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บทที่ 18
วิธีการทางศาสนศาสตร
จุดประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคําจํากัดความวิธีทางศาสนศาสตร ในการศึกษาพระคัมภีร
- ใหขั้นตอน 5 ประการของวิธีทางศาสนศาสตรในการศึกษาพระคัมภีร
- ใหคําจํากัดความของคําวา “หลักขอเชื่อ”
- ใหคําจํากัดความของคําทางศาสนศาสตรที่สําคัญ
- ทําการศึกษาพระคัมภีรโดยใชวิธีการทางศาสนศาสตร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“บรรดาพระโอวาทของพระองคประหลาดนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพระองคจึง
รักษาไว”

สดุดี 119.129

คํานํา
บทนี้ใหคําจํากัดความและอธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบศาสนศาสตร ใหตัวอยางของวิธกี าร
และในชวง “เพื่อศึกษาตอไป” คุณจะมีโอกาสนําสิ่งทีค่ ุณเรียนมาใชโดยวิธีการศึกษาพระคัมภีรแ บบศาสน
ศาสตร

คําจํากัดความของวิธีการ
วิธีการทางศาสนศาสตรมุงเนนศึกษาที่หลักขอเชื่อพื้นฐานของพระคัมภีร มีการศึกษาใจความของ
หลักขอเชื่อในพระคัมภีรอยางเปนระบบ อาจกลาวไดวาเปนการศึกษาหนังสือเลมหนึง่ หรือพระคัมภีรทั้ง
เลมเพื่อรวบรวม เปรียบเทียบและจัดระบบขอความของหลักขอเชื่อ
ศาสนศาสตร (Theology) คือ การศึกษาเรื่องของพระเจา รวมถึงการศึกษาเรื่องพระเจาพระบิดา
พระเยซูคริสต พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิธกี ารทางศาสนศาสตร เนนทีห่ ลักขอเชื่อในพระคัมภีร
ซึ่งเปดเผยสิง่ ที่เกี่ยวกับพระเจา
หลักขอเชื่อ คือ กลุมคําสอนที่รวบรวมเกีย่ วกับใจความนั้น ๆ วิธีการทางศาสนศาสตรเนนที่หลัก
ขอเชื่อพื้นฐาน (คําสอนที่รวบรวม) ของศาสนศาสตร (สิ่งที่เกี่ยวกับพระเจา)
โดยปกติ การศึกษาศาสนศาสตรจะเนนทีห่ นังสือเลมที่สอนเกี่ยวกับหลักขอเชื่อซึ่งเลือกมาศึกษา
การศึกษาทางศาสนศาสตรที่เขมขนจะเนนทีพ่ ระคัมภีรทั้งเลมที่สอนเรื่องหลักขอเชือ่
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เราจะไมพิจารณาหลักขอเชือ่ บนพืน้ ฐานของพระคัมภีรโดด ๆ หรือขอความจากพระคัมภีรตอน
เดียว ความผิดพลาดของหลักขอเชื่อ มีผลจากการสอนหลักขอเชื่อซึ่งมีพนื้ ฐานอยูบนขอความที่เลือกมา
เพียง 2-3 ตอน ซึง่ พวกลัทธิเทียมเท็จมักจะใชปฏิบัติ
ในการศึกษาพระคัมภีรแบบศาสนศาสตร คุณอาจนําทุกสิ่งที่คุณไดศึกษาเกีย่ วกับหนังสือ บท ยอ
หนา ขอพระคัมภีร และการศึกษาคํามาใช คุณสามารถนําวิธีการทัง้ หมดนี้มาใชไดในขณะที่คณ
ุ ใชวิธีการ
ทางศาสนศาสตร

อธิบายวิธีการ
มีขั้นตอน 5 ประการ ในวิธกี ารศึกษาศาสนศาสตร
ขั้นที่หนึง่
เลือกหัวขอ
โครงสรางสัน้ ๆ ตอไปนี้ ของศาสนศาสตรพระคัมภีรจะชวยคุณในการเลือกหัวขอเพื่อใชในวิธีการ
ศึกษาพระคัมภีรทางศาสนศาสตร

