
การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 17 -157- 

บทที่ 17 
การศึกษาชีวประวัต ิ

 
วัตถุประสงค 

เมื่อจบบทนี้คุณจะสามารถทําสิง่ตอไปนี ้
-  ใหคําจํากัดความวิธีการศึกษาแบบชวีประวัติ 
- ทําการศึกษาชีวประวัติในพระคัมภีร 
 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“เหตุการณเหลานีไ้ดบังเกิดแกเขา เพือ่เปนตัวอยางและไดบันทกึไวเพื่อเตือนสติเรา 

ทั้งหลาย ซ่ึงกําลงัประสบวาระสุดทายแหงบรรดายคุเกา”      1 โครินธ 10:11 
 

คํานํา 
บทนี้ใหคําจาํกัดความและอธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ ใหตัวอยางของวธิกีาร

และในชวง “เพื่อศึกษาตอไป”  คุณจะมีโอกาสทาํการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวติั 
 

คําจํากัดความของวิธีการ 
ชีวประวัติคือ เร่ืองราวของชีวิตของคนบางคน วธิีการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติมุงเนนที่ชวีิต

ของบุคคลในพระคัมภีร 
โดยการศึกษาชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร เราสามารถเรียนรูจากประสบการณของเขา พระคัมภีร

กลาววา 
“เหตุการณเหลานีไ้ดเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทกึไวเพื่อเตือนสติเราทั้ง 

หลาย”          1 โครินธ 10:11 

 
เหตุการณที่เกดิขึ้นในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรถูกบันทกึไว โดยการดลใจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ เพื่อประโยชนของเรา ประสบการณของเขาอาจสอนเราถงึบทเรียนทีย่ิ่งใหญฝายวิญญาณ 
โดยการสังเกตความผิดพลาดของเขา เราอาจเรียนรูถึงความผิดพลาดฝายวิญญาณที่จะหลีกเลีย่ง

ได  
โดยการสังเกตความสําเร็จของเขา เราอาจพัฒนาคุณภาพฝายวิญญาณในชีวิตของเรา 
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อธิบายวิธีการ 

ขั้นที่หนึง่ เลือกคนเพื่อศึกษา 
คุณอาจเลือกบุคคลที่คุณคิดวานาสนใจเปนพิเศษสําหรับคุณ คุณอาจเลือกคนจากรายการที่ให

ในฮีบรู 11, กาลาเทีย 3:7, หรือลูกา 4:27 
คุณอาจศึกษาถึงบุคคลสําคญัในหนังสือพระคัมภีรเลมทีก่ําลังเพิง่อานหรือศึกษา 
อยาลืมวา การศึกษาชีวประวัติที่ยิง่ใหญทีสุ่ด ชีวิตของพระเยซูคริสต 
เมื่อคุณเลือกบุคคลมาศึกษา จงระวงัอยาใหชื่อสับสนกนั เชน มชีื่อ เศคาริยาห 30 คนในพระคมัภีร  

ชื่อ นาธาน 20 คน ชื่อ โยนาธาน 15 คน  ชื่อ ยูดา 8 คน มารี 7 คน ยากอบ 5 คน และยอหน 5 คน จงแนใจ
วาขอพระคัมภีรที่คุณศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่คุณเลือก ไมใชคนอื่นที่มชีื่อเดียวกนั 

จงระวงับุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึ่งชื่อ เชน ชื่อของยาโคบ ถกูเปลี่ยนเปนอิสราเอล ชื่ออับรามถูก
เปลี่ยนเปนอับราฮัม  ในพระคัมภีรใหม ชื่อ เซาโล ถกูเปลีย่นเปน เปาโล 
ขั้นทีส่อง รวบรวมขอมูล 

รวบรวมขอมูลทั้งหมดในพระคัมภีรที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 
ถาคุณมีหนงัสอืศึกษาพระคมัภีรอยูใกล ๆ คุณอาจใชหนงัสือเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กําลงั

ศึกษาเชน ถาคุณมีศัพทสัมพันธ คุณอาจมองหาชื่อของบุคคลและคนหารายชื่ออางอิงเกี่ยวกบับุคคลนั้น
ทั้งหมดในพระคัมภีร 

ถาคุณไมมีศัพทสัมพนัธก็ใหรวบรวมขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีร สวนใหญขออางอิงที่เกี่ยวกบั
บุคคลที่เลือกมาจะพบภายในหนังสือหนึง่เลมหรือหนงัสือที่ตามมา 

เขียนจํานวนขออางอิงเกี่ยวกับบุคคลที่คุณกําลังอานขออางอิงแตละขอและศึกษา 
ขั้นทีส่าม วิเคราะห 

