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บทที่ 5
คูมือการศึกษาพระคัมภีร
จุดประสงค
เมือ่ เรียนบทนี้จบแลวคุณจะสามารถ:
* อธิบายการใชศัพทสัมพันธ 3 วิธีใหญ ๆ
* ใชศัพทสัมพันธ
* ใชพจนานุกรมพระคัมภีร
* ใชหนังสือการศึกษาคําในพระคัมภีร
* ใชตําราหัวขอเรื่อง
* ใชหนังสือวิจารณพระคัมภีร
* ใชแผนที่พระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระบัญญัตขิ องพระองคกระทําใหขาพระองคฉลาดกวาศัตรูของขาพระองค
เพราะพระบัญญัตินั้นอยูกับขาพระองคเสมอ
ขาพระองคมคี วามเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดาพระ
โอวาทของพระองคเปนคําภาวนาของขาพระองค
ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับของพระองค”
สดุดี 119.98-100

คํานํา
นักวิชาการพระคัมภีรไดเขียนหนังสือพิเศษซึ่งชวยในการศึกษาพระคัมภีร บทนี้อธิบายวาเราจะใช
คูม อื การศึกษาพระคัมภีรขั้นพื้นฐานไดอยางไร
ไมจาเป
ํ นที่จะตองมีคูมือศึกษาพระคัมภีรเพื่อที่จะศึกษาพระคัมภีร อยากังวลถาคุณไมสามารถมี
ได หลักสูตรนี้สอนคุณใหศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง ทั้งหมดที่จําเปนตองมีก็คือ พระคัมภีร
แมวา คุณไมมคี ูมือเหลานี้อยูในขณะนี้ ก็จําเปนที่จะตองรูวามีคูมือชวยการศึกษาอยูดวย นี่จึงเปน
เหตุผลทีเ่ ราไดรวมบทนี้ที่เกี่ยวกับคูมือการศึกษาพระคัมภีรไวดวย
ถาคุณมีเครื่องมือเหลานี้ เราตองการใหคุณรูจักวิธีใช เพราะจะมีประโยชนตอคุณได
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มีหลายวิธที คี่ ณ
ุ จะมีเครื่องมือเหลานี้ได โดยซื้อที่รานขายหนังสือคริสเตียนหรือจากสํานักพิมพ ถา
ไมสามารถซื้อไดก็อาจขอยืมจากหองสมุดสถาบันพระคริสตธรรมหรือศิษยาภิบาล หรือเพื่อนคริสเตียนอาจ
ใหคุณยืมได
คูม อื การศึกษาพระคัมภีรเปนสิ่งสําคัญ แตก็ไมอาจมาทดแทนการศึกษาพระคัมภีรเอง คุณควรใชคู
มือเหลานี้ หลังจากที่คุณไดทําการศึกษาพระวจนะดวยตนเองแลวเทานั้น
การทีเ่ ราไปคนควาคูมือการศึกษาพระคัมภีรกอนที่จะศึกษาพระคัมภีรเอง จะทําใหเรามีทิศทางที่
จํากัด จิตใจของคุณไดรับอิทธิพลโดยคําวิจารณของคนอื่นกอนที่คุณจะศึกษาพระวจนะของพระเจา
ผูเ ขียนขอสรุปพระคัมภีรและคูมือการศึกษาอื่น ๆ ก็ตองนําวัตถุดิบมาดวยวิธีที่นักศึกษาคนใดก็
สามารถทําได คือจากพระคัมภีรเอง ไมจําเปนที่จะตองพึ่งพาการวิจัยพระคัมภีรของผูอื่นแตเพียงอยางเดียว
เทานัน้ จงแสวงหาการเจริญเติบโตฝายวิญญาณซึ่งจะนําคุณไปสูขั้นตอนที่กาวออกไปดวยตนเอง
ถาคุณไมอาจหาเครื่องมือการศึกษาพระคัมภีรก็จงอยาทอใจ เพราะภายในคุณมีพลังแหงการสราง
สรรคของพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู พระองคเปนครูพิเศษประทานลงมาจากพระเจา ผูจะนําคุณไปสู
ความจริงทัง้ มวลซึ่งเปนสิ่งที่ดีกวาเครื่องมือการศึกษาที่มนุษยจัดเตรียมไว
ถาคุณหาเครือ่ งมือเหลานี้ได จงรูจักใชเพื่อเสริมการศึกษาพระวจนะของคุณเอง แตอยาพึ่งพาสิ่ง
เหลานัน้ จงพึ่งพาการเปดเผยที่สรางสรรคของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ศัพทสัมพันธ
ศัพทสมั พันธพระคัมภีรใหลําดับคําที่สําคัญในพระคัมภีรเรียงตามตัวอักษร ตามดวยเนื้อความของ
แตละคํา
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 พิมพป 1956 โดย Abingdon
Press, Nashville, Tennessee, U.S.A.
(ในทีน่ เี้ ราใชของสตรองเพื่ออธิบายการใชศัพทสัมพันธ)
ศัพทสัมพันธมีประโยชน 3 ประการ
1. รูจ กั ตําแหนงคําที่อางอิงทั้งหมดในพระคัมภีร
ตัวอยาง - ถาคุณตองการศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค คุณจะหาคําวา “ทูตสวรรค” ในศัพทสัมพันธ
เราจะพบวามีการอางอิงครบถวนทุกแหงของคํานี้ในพระคัมภีรซึ่งจะชวยใหคุณเปดหาคําอางอิงของแตละ
คําในหัวขอนั้น ๆ ได
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คุณจะหาชือ่ ของบุคคลในพระคัมภีรและศึกษาชีวประวัติของเขาได โดยใชหนังสือศัพทสัมพันธ
เชนถาคุณตองการคนหาชื่อ “โมเสส” ศัพทสัมพันธจะบอกขออางอิงอยางครบถวน คําเหลานี้จะเรียงตาม
ตัวอักษร
คําอางอิงแตละคําจะหาดูไดจากอันดับอักษรตัวแรกของคํา เชนคําวา “ปสคา” ก็ใหดูที่คําตนของ
คําอางอิงทีใ่ หไว จะเห็นวาเราใชคํายอสําหรับหนังสือในพระคัมภีรแทนชื่อเต็มของหนังสือ
2. หาตําแหนงของเนื้อความตอนนั้นๆ
บางทีคุณอาจจะนึกถึงคําคําเดียวหรือสองคําจากขอพระคัมภีรและคุณตองการหาขอพระคัมภีรใน
พระคัมภีร ก็ใหใชคําที่จําไดเพื่อคนหาเนื้อความนั้นๆ เชน ถาคุณจําคําวา ปสคาไดจากประโยคที่วา “และ
ใครจะถือปสคาถวายพระเจา” เราก็มาคนดูที่คําวา “ปสคา” ในศัพทสัมพันธซึ่งคุณจะพบขออางอิงไปสูคํา
วา “ปสคา” มองดูตามลําดับจนกวาจะพบขอที่คุณกําลังมองดูหาอยู โดยการใชศัพทสัมพันธ คุณจะพบวา
ขอความนี้อยูในอพยพ 12.48 ที่นี้คุณก็หาขอความนี้จากพระคัมภีรของคุณได
3. เพือ่ หาความหมายของคํา
ศัพทสมั พันธภาษาอังกฤษของสตรองใหตัวเลขไวขางหลังคําแตละคํา ถาคํานั้นเปนคําที่ใชอยูใน
พระคัมภีรใ หมกใ็ หเปดดูพจนานุกรมภาษากรีกที่อยูขางหลังของศัพทสัมพันธ ถาเปนคําที่ใชในพระคัมภีร
เดิม ก็ใหคน หาจากพจนานุกรมภาษาฮีบรู ซึ่งจะใหความหมายดั้งเดิมของคํานั้นๆ
(ภาษาไทย ศัพทสมั พันธมีเฉพาะที่จัดทําโดย ศจ.โรเบิรต นิชิโมโตะ ซึ่งไมมีตัวเลขกํากับหลังคํา
และไมมีพจนานุกรมภาษาฮีบรูและกรีก - ผูแปล)

