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บทที่ 1 
พืน้ฐานของการศกึษาพระคัมภีร์ 

เม่ือพดูถึง “การศกึษา” พระคมัภีร์  เรากําลงัหมายความถึงการใช้เวลาในการอา่น ทอ่งจํา ใคร่ครวญ 

หรือค้นคว้าพระคมัภีร์   ไมว่า่เราจะใช้เวลาในการศกึษาพระคมัภีร์เพียง 1 นาที หรือ 5 ชัว่โมงก็ตาม 

ก. ทาํไมการศึกษาพระคัมภร์ีจงึสาํคัญ? 

หนึง่ในกญุแจท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียนก็คือการพฒันานิสยัสว่นตวัท่ีจะนําเรา

เข้าใกล้พระเจ้า  คริสเตียนใหมส่ว่นใหญ่ไมเ่คยอา่นพระคมัภีร์มาก่อน  ดงันัน้ การอ่านพระคมัภีร์ในแตล่ะ

วนัจงึกลายเป็นกิจกรรมใหม่สําหรับพวกเขา 

ถ้าเราเป็นคริสเตียนใหมห่รือกําลงัตดัสินใจวา่จะเป็นคริสเตียน   การศกึษาพระคมัภีร์มีความสําคญั

อยา่งมากตอ่การดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้า 

1. เหตุผลที่เราศึกษาพระคัมภีร์? 

น่ีคือคําตอบของคริสเตียนใหมห่ลายๆ คนสําหรับคําถามนี ้

ก. เพ่ือหาคําตอบให้กบัคําถามท่ีมี 

ข. เพ่ือจะได้รู้จกัพระเจ้ามากขึน้   

ค. อยากรู้วา่พระคมัภีร์สอนอะไร   

ง. เพ่ือค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าคาดหวงัให้เราทํา   

จ. เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจและความอ่ิมเอิบใจ  

ฉ. เพ่ือเรียนรู้การเป็นคริสเตียนท่ีดีขึน้ 
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2. ทาํไมเราจงึควรจะศึกษาพระคัมภร์ี? 

อะไรคือเหตผุลท่ีเราควรจะศกึษาพระคมัภีร์?  ใช้เวลาคิดสกั 1 นาที แล้วเขียนเหตผุล 2-3 ข้อวา่ทําไม

เราจงึต้องการศกึษาพระคมัภีร์ 

ก.    

ข.    

ค.    

3. ประโยชน์ของการศึกษาพระคัมภร์ี? 

การศกึษาพระคมัภีร์ดีตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนัของเรา   ข้อพระคมัภีร์ด้านลา่งพดูถึงประโยชน์ของ

การศกึษาพระคมัภีร์ 

สดดีุ119: 9, 11, 105 ยอห์น 17:17 

ยอห์ 16:12-15 2 ทิโมธี 3:16, 17 

หลายครัง้การศกึษาพระคมัภีร์ไมไ่ด้เกิดผลตามท่ีพระคมัภีร์เขียนไว้ทนัที    แตใ่นขณะท่ีเราใช้เวลา

ศกึษาพระคมัภีร์ในแตล่ะวนั  เราจะเร่ิมเห็นวา่พระคมัภีร์ท่ีเราอา่นสามารถชว่ยเราได้อยา่งไร   อีกวิธีหนึง่ใน

การนําประโยชน์ของการศกึษาพระคมัภีร์ไปปฏิบตัิตามก็คือ การคยุกบัพ่ีน้องคริสเตียนเพ่ือขอคําหนนุใจใน

การนําสิ่งท่ีได้จากการอา่นพระคมัภีร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนั 

รูปแบบสําหรับการเตบิโตของคริสเตียน 

ในหน้า 8  มีแบบฝึกหดั  “รูปแบบสําหรับการเติบโตของคริสเตียน”  ก่อนท่ีเราจะดวิูธีการศกึษา 

พระคมัภีร์นัน้ให้เราดท่ีูภาพรวมท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นก่อน   นัน่ก็คือ การเตบิโต   ให้เราเดนิตาม

แบบอยา่งพระองค์ผู้ เคยมีประสบการณ์ในการเตบิโต   ดงัท่ีลกูา 2: 52 ได้เขียนไว้ 

ลูกา 2:52     ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย   

และพระเยซูทรงเตบิโตขึน้ทัง้ในด้านสตปัิญญา และด้านร่างกาย และทรงเป็นท่ี

ช่ืนชมทัง้ของพระเจ้าและคนทัง้หลาย 

น่ีคือการอธิบายแบบฝึกหดัเพียงคร่าวๆ   จะมีการสอนเนือ้หาโดยละเอียดในชัน้เรียน  ดงันัน้ หากมี

คําถามเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้ห้จดเอาไว้ถามในชัน้เรียน 



6 คู่มือผู้เรียน 

ประเดน็ ก:  จุดที่เราอยู่ในวันนี ้

ด้านลา่งของแบบฝึกหดัจะมี  ประเดน็ ก  “จดุท่ีเราอยูใ่นวนันี”้    เม่ือเราย้อนมองดชีูวิตของตวัเองเพ่ือ

ตรวจดคูวามก้าวหน้าในการตดิตามพระเยซูนัน้   วนันีเ้ราก้าวหน้าไปอยา่งไรบ้าง?  ชีวิตด้านใดท่ีกําลงัไปได้

ดี?  ชีวิตด้านใดท่ีมีโอกาสจะเตบิโต?   ใช้เวลาคดิสกัครู่   ให้จดบนัทกึว่าวนันีชี้วิตเรากําลงัเจอเร่ืองท้าทาย

ในด้านใดบ้าง   

ประเดน็ ข:  ระดับการเตบิโตที่พระเจ้าคาดหวังในตัวเรา 

ประเดน็ ข แสดงให้เห็นถึง  "ระดบัการเติบโตท่ีพระเจ้าคาดหวงัในตวัเรา”  ในขณะท่ีเรามองดชีูวิต

ตวัเอง   ลองคดิดวู่า  เราจะเป็นอยา่งไรหากเราเป็นอยา่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเป็น?  

อาจจะมีความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีเราเขียนไปในประเดน็ ก และประเดน็ ข    เราจะก้าวออกจากจดุท่ี

เราอยูใ่นวนันีเ้พ่ือไปยงัจดุท่ีพระเจ้าต้องการให้เราอยูไ่ด้อยา่งไร?   เราไมส่ามารถไปถึงตรงนัน้ได้ภายใน

พริบตาเดียว   ต้องใช้เวลา  ผา่นกระบวนการเป็นขัน้ตอน  และพระเจ้าจะทรงชว่ยเรา 

ประเดน็ ค, ง, จ และแบบฝึกหดั  จะแสดงภาพกว้างของบางขัน้ตอนท่ีจําเป็นตอ่การเป็นคนในแบบท่ี

พระเจ้าต้องการให้เราเป็น  เราลองมาดแูตล่ะขัน้ตอนกนั 

ประเดน็ ค:  เป้าหมายที่จะทาํให้สาํเร็จในอนาคต 

ในประเดน็นีจ้ะพดูถึง 3 ด้านท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเตบิโต สามารถเขียนเปา้หมายท่ีจะทําให้สําเร็จใน

อนาคตเพิ่มได้   การมีเปา้หมายระยะยาวจะชว่ยให้เราเร่ิมต้นได้ดี  

1. เตบิโตใกล้ชิดพระเจ้ามากย่ิงขึน้ (ดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูคริสต์) 

2. ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน (งานรับใช้, งานพนัธกิจ) 

3. เอาชนะปัญหาท่ีควบคมุชีวิตของเรา 

ประเดน็ ง:  เคร่ืองมือที่ช่วยให้เราเตบิโตขึน้ 

ประเดน็ ง  ในสว่นของแบบฝึกหดัเป็นการบนัทึกเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีเราสามารถใช้ (สิ่งท่ีพระเจ้าต้องการ

ให้เราใช้) เพ่ือเราจะก้าวหน้าขึน้ในแตล่ะวนัจนบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ใจไว้   ถ้าคิดไมอ่อกวา่จะเขียนอะไร

สามารถปรึกษากบัพ่ีเลีย้งของเราเพ่ือรับเแนวความคิดของพวกเขามาใช้  อะไรคือสิ่งท่ีพระเจ้าใช้เพ่ือชว่ย

ให้พวกเขาเติบโตขึน้?    

หนึง่ในสิ่งท่ีต้องเน้นในวิชานีคื้อ การศกึษาพระคมัภีร์  น่ีคือหนึง่ในเคร่ืองมือท่ีพระเจ้าต้องการใช้เพ่ือ

ชว่ยให้เราเตบิโตขึน้  เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีพระเจ้าใช้เพ่ือสร้างให้เราเติบโตขึน้ก็คือ ผู้ นําหรือพ่ีเลีย้งของเรา  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ นําท่ีเดนิตามพระเจ้า   
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ประเดน็ จ:  สถานการณ์ในชีวติประจาํวัน 

ประเดน็ จ  ในหน้าแบบฝึกหดัคือการบนัทึกสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัของเรา     พระเจ้าต้องการใช้

สถานการณ์ตา่งๆ เหลา่นีเ้พ่ือสอนให้เราตอบสนองอยา่งท่ีพระเจ้าต้องการ  แตล่ะสถานการณ์เหล่านีเ้ปิด

โอกาสให้เรานําคําสอนจากพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้  การปฏิบตัเิชน่นีจ้ะทําให้เรากลายเป็นคนอยา่งท่ี 

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นมากขึน้เร่ือยๆ      

 
แบบฝึกหดันีถ้กูออกแบบมาเพ่ือให้การศกึษาพระคมัภีร์อยูใ่นมมุมองของชีวิต 

คริสเตียนท่ีสมบรูณ์   การศกึษาพระคมัภีร์ (ไมว่า่สว่นตวัหรือเป็นกลุม่) เป็นเคร่ืองมือ

หนึง่ท่ีชว่ยให้เราเตบิโตใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ 
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ตลอดเรียนวิชานีใ้ห้กลบัมาท่ีแบบฝึกหดันีอี้กครัง้เพ่ือมองในภาพกว้างวา่การศกึษาพระคมัภีร์จะชว่ยให้

เราเป็นคนท่ีพระเจ้าต้องการให้เป็นในด้านการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ การดําเนินชีวิตในเสรีภาพ การทํา

ตามนํา้พระทยัพระเจ้าได้อย่างไร   

ข. การเตรียมตัวสาํหรับการศึกษาพระคัมภร์ี 

เหตผุลหนึง่ท่ีว่าทําไมบางคนจงึไมไ่ด้อะไรจากการศกึษาพระคมัภีร์ก็เพราะวา่พวกเขาไมมี่การเตรียม

ตวัอยา่งถกูต้อง  เราจะวางแผนให้ถกูต้องได้อยา่งไร?  

1. เราควรจะศึกษาพระคัมภร์ีเม่ือใด? 

สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุของแตล่ะวนัคืออะไร?  การศกึษาพระคมัภีร์จะต้องถกูจดัให้เป็นสิ่งสําคญัในกิจวตัร

ประจําวนัของเรา   ในแตล่ะวนัเราต้องหาเวลาเพ่ือรับประทานอาหาร  ถ้าเรา "ลืม" และไมไ่ด้กินอาหารมือ้

นัน้ไปสกั 2-3 ชัว่โมงร่างกายของเราก็จะ "ตอบสนอง" ด้วยเสียงร้องอนัดงัทีเดียว 

การหาเวลาเพ่ีอศกึษาพระคมัภีร์เป็นประจําทกุวนันัน้ไมไ่ด้หมายความวา่เราเป็นพวกเคร่งศาสนา  

เพราะถ้าเรารักใครสกัคนเราจะหาโอกาสท่ีจะพดูคยุกบัเขาเสมอ   การอา่นพระคมัภีร์คือหนึง่ในวิธีท่ีจะเปิด

โอกาสให้พระเจ้าเข้ามาพดูคยุกบัเราได้      

สาเหตหุนึง่ท่ีคริสเตียนใหม่บางคนหนักลบัไปใช้ชีวิตเดมิและทําบาปก็เพราะพวกเขาไมศ่กึษาพระวจนะ

ของพระเจ้าและไมมี่การอธิษฐานในชีวิตประจําวนั  

ก. ศึกษาพระคัมภร์ีทุกวัน 

การอ่านพระคมัภีร์ประจําวนัอาจจะไมใ่ชกิ่จกรรมท่ีน่าต่ืนเต้นท่ีสดุในระหว่างวนัของเรา  แตก่าร

รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณในแตล่ะวนันัน้มีความสําคญัเทา่กบัการรับประทานอาหารทางกายภาพ

เพ่ือจะรักษาสขุภาพฝ่ายวิญญาณของเราให้แข็งแรง 

พยายามหาเวลาประจํา (ในเวลาเดียวกนัของทกุวนั ถ้าเป็นไปได้) เพ่ือศกึษาพระคมัภีร์ ถึงแม้วา่เรา

สามารถจดัเวลาได้เพียงวนัละ 5 นาที  ก็จงทํา!  
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ข. ใช้เวลาในช่วงที่เราไม่ง่วงนอน  

สําหรับบางคนนัน้เวลาท่ีดีท่ีสดุคือชว่งเช้าตรู่  แตสํ่าหรับบางคนชว่งเช้าเป็นชว่งท่ีง่วงเหงาไม่

กระปรีก้ระเปร่าแตจ่ะตาสวา่งในชว่ง "กลางคืน"  พวกเขาสว่นใหญ่ต่ืนตวัในตอนกลางคืน  เราสะดวกอ่าน

พระคมัภีร์ตอนไหนก็ได้พระเจ้าไมว่า่ เราสามารถอ่านได้ทัง้ตอนเช้า ตอนบา่ย หรือตอนเย็น  ขอเพียงแตใ่ห้

เราใช้เวลาอยา่งมีคณุภาพกบัพระองค์  ท่ีสําคญัคือ จงอยูห่า่งๆ จากจดุท่ีจะทําให้เรารู้สกึง่วงนอนได้ง่าย 

อยา่งเชน่ บนท่ีนอน 

ค. พยายามใช้เวลาพเิศษในวันอาทติย์  

จําไว้วา่วนัอาทิตย์เป็นวนัขององค์พระผู้ เป็นเจ้า  เราอาจใช้วนัอาทิตย์ทํากิจกรรมท่ีเราช่ืนชอบและไป

เท่ียวเลน่โดยไมค่อ่ยคดิถึงพระเจ้าเทา่ไหร่นกั  เว้นแตช่ว่งเวลาสัน้ๆ ตอนท่ีอยู่ในคริสตจกัรเทา่นัน้  จง

วางแผนท่ีจะใช้เวลาพิเศษในการอ่านพระคมัภีร์  หรือไปเย่ียมเยียนผู้สงูอายบุางคนและอา่นพระคมัภีร์ให้

เราฟัง 

ง. แบ่งปันส่ิงที่เราได้เรียนรู้กับคนอ่ืน 

ใช้เวลากบัเพ่ือนอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1-2 ครัง้  ให้ใช้เวลาจนเป็นสว่นหนึง่ในกิจวตัรประจําสปัดาห์ของ

เรา   แบง่ปันสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้จากการศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัและการนําข้อพระคมัภีร์เหลา่นีม้า

ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้อยา่งไร 

2. เราควรจะศึกษาพระคัมภร์ีอย่างไร? 