ในรายการตอไปนี้แสดงขอมูลบางประการที่คุณควรรวบรวมเพื่อทําการศึกษาชวีประวัติ พระคัมภีร
อาจใหขอมูลในทกุ ๆ รายการของชีวประวัติของทกุคน แตพยายามรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบุคคลที่คุณ
กําลังศกึษา  นี่เปนขอมูลทีคุ่ณรวบรวมในขั้นที่สอง  และวิเคราะหในขั้นนี้เพื่อนํามาใชในขัน้ที่ส่ี 

ขอมูลชีวประวติัจะตองมีดังนี ้
ชื่อ และ ความหมายของชื่อ 
ญาติพี่นอง   :  บิดา มารดา พี่ชาย นองสาว บรรพบุรุษ ลูก ๆ 
กําเนิด  :  สถานที ่ความสําคัญของการเกิด เหตุการณพิเศษแวดลอมการเกิด 

   วัยเดก็และฝกฝน 
สภาพภูมิศาสตร  : เร่ืองราวชวีติของบุคคลนี้เกิดขึ้นเมื่อไร 
เพื่อนและคนคุนเคย   ความสัมพนัธสวนตัว 
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อาชีพหรือการฝกอาชีพ  :  เขามีสถานภาพอะไร ?  เขาดํารงชีวิตอยางไร ? 
คําอธิบายเกี่ยวกับรางกาย 
ลักษณะบุคลกิในทางบวก 
ลักษณะบุคลกิในทางลบ 
เหตุการณสําคัญ 
 -  คร้ังแรกที่พบพระเจา 
 -  การกลับใจ 
 -  การทรงเรียกใหรับใช 
 -  วิกฤติการณหรือจุดหันกลบัในชีวิตของบคุคลนั้น 
    (ตัวอยางเชน เซาโลบนถนนไปดามัสกสั) 

ขั้นทีส่ี ่  การนาํไปใช 
ทําเรื่องการนําไปใชสวนตัวจากชีวิตของบคุคลที่คุณศึกษา ตัวอยางเชน  
อะไรเปนลักษณะบุคลิกในทางบวก อธิษฐานขอพระเจาใหชวยคุณพฒันาสิง่เหลานี้ในชวีิตของคณุ 
อะไรเปนลักษณะบุคลิกในทางลบ คุณเห็นสิง่เหลานี้ในชีวิตของคุณไหม อธิษฐานขอพระเจาให

ชวยคุณเอาชนะสิ่งเหลานี้ได 
สรางประโยคที่สรุปความจริง ยิง่ใหญที่คุณไดเรียนจากชีวิตของบุคคลนี้ ตัวอยางเชน ขอความ

เกี่ยวกับชีวิตของแซมสัน อาจเปนการประนีประนอมฝายวิญญาณซึง่ทําใหเกิดความลมเหลว 
 

0ตัวอยางของวิธีการ 
ขั้นที่หนึง่ เลือกบุคคลเพือ่ศึกษา 

กษัตริยซาอูล 
ขั้นทีส่อง รวบรวมขอมูล 

เร่ืองราวของซาอูลพบใน 1 ซามูเอล 9-31 ขอมูลเกี่ยวกบัซาอูลจะรวบรวมไดจากบทเหลานี ้
ขั้นทีส่าม วิเคราะห 

ชื่อและความหมายของชื่อ 
  ซาอูล หมายถงึ ขอจากพระเจา  1 ซามูเอล 9:2 

ญาติพี่นอง  : บิดา  มารดา พี่ชาย นองสาว บรรพบุรุษ ลูก ๆ 
บุตรของคีช ซึง่เปนลกูของอาลีเอล, 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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    พระคัมภีรไมไดกลาวถงึขอมลูเหลานี ้
 

วัยเด็กและการฝกอบรม 
ดูแลฝูงลาของบิดา  1 ซามูเอล 9:3 

สภาพภูมิศาสตร 
  ที่เมืองยูดาห 

เพื่อน คนคุนเคย ความสัมพันธสวนตัว 
คนอันธพาลดถููกเขา  1 ซามเูอล 10:27 
เชาสนทิกับอับเนอรแมทพัของเขาซึ่งเปนลูกของลุง  1 ซามูเอล 14:50 
ดาวิดกลายเปนเพื่อนของซาอูล  คร้ังแรกเขาเปนที่โปรดปราน แตตอมาซาอูลอิจฉาและ
ความสัมพันธก็ขาดลง  1 ซามูเอล 18:6-9 
เมื่อซาอูลเปนกษัตริยในครั้งแรก เขามนีักรบผูซึ่งพระเจาทรงสมัผัสจิตใจของเขา เมือ่เขา
เร่ิมเพิ่มคนที่แข็งแรงและแกรงกลา โดยไมไดรับการทรงนาํจากพระเจา ปญหาของเขาก็
เกิดขึ้น 1 ซามเูอล 10:26 

