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บทที่ 15
การศึกษาคํา
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
- พิจารณาคําที่สําคัญในพระคัมภีรเพื่อนํามาศึกษา
- อธิบายวาจะทําการศึกษาคําในพระคัมภีรอยางไร
- ทําการศึกษาคําในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีร
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่ง
หรือขีดๆ หนึ่งก็จะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว”
มัทธิว 5.18

คํานํา
คุณไดเรียนการศึกษาพระคัมภีรเปนเลม เปนบท ยอหนาและขอพระคัมภีรมาแลว
ในบทนีค้ ณ
ุ จะเรียนการศึกษาหนวยที่เล็กที่สุดของพระคัมภีร นัน่ คือ คํา ๆ เดียว
เราใหตัวอยางของการศึกษาคํ าไวและคุณจะมีโอกาสทําการศึกษาในชวง“สําหรับศึกษาตอไป”
ของบทนี้

คําจํากัดความของวิธีศึกษาคํา
วิธกี ารศึกษาคําเปนการศึกษาคําแตละคําในพระคัมภีร เปาหมายของการศึกษาคําก็เพื่อเขาใจคํา
ในเนื้อหานั้น ๆ
รายละเอียดแตละอยางของคําที่ไดรับการดลใจนั้นสําคัญจนพระเยซูตรัสวา
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่ง
หรือขีด ๆ หนึง่ ก็จะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว
มัทธิว 5.18
จุดและขีดเปนตัวอักษรของฮีบรู ถาพระเยซูยงั ทรงเนนสิ่งเหลานี้แลว เราจึงรูวาทุกคําของพระเจามี
ความสําคัญ
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ความหมายของคําแตละคํามีผลกระทบตอความหมายของขอพระคัมภีร การศึกษาขอพระคัมภีร
จะอธิบายขอความในยอหนา ยอหนาจะชวยใหเราเขาใจบทตาง ๆ และบทตาง ๆ ใหความรูเกี่ยวกับหนังสือ
ทัง้ เลม
แผนภูมติ อ ไปนี้แสดงถึงโครงสรางพระคัมภีรจากภาพทั่วไปมาสูขอพระคัมภีรเฉพาะที่
การศึกษาทั่วไป

