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บทที่ 21
วิธีการใชตนแบบ (Typological Method)
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของวิธีการใชตนแบบ
- แจกแจงกลุมทั่วไป 4 กลุม ซึ่งแยกชนิดหรือแบบในพระคัมภีร
- ทําการศึกษาตนแบบในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“โดยเหตุทธี่ รรมบัญญัติเปนแตเพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลัง มิใช
ตัวจริง เครือ่ งบูชาที่เขาถวายทุกปเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้น จึงไมสามารถทําใหผูที่เขา
เฝานั้นไรขอตําหนิได”
ฮีบรู 10:1

คํานํา
บทนีอ้ ธิบายถึงการศึกษาโดยวิธีแหงการใชตนแบบ มีการอธิบายคําจํากัดความของวิธีและในตอน
“สําหรับการศึกษาตอไป” คุณจะไดมีโอกาสทําการศึกษาดวยวิธีนี้

คําจํากัดความของวิธีการ
กอนอืน่ คุณตองเขาใจความหมายของคําวา “ชนิด, แบบ” (Type)
มีหลายขอในพระคัมภีรที่อธิบายความหมายของคําวา “ตนแบบ” ขอพระคัมภีรสําคัญในบทนี้ ฮีบรู
10:1 พูดถึงบัญญัตวิ า เปนเงาของสิ่งที่ดีที่จะมาและไมใชภาพจริง ๆ ของสิ่งนั้น คําวา “เงา” เปนคําหนึ่งที่
อธิบายถึงคําวา ตนแบบ ในพระคัมภีร
เงา เปนโครงสรางที่เห็นไดชัด แตรายละเอียดคอนขางจะมัวและบางทีก็ตรงขามกับสิ่งที่ใหเงานั้น
คําวา “ตนแบบ” ก็เปนอีกคําหนึ่งที่อธิบาย “แบบ ชนิด”
“อยางไรก็ตาม ความตายก็ไดครอบงําตลอดมาตั้งแตอาดัมถึงโมเสส แมคนที่มิไดทํา
บาปอยางเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผูซึ่งเปนแบบของผูที่จะเสด็จมาภายหลัง”
โรม 5:14
ขอนี้ อาดัมเปนแบบของผูอื่นที่จะมา คือเปนแบบของพระเยซูคริสตซึ่งจะมาภายหลัง
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การถวายเครือ่ งบูชาสําหรับบาปในพันธสัญญาเดิม เปนแบบของการถวายเครื่องบูชาสําหรับบาป
ครัง้ สุดทาย ซึ่งจะกระทําโดยพระเยซูในพันธสัญญาใหม
“การปฏิบตั อิ ยางนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสําแดงวา ทางซึ่งจะนําเขาไปใน
สถานศักดิส์ ิทธนั้นจะยังไมเปดในเมื่อเตนทหองขั้นนอกยังตั้งอยู
(เต็นทหอ งขั้นนอกเปนเครื่องหมายแหงยุคปจจุบัน) การถวายของกํานัลและเครื่อง
บูชา ซึง่ จะกระทํากันตามแบบนี้ ไมชําระใจสํานึกผิดของผูถวายนั้น” ฮีบรู 9:8-9
ถาพระองคทรงอยูในโลก พระองคก็จะไมไดทรงเปนปุโรหิต เพราะวามีปุโรหิตที่ถวาย
ของกํานัลตามพระบัญญัติอยูแลว
ปุโรหิตเหลานั้นปฏิบัติกิจในเตนทที่เปนแตแบบและเงาแหงเทพศักดิ์สิทธสถาน ดัง
โมเสสเมือ่ ทานตัง้ เต็นทนั้น พระเจาก็ไดตรัสสั่งวา จงระวังทําทุกสิ่งตามแบบที่เราแจงแกเจา
บนภูเขา”
ฮีบรู 8:4-5
คําวา “เงา” หรือ “รูปแบบ” บรรจุความคิดที่เราอางถึงเกี่ยวกับการที่เราพูดถึงคําวา ตนแบบ
แบบ หรือ เงา คือบุคคลหรือสิ่งของในพระคัมภีรซึ่งพระเจาทรงใชใหเปนตัวแทนคนบางคน สิ่งบาง
สิง่ หรือบางเหตุการณซึ่งจะปรากฏในอนาคตเปนเงา รูปรางหรือรูปแบบของสิ่งที่กําลังจะมา