อาชีพหรือการฝกอบรม 
เปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอล 

คําอธิบายดานรางกาย 
จากไหลข้ึนไป เขาสูงกวาคนอื่นๆ ทัง้หมด 1 ซามูเอล 9:2 ,  10:23 
เขาเปนคนรูปงาม  1 ซามูเอล 9:2 

ลักษณะบุคลกิในทางบวก 
-  เขาเปนคนหวงใยครอบครัว    1 ซามูเอล 9:5 
-  เปนผูทีพ่ระเจาทรงเลือก    1 ซามูเอล 10:24 
-  ยอมใหพระวิญญาณเปลีย่นจิตใจของเขา  1 ซามูเอล 11:6, 10:6 
-  สงบเสงี่ยม - ซอนอยูที่กองสัมภาระ   1 ซามูเอล 10:22 
-  เปนผูนาํ - รวบรวมผูคน    1 ซามูเอล 11 
-  คนฝายวิญญาณ     1 ซามูเอล 9:27 
-  หาพนัธมิตรจากคนของพระเจา    1 ซามูเอล 11:7, 10:26 
-  กลาหาญเพือ่พระเจา     1 ซามูเอล 10:6 
-  เดิมเปนคนใจถอม     1 ซามูเอล 9:21 

ลักษณะบุคลกิดานลบ 
-  ทําสิ่งที่เปนประโยชนกับตนเองมากกวาเชื่อฟงพระเจา 1 ซามูเอล 13:8-13 
-  ไมเชื่อฟงและโกหก แลวปฏิเสธไมยอมรับการตําหน ิ 1 ซามูเอล 15 
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-  ทําใหคนของพระเจาเสียใจ    1 ซามูเอล 15:35 
-  สนใจสิ่งที่คนคิดมากกวาที่พระเจาทรงคิด  1 ซามูเอล 15:30 

 
-  เลือกคนที่แข็งแรงและแกรงกลาใหอยูใกล  1 ซามูเอล 10:26, 14:52 
   เขามากกวานักรบทีพ่ระเจาดลใจ       
-  หวาดกลวั      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 
-  คร้ังแรกที่พบกับพระเจา   1 ซามูเอล 9:15-27 
-  การกลับใจ     1 ซามูเอล 10:9 
-  ถูกเรียกใหรับใช    1 ซามูเอล 10:1 
-  วิกฤติการณหรือจุดหันกลบัในชีวิต  1 ซามูเอล 13 ไมเชื่อฟงและราชอาณา    
   จักรถูกเอาไปจากเขา 

ความตาย  -  เมื่อไหร  ที่ไหน  ส่ิงแวดลอมพิเศษ 
1 ซามูเอล 31- ตายดวยมือตนเอง บุตรชาย 3 คน ผูถืออาวุธและคนของเขาทุกคน ตายในวัน

เดียวกนัที่ภูเขาดิลบัง ระหวางการสูรับกับชาวฟลิสเตีย 
ขั้นทีส่ี ่     การนาํไปใช 
ลักษณะบุคลกิทางบวก  ในชีวิตของซาอลูซึ่งขาพเจาควรพยายามหาทางพัฒนาในชีวิตของขาพเจา 

เมื่อพระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาบนเรา เราสามารถถูกเปลีย่นเปน “อีกคนหนึ่ง” 1 ซามูเอล 
10:6    ขาพเจาควรแสวงหาการเจิมชนิดนีจ้ากพระเจา 

ลักษณะบุคลกิทางลบในชวีิตของซาอูล  ซึ่งขาพเจาควรหาทางหลีกเลี่ยงในชีวิตของขาพเจา 

พระเจาตองการผูนําทีท่ําตามน้ําพระทัยพระองค  1 ซามูเอล 13:14 

แมวาซาอูลลมเหลวในดานนี้ ขาพเจาก็ปรารถนาจะเปนผูนาํเชนนี ้

 การไมเชื่อฟง - ทําสิง่ที่เปนประโยชนกับตนเองมากกวาสิ่งที่พระเจาบัญชา นําการตําหนิมาให
ผูอ่ืนทัง้ ๆ ที่เปนบาปของเราเอง  สนใจวามนุษยคิดอะไรมากกวาพระเจาคิดอะไรเกี่ยวกับเรา 
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ขาพเจาจะทบทวนรายการทัง้หมดของลกัษณะบุคลิกทางลบของซาอลูและตรวจสอบจิตใจของ
ขาพเจาเองเปนครั้งคราวไป 