พจนานุกรมพระคัมภีร
พจนานุกรมพระคัมภีรไมเหมือนกับพจนานุกรมคําธรรมดา พจนานุกรมธรรมดาใหความหมายของ
คําทีใ่ ชในภาษาหนึ่ง ๆ แตพจนานุกรมพระคัมภีรใหคําจํากัดความของคําในพระคัมภีรที่ใชในเนื้อความ
ดั้งเดิมของพระคัมภีร
นีเ่ ปนตัวอยางจากพจนานุกรมพระคัมภีร
หนวด - สําหรับคนเอเซียเปนเครื่องหมายของความเปนชาย ตรงขามกับชาวอียิปตซึ่งมักจะโกน
ศีรษะและใบหนา เปนเครื่องหมายของไวทุกข มักเปนธรรมเนียมที่จะดึงหนวดหรือโกนทิ้งเสีย คนอิสราเอล
ถูกหามไมใหกนั ริมเครา เพราะวาจะมองดูเหมือนเครื่องหมายของคนตางศาสนา (เลวีนิติ 19.27) การ
บังคับใหคนตัดหนวดของเขาก็คือการนําเอาความเสื่อมศักดิ์ศรีที่นาอับอาย
ตอไปนี้เปนพจนานุกรมพระคัมภีรที่แนะนํา
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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หนังสือศึกษาคํา (Word Study)
หนังสือ Word Study มีทใี่ ชมากกวาพจนานุกรมพระคัมภีร ในการใหคําจํากัดความคําที่ใชในพระ
คัมภีร โดยใหคาภาษากรี
ํ
กและฮีบรูและความหมายตาง ๆ ที่ใหแกคําเดียวกันนี้ หนังสือนี้ใหขออางอิงถึงขอ
ความที่ใชคํานั้น ๆ ดวย
นีเ่ ปนตัวอยางจากหนังสือ Word Study
AXE
ขวาน เหมือนกับคํา agumi แปลวา แตก พบในมัทธิว 3.10 และลูกา 3.9
นีเ่ ปนคํากรีกบอกเราวาคํานี้มีความสัมพันธกับคําอื่น “agumi” คุณจะหาคํานี้ไดในพจนานุกรม
ขอแนะนําหนังสือ Word Study book ตอไปนี้
1. An Expository Dictionary of New Testament Words
2. An Expository Dictionary of Old Testament Words
ทัง้ สองเลมเขียนโดย W.E.Vine พิมพโดย Fleming H Revell Company Old Tappan New
Fersey, U.S.A.

สารานุกรมพระคัมภีร
Bible Encycolpedia เรียงลําดับหัวขอตาง ๆ ของพระคัมภีรและลําดับตัวอักษรและใหคํานิยาม
แตใหคาอธิ
ํ บายที่กวางขวางกวาพจนานุกรมพระคัมภีร

หนังสือวิจารณพระคัมภีร (Bible commentary)
Commentary เปนหนังสือทีใ่ หคําวิจารณสรุปเกี่ยวกับขอความในพระคัมภีร โดยวิจารณบทตอบท
วรรคตอวรรค Commentary มีประโยชนในการอธิบายขอความที่ยากแกการเขาใจแตจําไววานี้เปนความ
คิดของคน ๆ เดียวเกี่ยวกับพระคัมภีรวาตอนนั้น ๆ หมายความวาอะไร เปนเพียงความเห็นของคน จึงจํา
เปนทีค่ ณ
ุ จะตองศึกษาพระคัมภีรดวยตนเอง และไมพึ่งพาคําวิจารณของผูอื่นแตเพียงอยางเดียว
มี Bible commentaries หลายเลมบางเลมมีฉบับเดียวซึ่งครอบคลุมพระคัมภีรทั้งเลมอยางสั้น ๆ
บางเลมจะมีคําวิจารณ 1 ฉบับตอหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร

แผนที่พระคัมภีร
แผนทีพ่ ระคัมภีรหรือภูมิศาสตรประกอบดวยแผนที่และรายละเอียดของแผนดินในพระคัมภีร ชวย
ใหเรามองหาและเขาใจสภาพภูมิศาสตรซึ่งเปนที่เกิดของเหตุการณในพระคัมภีร

ตําราหัวขอเรื่อง (Topical Textbook)
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Tipical Textbook คือหนังสือที่จัดระบบพระคัมภีรภายใตการเรียงลําดับตามหัวขอ และใหชื่อพระ
คัมภีร ซึ่งหัวขอเหลานั้นกลาวถึง
นีเ่ ปนตัวอยาง
กีเดียน
ถูกเรียกโดยทูตสวรรค (ผูวินิจฉัย 6.11,14)
ขอแกตัว (ผูวินิจฉัย 6.15) พระสัญญาของพระเจาตอเขา (ผูวินิจฉัย 6.16)
ทูตสวรรคพิสูจนการเรียกโดยการอัศจรรย (ผูวินิจฉัย 6.21-24)
เขาทําลายแทนบูชาของพระบาอัล และสรางแทนเพื่อพระเจา (ผูวินิจฉัย 6.25-27)
พิสจู นคําอธิษฐาน (ผูวินิจฉัย 6.36-40)
นํากองทัพไปตอสูและชนะพวกมีเดียน (ผูวินิจฉัย 6.33-35, 7, 8.4-12)
คนเอฟราอิมตอวาที่เขาไมเชิญพวกเขาไปรวมในการตอสูกับพวกมีเดียน (ผูวินิจฉัย 8.1-3)
แกแคนชาวสุคเคท (ผูวินิจฉัย 8.4-17)
อิสราเอลตองการใหเขาเปนกษัตริย เขาปฏิเสธ (ผูวินิจฉัย 8.22-23)
ทํารูปเอเฟดซึ่งกลายเปนฝนรายของอิสราเอล (ผูวินิจฉัย 8.24-27)
มีลกู ชาย 70 คน (ผูวินิจฉัย 8.30)
ความตายของเขา (ผูวินิจฉัย 8.30)
ความเชื่อของเขา (ผูวินิจฉัย 11.32)