อธิบายวิธีการ
เมือ่ เราศึกษาถึงวิธีนี้เราเรียกวา วิธีการศึกษาตนแบบในพระคัมภีร เราศึกษาถึงคน สถานที่ เหตุ
การณ หรือสิ่งของและตอมาเราศึกษาถึงสิ่งที่คนเหลานั้นเปนแบบหรือเงา
หรืออีกนัยหนึง่ ตนแบบก็เปนเหมือนคําพยากรณคือ ใหภาพลวงหนาถึงสิ่งที่จะมาในแผนการ
อนาคตของพระเจา เหมือนคําพยากรณคือ แบบบางอยางก็สําเร็จลงแลว บางอยางก็ยังจะสําเร็จตอไป
แมวา แบบหรือเงามีความสําคัญในตัวเอง แตความสําคัญที่ยิ่งใหญกวาอยูที่บุคคลหรือเหตุการณ
ในอนาคต ซึง่ แบบนีเ้ ปนตัวแทน แบบหรือเงาเปนภาพที่เห็นไดของความจริงฝายวิญญาณ ตัวอยางเชน
ประสบการณของบุตรหลานของอิสราเอลซึ่งไดรับการรักษาจากการถูกงูกัด เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงใน
พันธสัญญาเดิม
ในกันดารวิถี 21:6-9 กลาววา งูกัดคนอิสราเอลและหลายคนตายลง โมเสสไดทํางูทองเหลืองและ
ตัง้ ไวทเี่ สา ทุกคนที่ถูกงูกัดและมองดูที่งูทองเหลืองก็จะหาย
เหตุการณนี้เปนแบบอยางของการสิ้นพระชนมของพระเยซู
“โมเสสไดยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษยจะตองถูกยกขึ้นฉันนั้น” ยอหน 3:14
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ความจริงในพระคัมภีรหลายตอนไดกลาวไวงาย ๆ แมกระทั่งเด็กก็เขาใจได
มีความจริงบางประการที่ซอนความลํ้าลึกไว ซึ่งตองการการศึกษาอยางจริงจังถึงจะเขาใจ
คําสอนทีเ่ กีย่ วกับแบบหรือเงาในพระคัมภีรซึ่งเปนเหมือน “ความจริงที่ลํ้าลึก” นี้ คุณตองใชเวลา
เพือ่ คนหาความจริงเหลานี้ เพื่อพบคําสอนที่รํ่ารวยความลํ้าลึกในพระวจนะของพระเจา
แบบตางๆ ทั้งหมดแยกไดเปน 4 ชนิด
1. บุคคล
2. สถานที่
3. เหตุการณ (ประวัติศาสตร, พิธีกรรม)
4. วัตถุสิ่งของ

ตัวอยางของวิธีการ
แบบทีย่ งิ่ ใหญที่สุดในพระคัมภีรปรากฎในบุคลิกภาพของโยเซฟในพันธสัญญาเดิม
อานเรื่องโยเซฟในปฐมกาล บทที่ 37-50
โยเซฟเปนแบบขององคพระเยซูคริสต มีหลายเหตุการณในชีวิตของเขาซึ่งเปนแบบของเหตุการณที่
จะเกิดในชีวิตของพระเยซู เราใหขอสังเกตไวในตารางตอไปนี้

การศึกษาแบบในพระคัมภีร
ศึกษาถึงโยเซฟ
อางอิง
ปฐมกาล 37:2
ปฐมกาล 37:3
ปฐมกาล 37:4
ปฐมกาล 37:8
ปฐมกาล 37:ll
ปฐมกาล 37:l3
ปฐมกาล 37:l3
ปฐมกาล 37:l8
ปฐมกาล 37:29
ปฐมกาล 37:23
ปฐมกาล 37:28

เปนแบบของ
เหตุการณ
เขาเปนผูเลี้ยงแกะ
ยอหน l0:ll
เขาเปนที่รักยิ่งของบิดา
เขาถูกพี่ ๆ เกลียดชัง
พี่ ๆ ปฏิเสธการปกครองของเขา
บิดาของเขาสังเกตแผนการในอนาคต
เชนเดียวกับนางมารีเห็นเกี่ยวกับพระเยซู
บิดาสงเขาไปหาพี่ชาย
เขาเต็มใจทําตามความปรารถนาของบิดา
พี่ ๆ วางแผนตอสูเขา
ในกรณีของปลาตและพระเยซู
ผูน าคื
ํ อรูเบน พยายามที่จะหาทางชวยเขา
เขาถูกจับถอดเสื้อคลุมที่สวยงาม
เขาถูกขายไปเพื่อเงิน