การเรียนรู้วิธีศกึษาพระคมัภีร์เป็นความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่สําหรับคริสเตียนใหมห่ลายคน  จงอย่าแปลก

ใจหากเราเจอปัญหาในการศกึษาพระคมัภีร์   ให้บอกกบัตวัเองว่าการศกึษาพระคมัภีร์เป็นกญุแจท่ีจะนํา

เราไปสูก่ารเตบิโตฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าจะชว่ยเราให้สามารถทําได้สําเร็จ    

ก. เปิดใจ 

บางครัง้ทศันคตขิองคริสเตียนใหมอ่าจตัง้อูบ่นพืน้ฐานประสบการณ์ด้านศาสนาท่ีเคยเช่ือมาก่อน  ซึง่

อาจก่อให้เกิดความสบัสนเก่ียวกบัวิธีศกึษาพระคมัภีร์หรือวิธีการฟังเสียงพระเจ้า  ไม่วา่ในอดีตเราจะเคย

เป็นอย่างไรมาก็ตามพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้วิธีศกึษาพระคมัภีร์และเรียนรู้จกัพระองค์  "พระเจ้า 

พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เรียนรู้อะไรในวนันี ้  ข้าพระองค์เปิดหวัใจของข้าพระองค์  ขอทรงสอนข้า

พระองค์ด้วยเถิด!"     
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จงอา่นพระคมัภีร์ในแตล่ะวนัด้วยความคาดหวงัวา่พระเจ้าจะพดูกบัเรา  จงเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้และ

เปิดตวัเองเพ่ือรับการชว่ยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  ให้พระองค์นําเราเข้าสูค่วามจริงทัง้มวล  

ยอห์น 16:13  ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

แต่เม่ือพระวิญญาณแห่งความจริงเสดจ็มา พระองค์จะทรงนําเราไปสู่ความจริงทัง้

มวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยลาํพังพระองค์เอง แต่จะตรัสเฉพาะส่ิงท่ีทรงได้ยิน 

และจะทรงแจ้งแก่พวกเราถงึส่ิงท่ีจะเกิดขึน้  

ข. ด้วยใจอธิษฐาน 

เราจะศกึษาพระคมัภีร์ได้ดีขึน้เม่ือเร่ิมต้นด้วยการอธิษฐานและให้การอธิษฐานเป็นสว่นสําคญัตลอด

การศกึษาพระคมัภีร์   ในขณะท่ีเราอา่นพระคมัภีร์นัน้จงหยดุเพ่ือให้พระเจ้าสําแดงว่าเราจะเช่ือมโยงข้อ 

พระคมัภีร์ท่ีอา่นกบัสิ่งท่ีกําลงัเกิดขึน้ในชีวิตของเราในวนันีไ้ด้อย่างไร   หลงัจากศกึษาพระคมัภีร์แล้วจง

อธิษฐานขอให้พระเจ้าชว่ยให้เรานําสิ่งท่ีเรียนไปปฏิบตัไิด้ 

ค. ด้วยท่าททีี่เช่ือฟัง 

ถ้าการศกึษาพระคมัภีร์ไมไ่ด้นําเราไปสูก่ารเปล่ียนแปลง    ก็เทา่กบัว่าเรากําลงัพลาดสิ่งท่ีพระเจ้าทรง

เตรียมไว้เพ่ือเรา   ถ้าเราต้องการให้พระเจ้าพดูกบัเราก็จงอา่นและศกึษาพระวจนะของพระเจ้า  จงคาด 

หวงัวา่พระเจ้าจะสําแดงให้เราเห็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้เราสามารถรับมือกบัความท้าทายตา่งๆ ท่ีเราเผชิญอยู่ 

ถ้าเรามีทา่ทีท่ีต้องการเช่ือฟัง  การศกึษาพระคมัภีร์ก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา   อาจจะไมป่ระสบ

ความสําเร็จตลอดเวลาแตเ่รายงัต้องการเช่ือฟังไหม?  เราต้องการจะเตบิโตขึน้ในพระเจ้าไหม?  เราต้องการ

เปล่ียนแปลงไหม?  เราต้องการเป็นคนท่ีพระเจ้าพอพระทยัไหม?  เราปรารถนาท่ีจะเป็นอยา่งท่ีพระเจ้า

ต้องการให้เราเป็นไหม?  

พระเจ้ากําลงัมองหาคนท่ีมีความเตม็ใจ  ถ้าเราต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ทรงมองเห็น   แม้ว่าไมมี่

ใครเห็นก็ตาม 

  



วิธีศึกษาพระคัมภีร์   11 

3. ส่ิงที่เราจาํเป็นต้องใช้สําหรับการศึกษาพระคัมภร์ี? 

ก. พระคัมภร์ี 

พยายามหาพระคมัภีร์ฉบบัแปลหลายๆ ฉบบั  และใช้พระคมัภีร์ทกุฉบบัเพ่ือชว่ยให้เราเข้าใจพระคมัภีร์

ได้ดีย่ิงขึน้    เลือกใช้พระคมัภีร์ฉบบัท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย   การอ่านพระคมัภีร์บทเดียวกนัจากหลายๆ 

ฉบบัแปลจะมีประโยชน์อย่างมาก 

อาจมีคริสเตียนบางคนบอกเราวา่ไมใ่ห้ใช้พระคมัภีร์ฉบบันัน้ฉบบันี ้  เขาอาจจะพยายามให้เราใช้ฉบบั

แปลท่ีเขาชอบอา่นเพราะคดิวา่เป็นฉบบัท่ี "ถกูต้อง"   จงระมดัระวงัคําแนะนําแบบนี ้   

ลองคดิถึงอาหารท่ีคนๆ หนึง่ช่ืนชอบ บางทีเขาอาจจะชอบอาหารจีน แตบ่างทีเราอาจจะไมช่อบก็ได้ ซึง่

นัน่ก็ไมเ่ป็นไร ให้เราเลือกพระคมัภีร์ฉบบัแปลท่ีเราชอบและสามารถเข้าใจได้ดี หรือฉบบัท่ีคณุครูแนะนําให้

ใช้ท่ีจะชว่ยเราให้เตบิโตในความเช่ือ 

มีแอปพลิเคชัน่และเว็บไซต์มากมายท่ีมีพระคมัภีร์ฉบบัแปลท่ีแตกตา่งกนั    2 เว็บไซต์ท่ีเราสามารถเข้า

ไปดไูด้ฟรีคือ    http://bible.gospelcom.net/bible และ http://biblegateway.com  

เลือกใช้พระคมัภีร์ฉบบัท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย   พระคมัภีร์ฉบบัท่ีดีท่ีสดุท่ีควรเลือกใช้ก็คือ ฉบบัท่ีเรา

สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนัได้ 

ข. สมุดบันทกึ 

เราจะเรียนรู้และจดจําสิ่งตา่งๆ จากการศกึษาพระคมัภีร์ได้มากขึน้ถ้ามีการจดบนัทกึ    เรียบเรียงและ

จดบนัทึกไว้ในสมดุบนัทึก   เขียนคําสอนหลกัๆ ของข้อพระคมัภีร์ท่ีเราอา่น  จากนัน้บนัทกึคําตอบท่ีเรา

ได้รับสําหรับปัญหาท่ีเราเผชิญอยู ่  พระเจ้ากําลงับอกอะไรเราจากพระคมัภีร์ข้อนี?้ 

4. เคร่ืองมืออ่ืนๆ สาํหรับการศึกษาพระคัมภร์ี 

ยงัมีเคร่ืองมืออีก 3 อยา่งท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือชว่ยในการศกึษาพระคมัภีร์ได้  มีทัง้ท่ีเป็นหนงัสือและ

ส่ือคอมพิวเตอร์  

ส่ือคอมพิวเตอร์สําหรับการศกึษาพระคมัภีร์นัน้มีมากมาย  มีทัง้ศพัทานกุรมและอรรถาธิบายพระคมัภีร์   

แนะนําให้ขอคําปรึกษาจากครูหรือศิษยาภิบาลเพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีจะเป็นประโยชน์

http://bible.gospelcom.net/bible
http://biblegateway.com/
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สําหรับการศกึษาพระคมัภีร์   และยงัมีส่ือออนไลน์ท่ีเราสามารถใช้ศกึษาพระคมัภีร์โดยไมต้่องเสีย

คา่ใช้จา่ยคือเว็ปไซต์  http://biblegateway.com  

แหลง่ข้อมลูสําหรับการศกึษาพระคมัภีร์ 3 แหลง่ท่ีง่ายท่ีสดุ นัน่คือ ศพัทานกุรม, แผนท่ีพระคมัภีร์ และ

พจนานกุรมพระคมัภีร์ 

ก. ศัพทานุกรม 

ศพัทานกุรมจะบนัทกึถ้อยคําท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์และข้อพระคําทกุข้อท่ีมีในพระคมัภีร์  อยา่งเชน่ ถ้า

ต้องการหาทกุข้อท่ีมีคําว่า "รัก" ในพระคมัภีร์  ศพัทานกุรมจะบนัทกึข้อพระคมัภีร์ทกุข้อท่ีมีคําวา่ “รัก” 

เอาไว้    

ศพัทานกุรมมีสําหรับพระคมัภีร์ท่ีมีการแปลแตกตา่งกนั มีทัง้อยูใ่นคอมพิวเตอร์และเป็นรูปเลม่ ซึง่

รวมถึง ฉบบัปี 1971  ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ฉบบัอมตธรรมเพ่ือชีวิต ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั และ

อ่ืนๆ พระคมัภีร์บางเลม่มีศพัทานกุรมฉบบัย่ออยูท่ี่ด้านหลงั 

ศพัทานกุรมซึง่อยูใ่นรูปแบบของหนงัสือจะบนัทกึว่าข้อพระคมัภีร์นัน้อยูใ่นหนงัสือเลม่ใด  บทท่ีเท่าไร 

ข้อไหน และจะแสดงบางสว่นของข้อความจากพระธรรมตอนนัน้   ศพัทานกุรมในส่ือคอมพิวเตอร์จะแสดง

ข้อพระคมัภีร์ทัง้หมดและให้เราเลือกท่ีปุ่ มเพ่ือหาหมวดคํา หรือหาทัง้บท   ประโยชน์ของศพัทานกุรมคือชว่ย

ให้เราค้นหาได้ง่ายขึน้วา่ข้อพระธรรมนัน้อยู่ตรงเลม่ไหนในพระคมัภีร์   

ศพัทานกุรมบางเลม่ยงัมีคํากรีกหรือฮีบรูซึง่ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้ค้นหา ยกตวัอย่าง คํา

ไทยคําว่า "รัก" ได้มีการแปลมาจากคํากรีกท่ีแตกตา่งกนั 2 คํา   ในภาษากรีกนัน้แตล่ะคํามีความหมาย

พิเศษซึง่ในฉบบัแปลภาษาไทยไมมี่  ศพัทานกุรมจะชว่ยให้เราชีช้ดัได้วา่คํากรีกคําไหนท่ีถกูนํามาใช้ในข้อ

พระธรรมนัน้ๆ 

ข. แผนที่พระคัมภร์ี  

เมืองและประเทศตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในพระคมัภีร์นัน้ไมไ่ด้ปรากฎอยูใ่นแผนท่ีปัจจบุนั  ด้วยเหตนีุเ้ราจงึไม่

สามารถระบสุถานท่ีตัง้ในแผนท่ีสมยัปัจจบุนัได้    แผนท่ีพระคมัภีร์ประกอบไปด้วยแผนท่ีสถานท่ีตา่งๆ ท่ี

กลา่วถึงในพระคมัภีร์  แผนท่ีแสดงให้เห็นสถานท่ีตัง้ของเมืองและประเทศในชว่งเวลาตา่งๆ ในพระคมัภีร์  

เม่ือเราอา่นเร่ืองพระเยซูทรงเดนิทางไปยงัเมืองตา่งๆ  เราจะมองเห็นภาพการเดนิทางของพระองค์ได้

จากแผนท่ีพระคมัภีร์นี ้

http://biblegateway.com/
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ค. พจนานุกรมพระคัมภร์ี 