ศาสนศาสตรพื้นฐานของพระคัมภีร
พระคัมภีร : การศึกษาหลักขอเชื่อของพระคัมภีรยังเรียกวา Bibliology ดวย
A. ทีม่ าดัง้ เดิม
B. การเปดเผย
C. การดลใจ
D. สิทธิอาํ นาจ
E. การสองสวาง (การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สองสวางหรือชวยเราใหเขาใจพระคัมภีร)
F. การแปลความหมาย
II.
พระเจาพระบิดา
A. พระลักษณะของพระเจา
B. พระราชกิจของพระเจา
C. พระนามของพระเจา
D. ธรรมชาติตรีเอกานุภาพของพระเจา
III.
พระเจา พระบุตร พระเยซูคริสต : การศึกษาหลักความเชื่อของพระเยซูคริสตเรียกวา
“Cristology”
A. พระลักษณะของพระเยซู
B. พระราชกิจของพระเยซู
C. พระนามของพระเยซู
D. ธรรมชาติตรีเอกานุภาพของพระเยซู

I.
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E. การลงมาบังเกิดของพระเยซู ชีวิตของพระองคเมื่อเปนมนุษย
1. การบังเกิดและวัยเยาว
2. การรับบัพติศมา
3. การลอลวง
4. การจําแลงกาย
5. คําสอน
6. การอัศจรรย
7. การทนทุกขและการตาย
8. การคืนพระชนม
9. การเสด็จสูส วรรค
F. การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต
G. ราชอาณาจักรของพระมาซีฮาห
H. ความเปนพระเจาของพระเยซู การศึกษาวาพระเยซูเปนมนุษยและยังคงเปนพระเจา
อยางไร ธรรมชาติ 2 ประการของพระเจาและมนุษยในบุคคลเดียวกัน
I. ความเปนอยูกอนของพระองคกับพระเจา พระบิดา
J. แบบของพระเยซูคริสต ในพันธสัญญาเดิม
IV. พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ การศึกษาหลักขอเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกวา
“Pneumatology”
A. ธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์
B. งานและการรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ในพันธสัญญาเดิม
2. ในพันธสัญญาใหม
3. ในยุคคริสตจักรปจจุบัน
C. พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์
D. การเปนอยูกอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจา พระบิดา
E. ธรรมชาติตรีเอกานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
F. พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมซึ่งตรงขามกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน
พันธสัญญาใหม
G. แบบและสัญลักษณของพระวิญญาณบริสุทธิ์
H. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
I. ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
J. บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
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Angelology การศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรคที่ดี ทูตสวรรคของพระเจา
A. โครงสรางและจัดระบบ
B. ชื่อของทูตสวรรค
C. งานของทูตสวรรค
IV. Demonology การศึกษาเกีย่ วกับทูตสวรรคที่ไมดี ซึ่งเปนมารซาตาน
A. ทีม่ าดัง้ เดิม
B. โครงสรางและการจัดระบบ
C. ชื่อตาง ๆ
D. งานของมัน : อดีต ปจจุบัน อนาคต
E. การพิพากษาและจุดหมายปลายทาง
VII. Satanology การศึกษาเกี่ยวกับซาตาน
A. ทีม่ า
B. การลมลง
C. ชื่อ
D. งาน : อดีต ปจจุบนั อนาคต
E. การพิพากษาและจุดหมายปลายทาง
VIII. มนุษย : การศึกษาที่มาและธรรมชาติของมนุษย
A. ทีม่ าของมนุษย
B. การลมลงของมนุษย