พระเยซูคริสต
อางอิง
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เขาถูกขายไปโดยยูดาห (ยูดาสในภาษากรีก)
เขากลายเปนคนรับใช
เขาตอตานการลอลวง
เขาถูกลงโทษโดยพยานเท็จ
เขาทนทุกขเพราะความบริสุทธิ์ใจ
เขาอยูกับคนบาป 2 คนในการทนทุกข
คนหนึง่ ไดรับการปลอย อีกคนหนึ่งไมไดรับ
เขาขึ้นมาจากหลุมของ “คุก”
เขาชวยโลกใหพนจากความตาย
พีน่ อ งเขาไดไปหาพระราชาโดยผานทางเขา
เขามีเจาสาวเปนคนตางชาติ
เขาแสดงวิญญาณแหงการใหอภัยตอผูที่ทําผิดกับเขา

ชีวติ ของโยเซฟมีความสําคัญในตัวเอง
แตก็เปนแบบของชีวิตที่ยิ่งใหญกวาที่จะมาภายหลังใน
อนาคต ชีวติ ที่ยิ่งใหญกวานั้นคือ ชีวิตของพระเยซูคริสตเจานายของเรา
คุณจะสังเกตวา ในตารางขางตนมีที่วางใหไวสําหรับการอางอิงภายใตหัวขอ “พระเยซูคริสต” จง
ทําการศึกษาแบบในพระคัมภีร โดยหาขออางอิงในพระกิตติคุณ ซึ่งบอกถึงเหตุการณที่คลายคลึงกันในชีวิต
ของพระเยซู ประโยคแรกใหไวเปนตัวอยางสําหรับใหคุณทําตาม
หลังจากทําการทดสอบดวยตนเองแลว ใหทําสวนของ “การศึกษาเพื่อความกาวหนาตอไป” ในบท
นี้ เพือ่ ทําการศึกษาแบบในพระคัมภีรดวยตัวคุณเอง
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ชื่อ

แบบทดสอบตนเอง บทที่ 21
1.

เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา

2.

ใหคาจํ
ํ ากัดความของวิธีการศึกษาแบบในพระคัมภีร

3.

คําอืน่ ที่ใชในพระคัมภีรทีแสดงถึงคําวา “แบบ” คืออะไร ?

4.

5.

แบบในพระคัมภีรแยกไดเปน 4 ชนิด คืออะไรบาง
1.
2.
3.
4.
ในบทนี้มีบุคคลในพันธสัญญาเดิมคนใดที่เปนตัวอยางของแบบในพระคัมภีร

6.

เขาเปนแบบของผูใด ?
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คําตอบแบบทดสอบ บทที่ 21
1.

2.

3.
4.
5.
6.

“โดยเหตุทธี่ รรมบัญญัติเปนแตเพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลัง มิใชตัวจริง เครื่องบูชา
ทีเ่ ขาถวายทุกปเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้นจึงไมสามารถทําใหผูที่เขาเฝานั้นไรขอตําหนิ” ฮีบรู
10:11
การศึกษาแบบ คือ การศึกษาบุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของวาเปนแบบของบางสิ่งบาง
อยาง แบบ หรือ เงา ใหภาพในอนาคตของสิ่งที่จะมาในแผนการอนาคตของพระเจา แมวาแบบจะ
สําคัญในตัวเอง แตก็มีความสําคัญที่ยิ่งใหญกวาในตัวบุคคลหรือเหตุการณในอนาคตซึ่งแบบนั้น
เปนตัวแทน
คําวา เงา รูปแบบ
1. บุคคล
2. สถานที่
3. เหตุการณ
4. วัตถุสิ่งของ
โยเซฟ
พระเยซูคริสต
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เพื่อการศึกษาตอไป
มีตวั อยางหลายประการของแบบในพระคัมภีรใหไวในตอนนี้ จงใชเพื่อเปนการศึกษาแบบในพระ
คัมภีร
มีแบบฟอรมสําหรับศึกษาพิเศษที่ตอนทายของสวนนี้เพื่อใชทําการศึกษา
1.
2.

3.

4.