พจนานกุรมพระคมัภีร์มีความคล้ายคลงึกบัพจนานกุรมภาษาไทยทัว่ไป     อยา่งไรก็ตาม การให้

ความหมายในพจนานกุรมพระคมัภีร์นัน้จะบอกวา่คําๆ นีมี้ความหมายวา่อะไรในยคุของพระคมัภีร์    

คําบางคําในภาษาไทยมีความหมายเปล่ียนไปจากชว่งเวลาท่ีมีการบนัทกึพระคมัภีร์ 
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บทที่  2 
นําสิ่งที่ได้จากการศกึษาพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้กับ

สถานการณ์ต่างๆ 

ถ้าเราต้องการจะเป็นคนอยา่งท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น    สิ่งสําคญัท่ีเราควรคิดถึงก็คือ เราจะ

ทําให้การศกึษาพระคมัภีร์มีความสําคญักบัชีวิตของเราได้อย่างไร?  สําหรับวนันี ้  ไม่ใชอี่ก 5 ปีข้างหน้า    

ถ้าจะให้การศกึษาพระคมัภีร์เข้ามามีสว่นในชีวิตของเราได้   เปา้หมายของเราจะต้องอยูท่ี่การนําพระคมัภีร์

มาประยกุต์ใช้ในชีวิตสว่นตวั  

เราไมไ่ด้ศกึษาพระคมัภีร์เพียงเพ่ือจะได้รับข้อมลูท่ีดีเข้าไปในสมองเราเทา่นัน้  การศกึษาพระคมัภีร์เป็น

การเตรียมเราสูภ่าคปฏิบตั ิ  เราต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในหวัใจของเราและบอกว่า "ข้าพระองค์

ต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า!  ข้าพระองค์ต้องการใช้ความจริงจากพระเจ้าในการดําเนินชีวิตในวนันี!้"  

ก. สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภร์ี 

ถ้าการศกึษาพระคมัภีร์เป็นส่วนหนึง่ในชีวิตของเรา    เราต้องเข้าใจ 3 ขัน้ตอนนี ้ ซึง่ทัง้ 3 ขัน้ตอนนัน้

ปฏิบตัไิด้ง่ายมาก 

ขัน้ตอนทัง้ 3 นีเ้ป็นหวัใจของการศกึษาพระคมัภีร์ไมว่า่เราจะใช้วิธีใดในการศกึษาพระคมัภีร์   ถ้าเราใช้

ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้  มัน่ใจได้เลยวา่เราจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียนอยา่งแน่นอน 

สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคัมภร์ี 
1. รับความจริง  (พระคมัภีร์บอกอะไร?)  สํารวจ 

2. รับความหมาย (พระคมัภีร์หมายความว่าอะไร?) ตีความ 

3. ประยุกต์ใช้กับชีวิต  (เราจะใช้พระคมัภีร์ข้อนีใ้นชีวิตประจําวนัอย่างไร) 

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั 
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มีโครงการท่ีอยูต่อนท้ายของแตล่ะขัน้ตอนพืน้ฐานในการศกึษาพระคมัภีร์   ไมจํ่าเป็นต้องทําทกุ

โครงการให้เสร็จในทกุครัง้ท่ีศกึษาพระคมัภีร์   บทท่ี 3 และบทท่ี 4 ของวิชานีพ้ดูถึงวิธีตา่งๆ ในการศกึษา

พระคมัภีร์ และวิธีท่ีจะนํา 3 ขัน้ตอนพืน้ฐานนีไ้ปประยกุต์ใช้เม่ือศกึษาพระคมัภีร์ 

1. รับความจริง  (พระคมัภีร์บอกอะไร?)  สํารวจ 

สภุาษิต 23:23 ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั “จงซือ้ความจริงและอยา่ขายสิ่งเหลา่นัน้” ขัน้ตอนแรกใน

การศกึษาพระคมัภีร์คือการรับเอาความจริงอยา่งถกูต้อง  ค้นหาความจริงจากข้อพระคมัภีร์ท่ีกําลงัศกึษา

อยู ่ ค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าตรัส 

เราจะรับความจริงได้โดยการหาคําตอบจาก 6 คําถามนี ้

1. ใคร เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี?้ 

2. อะไร กําลงัเกิดขึน้? 

3. เหตกุารณ์เกิดขึน้ ท่ีใด? 

4. สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ เม่ือใด? 

5. สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ เพราะอะไร? 

6. สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ได้ อยา่งไร? 

 

โครงการ 

1. อา่นพระคมัภีร์อยา่งรวดเร็ว แล้วสรุปคร่าวๆ วา่พระคมัภีร์ตอนนัน้พดูถึงอะไรบ้าง   

2. ตรวจสอบบริบท (ข้อพระคมัภีร์และยอ่หน้าท่ีอยู่ ก่อน และ หลงั ข้อพระคมัภีร์ท่ีกําลงัศกึษา) 

3. อา่นพระคมัภีร์ตอนนีอี้กครัง้จากฉบบัแปลท่ีแตกตา่งกนั  จดหวัข้อสําคญัท่ีแตกตา่งกนัไว้ 

4. จดคําสอนหลกัจากพระคมัภีร์ตอนนัน้ 

5. จดคําถามหรือปัญหาท่ีเราสงสยัเม่ืออา่นพระคมัภีร์ตอนนี ้

6. เขียนโครงร่างสําคญัจากพระคมัภีร์ท่ีอา่น 
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2. รับความหมาย (พระคมัภีร์หมายความว่าอะไร?) ตีความ 

ขัน้ตอนท่ี 1 “รับความจริง” จะนําเราเข้าสูข่ัน้ตอนท่ี 2 “รับความหมาย” 

วตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนนีคื้อการรับความเข้าใจท่ีชดัเจนจากพระคมัภีร์ข้อนี ้   เราจําเป็นต้องเข้าใจ

พระคมัภีร์ข้อนีจ้ากมมุมองของผู้ ท่ีพระคมัภีร์เขียนถึง   นําตวัเราเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ของพวกเขา  

ค้นหาวา่พระคมัภีร์ข้อนีเ้ก่ียวข้องกบัข้ออ่ืนๆ ท่ีพดูถึงสิ่งเดียวกนัอยา่งไร 

วตัถปุระสงค์อีกอยา่งของขัน้ตอนนีก็้คือ การค้นหาวา่พระคมัภีร์ตอนนีมี้ความหมายตอ่ชีวิตของเรา

อยา่งไร  ถามตวัเองวา่ "พระคมัภีร์ตอนนีเ้ก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวนัของข้าพเจ้าอยา่งไร?" ขอให้

พระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้เราเข้าใจความหมายของพระคมัภีร์แตล่ะข้อ   

โครงการ 

1. รับคําจํากดัความท่ีชดัเจนของแตล่ะคํา 

ก. ตรวจสอบพระคมัภีร์ฉบบัแปลอ่ืนๆ 

ข. ค้นหาคําในพจนานกุรมภาษาไทย  

ค. ค้นหาคําในพจนานกุรมพระคมัภีร์ 

2. จดบนัทึกสิ่งท่ีพระคมัภีร์ข้อนัน้เขียนไว้ใน 

3. ดวูา่พระคมัภีร์ข้อนีส้มัพนัธ์กบัพระคมัภีร์ข้ออ่ืนๆ ท่ีเรากําลงัศกึษาอยา่งไร 

4. ตรวจสอบพระคมัภีร์ข้ออ่ืนๆ ท่ีพดูถึงเร่ืองเดียวกนันี ้ ใช้ศพัทานกุรมหรือการอ้างอิงในพระคมัภีร์

เพ่ือชว่ยให้เราเข้าใจเร่ืองนีช้ดัเจนขึน้ 

5. ทําให้พระคมัภีร์ข้อนัน้เป็นของเราเอง 

ก. เขียนพระคมัภีร์ข้อนัน้ด้วยคําพดูของเราเอง  พร้อมทัง้การแปลความหมายของเรา 

ข. เขียนข้อพระคมัภีร์ถึงตวัเอง ใช้คําวา่ “ฉนั, ของฉนั” 

6. ทําให้พระคมัภีร์กลบัมามีชีวิตอีกครัง้โดยการนําตวัเราเข้าไปอยูใ่นเหตกุารณ์เดียวกบับคุคลท่ี 

พระคมัภีร์กลา่วถึง  ถามตวัเองวา่ 

ก. เขารู้สกึอยา่งไร? 

ข. เขาเห็นอะไร? 

ค. เขาได้เรียนรู้อะไร? 

ง. เราจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นคนนัน้? 
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7. พระคมัภีร์ข้อนีเ้ก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวนัของเราอย่างไร?  

ก. พระคมัภีร์ข้อนีเ้ก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีเรากําลงัเผชิญในวนันีอ้ยา่งไร? 

ข. พระคมัภีร์ข้อนีช้ว่ยชีใ้ห้เราเห็นปัญหาในชีวิตหรือให้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ  กบัเราอยา่งไร?   

ค. พระคมัภีร์ข้อนีช้ว่ยให้พฒันาเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าได้อยา่งไร?  

ง. ถ้าเรานําพระคมัภีร์ข้อนีม้าปฏิบตัคิวามคิดและการประพฤตขิองเราจะเปล่ียนแปลง

ใหมห่รือไม?่  เปล่ียนแปลงไปอย่างไร?  

3. ประยุกต์ใช้กับชีวติ  (เราจะใช้พระคมัภีร์ข้อนีใ้นชีวิตประจําวนั

อย่างไร) ประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   

เราจะไมส่ามารถนําคําสอนในพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้ได้อยา่งถกูต้องถ้าเราไมมี่ข้อเท็จจริงและเข้า

ใจความจริงเหลา่นัน้เสียก่อน 

สภุาษิต 18:13 กล่าวว่า  “ถ้าคนหนึง่คนใดตอบก่อนท่ีเขาได้ยินก็เป็นความโง่และความอบัอายของเขา” 

(ฉบบัTH1971) 

วตัถปุระสงค์ของ 3 ขัน้ตอนนีคื้อ การนําคําสอนของพระคมัภีร์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั   เราจะ

นําคําสอนท่ีได้จากพระคมัภีร์และทําให้คําสอนเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของความคดิและการกระทําของเราได้

อยา่งไร?  ความรับผิดชอบของเราในฐานะคริสเตียนก็คือนําพระวจนะทัง้หมดของพระเจ้าไปประยกุต์ใช้ใน

ทกุๆ ด้านของชีวิต   จงกําหนดเปา้หมายให้ชดัเจนวา่เราจะนําข้อพระคมัภีร์ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้อยา่งไร ดู

ยากอบ 1:21-27 

ถ้าเราต้องการให้การศกึษาพระคมัภีร์เป็นประโยชน์กบัตวัเรามากท่ีสดุ  เราจะต้องทําตามขัน้ตอน

ทัง้หมดนัน้  ถ้าเราไมส่ามารถนําสิ่งท่ีอ่านและเรียนไปประยกุต์ใช้ได้  เราก็จะรู้สกึวา่พระคมัภีร์นัน้นา่เบ่ือ

หนา่ยและไมน่า่สนใจเสียเลย 

โครงการ 

1. จงทลูขอความชว่ยเหลือจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ   ขอพระองค์สําแดงให้เรารู้เห็นความต้องการ, 

ความออ่นแอ, ความกงัวล และปัญหาของเรา  ขอพระองค์ชว่ยให้เราเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ได้ 

และเม่ือเราศกึษาพระคมัภีร์ไปแล้วขอให้พระองค์ช่วยให้เราสามารถพบเจอทางแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้

ได้ 
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2. จงหาทางนําสิ่งท่ีเราเรียนมาประยกุต์ใช้   จงหาวิธีท่ีสามารถทําได้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตเรา

สามารถนําสิ่งท่ีเรียนมาประยกุต์ให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเราเผชิญในด้านความสมัพนัธ์ของเรากบั

บคุคลตอ่ไปนีไ้ด้อย่างไร? 

