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บทที่ 5
คูมือการศึกษาพระคัมภีร

จุดประสงค
เมือ่เรียนบทนี้จบแลวคุณจะสามารถ:
*   อธบิายการใชศัพทสัมพันธ 3 วิธีใหญ ๆ
*   ใชศัพทสัมพันธ
*   ใชพจนานุกรมพระคัมภีร
*   ใชหนงัสือการศึกษาคํ าในพระคัมภีร
*   ใชตํ าราหัวขอเร่ือง
*   ใชหนังสือวิจารณพระคัมภีร
*   ใชแผนที่พระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระบญัญติัของพระองคกระทํ าใหขาพระองคฉลาดกวาศัตรูของขาพระองค

เพราะพระบัญญัตินั้นอยูกับขาพระองคเสมอ

ขาพระองคมคีวามเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดาพระ

โอวาทของพระองคเปนคํ าภาวนาของขาพระองค

ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับของพระองค”

สดุดี  119.98-100

คํ านํ า
นกัวชิาการพระคมัภีรไดเขียนหนังสือพิเศษซึ่งชวยในการศึกษาพระคัมภีร บทนี้อธิบายวาเราจะใช

คูมอืการศึกษาพระคัมภีรข้ันพื้นฐานไดอยางไร
ไมจ ําเปนที่จะตองมีคูมือศึกษาพระคัมภีรเพื่อที่จะศึกษาพระคัมภีร อยากังวลถาคุณไมสามารถมี

ได หลกัสตูรนี้สอนคุณใหศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง ทั้งหมดที่จํ าเปนตองมีก็คือ พระคัมภีร
แมวาคณุไมมคูีมือเหลานี้อยูในขณะนี้ ก็จํ าเปนที่จะตองรูวามีคูมือชวยการศึกษาอยูดวย นี่จึงเปน

เหตผุลทีเ่ราไดรวมบทนี้ที่เกี่ยวกับคูมือการศึกษาพระคัมภีรไวดวย
ถาคณุมเีครื่องมือเหลานี้ เราตองการใหคุณรูจักวิธีใช เพราะจะมีประโยชนตอคุณได
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มหีลายวธิทีีคุ่ณจะมเีครื่องมือเหลานี้ได โดยซื้อที่รานขายหนังสือคริสเตียนหรือจากสํ านักพิมพ ถา
ไมสามารถซื้อไดก็อาจขอยืมจากหองสมุดสถาบันพระคริสตธรรมหรือศิษยาภิบาล หรือเพื่อนคริสเตียนอาจ
ใหคุณยืมได

คูมอืการศกึษาพระคัมภีรเปนสิ่งสํ าคัญ แตก็ไมอาจมาทดแทนการศึกษาพระคัมภีรเอง คุณควรใชคู
มอืเหลานี ้หลงัจากที่คุณไดทํ าการศึกษาพระวจนะดวยตนเองแลวเทานั้น

การทีเ่ราไปคนควาคูมือการศึกษาพระคัมภีรกอนที่จะศึกษาพระคัมภีรเอง จะทํ าใหเรามีทิศทางที่
จ ํากดั จติใจของคุณไดรับอิทธิพลโดยคํ าวิจารณของคนอื่นกอนที่คุณจะศึกษาพระวจนะของพระเจา

ผูเขยีนขอสรุปพระคัมภีรและคูมือการศึกษาอื่น ๆ ก็ตองนํ าวัตถุดิบมาดวยวิธีที่นักศึกษาคนใดก็
สามารถท ําได คือจากพระคัมภีรเอง ไมจํ าเปนที่จะตองพึ่งพาการวิจัยพระคัมภีรของผูอ่ืนแตเพียงอยางเดียว
เทานัน้ จงแสวงหาการเจริญเติบโตฝายวิญญาณซึ่งจะนํ าคุณไปสูข้ันตอนที่กาวออกไปดวยตนเอง

ถาคณุไมอาจหาเครื่องมือการศึกษาพระคัมภีรก็จงอยาทอใจ เพราะภายในคุณมีพลังแหงการสราง
สรรคของพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู พระองคเปนครูพิเศษประทานลงมาจากพระเจา ผูจะนํ าคุณไปสู
ความจรงิทัง้มวลซึ่งเปนสิ่งที่ดีกวาเครื่องมือการศึกษาที่มนุษยจัดเตรียมไว

ถาคณุหาเครือ่งมือเหลานี้ได จงรูจักใชเพื่อเสริมการศึกษาพระวจนะของคุณเอง แตอยาพึ่งพาสิ่ง
เหลานัน้ จงพึ่งพาการเปดเผยที่สรางสรรคของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ศัพทสัมพันธ
ศัพทสัมพนัธพระคัมภีรใหลํ าดับคํ าที่สํ าคัญในพระคัมภีรเรียงตามตัวอักษร ตามดวยเนื้อความของ