ศึกษาอิสอัคเปนแบบของพระเยซูคริสต อานปฐมกาล 21-28 มีบางอยางที่ตองสังเกต อิสอัคเปน
บุตรชายทีร่ กั คนเดียว และเขาเต็มใจเปนเครื่องถวายบูชาบนภูเขา เขาเลือกเจาสาวคือ เรเบคคา
ศึกษาเรเบคคา เปนแบบของคริสตจักรซึ่งเปนเจาสาวของพระคริสต (ปฐมกาล 24)
เธอตองมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมคือ อยูในครอบครัวของอับราฮัม เธอตองเลือกดวยตนเองวาจะมา
หาอิสอัคหรือไม และจะตองจากสิ่งแวดลอมเกาๆ มา มีการเดินทางไกลเมื่อเธอพบกับอิสอัคหนา
ตอหนา
ศึกษาเรือของโนอาห เปนแบบของความรอด (ปฐมกาล 6-8)
จําไววา การลงโทษความบาปคือ ความตาย นํ้าทวมเปนแบบของการพิพากษาของพระเจา
การจัดเรือ่ งความปลอดภัยในเรือไดวางแผนไวอยางแนนอน มีประตูเดียวและมีที่พอ
สําหรับทุกสิ่งทุกคน
เรือถูกปกคลุมดวยนํามั
้ นยางเพื่อไมใหนํ้าเขา คําวา นํ้ามันยางมาจากภาษาฮีบรู หมายถึง
“ปกคลุม” คําเดียวกันนี้แปลวา “การชําระบาป” ในตอนอื่นของพันธสัญญาเดิม นี่เปนแบบของ
ความรอดโดยทางพระเยซูคริสตไดอยางไร
ศึกษาการเดินทางพเนจรของอิสราเอลที่บันทึกไวในอพยพ กันดารวิถแี ละเฉลยธรรมบัญญัติ
1 โครินธ 10:11 กลาววา “อันความคิดของมนุษยนั้น ไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณ
ของมนุษยผนู นั้ เอง ฉันใด พระดําริของพระเจาก็ไมมีใครหยั่งรูได เวนแตพระวิญญาณของพระเจา
ฉันนั้น”
การออกจากอียิปตเปนแบบของการละทิ้งจากบาป การวนเวียนอยูในปาเปนแบบของ
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ชีวติ คริสเตียนเนือ้ หนัง คริสเตียนเนื้อหนังคือ ผุที่ถูกควบคุมโดยความประสงคที่เห็นแกตัวและ
ความปรารถนาฝายเนื้อหนัง เขาไมไดปฏิเสธพระเจา แตปฏิเสธที่จะเขาไปในแผนการที่สมบูรณ
ของพระเจาสําหรับชีวิตของเขา
ศึกษาความลมเหลวของอิสราเอลในการเดินทางในปา 1 โครินธ 10 ชี้ใหเห็นวาความลม
เหลวของอิสราเอลมีความสําคัญฝายวิญญาณจิต ถาเราไมระมัดระวัง เราก็จะลมเหลวตามตัว
อยางของเขา
ใชขอ อางอิงตอไปนี้เปนแนวทางชวยใหคุณเขาใจและศึกษาแบบอื่นๆ ในพระคัมภีร
นีเ่ ปนรายการเพียงสวนหนึ่งของแบบอีกมากมายซึ่งมีใชในพระคัมภีร

แนวทางอางอิงถึงแบบตางๆ
บุคคล
อาโรน/ปุโรหิต
อับราฮัม
ดาวิด
เอซาว
อิสอัค
ยาโคบ
โยนาห
โยเซฟ
โยชูวา
เมลคีเซเดค
โมเสส
เรเบคคา
ผูเลี้ยงแกะ

พระเยซูในฐานะมหาปุโรหิต
พระเจาพระบิดา
พระคริสตในฐานะกษัตริย
มนุษยมีกิเลสตามธรรมชาติ
พระคริสต บุตรที่เชื่อฟง
มนุษยฝายวิญญาณตรงขามกับเอซาว
แบบของการตายของพระคริสต การฝง การฟนจากความตาย
พระเยซู
พระเยซูในฐานะผูนํา
พระเยซูในฐานะปุโรหิตและกษัตริย
พระเยซูในฐานะผูปลดปลอยและผูปกครอง
คริสตจักร เจาสาวของพระคริสต
พระเยซูในฐานะผูเลี้ยงแกะที่ดี