พระเจาทรงเรยีกซาอูลใหเปนเจานายเหนอืประชาชน  - 1 ซามูเอล 10:1  แตประชาชนไดต้ังเชา
เปนกษัตริยแทน  (1 ซามูเอล 11:12-15, 10:24) พระเจาตองเปนกษตัริยของอิสราเอล  ขาพเจาจะ
ใชความระมัดระวัง มิฉะนัน้คํายกยอของคนจะหนัขาพเจาจากแผนการของพระเจา  และทาํให
ขาพเจาเปนอยางที่ไมควรเปน 

แมวาพระเจาทรงสถิตอยูกบัซาอูลแตเดิม (1 ซามูเอล 10:7,9, 13:14)  ตอมาเขาก็สูญเสีย
ราชอาณาจกัร 

เปนสิ่งสาํคัญที่ตองจดจําวา แมวาหลังจากความบาปและคําพยากรณถึงการสูญเสีย
ราชอาณาจกัร การเจมิของพระเจาก็ยงัคงอยูบนซาอูล  (1 ซามูเอล 14:47)  ของประทานและการ
ทรงเรียกของพระเจาไมเคยตองสํานกึผิด (พระเจาไมทรงทาํผิด)  ซาอูลยังคงไมยินเสียงของพระ
เจา (1 ซามูเอล 15:1)  และนมัสการพระเจา ( 15:31)  แตเขามีความบาปที่ไมไดรับสารภาพและ
สูญเสียราชอาณาจักรไป 

ดาวิดรูถึงอนัตรายของการแตะตองคนทีพ่ระเจาทรงเจิมใหเปนผูนํา ขาพเจาควรสนใจคําเตือนนี ้

ความจรงิอันยิ่งใหญ  ที่ไดเรียนรูจากชีวติของซาอูล  คือ ผลของการไมเชื่อฟงพระเจา สรุปไดในขอความ
ของซามูเอล  
“ดูเถิด ที่จะเชื่อฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบชูา  และซ่ึงจะสดับฟงก็ดีกวาไขมันของบรรดา 

แกะผู”          1 ซามูเอล  15:22 

 

 ผลของการไมเชื่อฟงเชนนี้สรุปในขอความของดาวิดซึ่งกลาวถงึซาอูลวา “วีรบุรุษก็ลมตายแลว
หนอ”  2 ซามูเอล 1:19 
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ชื่อ     

 
บททดสอบตนเอง บทที่ 17 

 
1. เขียนขอพระคมัภีรจากความทรงจาํ 
            

           
           
            

2. ใหคําจํากัดความวิธกีารศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ 
            

           
            

3. เขียนขั้นตอน 4 ข้ัน ในการศกึษาพระคัมภีรแบบชีวประวติั 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 17 
1. “เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยางและไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติเราทัง้หลาย ซึ่ง

กําลังประสบวาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา”     1 โครินธ 10.11 
2. วิธีการศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ มุงเนนที่ชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร โดยการศึกษาชีวิตของ

เขา เราจะเรียนรูจากประสบการณของเขา 
3. เลือกบุคคลทีจ่ะศึกษา 
 รวบรวมขอมูล 
 วิเคราะห 
 การนาํไปใช 

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป 
เลือกบุคคลในพระคัมภีรและทําการศึกษาชีวประวัติ ใชตารางตอไปนี้เพื่อทาํการศึกษาและใช

สําหรับศึกษาตอไปในอนาคต 
การศึกษาพระคัมภีรแบบชีวประวัติ 

ขั้นที่หนึง่    เลือกบุคคลทีจ่ะศึกษา 
ขั้นทีส่อง รวบรวมขอมูล : จดรายการขออางอิงในพระคัมภีรซึ่งบันทึกชวีิตของบคุคลนั้นๆ 
ขั้นทีส่าม วิเคราะห 

ชื่อและความหมายของชื่อ 
ญาติพี่นอง :  บิดามารดา พีช่ายนองสาว บรรพบุรุษ ลูกๆ 
กําเนิด : สถานที ่ความสําคญัของการกําเนิด  เหตุการณพิเศษแวดลอม 
วัยเด็กและการฝกอบรม 
สภาพภูมิศาสตร 
เพื่อ คนคุนเคย ความสัมพนัธสวนตัว 
อาชีพ หรือการฝกอบรม 
คําอธิบายเกี่ยวกับรางกาย 
ลักษณะบุคลกิดานบวกและลบ 

เหตุการณสําคัญ 
การพบกับพระเจาครั้งแรก 
การกลับใจ 
ทรงเรียกใหรับใช 
วิกฤติการณหรือจุดหันกลับ 
ความตาย :  

ข้ันที่สี่  การนําไปใช 