C. ธรรมชาติบาปของมนุษย
D. การเยีย่ วยารักษาของพระเจาตอบาปของมนุษย
IX. ความรอด : การศึกษาหลักขอเชื่อของความรอด เรียกวา Soteriology
A. การพัฒนาแผนการของความรอด เริ่มจากคําสัญญาครั้งแรกของความความรอด
ในปฐมกาล 3.15 ตลอดจนพระคัมภีรท ั้งเลม
B. การศึกษาเรื่องพระผูชวยใหรอดพระเยซูคริสต (ดูหัวขอ พระเจาพระบุตรพระเยซูคริสต)
C. งานที่สาํ เร็จแลวของพระผูชวยใหรอด
D. เงื่อนไขของความรอด
X.
Ecclesiology การศึกษาหลักขอเชื่อของคริสตจักร เนนทีท่ ุกสิง่ ทีพ่ ระคัมภีรสอนเกีย่ วก
พระกายฝายวิญญาณของพระเยซูคริสต ซึง่ เรียกวา คริสตจักร
A. คริสตจักรในฐานะเปนอวัยวะ : พระกายของพระคริสต
B. ความตรงขามระหวางอิสราเอลและคริสตจักร
C. การจัดองคกรของคริสตจักร
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1. คําบัญชา
2. ระเบียบพิธี
3. โครงสราง
4. การนมัสการ
5. หลักขอเชือ่ ของคริสตจักร
XI. Eschatology การศึกษาเหตุการณสุดทายซึ่งจะเกิดขึ้นกอนทีเ่ หตุการณนิรันดรจะเริม่ ตน
A. คําพยากรณเกี่ยวกับคริสตจักร
B. คําพยากรณเกี่ยวกับอิสราเอล
C. คําพยากรณเกี่ยวกับชาติอื่น ๆ ของโลก
D. คําพยากรณเกี่ยวกับพระมาซีฮาห การเสด็จกลับมาและการวางรากฐานราชอาณา
จักรของพระองค
E. การฟนจากความตาย
F. การพิพากษา
G. กลียุค
H. ยุคพันป
I. สภาวะนิรนั ดรของผูชอบธรรมและผูอธรรม
ขั้นทีส่ อง
นิยามหลักขอเชื่อที่เลือกมา
คํานิยามของหลักขอเชื่อพืน้ ฐานในพระคัมภีร ไดใหไวในโครงสรางทีแ่ ลว นัน่ คือ Cristology,
Pheumatology, Theology, Bibliology, Ecclesiology, Eschatology.
เลือกสวนของพระคัมภีรมาศึกษา
ขั้นทีส่ าม
ตัดสินใจวาหนังสือเลมใดในพระคัมภีรซงึ่ คุณจะศึกษาหลักขอเชื่อนี้
หนังสือสัญญาใหมเปนสิง่ ทีด่ ีที่สุดที่จะใหวิธีศึกษาทางศาสนศาสตร พันธสัญญาเดิมสวนใหญจะ
เปนการพยากรณ หรืออยูในรูปแบบของเรื่องเลา
พันธสัญญาใหม โดยเฉพาะพระกิตติคุณและจดหมายฝาก ใหขอมูลมากในการศึกษาพระคัมภีร
ทางศาสนศาสตร
ขั้นทีส่ ี่
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักขอเชื่อจากพระคัมภีร
ใชสิ่งที่คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเปนเลม บท ยอหนา ขอพระคัมภีรและศึกษาคํามา
ใชชวยใหคุณรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักขอเชื่อซึ่งคุณกําลังศึกษาอยูน ี้
ขณะที่คุณอานใหจดทุกสิง่ ที่พระคัมภีรบอกเกี่ยวกับหลักขอเชื่อ
ขั้นที่หา
สรุปขอมูลซึ่งคุณรวบรวมมา
วิเคราะหขอมูลที่คุณไดบันทึกขณะศึกษาพระคัมภีร ใชโครงสรางเกี่ยวกับศาสนศาสตรที่ใหไวใน
บทนี้ เพื่อชวยคุณจัดระเบียบการศึกษาใหเปนโครงสรางหรือตารางสรุป
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ตัวอยางวิธีการ
ขั้นที่หนึง่
เลือกหัวขอ
ตัวอยางของวิธีการทางศาสนศาสตร เราไดเลือกหัวขอ Cristology
ขั้นทีส่ อง
นิยามหลักขอเชื่อ
Cristology คือ การศึกษาหลักขอเชื่อที่เกีย่ วของกับพระเยซูคริสต
ขั้นทีส่ าม
เลือกสวนของพระคัมภีรมาศึกษา
เราจะศึกษา Cristology ในหนังสือโคโลสี
ขั้นทีส่ ี่
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักขอเชื่อจากพระคัมภีร
สําหรับการศึกษานีเ้ ราอานและทําโครงสรางหนังสือโคโลสี

หนังสือโคโลสี
I.