ทะเลทราย
ปาทึบ
อียิปต
คานาอัน
โกโมราห/โสโดม

สถานที่
การลอลวง
ชีวติ ของคริสเตียนเนื้อหนัง
ความบาป
ชีวติ ที่เต็มดวยพระวิญญาณ
ความโหดราย
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เยรูซาเล็ม
เมืองแหงการลี้ภัย
เรฟคิม

-213สวรรค
พระเยซูในฐานะผูปกปองเรา
ชีวิตในพระวิญญาณ
เหตุการณ

ประวัติศาสตร
ทะเลแดง
ทั่วไป
บัพติศมา
สงคราม
การชําระลาง
เหตุการณธรรมชาติ
ไฟ
นําท
้ วม
ฝน
หิมะ
ลม

ทิง้ โลกไวเบื้องหลัง
ความตาย การฝง การเปนขึ้นจากความตายของพระเยซู
การตอสูทางฝายวิญญาณ
การทําใหสะอาด
การทรงสถิตของพระเจาในความเห็นชอบกับเราและในการ
พิพากษา
การพิพากษา
การอวยพร
ความบริสุทธิ์
อํานาจ, กําลัง

พิธีกรรม
การถวายเครื่องบูชาของอิสราเอล
การถวายเครือ่ งบูชาลบบาป : เลวีนิติ 4:1-6 เปนแบบของการชําระบาปของพระเยซู โดยทางการหลั่งโลหิต
การถวายเครือ่ งเผาบูชา : การสละอุทิศ ผูที่ถวายเครื่องบูชานี้ยอมรับวาการสละอุทิศเพื่อพระเจาเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับการนมัสการที่แทจริง การสละอุทิศจะตองกระทําซํ้าอยางสมํ่าเสมอ เลวีนิติ 1:1-4
การถวายศานติบชู า : แสดงถึงความคิดของสันติภาพและสัมพันธภาพกับพระเจา สวนหนึ่งของการถวาย
บูชาถูกเผาไหมบนแทนบูชาแดพระเจา อีกสวนมอบใหแกปุโรหิตและอีกสวนใหแกผูมานมัสการ
เพื่อรับประทาน
เทศกาลปศคา : ลูกแกะเปนแบบของพระเยซูและโลหิตเปนแบบของการชําระบาป อพยพ 12:3-5, 11-13
เทศกาลเพนเตคอส : ความหายที่เปนแบบของเทศกาลเพนเทคอสสําเร็จลงที่วันเพนเตคอส เมื่อพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์เสด็จลงมายังสาวกในหองชั้นบน ดู เลวีนิติ 23:15-17 และกิจการ 4
เทศกาลอยูเ พิง : สิ่งนี้ยังไมสําเร็จตามรูปแบบ เปนภาพของความยินดีปรีดาในสวรรคเมื่อผูถูกไถแลวทุก
วันจะมารวมกันรอบ ๆ บัลลังกของพระเจา เฉลยธรรมบัญญัติ 16:13-15
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สิ่งที่เปนวัตถุ
พลับพลา
พระเจาใหพลับพลาเปนสถานที่ซึ่งพระองคจะพบกับประชากรของพระองคได
ลานชั้นนอก : เปนสถานทีน่ ดั พบของประชาชนและปุโรหิต มานที่อยูรอบ ๆ เปนตัวแทนการแบงกั้นเพราะ
ความบาป แตเนื่องจากผนังทําดวยผา การแบงกั้นนี้จึงเปนการชั่วคราว
ประตูไปสูล านชัน้ นอก สอนวามีทางไปสูพระเจา อางทองเหลืองเปนตัวแทนของการชําระบาปและอางทอง
เหลืองชวนใหระลึกถึงความจําเปนของการชําระใหสะอาดกอนการนมัสการ
สถานที่บริสุทธิ์ : เปนตัวแทนการนมัสการของปุโรหิต ภายในนั้นมีแทงเทียนทําดวยทองเปนแบบเล็งถึงคํา
พยาน โตะขนมปงเปนแบบเล็งถึงการใหอาหารฝายวิญญาณและสามัคคีธรรม แทนทองและ
กํายานเผาบูชาเปนแบบเล็งถึงการนมัสการและการอธิษฐานเผื่อ
สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด : เปนทีส่ ถิตพิเศษของพระเจา ผาที่กั้นแยกจากสถานที่บริสุทธิ์แสดงวาการเขาไปถึง
พระเจาอยางสมบูรณนั้นยังเปนไปไมได หีบที่ใสพระบัญญัติแสดงถึงความยุติธรรมของพระเจา
พระทีน่ งั่ กรุณาแสดงวา พระเจาผูยุติธรรมเปนพระเจาผูทรงเมตตาดวยเนื่องจากโลหิตที่หลั่งออก
โดยทางพลับพลาพระเจาแสดงถึงสิ่งที่พระองคจะกระทําในอนาคต พระองคจะใหมนุษยมีหนทางที่จะเขา
สัมพันธสนิทกับพระองค โดยทางพระเยซูคริสต พระเจาจะสถิตอยูในวิหารฝายวิญญาณของคริสต
จักร พระองคจะสถิตอยูในผูเชื่อแตละคนดวย
หมายความวา บทเรียนจากพลับพลาเปนแบบที่กลาวถึงพระเยซู คริสตจักรและผูเชื่อ
โลหะที่ใชเปนแบบ
ทองเหลือง
การพิพากษา
ทอง
สงาราศี
เงิน
การไถ
สี่ที่ใชเปนแบบ
สีนํ้าเงิน
สิง่ ที่อยูในสวรรค
สีแดงเขม แดงเลือดนก สีแดง การทนทุกขหรือการถวายบูชา
สีขาว
ความบริสุทธิ์
อาหารที่ใชเปนแบบ
ขนมปง
การคํ้าจุนชีวิต
ผลไม
การเพิ่มพูน
นํ้าผึ้ง
ความหวานตามธรรมชาติ
มานา
พระเยซู ขนมปงแหงชีวิต
เนื้อ
อาหารแข็งฝายวิญญาณ
นํานม
้
อาหารฝายวิญญาณสําหรับผูเชื่อใหม
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เกลือ
เหลาองุน
สัตวตาง ๆ
นก
วัว
ปลา
แพะ
ลูกแกะ
สิงห
งู
แกะ
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การไมเนาเปอย รักษาไว
คําสอน : เหลาองุนที่หมักแลวแสดงถึงคําสอนเท็จ เหลาองุนที่ไมไดหมักแสดงถึง
คําสอนจริง
วิญญาณชั่ว
กําลังหรือการบริการ
คน
ความบาปหรือคนบาป
พระเยซู การถวายบูชาที่สมบูรณ
การปกครอง
ซาตาน
ประชากรของพระเจา