แตละคํ า
ศัพทสัมพันธที่ดี 2 เลมคือ
1. The Analytical Concordance to the Bible by Robert Young, พิมพป 1955 โดย Eerdmans

Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, U.S.A.
2. Exhaustives Concordance of the Bible by James Strong พมิพป 1956 โดย Abingdon

Press, Nashville, Tennessee, U.S.A.
(ในทีน่ีเ้ราใชของสตรองเพื่ออธิบายการใชศัพทสัมพันธ)

ศัพทสัมพันธมีประโยชน 3 ประการ
1. รูจกัตํ าแหนงคํ าที่อางอิงทั้งหมดในพระคัมภีร
ตัวอยาง - ถาคุณตองการศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค คุณจะหาคํ าวา “ทูตสวรรค” ในศัพทสัมพันธ

เราจะพบวามีการอางอิงครบถวนทุกแหงของคํ านี้ในพระคัมภีรซึ่งจะชวยใหคุณเปดหาคํ าอางอิงของแตละ
คํ าในหัวขอนั้น ๆ ได
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คุณจะหาชือ่ของบุคคลในพระคัมภีรและศึกษาชีวประวัติของเขาได โดยใชหนังสือศัพทสัมพันธ
เชนถาคณุตองการคนหาชื่อ “โมเสส” ศัพทสัมพันธจะบอกขออางอิงอยางครบถวน คํ าเหลานี้จะเรียงตาม
ตัวอักษร

คํ าอางองิแตละคํ าจะหาดูไดจากอันดับอักษรตัวแรกของคํ า เชนคํ าวา “ปสคา” ก็ใหดูที่คํ าตนของ
คํ าอางองิทีใ่หไว จะเห็นวาเราใชคํ ายอสํ าหรับหนังสือในพระคัมภีรแทนชื่อเต็มของหนังสือ

2. หาต ําแหนงของเนื้อความตอนนั้นๆ
บางทีคุณอาจจะนึกถึงคํ าคํ าเดียวหรือสองคํ าจากขอพระคัมภีรและคุณตองการหาขอพระคัมภีรใน

พระคมัภีร กใ็หใชคํ าที่จํ าไดเพื่อคนหาเนื้อความนั้นๆ เชน ถาคุณจํ าคํ าวา ปสคาไดจากประโยคที่วา “และ
ใครจะถอืปสคาถวายพระเจา” เราก็มาคนดูที่คํ าวา  “ปสคา” ในศัพทสัมพันธซึ่งคุณจะพบขออางอิงไปสูคํ า
วา “ปสคา” มองดูตามลํ าดับจนกวาจะพบขอที่คุณกํ าลังมองดูหาอยู โดยการใชศัพทสัมพันธ คุณจะพบวา
ขอความนี้อยูในอพยพ 12.48   ที่นี้คุณก็หาขอความนี้จากพระคัมภีรของคุณได

3. เพือ่หาความหมายของคํ า
ศัพทสัมพนัธภาษาอังกฤษของสตรองใหตัวเลขไวขางหลังคํ าแตละคํ า ถาคํ านั้นเปนคํ าที่ใชอยูใน

พระคมัภีรใหมกใ็หเปดดูพจนานุกรมภาษากรีกที่อยูขางหลังของศัพทสัมพันธ ถาเปนคํ าที่ใชในพระคัมภีร
เดมิ กใ็หคนหาจากพจนานุกรมภาษาฮีบรู ซึ่งจะใหความหมายดั้งเดิมของคํ านั้นๆ

(ภาษาไทย ศัพทสัมพันธมีเฉพาะที่จัดทํ าโดย ศจ.โรเบิรต นิชิโมโตะ ซึ่งไมมีตัวเลขกํ ากับหลังคํ า
และไมมีพจนานุกรมภาษาฮีบรูและกรีก - ผูแปล)

พจนานุกรมพระคัมภีร
พจนานกุรมพระคมัภีรไมเหมือนกับพจนานุกรมคํ าธรรมดา พจนานุกรมธรรมดาใหความหมายของ

คํ าทีใ่ชในภาษาหนึ่ง ๆ แตพจนานุกรมพระคัมภีรใหคํ าจํ ากัดความของคํ าในพระคัมภีรที่ใชในเนื้อความ
ด้ังเดิมของพระคัมภีร

นีเ่ปนตวัอยางจากพจนานุกรมพระคัมภีร
หนวด - สํ าหรบัคนเอเซียเปนเครื่องหมายของความเปนชาย ตรงขามกับชาวอียิปตซึ่งมักจะโกน