หนังสือ
บท
ยอหนา
ขอพระคัมภีร
คําตาง ๆ

การศึกษาเฉพาะที่

การศึกษาคําแตละคํา

อธิบายวิธี
ขั้นที่หนึ่ง
เลือกคํา
ในระหวางทีเ่ ราศึกษาบท ยอหนาและขอพระคัมภีร เราไดอธิบายแนวความคิดของคําที่เปนกุญแจ
คําที่เปนกุญแจ (หรือคําที่สําคัญ) คือ คําทีเ่ ปนพืน้ ฐานของความหมายในขอพระคัมภีร เปนคําที่
สําคัญ บางทีเปนคําที่พูดซํ้าเพื่อการเนนเปนพิเศษ อาจเปนคําที่ยากแกการเขาใจ
เราตองระมัดระวังในการเลือกคําสําหรับศึกษา เชน คําวา “แก, และ, ถา” ไมใชคาที
ํ ่เปนกุญแจแต
เปนคําเชื่อมและชวยเพิ่มความหมายแกขอพระคัมภีร
จงแนใจวาคําที่คุณเลือกเพื่อศึกษาเปนคําที่เปนกุญแจ
ขัน้ ที่สอง
ศึกษาคํานั้นในเนื้อหาของมัน
ศึกษาคําภายในเนื้อหาของบท มีการซํ้าคํานี้ในที่อื่นในบทหรือไม ถามี มีการเปดเผยอะไรเกี่ยวกับ
ความหมายของคํา มีคาอื
ํ น่ ในบทหรือไมที่อธิบายความหมายของคํา
ตอไปศึกษาคําภายในเนื้อหาของยอหนา อะไรเปนใจความของยอหนาคําสําคัญนี้มีความสัมพันธ
กับใจความอยางไร ตอมาศึกษาคําภายในเนื้อหาของพระคัมภีร คํานี้มีความสัมพันธกับขอพระคัมภีรอยาง
ไร คํานีเ้ ปนสวนอะไรของคําพูด เปนคํานาม สรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ หรือคําคุณศัพท
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ถาคุณเลือกคําเพื่อศึกษาและไมไดศึกษาเนื้อหาภายในซึ่งคํานี้ปรากฎอยูคุณตองใชเวลาเพื่อทําสิ่ง
นีต้ ามทีเ่ ราไดกลาวมาแลววา บท ยอหนา ขอพระคัมภีรและคําลวนแตรวมเขาดวยกันเพื่อใหความเขาใจ
พระวจนะของพระเจา
เราจะตองไมนําคํา ๆ หนึ่ง หรือขอพระคัมภีรหนึ่งออกจากเนื้อหา ไมเชนนั้นจะมีการตีความหมาย
ผิดไปได
ขัน้ ที่สาม
ตัดสินความหมาย
หลังจากเลือกคําสําคัญและศึกษาภายในเนื้อหาแลว ขั้นตอมาในการศึกษาคําคือการตัดสินความ
หมายของคํา
จงคอยระวังคําซึง่ แตกตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน เชน “อาณาจักรพระเจา” กับ “แผนดิน
สวรรค”
ระวังคําทีเ่ หมือนกันแตมีความหมายตางกัน เชน ในยอหน 21.15-17 พระเยซูถามเปโตร 3 ครั้ง
“เจารักเรามากกวาเหลานี้หรือ” แตละครัง้ ความหมายของคําวา “รัก” ลวนแตกตางกัน
การตัดสินความหมายของคําในพระคัมภีรเปนสวนหนึ่งที่ยากแกการศึกษา ถาไมมีการใชอุปกรณ
การศึกษาพระคัมภีรเพิ่มเติม
นอกเสียจากวา คุณรูภาษากรีกหรือฮีบรูและมีพระคัมภีรภาษาเหลานี้ คุณจะไมสามารถตัดสิน
ความหมายดั้งเดิมของคําโดยปราศจากเครื่องมือศึกษาเพิ่มเติม
เครือ่ งชวยศึกษาแบบพื้นฐาน 2 ชนิด ซึ่งคุณตองมีคือ ศัพทสัมพันธ (Concordance) และหนังสือ
ศึกษาคําของพระคัมภีร (Bible word study book) ในบทที่ 5 ของคูมือนี้เราไดอธิบายวิธีใชเครื่องมือทั้งสอง
ไปแลว ถาคุณมีเงินและมีโอกาส ทั้งสองเลมนี้เปนหนังสือสําคัญที่สุดที่ควรมีไว
ถาคุณไมมหี นังสือศัพทสัมพันธหรือหนังสือศึกษาคํา คุณก็ยังคงอาจศึกษาคําในพระคัมภีรได แม
วาจะไมสามารถรูจากภาษาเดิมก็ตาม
ถาคุณไมมีหนังสือดังกลาว ใหทําดังตอไปนี้
1.
ถาพระคัมภีรของคุณมีชองวางตรงกลาง ซึง่ บอกขออางอิงเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา คุณก็
อาจหาความหมายของคําที่คุณกําลังศึกษาได ในพระคัมภีรภาษาไทย พันธสัญญาใหมจะมีอยูชนิดหนึ่งที่
มีชอ งวางตรงกลางและมีขอพระคัมภีรอางอิง ซึ่งคุณจะหาความหมายของคําตามที่อางไวในชองวางนั้นได
2.
ตรวจสอบดูที่ขางหลังพระคัมภีรของคุณ
พระคัมภีรบ างเลมจะมีศัพทสัมพันธใหไวเปนบางสวน หมายถึงศัพทสัมพันธ ซึ่งไมไดบรรจุ
ทุกๆ คําในพระคัมภีร แตใหชอื่ คําที่สําคัญที่สุดบางคํา (สวนใหญเปนพระคัมภีรภาษาอังกฤษ จึงจะมีศัพท