ก. พระเจ้า จ. ผู้ นําของเรา 

ข. ตวัเราเอง ฉ. ครูของเรา 

ค. ครอบครัวของเรา ช. เพ่ือนเก่าของเรา 

ง. เพ่ือนร่วมห้องของเรา ซ. คนท่ีมีเชือ้ชาติตา่งจากเรา 

กิจกรรมอยา่งหนึง่ท่ีเหมาะก็คือใช้เวลาพดูคยุกบัคนอ่ืนๆ วา่เราจะนําพระคมัภีร์ข้อนีม้าประยกุต์ใช้

กบัชีวิตเราได้อยา่งไร   การพดูคยุกนัอาจจะให้แนวความคดิใหม่ๆ ท่ีเราไมเ่คยคิดถึงมาก่อนได้    

ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะได้เรียนรู้วิธีการพดูคยุกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ  ซึง่แตกตา่งจากวิธีการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ ท่ีเราถือปฏิบตัมิา 

3. ตดัสินใจนําสิ่งท่ีเราเรียนรู้นัน้มาประยกุต์ใช้ 

4. กําหนดเปา้หมาย  เขียนเปา้หมาย  ทําให้เปา้หมายนัน้ง่ายและชดัเจนมากพอท่ีเราจะสามารถ

ประเมินเปา้หมายนัน้ในภายหลงัได้   เพ่ือดวูา่เราไปถึงเปา้หมายนัน้หรือไมด่หูน้า 41-42 หาก

ต้องการคําแนะนําในการกําหนดเปา้หมาย 

5. ทดสอบเปา้หมายของเรา  ดวูา่หลกัการของพระคมัภีร์เป็นประโยชน์กบัเราอยา่งไรบ้าง 

6. ประเมินผล  ตรวจสอบว่าเราทําได้ดีเพียงใด   หรือต้องปรับปรุงแก้ไขเปา้หมายของเรา 

7. แบง่ปันกบัคนอ่ืนวา่เราได้นําข้อพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้กบัชีวิตของเราอยา่งไร  หนนุใจพวกเขา

และแนะนําให้พวกเขาทําแบบเดียวกนั 

ในขณะท่ีเราศกึษาพระคมัภีร์นัน้อย่าลืมใช้  สามขัน้ตอนพืน้ฐานนี ้ การศกึษาพระคมัภีร์จะไมมี่

ประโยชน์อะไรถ้าเราแคอ่า่นพระคมัภีร์เพียงผา่นๆ ไป   เราจะต้องทํามากกว่านัน้   เราต้องเช่ือมโยง 

พระคมัภีร์เข้ากบัชีวิตเราและนําไปประพฤตปิฏิบตั ิ  ย่ิงเราทําเชน่นีเ้ราก็จะย่ิงเตบิโต   

มาระโก 4:24 ฉบับ ERV-TH 

“คิดให้ดีๆ ในส่ิงท่ีคุณได้ฟัง ยิ่งทาํอย่างนีม้ากเท่าไร ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึน้เท่านัน้ 

และจะได้มากกว่านัน้เสียด้วยซํา้” 
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สิ่งท่ีสําคญัสงูสดุของเราจะต้องเป็นการนําพระวจนะของพระเจ้ามาประยกุต์ใช้สว่นตวั  โดยขอความ

ชว่ยเหลือจากพระเจ้า  เราไม่มีกําลงัมากพอท่ีจะทําสิ่งท่ีพระเจ้าบอกให้สําเร็จได้ด้วยตวัเอง   เราควรจะทํา

อยา่งไร  ยอมแพ้อยา่งนัน้หรือ?  ไมใ่ช!่  

พระเจ้าทรงสญัญาวา่พระองค์จะให้กําลงัเม่ือเราอ่อนแอ   เราต้องมีความเช่ือในพระเจ้า  เช่ือวา่ฤทธ์ิ

เดชของพระเจ้าจะชว่ยให้เราตอบสนองด้วยวิธีใหม ่ พระเจ้าอาจจะไมไ่ด้ให้กําลงัแก่เราในการปีนข้ามภเูขา

ปัญหาลกูใหญ่นีไ้ด้ในครัง้เดียว  แตเ่รามัน่ใจได้วา่พระองค์จะให้กําลงักบัเราในการทําตามขัน้ตอนเล็กๆ ท่ี

ละขัน้ๆ   แตล่ะวนัจงเรียนรู้ท่ีจะเตบิโตขึน้และนําพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตัิในชีวิตประจําวนัอยูเ่สมอ   

ข. วิธีการศึกษาพระคัมภร์ีแบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’ 

อีกหนึง่วิธีท่ีจะทําให้พระคมัภีร์สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของเราได้ก็คือ การเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีเรา

กําลงัเผชิญอยูใ่นแตล่ะวนั   วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’ ในหน้า 20  ให้

ตวัอยา่งอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยให้การศกึษาพระคมัภีร์ของเรามีประโยชน์มากขึน้ 

วิธีการศกึษาพระคมัภีร์นีเ้ร่ิมต้นจากชีวิตของเรา  จากนัน้ก็ศกึษาพระคมัภีร์ แล้วให้ย้อนกลบัมาท่ีชีวิต

ของเราด้วยแนวความคิดใหมจ่ากพระวจนะของพระเจ้าท่ีจะนํามาประยกุต์ใช้ส่วนตวั  

ในขณะท่ีเราเร่ิมใช้วิธีการตา่งๆ ในการศกึษาพระคมัภีร์นัน้จงทลูขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพ่ือให้เรารู้

วา่จะนําพระวจนะของพระเจ้ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไร   มีวิธีการศกึษาพระคมัภีร์มากมายท่ีเรา

สามารถนํามาใช้ในขัน้ตอนท่ี 4 ของรูปแบบการเรียนรู้จากชีวิตกระทบชีวิต 

เราต้องศกึษาพระวจนะของพระเจ้าตลอดชีวิตเพราะเรามีโอกาสท่ีจะนําพระวจนะของพระเจ้ามา

ประยกุต์ใช้ในชีวิตเสมอไมว่า่เราจะอายมุากแคไ่หนก็ตาม   ในขณะท่ีเรานําพระวจนะของพระเจ้ามา

ประยกุต์ใช้ในชีวิตเป็นสิ่งแรกนัน้เราจะพบว่าการศกึษาพระคมัภีร์เก่ียวข้องและเกิดผลอยา่งมากในชีวิตของ

เรา 

ในขณะท่ีเราเร่ิมใช้วิธีการตา่งๆ ในการศกึษาพระคมัภีร์นัน้จงทลูขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพ่ือให้เรารู้

วา่จะนําพระวจนะของพระเจ้ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไร   มีวิธีการศกึษาพระคมัภีร์มากมายท่ีเรา

สามารถนํามาใช้ในขัน้ตอนท่ี 4 ของรูปแบบการเรียนรู้จากชีวิตกระทบชีวิต 

หนงัสือเร่ือง  “God’s Promises for Men” หรือ “God’s Promises for Women” โดยเจ.ซี. คนัทรีแมน 

(เนลสนั พบัลิชชิง)  มีข้อพระธรรมท่ีพดูถึงสถานการณ์ท่ีเราอาจกําลงัเผชิญอยา่งเฉพาะเจาะจง 
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วิธีการศึกษาพระคัมภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’ 

1. บนัทกึสถานการณ์ท่ีตงึเครียด 
— สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีทําให้เราเครียด ท้อแท้ใจ โกรธ หงุดหงิด ท้อถอย หรือรู้สกึกดดนัได้

ง่าย 

2. ถามคําถามนีก้บัพระเจ้า 
—“พระเจ้า อะไรคือสิ่งท่ีพระองค์ต้องการท่ีจะสอนให้ข้าพระองค์ทาํในวันนี?้” 

3. ค้นหาด้านใดด้านหนึง่ในชีวิตท่ีเราต้องการจะเตบิโตขึน้  
— ใช้พระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8  เพ่ือระบดุ้านตา่งๆ ในชีวิตท่ีเราต้องการจะเติบโตขึน้  

4. เช่ือมโยงเร่ืองนีก้บัการศึกษาพระคัมภีร์ของเรา 
— พระคมัภีร์พดูถึงบางด้านท่ีเราต้องการจะเติบโตขึน้ในชีวิตวา่อยา่งไร? 

5. บนัทกึสิ่งท่ีเราสามารถทําให้สําเร็จในวนันี ้
— กําหนดเปา้หมาย 
— เลือก 1 เปา้หมาย และทําในวนันี ้ 

6. ประเมินผล 
— ในวนัเดียวกนัหรือวนัถดัไป  ให้ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือเราพยายามท่ีจะทําตามเปา้หมายท่ี

เรากําหนดไว้ให้สําเร็จ 

 

เราต้องศกึษาพระวจนะของพระเจ้าตลอดชีวิตเพราะเรามีโอกาสท่ีจะนําพระวจนะของพระเจ้ามา

ประยกุต์ใช้ในชีวิตเสมอไมว่า่เราจะอายมุากแคไ่หนก็ตาม   ในขณะท่ีเรานําพระวจนะของพระเจ้ามา

ประยกุต์ใช้ในชีวิตเป็นสิ่งแรกนัน้เราจะพบว่าการศกึษาพระคมัภีร์เก่ียวข้องและเกิดผลอยา่งมากในชีวิตของ

เรา 
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บทที่ 3 
การศกึษาพระคัมภีร์แบบส่วนตัวและเป็นกลุ่ม 

ก. การใช้เวลาส่วนตวักับพระเจ้า (การศึกษาพระคัมภร์ีส่วนตวั) 

1. การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าคืออะไร? 

การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าคือช่วงเวลาเงียบสงบท่ีเราจะใช้กบัพระเจ้าเพียงลําพงั  ด้วยการอ่านพระ

คมัภีร์และอธิษฐาน  น่ีเป็นช่วงเวลา "สว่นตวั" เพราะมีแคเ่รากบัพระเจ้าเทา่นัน้     คําว่า "ใช้เวลา" หรือ “การ

เข้าเฝา้” หมายความวา่เราให้เกียรตพิระเจ้าด้วยการให้เวลาเพ่ือท่ีจะอา่นพระคมัภีร์และอธิษฐาน 

2. วางแผนการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า 

ก. เลือกเวลาและสถานที่ 

พยายามจดัเวลาอยา่งน้อยวนัละ 10 นาทีเพ่ือใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้า  เลือกเวลาท่ีเรารู้สกึต่ืนตวั  

พยายามเลือกสถานท่ีประจําท่ีสงบเงียบเพ่ือเราจะไมถ่กูรบกวนและสามารถมาได้ทกุวนั  

ข. อ่านพระคัมภร์ีและจดบันทกึ 

สว่นท่ีสําคญัในการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้าคือ การอา่นพระคมัภีร์   วิธีหนึง่ท่ีจะเข้าใจพระคมัภีร์ได้

มากขึน้ก็คือการจดบนัทึกสิ่งท่ีเราอา่น  

การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าอาจกลายเป็นศาสนาพิธี น่าเบ่ือและไมมี่ความหมายอะไร  นัน่อาจเป็น

เพราะเราขาดความหลากหลายในสิ่งท่ีอ่าน  หรืออาจจะเป็นเพราะเราแคอ่า่นพระคมัภีร์ไมก่ี่ข้อแล้วก็ลืม  

อยา่ทําแบบนีจ้นตดิเป็นนิสยั 
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จงใช้ 3 ขัน้ตอนพืน้ฐานของการศกึษาพระคมัภีร์  ดบูทท่ี 2 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ    ถ้าเรา

ต้องการศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือให้เกิดประโยชน์   จงหาวิธีท่ีจะนําสิ่งท่ีเราอา่นมาประยกุต์ใช้  เขียนเปา้หมาย

และทําตามเปา้หมายนัน้เพ่ือท่ีเราจะสามารถดไูด้ว่าเราไปถึงเปา้หมายท่ีตัง้ใจไว้หรือไม ่

ค. อธิษฐาน 

ในขณะท่ีเราอ่านพระคมัภีร์นัน้จงอธิษฐานและทลูขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้เราเข้าใจสิ่งท่ีพระเจ้า

ต้องการให้เราเรียนรู้จากพระคมัภีร์   และพระคมัภีร์ท่ีเราอ่านนัน้เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรากําลงัเผชิญอยูใ่นแต่

ละวนัอยา่งไร   อธิษฐานขอพระเจ้าจะชว่ยให้เรารู้วา่จะนําคําสอนเหลา่นีม้าประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร 

ให้เราอธิษฐานแบบนีท้กุครัง้ท่ีใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้า  พดูกบัพระองค์เหมือนกบัท่ีเราพดูกบัเพ่ือน

สนิท   จงอธิษฐานอยา่งเฉพาะเจาะจง  เขียนสิ่งท่ีเราอธิษฐานทลูขอและให้จดบนัทึกวา่พระเจ้าตอบคํา

อธิษฐานของเราอยา่งไร 

3. เป้าหมายของการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า 

ก. พระเจ้าควรได้รับบางอย่างเม่ือเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์ 

การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าไมใ่ชเ่วลาท่ีจะรับบางสิ่งบางอยา่งจากพระเจ้าเทา่นัน้  แตเ่ป็นโอกาสท่ี

เราจะให้สิ่งท่ีมีคา่แก่พระเจ้าด้วย    ตวัอยา่งสิ่งท่ีเราสามารถให้กบัพระเจ้าได้  (1) ความรักของเรา     

(2) ความสนใจของเรา    (3) การสรรเสริญของเรา    (4) การนมสัการของเรา 

ข. เราควรได้รับกาํลังและการช่วยเหลือเม่ือเข้าเฝ้าพระเจ้า 

เม่ือเราใช้เวลาในการอธิษฐานและอา่นพระคมัภีร์จงคาดหวงัวา่พระเจ้าจะพดูกบัเรา  พระเจ้าพดู

อยา่งไรกบัเราในทกุวนันี?้  จงอยา่คาดหวงัวา่จะได้ยินเสียงดงัๆ จากสวรรค์ในขณะท่ีเราอา่นพระคมัภีร์แต่

จงคาดหวงัวา่พระเจ้าจะพดูกบัหวัใจของเรา  พระคําของพระเจ้าจะมีชีวิตในเรา    

จงมีทา่ทีท่ีคาดหวงัว่าพระเจ้าจะสําแดงให้เราเห็นวา่อะไรคือสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้จากการ

อา่นพระคมัภีร์    คาดหวงัวา่เราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าเพ่ือชีวิตของเราจะเร่ิมชดัเจนมากขึน้เม่ือเรา

ศกึษาพระคมัภีร์   พระเจ้าอาจจะไมสํ่าแดงพระประสงค์ของพระองค์สําหรับเราในอีก 50 ปีข้างหน้าแตเ่รา
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สามารถคาดหวงัวา่พระเจ้าจะชว่ยให้เราเห็นสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้เราทําในวนันีไ้ด้  พระเจ้าสามารถใส่

ภาระใจหรือความปรารถนาท่ีเราจะเข้าสว่นในงานพนัธกิจบางอย่าง 

การใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้าเหมือนการรับประทานอาหารประจําวนั   พวกเราสว่นใหญ่รับประทาน

อาหารอย่างน้อย 3 มือ้ตอ่วนั   นัน่เป็นเพราะวา่อาหารท่ีกินไปเม่ือวานนีไ้มทํ่าให้เรารู้สึกอ่ิมจนถึงวนันีไ้ด้   

ในทํานองเดียวกนั เราจําเป็นต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยการอา่นพระคมัภีร์เป็นประจําทกุวนั  