ศีรษะและใบหนา เปนเครื่องหมายของไวทุกข มักเปนธรรมเนียมที่จะดึงหนวดหรือโกนทิ้งเสีย คนอิสราเอล
ถกูหามไมใหกนัริมเครา เพราะวาจะมองดูเหมือนเครื่องหมายของคนตางศาสนา (เลวีนิติ 19.27) การ
บังคบัใหคนตัดหนวดของเขาก็คือการนํ าเอาความเสื่อมศักดิ์ศรีที่นาอับอาย

ตอไปนี้เปนพจนานุกรมพระคัมภีรที่แนะนํ า
1. Unger’s Bible Dictionary by Merrill Unger. Published in 1971 by Moody Press,

Chicago, Illinois, U.S.A.
2. Zondervan Pictorial Bible Dictionary by Merrill C. Tenney Published in 1969 by

Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, U.S.A.
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หนังสือศึกษาคํ า (Word Study)
หนังสือ Word Study มทีีใ่ชมากกวาพจนานุกรมพระคัมภีร ในการใหคํ าจํ ากัดความคํ าที่ใชในพระ

คัมภีร โดยใหคํ าภาษากรีกและฮีบรูและความหมายตาง ๆ ที่ใหแกคํ าเดียวกันนี้ หนังสือนี้ใหขออางอิงถึงขอ
ความที่ใชคํ านั้น ๆ ดวย

นีเ่ปนตัวอยางจากหนังสือ Word Study
AXE
ขวาน เหมือนกับคํ า agumi แปลวา แตก พบในมัทธิว 3.10 และลูกา 3.9
นีเ่ปนค ํากรีกบอกเราวาคํ านี้มีความสัมพันธกับคํ าอื่น “agumi” คุณจะหาคํ านี้ไดในพจนานุกรม
ขอแนะนํ าหนังสือ Word Study book ตอไปนี้
1. An Expository Dictionary of New Testament Words
2. An Expository Dictionary of Old Testament Words
ทัง้สองเลมเขียนโดย W.E.Vine พมิพโดย  Fleming H Revell Company Old Tappan New

Fersey,  U.S.A.

สารานุกรมพระคัมภีร
Bible Encycolpedia เรียงล ําดับหัวขอตาง ๆ ของพระคัมภีรและลํ าดับตัวอักษรและใหคํ านิยาม

แตใหคํ าอธิบายที่กวางขวางกวาพจนานุกรมพระคัมภีร

หนังสือวิจารณพระคัมภีร (Bible commentary)
Commentary  เปนหนงัสอืทีใ่หคํ าวิจารณสรุปเกี่ยวกับขอความในพระคัมภีร โดยวิจารณบทตอบท

วรรคตอวรรค Commentary มปีระโยชนในการอธิบายขอความที่ยากแกการเขาใจแตจํ าไววานี้เปนความ
คิดของคน ๆ เดยีวเกี่ยวกับพระคัมภีรวาตอนนั้น ๆ หมายความวาอะไร เปนเพียงความเห็นของคน จึงจํ า
เปนทีคุ่ณจะตองศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง และไมพึ่งพาคํ าวิจารณของผูอ่ืนแตเพียงอยางเดียว

มี Bible commentaries หลายเลมบางเลมมีฉบับเดียวซึ่งครอบคลุมพระคัมภีรทั้งเลมอยางสั้น ๆ
บางเลมจะมีคํ าวิจารณ 1 ฉบับตอหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร

แผนที่พระคัมภีร
แผนทีพ่ระคัมภีรหรือภูมิศาสตรประกอบดวยแผนที่และรายละเอียดของแผนดินในพระคัมภีร ชวย

ใหเรามองหาและเขาใจสภาพภูมิศาสตรซึ่งเปนที่เกิดของเหตุการณในพระคัมภีร

ตํ าราหัวขอเรื่อง (Topical Textbook)



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 5 -46-

Tipical Textbook คือหนงัสอืที่จัดระบบพระคัมภีรภายใตการเรียงลํ าดับตามหัวขอ และใหชื่อพระ
คัมภีร ซึ่งหัวขอเหลานั้นกลาวถึง

นีเ่ปนตัวอยาง
กีเดียน ถกูเรียกโดยทูตสวรรค (ผูวินิจฉัย 6.11,14)