ภาคผนวก
1.

วิธกี ารศึกษาพระคัมภีรเพิ่มเติม
วิธสี าคั
ํ ญ ๆ ของการศึกษาพระคัมภีรแบบสรางสรรค ไดพูดไวในหลักสูตรนี้แลว วิธีที่เลือกมานี้เปน
วิธที ใี่ หประโยชนทางฝายวิญญาณอยางมาก ในแงของการนํามาใชกับชีวิตและการรับใชของคริสเตียน
มีวธิ กี ารศึกษาพระคัมภีรเพิ่มเติมอีกหลายประการอธิบายไวในภาคผนวกนี้ ขณะที่วิธีการเหลานี้
เปนทีน่ า สนใจและใหความรูทั่วไปอยางกวางขวางเกี่ยวกับพระคัมภีร แตวิธีเหลานี้ไมไดใชสําหรับการมี
ชีวติ คริสเตียนปกติเหมือนกับวิธีที่อธิบายไวกอนหนานี้
ดวยเหตุผลนีเ้ ราไดใหคําอธิบายสั้น ๆ ถึงวิธีการเหลานี้ แทนที่จะรวมเขาไปในสวนสําคัญของการ
ศึกษา

วิธีทางการเมือง
วิธที างการเมืองเปนการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดการปกครองของชาติตาง ๆ ในพระคัมภีร
ใหความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรของการปกครองซึ่งมีเหตุการณในพระคัมภีรเกิดขึ้น
ทําการศึกษาไดโดยดูที่
I.
ชนิดของการปกครอง เชน เปนแบบเผด็จการหรือแบบมีรัฐธรรมนูญ
II.
ปรัชญาของการปกครอง : เปนประชาธิปไตยหรืออยางอื่น
III.
ภูมิศาสตรการปกครอง
A. บริเวณที่ปกครอง
B. การจัดองคการหรือการแบงสวนยอย
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V