II.

III.

IV.

คํานํา 1.1-14
A. คําทักทาย 1.1-2
B. คําขอบคุณ 1.3-8
C. คําอธิษฐานของเปาโล สําหรับคริสเตียนที่โคโลสี 1.9-14
บุคคลและงานของพระเยซู 1.15-23
A. เจานายแหงการทรงสราง 1.15-17
B. เจานายของคริสตจักร 1.18-19
C. ผูท ําใหคืนดีกับพระเจา 1.20-23
เปาโล : ผูรับใชแหงการคืนดีของพระเจา 1.24-2.7
A. การทนทุกข 1.24
B. ผูรับใชแหงความล้ําลึกของพระคริสต 1.25-29
C. ความปรารถนาเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต 2.1-7
ความเปนเจานายของพระคริสตเหนือคําสอนเท็จ 2.8-3.4
A. เจานายของอํานาจทุกอยาง 2.8-10
B. แหลงของชีวิตใหม 2.11-14
C. ผูพ ิชิตเทพผูครองและศักดิเทพ 2.15
D. การปฏิบัติของชาวโคโลสีซึ่งดูเหมือนปฏิเสธความเปนเจานายของพระคริสต 2.16-3.4
1. พิธีกรรม 2.16-17
2. การนมัสการทูตสวรรค 2.18-19
3. เปนพลเมืองของสวนตาง ๆ ของโลก 2.20-23
4. การรักสิ่งของชั่วคราวของโลก 3.1-4
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ความเปนเจานายของพระคริสตและชีวิตคริสเตียน 3.5-4.6
A. ชีวิตเกาทีต่ องถอดทิง้ ไป
B. ชีวิตใหมทตี่ องสวมใส 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 คุณอาจทําการศึกษาบท ยอหนา ขอพระคัมภีร
และคํา เพื่อศึกษาหลักขอเชือ่ ภายในเลม คุณจะทําการศึกษาแบบไหน ขึ้นอยูก ับวาคุณตัดสินใจจะศึกษา
หัวขอนัน้ ละเอียดแคไหน สําหรับตัวอยางนี้ เราไดทําเฉพาะโครงสรางของโคโลสี
V.

ตอไปนี้เราอานหนังสืออีกครั้งและเขียนขออางอิงทุกขอที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต และสรุปวาขออาง
อิงนัน้ สอนอะไรแกเรา

บทที่หนึ่ง
1.1 พระนามของพระองค พระเยซูคริสต
1.2 สันติสุขจากพระเยซู
1.3 พระเจาคือพระบิดาของพระเยซูจอมเจานาย
1.4 ความเชื่ออยูในพระเยซูคริสต
1.13 ราชอาณาจักรของพระองค
1.14 ในพระเยซูเราไดรับการไถและการอภัยโทษจากบาป
1.15 พระเยซูเปนภาพสะทอนของพระเจาผูมองไมเห็น พระองคเปนผูแ รกของการทรงสราง
1.16 ทุกๆ สิ่งถูกสรางโดยพระเยซู
1.17 พระเยซูทรงเปนอยูกอนสิ่งทั้งหลายและในพระองคทุกสิ่งประกอบกันขึ้น
1.18 พระเยซูทรงเปนศีรษะของคริสตจักรซึ่งเปนพระกายฝายวิญญาณ
1.18 พระเยซูเปนผูแรกทีฟ่ น จากความตาย
1.19 ความบริบูรณทุกประการอยูในพระองค
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พระเยซูทรงทําใหมีสันติภาพโดยทางพระโลหิตแหงไมกางเขน
พระเยซูทรงกระทําการคืนดีสําเร็จแลว
ความบริสุทธิ์มาจากพระเยซูคริสต
คริสตจักรเปนพระกายฝายวิญญาณของพระองค
เมื่อพระเยซูทรงอยูภายในเรา เรามีความหวังแหงศักดิ์ศรี
พระเยซูทรงเปนความสมบูรณของเรา
พระองคทรงกระทํากิจในเราอยางมหันต