ถ้าเราไมไ่ด้อะไรจากการใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้า  จงหยดุสกัครู่!  ตรวจดวูา่เป็นเพราะอะไร เราไมไ่ด้

รับอะไรเพราะเราไมไ่ด้ให้อะไร    เม่ือเราให้สิ่งท่ีมีคา่กบัพระเจ้าพระองค์จะประทานให้เราตามความ

ต้องการ ดใูน 1โครินธ์ 10:13 

อยา่งไรก็ตาม การใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้านัน้จะมีประโยชน์มากท่ีสดุเม่ือเราพยายามนําพระวจนะ

ของพระเจ้าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั   การได้รับประโยชน์สงูสดุจากการใช้เวลาสว่นตวักบัพระเจ้า

นัน้ถือเป็นงานท่ียาก แตถ้่าเราลงทนุเวลาและความพยายามสิ่งนีจ้ะชว่ยให้เราเตบิโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ในสาย

พระเนตรของพระเจ้า  

ข. การศึกษาพระคัมภร์ีเป็นกลุ่มและการเข้าเฝ้าพระเจ้ากับ

ครอบครัว 

1. ความหมายของการเข้าเฝ้าพระเจ้ากับครอบครัวและ

การศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม  

ก. การเข้าเฝ้าพระเจ้ากับครอบครัว  

การเข้าเฝา้พระเจ้ากบัครอบครับคล้ายกบัการใช้เวลาส่วนตวักบัพระเจ้า  แตอ่ยูใ่นบรรยากาศท่ีสมาชิก

ในครอบครัวมารวมตวักนัอ่านพระคมัภีร์ และอธิษฐาน  

ข. การศึกษาพระคัมภร์ีเป็นกลุ่ม   

การศกึพระคมัภีร์เป็นกลุม่ คือกลุม่คนท่ีมารวมตวักนัเป็นประจํา เพ่ืออา่นพระคมัภีร์   อภิปราย 

พระคมัภีร์ และอธิษฐานร่วมกนั  
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2. การจัดเวลาสําหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้ากับครอบครัวของเรา 

ก. เลือกเวลาที่สมาชกิทุกคนสามารถรวมตัวกันได้ 

ให้ทําเป็นประจําทกุวนั  ยกตวัอยา่ง ช่วงหลงัอาหารเย็นท่ีสมาชิกทกุคนอยูพ่ร้อมหน้ากนั  เลือกสถานท่ี

ท่ีจะไมถ่กูการรบกวน ปิดทีวี วิทย ุโทรศพัท์มือถือ และวิดีโอเกม   

ข. อ่านพระคัมภร์ี 

อาจให้สกัคนอา่นพระคมัภีร์  หรือเลือกข้อพระคมัภีร์แล้วให้แตล่ะคนอา่น 

มีหนงัสือเฝา้เด่ียวหลายเลม่ท่ีสามารถใช้สําหรับการเข้าเฝา้พระเจ้ากบัครอบครัวและศกึษาพระคมัภีร์

เป็นกลุม่ได้  มีหนงัสือหลายเลม่ท่ีกําหนดข้อพระคมัภีร์สําหรับการอา่นในแตล่ะวนั  ใช้พระคมัภีร์ฉบบัแปลท่ี

สมาชิกทกุคนในครอบครัวสามารถเข้าใจความหมายได้ง่าย  

ค. อภปิราย 

ใช้เวลาในการอภิปรายข้อพระคมัภีร์ท่ีเราอา่น  สิ่งท่ีสําคญัคือทกุคนจะต้องเข้าใจข้อพระคมัภีร์  และวิธี

ประยกุต์ใช้ความจริงจากพระคมัภีร์ข้อนัน้  แบง่ปันสิ่งท่ีเราได้รับจากพระคมัภีร์ข้ออ่ืนๆ ท่ีเรานํามา

ประยกุต์ใช้ก่อนหน้านี ้

ชว่งเวลานีเ้หมาะท่ีจะพดูคยุปัญหาท่ีครอบครัวของเรากําลงัเผชิญอยู ่ ให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจ

และเรียนรู้วา่จะนําพระคมัภีร์ท่ีอา่นไปใช้ในการแก้ปัญหาในครอบครัวได้อยา่งไร  

ง. อธิษฐาน 

ใช้เวลาในการอธิษฐานด้วยกนั  มีคนเคยกลา่วไว้ว่า  “ครอบครัวท่ีอธิษฐานด้วยกนัจะได้อยู่ร่วมกนั”   

ใช้โอกาสนีฝึ้กลกูๆ ของเราในการอธิษฐาน  (1) ด้วยการให้ลกูๆ ได้ยินคําอธิษฐานของเรา  
(2) ด้วยการให้ลกูๆ อธิษฐาน 
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3. เป้าหมายของการเข้าเฝ้าพระเจ้ากับครอบครัว  

(ศึกษาพระคัมภร์ีเป็นกลุ่ม) 

เราสามารถตัง้เปา้หมายและวางแผนการเข้าเฝา้พระเจ้ากบัครอบครัวของเราได้หลายๆ ข้อทีเดียว  

(หรือศกึษาพระคมัภีร์เป็นกลุ่ม)   ตวัอยา่งการตัง้เปา้หมาย   

l)  พระเจ้าทรงสมควรได้รับการสรรเสริญ นมสัการ และได้รับความรักจากเรา   

2)  สอนลกูๆ ของเราให้อา่นพระคมัภีร์และนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตของพวกเขา   

3)  สอนลกูๆ ของเราให้อธิษฐาน   

4)  ชว่ยกนันําข้อพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั   

5)  รู้จกัคนอ่ืนมากขึน้ (คนในกลุ่มเรียนพระคมัภีร์ของเรา)  

6) ชว่ยซึง่กนัและกนัให้ดําเนินชีวิตอยา่งสอดคล้องกบัความจริงของพระเจ้า 
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บทที่ 4 
วธีิศกึษาพระคัมภีร์ 

ระบบการศกึษาในทกุวนันีเ้ต็มไปด้วยวิธีการสอนมากมาย  แตเ่ม่ือมีการศกึษาพระคมัภีร์ประจําวนั

หลายคนก็จํากดัตวัเองไว้ท่ีวิธีการอา่นพระคมัภีร์เพียงวิธีเดียว  ให้เราลองคิดดวูา่มีวิธีการศกึษาพระคมัภีร์

แบบใดอีกท่ีสร้างสรรค์และน่าสนใจ 

ในบทท่ี 4 นี ้เราจะพดูถึง 3 วิธีด้วยกนั   บางวิธีสามารถทําให้สําเร็จได้ภายในเวลา 10-15 นาที  แต่

วิธีการอ่ืนๆ อาจใช้เวลามากกวา่ 1 ชัว่โมง 

เพ่ิมเติม:  วิธีสว่นใหญ่ในคูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 4 นี ้จะอธิบายแตล่ะวิธีเอาไว้ก่อน  จากนัน้ก็เป็นตวัอยา่งท่ี

แสดงให้เห็นว่าเม่ือนําวิธีนัน้ๆ มาใช้กบัข้อพระคมัภีร์ตา่งๆ แล้วได้ผลอยา่งไร 

 

วธีิศึกษาพระคัมภร์ี 

 

วิธี สคปช  คําอธิบาย หน้า 27 

 ตวัอย่าง หน้า 28-29 

 

การท่องจาํพระคัมภีร์  หน้า 29-35 

 

การใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้า หน้า 35-39 
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ก. วิธี สคปช  (ดตูวัอย่างใน หน้า 28-29) 

การศกึษาพระคมัภีร์แบบ สคปช นัน้เป็นวิธีท่ีง่ายมาก  สามารถทําได้ภายในไมก่ี่นาที หรือใช้เวลาหนึง่

ชัว่โมงก็ได้ขึน้อยูก่บัรายละเอียดท่ีเราตอบ 

วิธี สคปช ทัง้ 3 สว่นมีความคล้ายคลงึกบั  สามขัน้ตอนพืน้ฐานของการศึกษาพระคมัภีร์  (ดบูทท่ี 2 ใน

คูมื่อผู้ เรียนเลม่นี)้    ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่วิธี สคปช ได้ผลอย่างไร 

1. สรุปใจความ (ส) 

ก. เขียนพระคมัภีร์แตล่ะข้อท่ีเรากําลงัอา่นอยู่  โดยใช้ถ้อยคําของเราเองว่าพระคมัภีร์นัน้พดู

ถึงอะไร  ให้เขียนแยกเป็นข้อๆ   

ข. บนัทกึความคดิของเราเก่ียวกบัพระคมัภีร์ 

2. คาํถาม (ค) 

เขียนคําถามท่ีเรามีเก่ียวกบัพระคมัภีร์ท่ีเราอา่น  โดยเว้นท่ีวา่งระหวา่งคําถามแตล่ะข้อเพ่ือท่ีเราจะ

สามารถกลบัมาเขียนคําตอบได้ในภายหลงั  ให้รวมคําถามเก่ียวกบัการนําข้อพระคมัภีร์เหลา่นีม้า

ประยกุต์ใช้หรือคนท่ีอยูใ่นข้อพระคมัภีร์ข้อนีรู้้สกึอยา่งไรเม่ือเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ หรือถามวา่ "ทําไม"   

3. การประยุกต์ใช้ส่วนตัว (ปช) 

วตัถปุระสงค์ของการใช้วิธี สคปช ในการศกึษาพระคมัภีร์ ก็คือ การเขียนทกุแนวความคดิท่ีเป็นไปได้ใน

การนําความจริงนีไ้ปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของเรา  อยา่มองวา่เป็นเพียงการกําหนดเปา้หมายท่ีเรา

จะนําไปประยกุต์ใช้เท่านัน้   แตจ่งเขียนความคดิสร้างสรรค์ทกุๆ อย่างท่ีเป็นไปได้ในการนําข้อพระคมัภีร์นี ้

ไปใช้ในชีวิต   จากนัน้ให้เราเลือกข้อท่ีเราต้องการจะเร่ิมนําไปปฏิบตัใิน 1-2 วนัข้างหน้า  

ก. เขียนวิธีท่ีเราจะนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการศกึษาพระคมัภีร์ข้อนีไ้ปประยกุต์ใช้   

ข. เลือกข้อพระคมัอยา่งน้อยหนึง่ข้อท่ีเราสามารถประยกุต์ใช้ในวนัหนึง่วนั (หรือสปัดาห์) แล้ว

วางแผนวา่เราจะประยกุต์ใช้คําสอนจากพระคมัภีร์ข้อนีอ้ยา่งไร เม่ือใด ท่ีไหน และกบัใคร  จากนัน้

ให้ตรวจสอบวา่เราทําสําเร็จหรือไม ่
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ตัวอย่าง: วธีิ สคปช  - ลูกา 5:12-16 ฉบับ TH1971 

1. สรุปใจความ 

ข้อ  12  (1) ชายโรคเรือ้นคนหนึง่มาหาพระเยซูและพดูวา่ “พระองค์เจ้าข้า เพียงแตพ่ระองค์จะ

โปรดก็จะทรงบนัดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้ ”     คําพดูนีแ้สดงให้เห็นวา่ชายผู้ นี ้

เข้าใจความหมายและคณุคา่ของการรักษา ไมใ่ชเ่พ่ือการเอาเปรียบอยา่งเห็นแก่

ตวั  แตถ้่าเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพเจ้าได้  

ข้อ  12 (2) เขาไมไ่ด้เรียกร้องให้พระเจ้ารักษาเขา 

ข้อ  13  (3) พระเยซูทรงสมัผสัเข้าและตรัสวา่  “เราพอใจแล้ว จงหายเถิด”  เพราะพระเจ้าทรง

พอพระทยั ชายผู้ นีจ้งึได้รับการรักษา   

ข้อ  13 (4) สิ่งท่ีเกิดขึน้ในทนัทีหลงัจากท่ีพระองค์ตรัสก็คือ  “ในทนัใดนัน้ โรคเรือ้นของเขาก็

หาย” 

ข้อ  14  (5) พระเยซูไมต้่องการทําให้การรักษาครัง้นีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ พระองค์บอกให้คนโรคเรือ้น

ท่ีได้รับการรักษาแล้วนัน้ไปหาปโุรหิตและทําตามธรรมบญัญตัขิองยิวเพ่ือแสดงให้

เห็นวา่เขาหายจากโรคเรือ้นแล้วเพ่ือเป็นพยานให้กบัปโุรหิต"  เช่นเดียวกนั เหตผุล

ท่ีจะไปหาหมอเพ่ือให้ยืนยนัการรักษาของผู้ ป่วยก็เพ่ือเป็นพยานให้กบัหมอและ

พยาบาล 

ข้อ  15  (6) กิตตศิพัท์ของพระเยซูก็เล่ืองลืออย่างรวดเร็ว และประชาชนเป็นอนัมากมาชมุนมุ

เพ่ือจะฟังพระองค์ และพวกเขานําคนป่วยมาเพ่ือรับการรักษา 

ข้อ  16  (7) แตพ่ระเยซูมกัจะเสดจ็ออกไปเงียบๆ ในท่ีเปล่ียวและอธิษฐาน   

ข้อ  16  (8) พระเยซูแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการอยูลํ่าพงัและรับการสมัผสัจากพระเจ้า 

2. คาํถาม 

ข้อ  12 (1) ชายผู้ นีเ้ป็นโรคเรือ้นมานานเทา่ใด?  

(2) เราสามารถร้องขอให้พระเจ้าทําบางสิ่งบางเพ่ือเราได้บอ่ยแคไ่หน? 

(3) พระเจ้าทรงพอพระทยัท่ีจะตอบสนองทกุความต้องการเม่ือเราขอพระองค์ไหม? 

(4) เราจะรู้ได้อย่างไรวา่พระเจ้าพร้อมท่ีจะตอบสนองความต้องการของเรา? 
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ข้อ  13 (5) พระเยซูทรงรู้สกึเชน่ใดเม่ือคนโรคเรือ้นได้รับการรักษาแล้ว?  