สัมพันธอยูขางหนึ่ง)
เชนเดียวกัน บางเลมมีพจนานุกรมพระคัมภีรอยูขางหลัง คุณก็จะศึกษาไดจากที่นั่น (ภาษาไทยยัง
ไมมี)
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3.
ถาคุณมีพจนานุกรมธรรมดา คุณอาจศึกษาคําในพจนานุกรมสมัยใหมได ซึ่งจะทําใหคุณ
ทราบความหมายของคําที่ใชกันอยู ซึ่งทําใหคุณมีความรูเพิ่มขึ้น แมวา คํา ๆ นั้นซึ่งใชในสมัยพระคัมภีรอาจ
มีความหมายแตกตางกันออกไป
4.
ศึกษาการใชคาํ ๆ นี้ในที่อื่น ๆ ในบทหรือในหนังสือนั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจความ
หมายของคํานั้น ๆ ได
ถาคุณมีหนังสือศัพทสัมพันธหรือหนังสือศึกษาคําในพระคัมภีรใหทําตอไปนี้
1.
ถาพระคัมภีรของคุณมีชองวางตรงกลาง ซึ่งใหขออางอิงเพิม่ เติมและใหความหมายของ
คําก็จงดูคําที่คุณกําลังศึกษาอยูนั้น
2.
ศึกษาคําดูในศัพทสัมพันธ
คําตางๆ จะเรียงลําดับตามตัวอักษร จงดูคําที่คุณจะศึกษา
ถาคํานัน้ มีใชหลายแหงในพระคัมภีร คุณจะพบวามีขออางอิงทั้งหมดซึ่งบรรจุคําที่คุณกําลังศึกษา
จงดูขอพระคัมภีรที่มีคํานั้น ๆ การศึกษาขอตาง ๆ ชวยใหคุณเขาใจคํานั้นได บางทีคุณจะพบวาคํานั้นมี
ความหมายตางออกไปในขอพระคัมภีรอื่น
จงหาคําซึง่ ใชในขอพระคัมภีรที่คุณกําลังศึกษา สังเกตดูตัวเลขที่อยูขางหลังของคํานั้น แลวคนหา
เลขนีท้ ขี่ า งหลังศัพทสัมพันธ ถาคําที่คุณกําลังศึกษาอยูในพระคัมภีรเดิม คุณจะหาคํานั้นในพจนานุกรม
ภาษาฮีบรู ถาคํานั้นอยูในพระคัมภีรใหม คุณจะหาคํานั้นไดในพจนานุกรมภาษากรีก เราไดอธิบายไวแลว
วาจะทําอยางไรในบทที่ 5
เมือ่ คุณพบหมายเลขของคํานั้น ก็จะทําใหคุณรูความหมายดั้งเดิมของคํานั้นในภาษากรีกหรือฮีบรู
และอาจอางอิงไปถึงหมายเลขอื่นในพจนานุกรม ซึ่งหมายความวาคําที่คุณกําลังศึกษานั้น มีรากดั้งเดิม
จากคําอืน่ การที่คุณจะรูความหมายเดิมของคํานี้คุณก็ตองคนหาคํานี้ดวย
3.
คนหาคําในหนังสือศึกษาคําในพระคัมภีร
ในหนังสือนี้ คําตาง ๆ เรียงลําดับไวตามตัวอักษร
เชนเดียวกัน ถาคําที่คุณหานั้นมีใชในที่อื่น ๆ ในพระคัมภีร คุณจะพบวามีการเรียงลําดับไวหลายที่
เมือ่ คุณตองการศึกษาขอเหลานี้ดวย จงแนใจวาคุณใหความสนใจในขอนั้น ๆ ซึ่งมีคาที
ํ ่คุณเลือกศึกษา คุณ
ตองคํานึงถึงความหมายของคําที่ใชภายในเนื้อหานั้น ๆ ของขอพระคัมภีร
4.
คนหาคํานั้น ๆ ในพจนานุกรมธรรมดา
จะชวยใหคณ
ุ รูว าคํานี้ใชอยางไรในภาษาสมัยใหม ซึ่งอาจมีความหมายเหมือนกับคําในพระคัมภีร
หรืออาจแตกตางกันก็ได
ความแตกตางในการใชคําในภาษาใหมและในพระคัมภีรเกิดจากสิ่ง 2 ประการ คือ
ประการแรก ความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ความหมายใหมเขามาผูกติดกับคํา
เดิมและบางทีความหมายเดิมก็ถูกลบลืมไป
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ประการที่สอง พระคัมภีรเ ขียนดวยภาษากรีกและฮีบรู คํา ๆ เดียวกันมีความหมายตางกันใน
ภาษาตาง ๆ คําทีม่ คี วามหมายอยางหนึ่งในภาษากรีกหรือฮีบรู อาจมีความหมายตางกันในภาษาอื่น
สรุปการศึกษาของคุณ
ใน 3 ขัน้ ตอนแรกของการศึกษาคํา ใหสังเกตวาคุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคํานั้น ๆ แลวเขียนความ
หมายของคําจากชองวางในพระคัมภีร ศัพทสัมพันธ หนังสือ ศึกษาคําและพจนานุกรมสมัยใหม บันทึกขอ
สังเกตของการใชคําในขอความอื่น ๆ ของพระคัมภีร
เมือ่ ทําเสร็จแลวจะใชสิ่งที่คุณเรียนเกี่ยวกับตารางและโครงสราง มาเพื่อสรุปการศึกษาคํานั้น ๆ
อยาลืมบันทึกไวในตารางหรือโครงสรางวาคําที่คุณศึกษานั้นอยูในหนังสือ บท หรือขอพระคัมภีรใด
ขั้นที่สี่