VI.
VII.
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C. คณะรัฐบาล
D. อิทธิพลของภูมิศาสตรที่มีตอรัฐบาล
ผูนําในรัฐบาล
หนาที่ของรัฐบาล
A. การบริหาร
B. การเงินของรัฐ
C. สงครามและความสัมพันธระหวางประเทศ
D. กิจการศาล
อิทธิพลของกลุมศาสนาที่มีตอรัฐบาล
รัฐบาลนีม้ ผี ลกระทบตอเหตุการณในพระคัมภีรหรือเหตุการณที่คุณกําลังศึกษาอยางไร

วิธีการทางจิตวิทยา
วิธกี ารทางจิตวิทยาของการศึกษาพระคัมภีรจะสํารวจพฤติกรรม แนวโนม ความ รูสกึ และทาทีของ
บุคคลในพระคัมภีร การศึกษาเชนนี้พยายามที่จะหาแรงจูงใจหรือเหตุผลที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมนั้น ๆ
ตัวอยางของการศึกษาทางจิตวิทยา ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1.
ตรวจสอบแรงจูงใจของการรับใชของคริสเตียน ในฟลิปป 1:14-19
2.
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมของโซโลมอนที่มีตอนโยบายการปกครองของเขา
3.
ศึกษาอารมณของมนุษยและความรูสึกของพระเยซูที่บันทึกไวในพระกิตติคุณ
4.
ตรวจสอบดูปฏิกิริยาที่พวกฟาริสีมีตอพระเยซู
5.
ศึกษาถึงกริยาและทาทีของเอลีชาหภายหลังเหตุการณที่ภูเขาคารเมล
6.
ศึกษาถึงแรงจูงใจเบื้องหลังวิธีการตอตานเนหะมียระหวางการกอสรางกําแพงเมืองเยรูซา
เล็ม

วิธีทางวิทยาศาสตร
วิธที างวิทยาศาสตรศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีร ตัวอยาง คุณอาจศึกษา
ตนไม สัตว หรือแรธาติในพระคัมภีร
การศึกษาแบบนีใ้ หเลือกสิ่งที่จะศึกษาและสถานที่ที่กลาวถึงในพระคัมภีร แลวหาความสําคัญฝาย
วิญญาณจากสิ่งของทางวิทยาศาสตรที่คุณไดศึกษา
ตัวอยางวาการศึกษาเชนนี้มีความสัมพันธกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความจริงในพระคัมภีรได
อยางไร ใหไวดังตอไปนี้
หัวขอ : เมล็ดผักกาด (มัสตารด) และพืช
ใชในพระคัมภีร : มัทธิว 13:31, 17:20, มาระโก 4:31, ลูกา 13:19, 17:6
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การนํามาใชฝายวิญญาณ : ตนมัสตารด บางครั้งเติบโตไปจนสูงถึง 12 ฟุต ตนไมนี้ พระเยซูทรงใช
เพือ่ แสดงถึงอาณาจักรของพระเจาและความเชื่อ
การเริม่ ตนเล็ก ๆ ของอาณาจักรเปรียบเสมือนเมล็ดผักกาดเล็ก ๆ แมวาเมล็ดในระยะแรกจะไมมี
ความสําคัญอะไร ในตอนสุดทายเมล็ดผักกาดพัฒนาเปนตนไมใหญ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของการพัฒนา
อาณาจักรของพระเจา
พระเยซูกลาวดวยวาถามีคนมีความเชื่อแมเล็กเทาเมล็ดพันธุผักกาด เขาสามารถทําสิ่งใหญได

วิธีทางสังคมวิทยา
วิธที างสังคมวิทยาเปนการศึกษาถึงสังคม กลุมตาง ๆ พฤติกรรมของกลุมและความสัมพันธในกลุม
วิธกี ารทางสังคมวิทยาประกอบดวยการศึกษาถึงครอบครัว สังคม รัฐบาล สถาบันทางสังคม การ
คมนาคม การเดินทาง การสงสินคา ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและผูใชแรงงาน เชื้อชาติ ศาสนา
การศึกษา การพักผอนหยอนใจและศิลปะ
ตัวอยางของการศึกษาเชนนี้เปนการเปรียบเทียบความสัมพันธในสังคม ในเอเฟซัส 5:21-6:9 และ
โคโลสี 3:18-4:1 อีกตัวอยางหนึ่งคือ การศึกษาฐานะของสตรีในสังคมของพระคัมภีร

วิธีการทางมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยาคือ การศึกษาถึงมนุษย ภาษา วัฒนธรรม การพัฒนาทางภายภาพและประวัติ
ศาสตร ประวัตศิ าสตรของมนุษยมักศึกษาโดยวิธีทางโบราณคดีซึ่งประกอบดวยการศึกษาสิ่งที่หลงเหลืออยู
ของวัฒนธรรมในอดีต
ตัวอยางของการศึกษาภาษาของพระคัมภีรคือ การเปรียบเทียบภาษาที่วุนวายที่เหตุการณหอบา
เบล (ปฐมกาล 11) กับของประทานแหงภาษาตาง ๆ ที่ใหไวในกิจการ 4 ในวันเพนเตคอส
การศึกษาวัฒนธรรมของพระคัมภีรจะรวมถึงการศึกษาศาสนา ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตรและวร
รณคดีของสมัยพระคัมภีร ตัวอยางเชน คุณอาจศึกษาเรื่องดนตรีของอิสราเอลและเครื่องดนตรีที่กลาวถึงใน
พระคัมภีร

แฟมการศึกษาพระคัมภีร
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองจัดเก็บรวบรวมผลของการศึกษาพระคัมภีรของคุณไวสําหรับใชในโอกาส
ขางหนา คุณอาจตองการศึกษาหัวขอเดียวกัน เลมเดียวหรือขอความเดียวกันนี้ในเวลาตอไป คุณอาจ
ตองการแบงปนสิ่งที่คุณไดเรียนรูกับผูอื่น จึงจําเปนที่คุณจะตองคนหาสิ่งที่คุณไดศึกษาไวแลวใหพบ
วิธที งี่ า ยทีส่ ดุ ที่คุณจะจัดรวบรวมสิ่งที่คุณไดศึกษาก็คือ สรางแฟมการศึกษาพระคัมภีร แฟมก็คือ
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่เปนแผนพับซึ่งคุณจะใชใสสิ่งที่ไดศึกษา
คุณอาจใสขอความที่ตัดมาจาก
นิตยสารคริสเตียน ซึ่งมีความสัมพันธกับหัวขอนี้ และอาจเปนการจดขอสังเกตที่คุณจุดไวเมื่อฟงผูอื่นสอน
ในหัวขอนี้
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คุณอาจซือ้ แฟมที่ขายตามรานเครื่องเขียนทั่วไป หรือซองจดหมายขนาดใหญ
เรียงแฟมของคุณใหเปนระเบียบ ถาคุณไมสามารถซื้อตูเอกสารธรรมดา ๆ ได ก็ใหใชกลองไมหรือ
กลองกระดาษแข็งเพื่อจัดเรียบเรียงแฟมของคุณ
มีแฟม 3 ชนิดที่สําคัญ ซึ่งคุณควรจัดทําขึ้น
1. หนังสือในพระคัมภีร : ทําแฟมสําหรับหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร ใสสิ่งที่คุณจดบันทึกทุก
อยางจากการศึกษาหนังสือเลมนั้น ๆ ไวในแฟม ไมวาจะเปนบันทึกจากการศึกษาบท ยอหนา ขอพระคัมภีร
และคําภายในเลมนั้น ๆ
จัดเรียบเรียงแฟมเหลานี้ในกลองแฟมในลําดับเดียวกับที่หนังสือเลมนั้น ๆ ถูกจัดเรียบเรียงในพระ
คัมภีรค อื จากปฐมกาลถึงวิวรณ คุณก็จะมีแฟมหนึ่งแฟมสําหรับหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร
2. หัวขอ : ขณะที่คุณศึกษาหัวขอตาง ๆ ในพระคัมภีร จงสรางแฟมโดยใชชื่อหัวขอนั้น ๆ ตัว
อยางเชน คุณอาจศึกษาหัวขอเรื่องการอธิษฐาน คําอุปมาของพระเยซูหรือพระนามของพระเจา ทําแฟม
สําหรับหัวขอแตละหัวขอและใสสิ่งที่คุณศึกษาลงไป
จัดเรียบเรียงแฟมลงไปในกลองแฟมโดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ตามชื่อของหัวขอ
3. บุคคล : แฟมเหลานี้จะบรรจุการศึกษาชีวประวัติ ใสปายชื่อแฟมโดยบุคคลนั้น ๆ เชน โมเสส
ดาวิด โยเซฟ
จัดเรียงแฟมเหลานี้ในกลองแฟมโดยเรียงตามตัวอักษรตามชื่อนั้น ๆ