คูมือพระคัมภีร
คูม อื พระคัมภีรมักจะเปนการสรุปขอมูลที่เลือกมาเกี่ยวกับพระคัมภีร ประกอบดวยแผนที่และแผน
ภูมทิ มี่ ปี ระโยชน คําจํากัดความ ขอมูลเกี่ยวกับเวลาในพระคัมภีร และบทสรุปเกี่ยวกับหนังสือตาง ๆ ในพระ
คัมภีร คูมือพระคัมภีรเสนอภาพรวมทั่ว ๆ ไปของพระคัมภีร
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ชื่อ

แบบฝกหัดบทที่ 5
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

เราใชศัพทสัมพันธเพื่อประโยชนใหญ ๆ 3 ประการคืออะไร ?

3.

ดูคาในรายการที
ํ
่ 1 และดูคําจํากัดความในรายการที่ 2 เขียนหมายเลขของคําจํากัดความที่อธิบาย
คําไดดีที่สุดในชองวางหนาคํานั้น
รายการแรก
รายการที่สอง
ตําราหัวขอเรื่อง
1. ใหคําวิจารณพระคัมภีร ขอตอขอ บทตอบท
พจนานุกรมพระคัมภีร
2. เหมือนพจนานุกรมทั่วๆ ไป แตนิยามคําที่ใชใน
สมัยของพระคัมภีรมากกวาในสมัยนี้
สารานุกรมพระคัมภีร
3. ใหแผนที่และขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของ
พระคัมภีร
หนังสือวิจารณพระคัมภีร
4. เรียงลําดับหัวขอของพระคัมภีรและขอพระคัมภีรที่
(Commentary)
อางอิง
แผนที่พระคัมภีร
5. ใหคาอธิ
ํ บายโดยละเอียดกวาพจนานุกรมพระ
คัมภีร
หนังสือศึกษาคํา
6. ใหขอ มูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับพระคัมภีรเชน ภูมิหลัง
(Word Study Books)
ประวัติศาสตร
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 5
1.

2.

3.

“พระบัญญัตขิ องพระองคกระทําใหขาพระองคฉลาดกวาศัตรูของขาพระองค เพราะพระบัญญัติ
นัน่ อยูกับขาพระองคเสมอ
ขาพระองคมีความเขาใจมากกวาบรรดาครูของขาพระองค เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค
เปนคําภาวนาของขาพระองค
ขาพระองคเขาใจมากกวาคนสูงอายุ เพราะขาพระองครักษาขอบังคับของพระองค” สดุดี 119.98100
ดูหนา 3
- เพือ่ รูจ กั ตําแหนงคําที่อางอิงทั้งหมดในพระคัมภีร
- หาตําแหนงของเนื้อความตอนนั้นๆ
- เพือ่ หาความหมายของคํา
4
2
6
1
3
5
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
ถาคุณสามารถหาคูมือในการศึกษาพระคัมภีรได จงทําแบบฝกหัดตอไปนี้ใหสําเร็จ
1.
ใชศพั ทสัมพันธเพื่อหาตําแหนงของขอพระคัมภีรตอไปนี้
จงทําขอพระคัมภีรใหสมบูรณและจดบันทึกขออางอิง (วามาจากขออะไร หนังสืออะไรใน
พระคัมภีร)

2.
3.

“เพราะวามีบางคนไดแอบแฝงเขามา ซึ่งพระคัมภีรไดบงไวนานแลววา เขา
จะถูกพิพากษาลงโทษอยางนี้.........................”
ขออางอิง
ใชศพั ทสมั พันธ พจนานุกรมพระคัมภีรและหนังสือศึกษาคํา เพื่อศึกษาคําวา กิเลสตัณหา
ดู ยูดา 1.4 ในหนังสือวิจารณพระคัมภีรและดูวาไดวจิ ารณเกี่ยวกับขอนี้ไวอยางไร