ตัวอยางของวิธี
ขั้นแรก

เลือกคํา
เราจะเลือกคําวา ชื่นชมยินดี ซึ่งมีใน โรม 5.2 คํานีเ้ ปนคําที่เปนกุญแจสําคัญ

ขัน้ ที่สอง

ศึกษาคําภายในเนื้อหา
คํานีม้ คี วามหมายอยางไรตองดูใหทั่วทั้งขอความ เนื้อหาที่มากอนและหลัง คํานี้เปนคํา
คุณศัพท อธิบายถึงลักษณะของคริสเตียน

ขัน้ ที่สาม

หาความหมาย
หนังสือศัพทสัมพันธ เรียงลําดับขอพระคัมภีรท งั้ หมดที่มีคําวา ชื่นชมยินดี

ชื่นชมยินดี
ทานก็จะ ช. ที่เราไปหาพระบิดา
ทานจะรองไห....แตโลกจะ ช.
เราจะมาหาทานอีกและใจทานจะ ช.
เรา ช. ในความไววางใจ...
เรา ช. ในความทุกขยากของเรา

ยน. 14.28
ยน. 16.20
ยน. 16.22
รม. 5.2
รม. 5.3

จง ช. เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณ มธ. 5.12
สหาย...ที่ยืนฟงเจาบาวก็ ช.
ยน. 3.29
ทั้งคนหวานและและเกี่ยวจะ ช.
ยน. 4.36
ทาน...พอใจที่จะ ช. ...ชั่วขณะหนึ่ง
ยน. 5.35
อั บ ราฮั ม ... ช. ที่ จ ะได เ ห็ น วั น ของเรา
ย น.8.56

เราใชหนังสือสารานุกรมภาษาไทยเพื่อดูความหมายของคํานี้

ชื่นชมยินดี
ความชื่นชมยินดีของคริสเตียนไมใชเปน
ที่อารมณ แตเปนคุณสมบัติ เปนลักษณะประจํา
ชีวติ ของเขาตลอดเวลา แมวาเขามีความเดือด
รอน หรือมีความทุกขโศกเศรา (โรม 5.2, 15.13,