 (6) เราจะรู้ได้อย่างไรวา่พระเยซูพอพระทยัท่ีจะรักษาคนท่ีเจ็บป่วย? 

ข้อ  14  (7)  ทําไมพระเยซูจงึให้คนโรคเรือ้นไปหาปโุรหิต?  

 (8)  ปโุรหิตทําอะไรเม่ือคนโรคเรือ้นท่ีได้รับการรักษามาหาเขา? 

 

3. การประยุกต์ใช้ส่วนตัว 

ข้อ  12  (1)  เรามัน่ใจได้วา่พระเจ้าทรงเต็มใจทําสิ่งตา่งๆ เพ่ือเรา  

ข้อ  13  (2)  เราควรจะมีมมุมองท่ีเป็นบวกเม่ือเราอธิษฐาน   

ข้อ  12  (3)  เราไมค่วรเรียกร้องสิ่งตา่งๆ จากพระเจ้า   

 (4)  เราควรจะค้นหาก่อนวา่พระเจ้าต้องการทําสิ่งนัน้หรือไม ่  

ข้อ  14  (5)  เม่ืออธิษฐานเราควรเตม็ใจทําสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการ  เราควรจะเช่ือฟังพระองค์   

 (6)  เราควรจะเช่ือฟังผู้ นําและกฎหมายของประเทศ   

 (7)  ถ้าเราป่วยและพระเจ้ารักษาเราให้หาย  เราไมค่วรกลวัท่ีจะไปให้หมอตรวจเรา 

ข้อ  16  (8)  เราควรจะใช้เวลาเพียงลําพงัในการอธิษฐาน ไมว่่าจะยุง่เพียงใด 

 

เปา้หมายส่วนตวั: ในสปัดาห์นี ้ เราจะแบง่ปันข้อพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าพดูกบัหวัใจของเราให้กบั

คนรอบข้างฟังทกุวนั 

เปา้หมายส่วนตวั: เราจะถามคนอ่ืนว่าพระเจ้าทรงสมัผสัพวกเขาอย่างไรบ้าง และจะเขียนสิ่งท่ี

พวกเขาตอบสนอง 

ข. การท่องจาํพระคัมภร์ี 

1. การท่องจาํพระคัมภร์ีหมายความว่าอะไร? 

การทอ่งจําคือการเรียนรู้พระคําเพ่ือเราจะสามารถทวนข้อพระธรรมนัน้จากความจํา  เรามีถ้อยคําของ

พระเจ้าอยูใ่นใจของเราและเราสามารถใช้ถ้อยคํานีเ้ตือนใจเราได้ทกุเวลา   
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2. ทาํไมเราควรจะท่องจาํพระคัมภีร์? 

เราสามารถท่องจําพระคมัภีร์ได้หลายวิธีด้วยกนั  ประโยชน์ของการทอ่งจําพระคมัภีร์มีดงันี ้

ก. ใช้พระคมัภีร์เพ่ือต้านทานการทดลอง   

ข. ใช้พระคมัภีร์เพ่ือชว่ยแก้ปัญหาของเรา   

ค.  พระคมัภีร์ชว่ยให้เรามีความคดิท่ีดี   

ง. เตรียมเราให้พร้อมสําหรับการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า 

จ. ใช้พระคมัภีร์เพ่ือเตรียมเราสําหรับการเป็นพยาน   

ฉ. พระคมัภีร์ชว่ยให้เราเรียนรู้ท่ีจะคดิในแบบท่ีพระเจ้าคิด ในหนงัสือโรม 12:1-2 พระเจ้าสัง่ 

ให้เราเปล่ียนแปลงความคิดเสียใหมเ่พ่ือเรียนรู้ท่ีจะคิดในแบบท่ีพระเจ้าต้องการให้เราคดิ 

3. วธีิการท่องจาํพระคัมภร์ี? 

ไมมี่เวทมนตร์ใดช่วยให้เราท่องจําพระคมัภีร์ได้  เร่ืองนีต้้องใช้เวลา ต้องลงมือทํา และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ 

ต้องตัง้ใจ    จริงๆ แล้วสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการทอ่งจําพระคมัภีร์คือ ความตัง้ใจของเรา  ไมไ่ด้อยูท่ี่ว่าเราอา่น

หนงัสือเก่งแคไ่หน   เราต้องการทอ่งจําพระคมัภีร์จริงๆ หรือ? 

ถ้าเราไมเ่คยทอ่งจําพระคมัภีร์มาก่อนก็อาจจะยากในการเร่ิมต้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเราเคยติดยา    

ผลข้างเคียงอยา่งหนึง่ของการใช้ยาคือสญูเสียความจําในระยะสัน้ๆ  ผู้ เรียนคนหนึง่ในทีนชาเลนจ์กลา่ววา่ 

เธอใช้เวลา 6 สปัดาห์ในการทอ่งจําข้อพระคมัภีร์หนึง่ข้อในครัง้แรก  แตเ่ธอก็ยงัทําตอ่ไปเร่ือยๆ จากนัน้เธอ

สามารถท่องจําได้รวดเร็วขึน้ 

สําหรับคนสว่นใหญ่วิธีท่องจําข้อพระคมัภีร์ท่ีดีท่ีสดุคือการใช้เวลาวนัละ 10 นาที ติดตอ่กนั 4 วนั 

แทนท่ีจะใช้เวลา 40 นาทีในวนัเดียว   การทอ่งจําพระคมัภีร์หลายๆ วนัติดตอ่กนัจะทําให้เราสามารถจดจํา

ได้แมน่ยําและจําได้ยาวนาน 

แนวคิดในการชว่ยจําข้อพระคมัภีร์ 
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ก. เลือกข้อพระธรรมอย่างระมัดระวัง  

บางคนเลือกท่ีจะท่องจําพระคมัภีร์ข้อเดียวในบทนัน้และไปค้นหาพระคมัภีร์ข้ออ่ืนเพ่ือทอ่งจําเพิ่ม อนัท่ี

จริงก็ไมผ่ิดแตค่งจะดีกว่า (และง่ายกวา่) หากจะท่องทัง้ย่อหน้าหรือทัง้บท    การทอ่งจําแบบนีจ้ะชว่ยให้เรา

เข้าใจบริบทได้มากขึน้หรือเข้าใจพระคมัภีร์ตอนนัน้ได้เป็นอยา่งดี 

เราควรใช้พระคมัภีร์ฉบบัแปลเลม่ไหนดี?  ไมมี่พระคมัภีร์ฉบบัแปลเลม่ไหนดีท่ีสดุสําหรับใช้ในการ

ทอ่งจํา  สิ่งท่ีควรพิจารณาคือวา่เราจะใช้ข้อพระคมัภีร์นัน้กบัใครตา่งหาก   หากจะใช้สําหรับการแบง่ปัน

เพ่ือการประกาศเร่ืองพระเยซูคริสต์กบัคนท่ียงัไมเ่ช่ือก็ให้เลือกฉบบัแปลท่ีคนยงัไมรั่บเช่ือสามารถเข้าใจได้ 

ข. เขียนข้อพระคัมภร์ีบนการ์ดเล็กๆ 

เขียนข้อพระคมัภีร์บนการ์ดใบเล็กๆ แล้วใสไ่ว้ในกระเป๋า  เพ่ือจะทอ่งในเวลาท่ีเราวา่ง 

ตวัอยา่ง:  ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 

 
 
 
 
บดันีจ้งทําให้สําเร็จสมกบัใจร้อนรนท่ีจะถวายโดยทํา

ตามความสามารถของทา่น 

 
 
 

  
 
 
 
 

2 โครินธ์ 8:11 

ฉบบั TNCV 

 

ค. ท่องจาํพระคัมภร์ีเป็นท่อนๆ ท่อนละ 3 - 4 คาํ  

หลงัจากท่ีเราท่องจําพระคมัภีร์ 3 หรือ 4 คําแรกแล้ว ให้ท่องอีก 3 หรือ 4 คําถดัไป จากนัน้ให้เพิ่มทีละ 

3 หรือ 4 คําไปเร่ือยๆ  ไมน่านเราจะสามารถจดจําข้อนัน้ได้ทัง้หมด    เขียนข้อพระคมัภีร์ทัง้หมดเพ่ือ

ตรวจสอบว่าเราจําข้อพระคมัภีร์ได้ดีแคไ่หน  

 ตวัอยา่ง:  2 โครินธ์ 8:11 ฉบบั TNCV 

บดันี ้/ จงทําให้สําเร็จสม / กบัใจร้อนรน /  

ท่ีจะถวาย/ โดยทําตาม /  

ความสามารถ / ของท่าน 
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ง. ท่องจาํพระคัมภร์ีกับคนอ่ืน 

ให้คนหนึง่อา่นพระคมัภีร์และให้คนท่ีเหลือพดูตาม    หรือให้แตล่ะคนในกลุม่พดูข้อพระคมัภีร์คนละ

หนึง่คํา  พดูไลไ่ปเร่ือยๆ จนจบข้อ 

จ. ภาพพระคัมภร์ี (หรือวาดภาพบนกระดาษ) 

การสร้างภาพตวัเราเองกําลงัทําในสิ่งท่ีพระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูก็สามารถชว่ยให้เราทอ่งจําพระคมัภีร์และ

จดจําสิ่งท่ีพระคมัภีร์พดูได้     การจําจากภาพจะง่ายกวา่การจําจากคําพดู  

ให้ภาพท่ีเราคิดแสดงความหมายท่ีพระคมัภีร์กําลงัพดูถึง 

ตวัอยา่งใน 2 โครินธ์ 8:11 (ฉบบัTH1971) 

 
   บดันี ้                                                            จงทําให้สําเร็จสม 

   

 

กบัใจร้อนรนท่ีจะถวาย                 โดยทําตามความสามารถของทา่น 

ฉ. ทวบทวนอยู่เสมอ 

ทบทวนข้อพระคมัภีร์ท่ีเราทอ่งจําอยูเ่สมอ  การหมัน่ทบทวนจะชว่ยให้เราไมลื่มข้อพระคมัภีร์ไมว่า่จะ

ผา่นไปนานแคไ่หน   วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทดสอบความจําก็คือการเขียนข้อพระคมัภีร์บนกระดาษ 
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4. เราจะทาํให้การท่องจาํพระคัมภีร์เป็นประโยชน์กับชีวติมาก

ที่สุดได้อย่างไร? 

ก. หาวธีิเช่ือมโยงข้อพระคัมภร์ีนีกั้บชีวติส่วนตัวของเรา  

วิธีการศกึษาพระคมัภีร์แบบ ‘ชีวิตเก่าเปล่ียนเป็นชีวิตใหม่’ ในหน้า 20 ของคูมื่อผู้ เรียน  แนะนําให้

เร่ิมต้นด้วยสถานการณ์ท่ีตงึเครียดในชีวิตเพ่ือชว่ยให้เราหาประเดน็เชิงปฏิบตัใินการศกึษาพระคมัภีร์ 

ถ้าเราเขียนสถานการณ์ท่ีตงึเครียดของเราออกมาได้แล้ว   เราก็จะรู้วา่พระคมัภีร์ท่ีเราท่องนัน้เก่ียวข้อง

กบัสถานการณ์นัน้อยา่งไร  มีด้านใดในชีวิตท่ีสอดคล้องกบัข้อพระคมัภีร์ท่ีเรากําลงัท่องอยูห่รือไม ่ ย่ิงเรา

เห็นการเช่ือมโยงเหลา่นีใ้นชีวิตประจําวนัของเราพระคมัภีร์ข้อนีก็้จะย่ิงมีประโยชน์กบัเรามากขึน้  

ข. ประยุกต์ใช้กับชีวติของเรา! 

เหตผุลท่ีสําคญัท่ีสดุของการทอ่งจําข้อพระคมัภีร์คือการนําไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตของเรา     การอ้างอิง

ข้อพระคมัภีร์จากความจํามีคณุคา่เพียงเล็กน้อยแตก่ารนําข้อพระคมัภีร์ไปปฏิบตัมีิคณุคา่มากกวา่!   