บทที่สอง
2.3 คลังแหงปญญาและความรูท ุกอยางในพระองค
2.5 พระเยซูทรงเปนหลักแหงความเชื่อของเรา
2.6 เราตองดําเนินอยูในพระองค (ภาษาไทย ใชคําวา ปฏิบัติพระองค)
2.7 เราตองเติบโตในพระองค
2.9 ในพระเยซูสภาพของพระเจาดํารงอยูอ ยางบริบูรณ
2.10 พระเยซูทรงเปนศีรษะแหงบรรดาปวงเทพผูครองและศักดิเทพ เรามีความสมบูรณใน
พระองค
2.13 พระเยซูอภัยบาปเรา (เขาสุหนัตจิตใจ)
2.14 พระเยซูทําใหบัญญัติในพันธสัญญาเดิมสําเร็จทุกประการ
2.15 พระเยซูทรงพิพากษาเทพผูครองและศักดิเทพ
2.17 พระกายของพระคริสต
2.19 พระองคเปนศีรษะของพระกาย
2.20 ถาเราตายกับพระคริสตเราก็ไมเปนพลเมืองของสวนใดๆ ของโลก

บทที่สาม
3.1 เราฟน จากความตายกับพระเยซู
3.1 พระองคนั่งอยูขา งขวาของพระเจา
3.4 พระเยซูทรงเปนชีวิตของเรา
3.4 พระเยซูปรากฏและเราก็จะปรากฏกับพระองค (คําวา ปรากฏ นาจะเปนคําที่ควรศึกษา)
3.11 พระคริสตทรงเปนสารพัดและอยูในสารพัด พระองคทําลายกําแพงแหงการแบงแยก
3.10 เราไดรับการสรางใหมในความรูตามพระฉาย (ภาพสะทอน) ของพระองค
3.13 การใหอภัยระหวางพี่นอ งเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได เนื่องจากการใหอภัยของพระคริสต
3.15 สันติสุขมาจากพระเยซู
3.16 พระคําของพระองคจะตองดํารงอยูใ นเราอยางมากมาย
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3.17 เราตองกระทําทุกสิง่ โดยพระนามของพระองค
3.17 เราตองอธิษฐานในพระนามของพระองค
3.24 เราตองปรนนิบัติพระเยซูคริสตเจานายของเรา

บทที่สี่
4.3 ความล้าํ ลึกของพระคริสต (พระกิตติคุณ)
สรุปขอมูลที่คุณไดรวบรวม
โครงสรางตอไปนี้วิเคราะหขอ มูลที่รวบรวมในโคโลสีในเรือ่ งเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
หลักขอเชื่อพืน้ ฐานเกีย่ วกับพระเยซูซงึ่ สอนในหนังสือเลมนี้
ขั้นที่หา

เปนการสรุป

การศึกษาเกี่ยวกับพระคริสตในโคโลสี
I.

II.