2 โครินธ 6.10, โคโลสี 1.24, ยากอบ 1.2, 1 เป
โตร 1.6-8, 4.13) ความชื่นชมยินดีหรือความ
ปลาบปลืม้ ปติยินดี เปนลักษณะอยางหนึ่งของ
พระเจา (สดุดี 16.11, 104.31, ยอหน 15.11)
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เปนลักษณะอยางหนึ่งในการนมัสการของชาวอิส
ราเอลสมัยโบราณ (เฉลยธรรมบัญญัติ 12.5-7,
สดุดี 81.1-3, 97.12, 118.24, อิสยาห 65.18-19)
และเป น ลั ก ษณะอยา งหนึ่ง แห ง ชี วิ ตของคริสต
จักร (กิจการ 5.41, 8.8, 13.52, 15.31, 2 โครินธ
1.24)
ความชื่นชมหรือความปลาบปลื้มปติยิน
ดีของคริสเตียน มาจากการรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระเยซูคริสต และไมมีผูใดสามารถ
จะช ว งชิ ง เอาความชื่ น ชมยิ น ดี นี้ ไ ปจากเขาได
เพราะเปนผลอยางหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขั้นที่สี่

-145ของพระเยซูคริสต ซึ่งมีอยูในผูเชื่อทุกคน (ยอหน
15.11, 16.22,24,33, กาลาเทีย 5.22) อยางไรก็
ตามความบาปที่ มี อ ยู  ใ นชี วิ ต ของผู  เ ชื่ อ เป น
อุปสรรคมาก ทําใหความสามัคคีธรรมระหวาง
เขากับพระเจาตองเสียไป ดังนั้นเปนเหตุใหเขา
ขาดความชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงประทานให
เพราะฉะนั้นมีบอยครั้งที่พระเจาทรงตรัสสั่งใหเขา
ชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระองคทรงประทานใหเขา
มาแลว และไมปลอยใหการกระทําอยางหนึ่ง
อยางใด ทําใหความชื่นชมยินดีนั้นตองเสียไป (ฟ
ลิปป 3.1, 4.4, 1 เธสะโลนิกา 5.16)

สรุปการศึกษาของคุณ
เราไดศกึ ษามาทั้งหมดทุกขั้นตอนแลวก็ใหนํามาสรุปวา ไดเรียนรูอะไรบางจากขั้นตอนทั้ง
สามกอนหนานี้ คุณอาจสรางตารางขึ้นมางาย ๆ และจดลงไปถึงสิ่งที่ไดศึกษา แตสิ่งสําคัญไมได
อยูท วี่ า คุณมีความรูก็พอเพียงแลว แตอยูที่การนําความจริงที่อยูในพระวจนะของพระเจาไปใชใน
ชีวิตของคุณ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงบอกถึงขั้นตอน 4 ขั้นของวิธีการศึกษาคํา

3.

คําทีเ่ ปนกุญแจสําคัญหมายถึงอะไร ?

4.

คําใดในรายการขางลางนี้เปนคําที่เปนกุญแจสําคัญและเหมาะที่จะนําไปใชในการศึกษาคํา
เขา
ความถอมใจ
เธอ
ถา
และ
หนังสือทีใ่ ชเพื่อการศึกษาพระคัมภีร 2 เลมที่สําคัญที่สุดซึ่งใชในการศึกษาคําคือ หนังสืออะไร ?
และ

5.
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 15
1.
2.

3.
4.
5.

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีด ๆ หนึ่งก็
จะศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว” มัทธิว 5.18
เลือกคํา
ศึกษาคําภายในเนื้อหา
ความหมาย
สรุปการศึกษา
คําทีเ่ ปนกุญแจสําคัญคือ คําที่เปนพื้นฐานของความหมายในขอพระคัมภีร เปนคําที่สําคัญ บางที่
เปนคําทีพ่ ดู ซําเพื
้ ่อการเนนเปนพิเศษอาจเปนคําที่ยากแกการเขาใจ
คําวา ความถอมใจ เปนหัวขอเรื่องที่ดีในการศึกษาคํา คําอนื่ ๆ ไมใชคําที่เปนกุญแจสําคัญ
หนังสือศัพทสัมพันธและหนังสือการศึกษาคําในพระคัมภีร

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
เลือกคําบางคําในพระคัมภีรตอนใดตอนหนึ่งแลวทําการศึกษาคําตามที่ไดเรียนมาในบทนี้

