิญญาณชั่ว
1 ซามูเอล 18:10
- วิญญาณแหงการแกแคน
1 ซามูเอล 18:11
- วางแผนตอสูผูที่พระเจาทรงเจิม
1 ซามูเอล 18:20-30
เหตุการณสําคัญ
- ครั้งแรกที่พบกับพระเจา
1 ซามูเอล 9:15-27
- การกลับใจ
1 ซามูเอล 10:9
- ถูกเรียกใหรบั ใช
1 ซามูเอล 10:1
- วิกฤติการณหรือจุดหันกลับในชีวิต
1 ซามูเอล 13 ไมเชื่อฟงและราชอาณา
จักรถูกเอาไปจากเขา
ความตาย - เมื่อไหร ที่ไหน สิ่งแวดลอมพิเศษ
1 ซามูเอล 31- ตายดวยมือตนเอง บุตรชาย 3 คน ผูถืออาวุธและคนของเขาทุกคน ตายในวัน
เดียวกันที่ภูเขาดิลบัง ระหวางการสูรับกับชาวฟลิสเตีย
ขั้นทีส่ ี่ การนําไปใช
ลักษณะบุคลิกทางบวก ในชีวิตของซาอูลซึ่งขาพเจาควรพยายามหาทางพัฒนาในชีวิตของขาพเจา
เมื่อพระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาบนเรา เราสามารถถูกเปลีย่ นเปน “อีกคนหนึ่ง” 1 ซามูเอล
10:6 ขาพเจาควรแสวงหาการเจิมชนิดนีจ้ ากพระเจา
ลักษณะบุคลิกทางลบในชีวิตของซาอูล ซึ่งขาพเจาควรหาทางหลีกเลี่ยงในชีวิตของขาพเจา
พระเจาตองการผูนําทีท่ ําตามน้ําพระทัยพระองค 1 ซามูเอล 13:14
แมวาซาอูลลมเหลวในดานนี้ ขาพเจาก็ปรารถนาจะเปนผูนาํ เชนนี้
การไมเชื่อฟง - ทําสิง่ ที่เปนประโยชนกับตนเองมากกวาสิ่งที่พระเจาบัญชา นําการตําหนิมาให
ผูอื่นทัง้ ๆ ที่เปนบาปของเราเอง สนใจวามนุษยคิดอะไรมากกวาพระเจาคิดอะไรเกี่ยวกับเรา
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ขาพเจาจะทบทวนรายการทัง้ หมดของลักษณะบุคลิกทางลบของซาอูลและตรวจสอบจิตใจของ
ขาพเจาเองเปนครั้งคราวไป
พระเจาทรงเรียกซาอูลใหเปนเจานายเหนือประชาชน - 1 ซามูเอล 10:1 แตประชาชนไดตั้งเชา
เปนกษัตริยแทน (1 ซามูเอล 11:12-15, 10:24) พระเจาตองเปนกษัตริยของอิสราเอล ขาพเจาจะ
ใชความระมัดระวัง มิฉะนัน้ คํายกยอของคนจะหันขาพเจาจากแผนการของพระเจา และทําให
ขาพเจาเปนอยางที่ไมควรเปน
แมวาพระเจาทรงสถิตอยูก บั ซาอูลแตเดิม (1 ซามูเอล 10:7,9, 13:14)
ราชอาณาจักร

ตอมาเขาก็สูญเสีย

เปนสิ่งสําคัญที่ตองจดจําวา
แมวาหลังจากความบาปและคําพยากรณถึงการสูญเสีย
ราชอาณาจักร การเจิมของพระเจาก็ยงั คงอยูบนซาอูล (1 ซามูเอล 14:47) ของประทานและการ
ทรงเรียกของพระเจาไมเคยตองสํานึกผิด (พระเจาไมทรงทําผิด) ซาอูลยังคงไมยินเสียงของพระ
เจา (1 ซามูเอล 15:1) และนมัสการพระเจา ( 15:31) แตเขามีความบาปที่ไมไดรับสารภาพและ
สูญเสียราชอาณาจักรไป
ดาวิดรูถึงอันตรายของการแตะตองคนทีพ่ ระเจาทรงเจิมใหเปนผูน ํา ขาพเจาควรสนใจคําเตือนนี้
ความจริงอันยิ่งใหญ ที่ไดเรียนรูจากชีวติ ของซาอูล คือ ผลของการไมเชื่อฟงพระเจา สรุปไดในขอความ
ของซามูเอล
“ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟงก็ดกี วาไขมันของบรรดา
แกะผู”

1 ซามูเอล 15:22
ผลของการไมเชื่อฟงเชนนี้สรุปในขอความของดาวิดซึ่งกลาวถึงซาอูลวา
หนอ” 2 ซามูเอล 1:19

“วีรบุรุษก็ลมตายแลว
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