พระนามของพระเยซูคริสต
A. พระเยซูคริสต 1.1
B. พระเยซูคริสตเจานาย 1.3 (ภาษาไทยไมปรากฎคําวาเจานาย)
C. ศีรษะของคริสตจักร 1.18, 24
D. พระบุตรทีร่ ักของพระองค 1.13
E. พระคริสตเจานาย 3.24
ธรรมชาติของพระเยซูคริสต
A. Omniscience สัพพัญู รูทุกสิง่ (คลังสติปญญาและความรูในพระองค) 2.3
B. ความรัก พระองคทําใหมีสนั ติภาพโดยทางพระโลหิตบนไมกางเขน เพราะพระองค
ทรงมีความรักตอมนุษยคนบาป 1.20
C. ความบริสทุ ธิ์ พระองคทรงความสมบูรณทุกประการ 1.29
D. Omnipresence สถิตทุกแหงหน อยูท กุ แหง พระคริสตทรงอยูในสารพัด 3.11
E. เปนนิรันดร อยูกอนทุกสิ่ง 1.17 พระคริสตทรงเปนทุกสิ่ง 3.11
F. Omnipotent ทรงมีอาํ นาจทุกอยาง
1. ทุกสิง่ ถูกสรางโดยพระองค 1.16
2. ทุกอยางดํารงอยูโดยพระองค 1.16
3. เทพผูครองและศักดิเทพอยูใตอํานาจของพระองค
G. เปนผูสราง 1.16
H. เปนผูใหอภัย 2.13
I. เปนสันติภาพ 1.2
J. เปนความเชื่อ 1.4

การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 18

-174-

K. สติปญญาและความรู 2.2-3
III.
ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต พระองคเปนพระเจาในเนื้อหนัง
A. ความสัมพันธของพระองคกับพระเจา
1. พระบุตรของพระเจา 1.3, 13
2. ทรงถูกสรางเปนภาพสะทอนของพระเจาผูไมเห็นดวยตา 1.15
3. ในพระองคมีความบริบรู ณของพระเจา 1.19, 2.9
4. เปนผูพพิ ากษาเทพผูครองและศักดิเทพ 2.15
B. สถานภาพของพระองค
1. เปนศีรษะของปวงเทพและเทพผูครอง 2.10
2. เปนเปาหมายของความเชื่อของผูเชื่อ 1.4, 2.5
3. เปนเหตุผลและเปนผูทผี่ ูเชื่อรับใช 3.17
4. เปนหนทางที่ผูเชื่อเขามาใกลพระเจา 3.17
5. เปนศีรษะของคริสตจักร พระกายของพระองค 1.24, 2.17, 19
6. เปนศีรษะของราชอาณาจักร 1.13
7. ทรงนั่งขางขวามือของพระเจา 3.1
8. ทรงเปนทุกสิ่งและอยูในทุกสิ่ง 3.11
IV. ความเปนมนุษยของพระเยซู : แมวาพระองคทรงเปนพระเจาแตพระองคทรงถูกกระทําให
เปนมนุษย และทรงมีชีวิตอยูท ามกลางมนุษย อยูใตอํานาจการลอลวงและขอจํากัดของมนุษย แต
ก็ปราศจากบาป
A. พระองคทรงหลั่งโลหิต 1.20
B. พระองคสนิ้ พระชนม 2.5
C. ทรงเปนขึน้ มาจากความตาย 2.15, 1.18
V.
การสิ้นพระชนมของพระองค
A. ทําใหบัญญัติสมบูรณ 2.17
B. นําเอาเทพผูครองและศักดิเทพเขาสูก ารพิพากษา 2.15
C. กระทําใหเกิดสันติภาพและการคืนดีสาํ หรับมนุษย 1.20, 22
D. ทําใหมีการอภัยตอความบาป 2.13, 3.13
VI. การฟน คืนพระชนม
A. พระองคเปนผูแรกที่เปนขึ้นจากความตาย 1.8
B. ทรงรับประกันตอการฟน จากความตายของเรา 3.1
VII. การเสด็จกลับมา พระองคจะปรากฏพระองคในอนาคต และเราจะปรากฏพรอมกับ
พระองค 3.4
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 18
1.