การทอ่งจําพระคมัภีร์จะชว่ยให้เรานกึถึงข้อพระธรรมได้ง่ายขึน้เวลาท่ีเราเผชิญกบัแตล่ะเหตกุารณ์ใน

ชีวิตประจําวนัและสามารถนําความจริงจากข้อนัน้มาประยกุต์ใช้ได้ทนัที 

ขอพระเจ้าชว่ยให้เรานําพระคมัภีร์ท่ีเราท่องจํานัน้มาประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัไิด้มากขึน้  

ค. ขอพระเจ้าประทานข้อพระคัมภร์ีที่เหมาะสาํหรับเรา 

ผู้ เรียนจํานวนมากของทีนชาเลนจ์และคนอ่ืนๆ ท่ีรับใช้พระเจ้ามาหลายปีนัน้มกัจะมีพระคมัภีร์อยา่ง

น้อย 1 ข้อท่ีเป็น "พระธรรมประจําชีวิต"  ซึง่ชว่ยให้พวกเขามีกําลงัในการเดนิกบัพระเยซู 

ขอพระเจ้าประทานข้อพระคมัภีร์ท่ีเหมาะกบัตวัเรา  อย่ารอให้มีเสียงดงัจากฟ้าสวรรค์ แตใ่ห้มองดขู้อ

พระคมัภีร์ท่ีจะชว่ยหนนุใจเราในการดําเนินชีวิต 

ง. ท่องจาํพระคัมภร์ีเป็นส่วนๆ  

คริสเตียนใหมห่ลายคนเร่ิมต้นด้วยการท่องจําพระคมัภีร์เพียงข้อเดียวจากพระคมัภีร์ตอนนัน้ๆ  แตจ่ะดี

ย่ิงขึน้หากเราเร่ิมทอ่งจําพระคมัภีร์ทัง้ตอน  ซึง่อาจจะเป็นหนึง่ยอ่หน้าท่ีมีพระคมัภีร์หลายๆข้อ เชน่ หนงัสือ

เอเฟซสั 6:10-18 หรือ 2 เปโตร 1:3-9 หรือ ฟีลิปปี 2:1-11  
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จากนัน้เราจะสามารถท่องจําทัง้บทได้   แนะนําพระคมัภีร์สําหรับท่องทัง้บท 

มทัธิว 5, 6, 7  โคโลสี 3  สดดีุ 23 
 1 เธสะโลนิกา 4  ยากอบ 1  1 ยอห์น 1 
 1 โครินธ์ 13  ฮีบรู 12 

ถ้าเราต้องการเกิดผลอย่างแท้จริงให้เลือกพระคมัภีร์เลม่หนึง่เลม่ใดและทอ่งจําทัง้เลม่นัน้   เราสามารถ

ทอ่งจําทัง้เลม่ได้   เพราะมีบางคนทําสําเร็จ   บางคนเคยตดิยาเสพติดมาเป็นเวลาหลายปีก่อนท่ีจะเร่ิม

ทอ่งจํา  หนงัสือท่ีเราควรจะเร่ิมต้นท่องจําคือ ยากอบ โคโลสี เอเฟซสั และมาระโก 

ผู้ เขียนพระธรรมสดดีุกลา่วว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธ์ิเดชท่ีจะชว่ยเราได้  

สดุดี  119: 9, 11  KJV  

หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธ์ิได้อย่างไร โดยระแวดระวัง 
ตามพระวจนะของพระองค์  (11) ข้าพระองค์ได้สะสมพระดาํรัสของ 
พระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพ่ือข้าพระองค์จะไม่ทาํบาปต่อพระองค์ 

ในขณะท่ีเราท่องจําพระวจนะของพระเจ้าและใสเ่ข้าไปในใจของเรานัน้  พระวจนะจะให้กําลงัเราใน

การต้านทานการทดลองและสอนให้เราดําเนินชีวิตเหมือนพระเยซู  

จ. การท่องจาํพระคัมภร์ีช่วยเปล่ียนแปลงจติใจของเรา 

ในหนงัสือโรม 12:2 พระเจ้าสัง่ให้เราเปล่ียนแปลงจิตใจ  หมายความวา่เรายงัมีโอกาสท่ีจะเตบิโตขึน้ใน

ด้านนี ้

โรม 12:2 ฉบับ TH1971 

อย่าประพฤตติามอย่างคนในยุคนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ  
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือท่านจะได้ทราบนํา้พระทัย 
ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัย และอะไรดียอดเย่ียม 

พระเจ้าจะไมส่มัผสัจิตใจและเปล่ียนแปลงจิตใจของเราด้วยการอศัจรรย์   เราต้องทําด้วยตวัเอง จง

อา่นอีกครัง้  พระคมัภีร์ไมไ่ด้กลา่ววา่ "อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปล่ียนแปลงจิตใจของเรา" พระเจ้าขอให้เรา

รับการเปล่ียนแปลงจิตใจโดยการเปล่ียนแปลงการประพฤต ิ



วิธีศึกษาพระคัมภีร์   35 

หนึง่ในวิธีท่ีมีฤทธ์ิอํานาจมากท่ีสดุในการชําระความรู้สึกนกึคิดท่ีเป็นบาปของเราก็คือ การนําข้อ 

พระคมัภีร์ท่ีเราทอ่งจําเข้าไปแทนท่ีทกุความคดิท่ีเป็นบาปท่ีเข้ามาในความคดิของเรา จงตอบสนองด้วย 

ข้อพระคมัภีร์ท่ีเราท่องจํา 

ฉ. ใคร่ครวญพระคัมภร์ีที่เราท่องจาํ 

เนือ้หาถดัไปในคูมื่อผู้ เรียนนีเ้ราจะดขูัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเราสามารถใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าได้  

ย่ิงเราใคร่ครวญข้อพระคมัภีร์ท่ีเราทอ่งจํามากเทา่ไหร่เราจะย่ิงเรียนรู้จากพระเจ้าได้มากขึน้เทา่นัน้  

ค. การใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้า 

1. การใคร่ครวญภาวนาคืออะไร? 

การใคร่ครวญภาวนาหมายถึง “การสะท้อนหรือการครุ่นคิดคํานงึถึง, การพินิจพิจารณา ใคร่ครวญและ

ไตร่ตรอง”   การใคร่ครวญภาวนาจงึไมใ่ช ่การตัง้สมาธิ และไมใ่ชก่ารใช้ความคดิอย่างหนกั 

มีหลายครัง้ท่ีพระคมัภีร์พดูถึงการใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้า  การใคร่ครวญภาวนาพระคํา 

พระเจ้าหมายถึง การนําข้อพระคมัภีร์ทัง้หมดเข้าสู่ความคิด ความรู้สกึ และเจตนาของเรา และปล่อยให้

พระคําของพระองค์กลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตของเรา   เราได้อนญุาตให้ความจริงของพระเจ้ากลายเป็น

สว่นหนึง่ของความคดิ ทา่ที ความรู้สกึ และการกระทําทัง้หลายของเรา    

ภาพหนึง่ท่ีใช้อธิบายการใคร่ครวญภาวนาได้ดีก็คือ วิธีการท่ีววัเคีย้วอาหาร    หรือท่ีเรียกกนัว่าเคีย้ว

เอือ้ง   อนัดบัแรก ววัจะเคีย้วฟางหรือหญ้าโดยเร็วแล้วกลืนลงไป  ตอ่มาววัจะนัง่ลงและสํารอกอาหารนัน้

ออกมา (เย่ียมไปเลยใชไ่หม) ! แล้วหลงัจากนัน้มนัจะ “เคีย้วอาหารท่ีสํารอกออกมาของมนั” อีก  ขณะท่ีววั

เคีย้วเอือ้งมนัจะได้รับคณุคา่ทางโภชนาการจากอาหารนัน้เพ่ือชว่ยในการเจริญเตบิโต   น่ีคือวิถีท่ีพระเจ้า

ทรงสร้างววันัน้!   รู้สึกดีไหมท่ีพระเจ้าประทานวิธีการกินอาหารท่ีไมเ่หมือนกนัให้กบัเรา? 

การได้รับคณุคา่อาหารฝ่ายวิญญาณก็สามารถทําในลกัษณะท่ีคล้ายกบัวิธีท่ีววัเคีย้วเอือ้งได้ เม่ือเรารับ

พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในความคดิของเราแล้ว  เราสามารถนําพระคํานัน้ออกมาจากความคิดของเรา

และคดิทบทวนไปมาครัง้แล้วครัง้เลา่เพ่ือเรียนรู้ทกุสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากข้อพระคมัภีร์นัน้   

หลงัจากนัน้พระวจนะก็จะสามารถหยัง่ลกึลงไปในจิตใจเราและสง่อิทธิพลตอ่ชีวิตของเราได้มากย่ิงขึน้   

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือเราเร่ิมนําเอาคําสอนจากพระวจนะนัน้มาประยกุต์ใช้ในชีวิตของเรา  
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2. ความแตกต่างระหว่างการท่องจาํกับการใคร่ครวญภาวนา? 

มีการอธิบายความแตกตา่งระหวา่งการท่องจํากบัการใคร่ครวญภาวนาไว้วา่ดงันี ้

ก. การทอ่งจําเป็นเพียงการรับรู้ข้อพระธรรมนัน้  แตก่ารใคร่ครวญภาวนาพระคําเป็นการทําให้ข้อ

พระธรรมนัน้กลายเป็นสว่นหนึง่ของเรา    

ข. การทอ่งจําเป็นเพียงการรู้จกัข้อพระคมัภีร์นัน้  แตก่ารใคร่ครวญภาวนาพระคําเป็นการอนญุาต

ให้ข้อพระธรรมนัน้ฝังลกึลงไปในความคิดและจิตใจของเรา  จนกระทัง่ข้อพระธรรมนัน้เสมือน

เป็นสว่นหนึง่ในความคิดจิตใจของเรา 

ค. การทอ่งจํานัน้เป็นแคก่ารสามารถอ้างอิงถึงข้อพระคมัภีร์เหลา่นัน้ได้  แตก่ารใคร่ครวญภาวนา

เป็นการคิดถึงข้อพระธรรมเหลา่นัน้เพ่ือจะรับความเข้าใจ 

การใคร่ครวญภาวนานัน้ไกลกวา่การทอ่งจํา   เราสามารถทอ่งจําข้อพระธรรมสกัข้อหนึ่งและเพิ่ม

ข้อเท็จจริงอีกสองสามอยา่งในสมองของเรา   แตก่ารใคร่ครวญภาวนาพระคมัภีร์นัน้หมายความวา่ เราได้

อนญุาตให้พระคําของพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราและเปล่ียนแปลงเรา 

3. ทาํไมเราจงึควรใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้า? 

(ผลประโยชน์?) 

พระเจ้ามิได้ทรงสญัญาพระพรพิเศษสําหรับคนท่ีทอ่งจําข้อพระธรรมของพระองค์ได้  แตพ่ระเจ้าทรง

ประทานพระสญัญาท่ีดียอดเย่ียมมากมายแก่คนท่ีใคร่ครวญภาวนาความจริงจากพระวจนะเป็นประจําทกุ

วนั 

ก. เราจะมีความสําเร็จเป็นอยา่งดี        โยชวูา  1:8     

ข. สิ่งท่ีเราทําจะเจริญรุ่งเรือง    สดดีุ   1:1-2 

ค. สตปัิญญาและความรู้ของเราจะเพิ่มพนู   สดดีุ    119: 97, 100 

ง. เราจะมีพลงัเหนือความบาปและการทดลอง  สดดีุ  119:  9, 11 

จ. วิถีคิด ความรู้สึก และกระทําของเราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึน้ 



วิธีศึกษาพระคัมภีร์   37 

4. เราจะใคร่ครวญภาวนาพระคาํของพระเจ้าได้อย่างไร? 

(วิธีการ) 

ดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอิสราเอลเป็นเวลานานถึง 40 ปี   ในพระคมัภีร์เดมิได้พดูถึงวิธีการ

ใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจ้าทัง้แบบสว่นตวัทัง้กลางวนัและกลางคืน  ดงัท่ีปรากฏใน สดดีุ 1:2-3   

ถ้าหากกษัตริย์ซึง่มีพระราชกิจมากมายเชน่นีย้งัสามารถหาเวลาเพ่ือการใคร่ครวญภาวนาพระคําพระเจ้าได้  

เราเองก็ย่อมหาเวลาทํากิจท่ีสําคญัอยา่งนีไ้ด้อยา่งแน่นอน 

ข้อแนะนําสําหรับการเร่ิมต้นใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจ้า 

ก. ท่องจาํข้อพระคัมภร์ี 

ดบูนัทึกในหน้า 29-35 ในคูมื่อผู้ เรียน ท่ีพดูถึงวิธีการในการทอ่งจําข้อพระคมัภีร์ 

ตวัอยา่ง: ยากอบ 1:2 TNCV 

“พ่ีน้องทัง้หลาย เม่ือใดท่ีทา่นเผชิญความทกุข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีจริงๆ” 

ข. ชาํระความคดิจติใจของเราจากความคดิภายนอกอ่ืนๆ  

ปิดทีวี วิทย ุเคร่ืองเลน่ซีดี โทรศพัท์มือถือ และวีดโิอเกมส์ทัง้หลาย   จงหยดุการคดิถึงปัญหาทัง้ปวง

และกิจกรรมทกุอยา่งของวนันัน้  

ค. มุ่งเน้นความสนใจไปยังส่วนเล็กๆ เพยีงส่วนเดียวของข้อ 

พระธรรมนัน้ 

ตวัอยา่ง: “...ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองนา่ยินดี…” ยากอบ 1:2 TNCV 

ง. นําส่วนนัน้เข้าไปในความคดิของเรา 

ตวัอยา่ง: มนัหมายความว่าอยา่งไร “นา่ยินดี?” 

จ. นําส่วนนัน้เข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกของเรา 

ตวัอยา่ง:  เราจะแสดงความรู้สกึออกมาว่า “นา่ยินดี” ได้อยา่งไร  มีเหตกุารณ์ใดท่ีเราจะแสดงวา่ยินดี

โดยท่ีไมไ่ด้รู้สกึยินดีหรือไม ่   ถ้ามี มนัเกิดขึน้เม่ือไหร่และอยา่งไร  
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ฉ. นําส่วนนัน้เข้าไปในความตัง้ใจของเรา 

ตวัอยา่ง: เราต้องการท่ีจะถือวา่เป็นเร่ืองนา่ยินดีในขระท่ีเรากําลงัผา่นการทดลองตา่งๆ หรือไม?่ 

   เราจะแสดงออกได้อยา่งไรวา่เรากําลงัยินดี?   

เม่ือไหร่ท่ีเราควรจะยินดี?  (ส่วนท่ีเหลือของข้อพระธรรมนัน้ได้ตอบคําถามนีแ้ล้ว นัน่คือ 

“เม่ือเราทัง้หลายประสบความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ) 

 

ในการตอบคําถามท่ีสามนัน้ ประเดน็นีค้วรจะนําเราให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนตา่งๆ เหลา่นีอี้กครัง้กบัสว่นท่ี

เหลือของข้อพระธรรมนี ้คือ “…เม่ือเราทัง้หลายประสบความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ” 

ตวัอยา่ง: นําสว่นนัน้เข้าไปในความคดิของเรา 

  มนัหมายความวา่อะไร “ความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ” 

  อะไรคือความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ ท่ีเรากําลงัเจออยู ่

การถือวา่เป็นเร่ืองน่ายินดีเม่ือเจอความทกุข์ยากลําบากตา่งๆ หมายความว่าอย่างไร? 