ขอแกตัว (ผูวินิจฉัย 6.15) พระสัญญาของพระเจาตอเขา (ผูวินิจฉัย 6.16)
ทตูสวรรคพิสูจนการเรียกโดยการอัศจรรย (ผูวินิจฉัย 6.21-24)
เขาท ําลายแทนบูชาของพระบาอัล และสรางแทนเพื่อพระเจา (ผูวินิจฉัย 6.25-27)
พสูิจนคํ าอธิษฐาน (ผูวินิจฉัย 6.36-40)
น ํากองทพัไปตอสูและชนะพวกมีเดียน (ผูวินิจฉัย 6.33-35, 7, 8.4-12)
คนเอฟราอมิตอวาที่เขาไมเชิญพวกเขาไปรวมในการตอสูกับพวกมีเดียน (ผูวินิจฉัย 8.1-3)
แกแคนชาวสุคเคท (ผูวินิจฉัย 8.4-17)
อิสราเอลตองการใหเขาเปนกษัตริย เขาปฏิเสธ (ผูวินิจฉัย 8.22-23)
ท ํารูปเอเฟดซึ่งกลายเปนฝนรายของอิสราเอล (ผูวินิจฉัย 8.24-27)
มลูีกชาย 70 คน (ผูวินิจฉัย 8.30)
ความตายของเขา (ผูวินิจฉัย 8.30)
ความเชื่อของเขา (ผูวินิจฉัย 11.32)

คูมือพระคัมภีร
คูมอืพระคมัภีรมักจะเปนการสรุปขอมูลที่เลือกมาเกี่ยวกับพระคัมภีร ประกอบดวยแผนที่และแผน

ภูมทิีม่ปีระโยชน คํ าจํ ากัดความ ขอมูลเกี่ยวกับเวลาในพระคัมภีร และบทสรุปเกี่ยวกับหนังสือตาง ๆ ในพระ
คัมภีร คูมือพระคัมภีรเสนอภาพรวมทั่ว ๆ ไปของพระคัมภีร
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ชื่อ                                                

แบบฝกหัดบทที่ 5

1. เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. เราใชศัพทสัมพันธเพื่อประโยชนใหญ ๆ 3 ประการคืออะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. ดูคํ าในรายการที่ 1 และดูคํ าจํ ากัดความในรายการที่ 2 เขียนหมายเลขของคํ าจํ ากัดความที่อธิบาย
คํ าไดดีที่สุดในชองวางหนาคํ านั้น

รายการแรก รายการที่สอง
              ตํ าราหัวขอเร่ือง 1.  ใหคํ าวิจารณพระคัมภีร ขอตอขอ บทตอบท
              พจนานุกรมพระคัมภีร 2.  เหมอืนพจนานุกรมทั่วๆ ไป แตนิยามคํ าที่ใชใน

          สมยัของพระคัมภีรมากกวาในสมัยนี้
              สารานุกรมพระคัมภีร 3.  ใหแผนที่และขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของ

     พระคัมภีร
              หนงัสือวิจารณพระคัมภีร 4.  เรียงลํ าดับหัวขอของพระคัมภีรและขอพระคัมภีรที่

(Commentary)      อางอิง
              แผนที่พระคัมภีร 5.  ใหคํ าอธบิายโดยละเอียดกวาพจนานุกรมพระ

     คัมภีร
              หนงัสือศึกษาคํ า 6.  ใหขอมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับพระคัมภีรเชน ภูมิหลัง

(Word Study Books)      ประวัติศาสตร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 5

1. “พระบญัญติัของพระองคกระทํ าใหขาพระองคฉลาดกวาศัตรูของขาพระองค เพราะพระบัญญัติ
นัน่อยูกับขาพระองคเสมอ
ขาพระองคมีความเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค
เปนคํ าภาวนาของขาพระองค
ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับของพระองค”  สดุดี 119.98-
100

2. ดูหนา 3
-  เพือ่รูจกัต ําแหนงคํ าที่อางอิงทั้งหมดในพระคัมภีร
-  หาต ําแหนงของเนื้อความตอนนั้นๆ
- เพือ่หาความหมายของคํ า

3. 4
2
6
1
3
5
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

ถาคณุสามารถหาคูมือในการศึกษาพระคัมภีรได จงทํ าแบบฝกหัดตอไปนี้ใหสํ าเร็จ
1. ใชศัพทสัมพันธเพื่อหาตํ าแหนงของขอพระคัมภีรตอไปนี้

จงท ําขอพระคัมภีรใหสมบูรณและจดบันทึกขออางอิง  (วามาจากขออะไร หนังสืออะไรใน
พระคัมภีร)

“เพราะวามบีางคนไดแอบแฝงเขามา ซ่ึงพระคัมภีรไดบงไวนานแลววา เขา
จะถกูพพิากษาลงโทษอยางนี้.........................”
ขออางอิง                                                                                                                                

2. ใชศัพทสัมพนัธ พจนานุกรมพระคัมภีรและหนังสือศึกษาคํ า เพื่อศึกษาคํ าวา กิเลสตัณหา
3. ดู ยดูา 1.4 ในหนังสือวิจารณพระคัมภีรและดูวาไดวจิารณเกี่ยวกับขอนี้ไวอยางไร