ในบทนี้มีคํานิยามถอยคําทางศาสนศาสตรหลายประการจําเปนที่คณ
ุ ตองคุนเคยกับถอยคําเหลานี้
เพื่อคุณจะเขาใจ เมื่อไดยนิ คนอืน่ ใชถอยคําเหลานีห้ รือพบในการศึกษาพระคัมภีรในหนังสือเลม
อื่น ๆ

ดูที่ถอยคําในรายการทีห่ นึง่ อานคําจํากัดความในรายการทีส่ อง เลือกคําจํากัดความที่อธิบาย
เหมาะสมที่สดุ สําหรับแตละคํา เขียนหมายเลขคําจํากัดความบนทีว่ า งที่ใหไวตรงหนาถอยคําทีน่ ิยาม
รายการที่สอง
รายการที่หนึ่ง
Angelology
1. การศึกษาหลักขอเชื่อของพระคัมภีร
Demonology
2. การศึกษาเรื่องพระเยซูคริสต
Soteriology
3. การศึกษาหลักขอเชื่อของคริสตจักร
Ecclesiology
4. การศึกษาเรื่องวาระสุดทาย
Eschatology
5. หลักขอเชื่อของความรอด
Cristology
6. การศึกษาเกี่ยวกับมนุษย
Bibliology
7. การศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค
Anthropology
8. การศึกษาทูตสวรรคที่ไมดีคือ มารซาตาน
Satanology
9. การศึกษาหลักขอเชื่อของซาตาน
Pneumatology
10. การศึกษาหลักขอเชื่อของพระวิญญาณบริสุทธิ์
2.
จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

3.

การศึกษาพระคัมภีรดวยวิธที างศาสนศาสตรคืออะไร ?
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4.

จงบอกรายการ 5 ขั้นตอนของวิธกี ารศึกษาทางศาสนศาสตร

5.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “หลักขอเชื่อ”
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 18
1.
2.
3.
4.

5.

7 8 5 3 4 2 1 6 9 10
“บรรดาพระโอวาทของพระองคประหลาดนัก เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพระองคจึงรักษาไว” สดุดี
119.129
การศึกษาทางศาสนศาสตรคือ การศึกษาหลักขอเชื่อพืน้ ฐานของพระคัมภีรเกี่ยวกับพระเจา
วิธีการประกอบดวยการรวบรวม การเปรียบเทียบและการจัดระเบียบขอความของหลักขอเชื่อ
- เลือกหัวขอที่จะศึกษา
- ใหคาํ จํากัดความหลักขอเชื่อที่เลือกมา
- เลือกสวนของพระคัมภีรเพื่อศึกษา
- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักขอเชื่อจากพระคัมภีร
- สรุปขอมูลไดรวบรวม
หลักขอเชื่อคือ กลุมคําสอนที่เลือกมาเกีย่ วกับเรื่องนั้นๆ ประกอบดวยคําสอนพระคัมภีรทั้งหมดที่
เกี่ยวกับใจความทางศาสนศาสตรที่เลือกมา

เพื่อศึกษาตอไป
หลักขอเชื่อของ Eschotology คือการศึกษาคําสอนเกี่ยวกับเหตุการณในวาระสุดทาย
หนังสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกา เปดเผยหลายสิ่งที่เกีย่ วกับเหตุการณในวาระสุดทาย มุงเนนโดย
เฉพาะที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตซึ่งเปนที่รูจกั กันวา “rapture” การรับขึ้นไปสูสวรรค
Rapture คือ เวลาในอนาคตซึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาในหมูเมฆสวรรคเพื่อรับผูเชื่อที่แทจริงไป
อยูกับพระองค
ผูเชื่อซึ่งไดเสียชีวิตไปกอนหนานี้จะฟนขึน้ มาจากความตายเพื่อพบพระองคในฟาอากาศ
ผูเชื่อยังมีชีวิตอยูในโลกจะถูกรับขึ้นไปเพื่อพบกับพระเยซูและผูที่ฟน จากความตาย
เราทุกคนจะมีชีวิตอยูตอหนาพระพักตรของพระเจาตลอดไป
จงใชตัวอยางที่ใหไวในบทนี้ ทําการศึกษาทางศาสนศาสตรจากหนังสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกา
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทุกอยางที่มีในหนังสือ 2 เลมนี้ทเี่ กี่ยวกับเหตุการณสดุ ทาย โดยเฉพาะเรื่องการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต
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