 

ช. ผสมผสานการใคร่ครวญภาวนากับการอธิษฐาน 
จงอธิษฐานและขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิสําแดงความจริงอนัลกึลํา้ของข้อพระธรรมท่ีเรากําลงั

ใคร่ครวญภาวนาอยู่นัน้แก่เรา   ขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิประทานแนวคิดเก่ียวกบัวิธีการนําพระวจนะของ

พระองค์ไปประยกุต์ใช้กบัความคดิ ทา่ที ความรู้สกึ และการกระทําทัง้หลายของเรา 

ซ. ประโยชน์ของการใคร่ครวญภาวนาซํา้ๆ 
การใคร่ครวญภาวนาเป็นกิจกรรมอย่างหนึง่ท่ีสามารถใช้ซํา้แล้วซํา้อีกกบัข้อพระธรรมตอนเดมิๆ 

ได้   เราสามารถลองใคร่ครวญภาวนาพระคมัภีร์ข้อเดมิอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่วนัตลอดทัง้สปัดาห์แล้วเราจะ

ประหลาดใจท่ีได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ท่ีพระเจ้าสอนเราเม่ือเราใคร่ครวญภาวนาพระคมัภีร์ข้อเดมิทกุวนั   จริงแล้วๆ 

หากเราใช้เวลาใคร่ครวญภาวนาข้อพระคมัภีร์ข้อเดมิมากกวา่ 20 ครัง้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนเราจะค้นพบ

ความเข้าใจใหม่ๆ  ได้เสมอ   พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีลกึลํา้จริงๆ! 
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ณ. ใช้การใคร่ครวญภาวนาร่วมกับวธีิศกึษาพระคัมภร์ีรูปแบบ

อ่ืนๆ ที่เราปฏิบัต ิ
ในวิชานี ้เราได้พดูถึงวิธีศกึษาพระคมัภีร์ท่ีแตกตา่งกนัหลายวิธี    เม่ือเราเรียนเร่ืองการศกึษาพระคมัภีร์

จบแล้วจงใช้เวลาในการใคร่ครวญสิ่งท่ีเราเพิ่งเรียนมา   การทําเชน่นีส้ามารถช่วยให้เราได้รับความเข้าใจท่ี

ลกึซึง้ย่ิงขึน้ในพระคําของพระเจ้าและนําความเข้าใจนีล้งลกึสูห่วัใจของเรา 

ปัจฉิมโอวาทเร่ืองการศึกษาพระคัมภีร์ 
การศกึษาพระคมัภีร์โดยหลกัแล้วเป็นเร่ืองของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั  ทัง้หมดล้วนเป็นเร่ือง

ของการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพ่ือวา่เราจะสามารถใช้ในชีวิตของเราเพ่ือเป็นชายหรือหญิงท่ีประสบ

ความสําเร็จตามท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น...   พระธรรมเอเฟซสั 2:10 กลา่วว่า “เพราะวา่เราเป็นฝี

พระหตัถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพ่ือให้ประกอบการดี ซึง่พระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้า

เพ่ือให้เรากระทํา” (TH1971)  ขณะท่ีเราศกึษาพระคมัภีร์ เราจะได้รับการเรียนรู้มากขึน้เก่ียวกบัวา่อะไร

คือ “การดีตา่งๆ” ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เรากระทําในวนันี ้

นําการศกึษาพระคมัภีร์มาใช้กบัการอธิษฐานของเรา   วิธีการสร้างความหลากหลายและความลํา้ลกึ

ใหม่ๆ  ให้กบัชว่งเวลาแหง่การอธิษฐานของเราก็คือ การอธิษฐานจากข้อพระคมัภีร์ท่ีเรากําลงัศกึษาอยูนํ่า

ตวัเรากลบัไปท่ีพระเจ้า   ขณะท่ีเราจดจอ่สายตาของเราไปท่ีพระเยซูคริสต์เราก็จะได้เรียนรู้มากขึน้เร่ือยๆ 

วา่เราจะเป็นคนอยา่งท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นได้อยา่งไร 
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2 โครินธ์ 8:11 
ขณะท่ีเราอา่นข้อพระธรรมนีจ้ากฉบบัแปลตา่งๆ กนั เราก็จะมีภาพท่ีชดัขึน้วา่พระคมัภีร์ฉบบัแปล

หลายๆ ฉบบันัน้สามารถช่วยเราให้ได้รับความเข้าใจท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ถึงความหมายของข้อพระธรรมนี ้  

ฉบบั KJV ปี 2006 

ฉะนัน้บดันีก็้ควรแล้วท่ีทา่นจะกระทําเร่ืองนัน้ให้สําเร็จเสีย เพ่ือวา่เม่ือทา่นมีใจพร้อมอยู่แล้ว ทา่นก็

จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของทา่น 

ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมปี TH1971 
เพ่ือวา่เม่ือท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ทา่นก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของทา่น 

ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั—ฉบบัอธิบาย ปี 2000 
บดันีจ้งทําให้สําเร็จสมกบัใจร้อนรนท่ีจะถวายโดยทําตามความสามารถของทา่น 

ฉบบั TNCV 

บดันีจ้งทําให้สําเร็จสมกบัใจร้อนรนท่ีจะถวายโดยทําตามความสามารถของทา่น 

ฉบบั ERV-TH 

ตอนนี ้ก็น่าจะทําให้สําเร็จตามท่ีตัง้ใจไว้ตัง้แตแ่รก และให้ชว่ยตามกําลงัท่ีมีอยู ่

ฉบบั THSV11 

บดันีพ้วกทา่นก็ควรจะทําเสียให้เสร็จ เพ่ือว่าความกระตือรือร้นท่ีปรารถนาจะทําเป็นอยา่งไร การทํา

ให้เสร็จตามความสามารถท่ีมีอยูก็่จะเป็นอย่างนัน้ 

เดอะลีฟว่ิงไบเบิล Living Bible (ผู้แปล) 
เม่ือได้เร่ิมต้นโครงการอยา่งกระตือรือร้นเชน่นัน้แล้ว เราก็ควรจะดําเนินโครงการนีโ้ดยตลอดจน

สําเร็จสมบรูณ์ด้วยความยินดี  โดยการถวายสิ่งใดก็ตามท่ีเราสามารถจากอะไรก็ตามท่ีเรามี

อยู ่   จงให้ความคดิท่ีกระตือรือร้นของเราเม่ือแรกเร่ิมโครงการนัน้สมดลุย์กนักบัการปฏิบตัท่ีิเป็น

จริงของเราในเวลานีเ้ถิด 

2 โครินธ์ 8:12 ERV TH 

12 ถ้าคณุมีใจพร้อมท่ีจะให้อยูแ่ล้ว พระเจ้าก็จะยอมรับสิ่งท่ีคณุให้ตามความสามารถท่ีคณุมี ไมใ่ช่

เกินความสามารถของคณุ 
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เคร่ืองหมายแสดงถงึการมีเป้าหมายประยุกต์ใช้กับชีวติส่วนตัวที่ด ี* 
1.  เป็นเป้าหมายท่ีเรียบง่าย   เปา้หมายท่ีดีไม่ควรทําให้เกิดข้อสงสยัใดๆ ในความคิดของเราเก่ียวกบัสิ่ง

ท่ีเราต้องการจะบรรลถึุง 

 

2.  เป็นเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง   จดุประสงค์ของเปา้หมายควรจะชดัแจ้ง  หลายครัง้เปา้หมายของ

เราเป็นเร่ืองทัว่ไปมากเกินไป  ยกตวัอยา่งเชน่ เปา้หมายท่ีวา่ “เราจะใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้” นัน้ 

เป็นเปา้หมายทัว่ๆ ไป   ควรตัง้เปา้หมายท่ีเจาะจงสกัเร่ืองหนึง่ท่ีเราสามารถทําได้ ซึง่จะทําให้เราใกล้ชิด

กบัพระเจ้าได้จริง   เม่ือเปา้หมายแรกของเราสําเร็จแล้ว  จงตัง้เปา้หมายอีกอยา่งเพ่ือชว่ยเสริม

เปา้หมายแรกนัน้  รวมถึงการทําให้เราก้าวหน้าไปอีกขัน้หนึง่ในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า   จงใช้

ถ้อยคําท่ีตรงประเดน็และเฉพาะเจาะจงในแตล่ะเปา้หมาย   จงทําให้เปา้หมายนัน้ปราศจากความ

ซบัซ้อนด้วยการทําให้เปา้หมายนัน้อยูใ่นขอบเขตของการปฏิบตัเิพียงหนึง่อยา่ง 

 

3.  เป็นเป้าหมายท่ีมีความหมาย   เปา้หมายต้องเก่ียวข้องกบัชีวิตของเราในวนันี ้  เปา้หมายท่ีวา่“ถ้าเรา

ร่ํารวยขึน้เราจะไมลื่มถวาย1,500 บาทให้แก่คริสตจกัรของเราในทกุๆ วนัอาทิตย์” นัน้เป็นเปา้หมายท่ี

ไมค่อ่ยมีความหมายสกัเทา่ไหร่นกัเพราะวา่เราไมส่ามารถจะทําอะไรได้กบัเปา้หมายนีใ้นเวลานี ้  รอให้

เราร่ํารวยแล้วจงึคอ่ยมาตัง้เปา้หมายท่ีเก่ียวข้องกบัความร่ํารวยของเรา   ดงันัน้ เปา้หมายจําเป็นต้อง

เกิดจากสิ่งท่ีเรารู้วา่เป็นไปได้ในชีวิตของเราในวนันี ้    นอกจากนัน้ ยงัต้องนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงใน

สิ่งซึง่เราต้องการท่ีจะเห็นมนัเกิดขึน้จริงๆ 

 

4.  เป็นเป้าหมายท่ีปฏิบัตไิด้   เราสามารถจะทําให้สําเร็จในวนันีไ้ด้หรือไม ่ เปา้หมายท่ีวา่ “ทกุครัง้

ท่ี เราถกูทดลองเราจะตระหนกัวา่เป็นซาตานท่ีกําลงัทดลองเราอยู”่ นัน่ฟังดดีู  แตว่่ามนัเป็นแนวทาง

ปฏิบตัหิรือไม ่  เราสามารถบอกตวัเองได้ทนัทีวา่ซาตานกําลงัทดลองเราอยูใ่นขณะท่ีการทดลอง

เกิดขึน้หรือไม ่  ความหมายนีอ้าจฟังดฝู่ายวิญญาณดี แตม่นัอาจจะใหญ่จนเกินไปสําหรับความ

พยายามครัง้แรกของคริสเตียนใหมท่ี่จะเอาชนะการทดลอง  

จงเร่ิมต้นกบัเปา้หมายท่ีเรียบง่ายและกระชบัซึง่เราสามารถทําให้สําเร็จได้ในวนัเดียว  ยกตวัอยา่ง

เชน่ “วนันีเ้ราจะจดทกุครัง้ท่ีเราถกูทดลองให้ทําบาป”  เราสามารถทําให้เปา้หมายนีเ้จาะจงมากย่ิงขึน้

อีกได้โดยการจดการทดลองเพียงประเภทเดียว  ยกตวัอย่างเชน่ “...เม่ือถกูทดลองให้สาปแชง่” เป็นต้น 
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5.  เป็นเป้าหมายท่ีสามารถวัดผลได้  เราสามารถวดัผลเปา้หมายท่ีวา่ “วนันีเ้ราจะใกล้ชิดกบั 

พระเจ้า” ได้หรือไม?่ เปา้หมายนีไ้มไ่ด้ถกูเขียนด้วยวิธีการท่ีง่ายตอ่การวดัผล   ถ้าหากเราต้องการแนใ่จ

วา่เรากําลงัก้าวหน้าขึน้เราต้องเขียนเปา้หมายในลกัษณะท่ีเราสามารถวดัผลความก้าวหน้าของเราได้

อยา่งง่ายๆ   เปา้หมายท่ีวา่ “วนันีเ้ราจะจดทกุครัง้ท่ีเราถกูทดลองให้ทําบาป” นัน้เป็นสิ่งท่ีสามารถ

วดัผลได้   

คําถามส่ีข้อท่ีควรจะถามเม่ือเราเขียนเปา้หมายของเรา... 

--อะไรคือสิ่งท่ีจะถกูวดัผล 

--จะใช้เคร่ืองมืออะไรในการวดัผล 

--เราสามารถวดัผลอยา่งง่ายๆ อย่างไร 

--ความก้าวหน้าของเราจะถกูวดัผลโดยคนอ่ืนได้อยา่งไร 

 

6.  เป็นเป้าหมายท่ีช่วยเราได้  จดุประสงค์ทัง้หมดของการตัง้เปา้หมายเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั

นัน้ก็เพ่ือชว่ยให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้   จงคิดลว่งหน้า   ขณะท่ีกําลงัเขียนเปา้หมายของเรา จงถาม

ตวัเองว่า “เปา้หมายนีจ้ะชว่ยให้เราเติบโตขึน้ได้อย่างไร”   ขณะท่ีเรากําลงัมุง่ทําให้แตล่ะเปา้หมาย

สําเร็จนัน้เปา้หมายนีกํ้าลงัชว่ยให้เราเป็นคริสเตียนท่ีดีขึน้หรือไม ่

*พิมพ์ใหมจ่ากคูม่ือผู้ เรียน ในหวัข้อ ชัน้เรียนการท่องจําข้อพระคมัภีร์  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูร การศึกษาส่วนตวั

สําหรบัคริสเตียนใหม่   ได้รับการอนญุาตในการใช้ 
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