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บทที่ 15
การศึกษาคํ า

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
-   พจิารณาคํ าที่สํ าคัญในพระคัมภีรเพื่อนํ ามาศึกษา
-   อธบิายวาจะทํ าการศึกษาคํ าในพระคัมภีรอยางไร
-   ท ําการศึกษาคํ าในพระคัมภีร

ขอพระคัมภีร
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํ ารงอยู  แมอักษรหนึ่ง

หรอืขดีๆ หนึ่งก็จะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ  จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว”

 มทัธิว 5.18

คํ านํ า
คุณไดเรียนการศึกษาพระคัมภีรเปนเลม เปนบท ยอหนาและขอพระคัมภีรมาแลว
ในบทนีคุ้ณจะเรียนการศึกษาหนวยที่เล็กที่สุดของพระคัมภีร  นัน่คือ คํ า ๆ เดียว
เราใหตัวอยางของการศึกษาคํ าไวและคุณจะมีโอกาสทํ าการศึกษาในชวง“สํ าหรับศึกษาตอไป” 

ของบทนี้

คํ าจํ ากัดความของวิธีศึกษาคํ า
วธิกีารศกึษาคํ าเปนการศึกษาคํ าแตละคํ าในพระคัมภีร  เปาหมายของการศึกษาคํ าก็เพื่อเขาใจคํ า

ในเนื้อหานั้น ๆ
รายละเอียดแตละอยางของคํ าที่ไดรับการดลใจนั้นสํ าคัญจนพระเยซูตรัสวา
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํ ารงอยู แมอักษรหนึ่ง

หรอืขดี ๆ หนึง่กจ็ะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว

มทัธิว 5.18

จุดและขีดเปนตัวอักษรของฮีบรู  ถาพระเยซยูงัทรงเนนสิ่งเหลานี้แลว เราจึงรูวาทุกคํ าของพระเจามี
ความสํ าคัญ
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ความหมายของคํ าแตละคํ ามีผลกระทบตอความหมายของขอพระคัมภีร การศึกษาขอพระคัมภีร
จะอธบิายขอความในยอหนา ยอหนาจะชวยใหเราเขาใจบทตาง ๆ และบทตาง ๆ ใหความรูเกี่ยวกับหนังสือ
ทัง้เลม

แผนภูมติอไปนี้แสดงถึงโครงสรางพระคัมภีรจากภาพทั่วไปมาสูขอพระคัมภีรเฉพาะที่

การศึกษาทั่วไป หนังสือ

บท

ยอหนา

ขอพระคัมภีร

คํ าตาง ๆ

การศึกษาเฉพาะที่ การศึกษาคํ าแตละคํ า

อธิบายวิธี
ขั้นที่หนึ่ง เลือกคํ า

ในระหวางทีเ่ราศึกษาบท ยอหนาและขอพระคัมภีร เราไดอธิบายแนวความคิดของคํ าที่เปนกุญแจ
คํ าที่เปนกุญแจ (หรือคํ าที่สํ าคัญ)  คือ คํ าทีเ่ปนพืน้ฐานของความหมายในขอพระคัมภีร เปนคํ าที่

สํ าคัญ บางทเีปนค ําที่พูดซํ้ าเพื่อการเนนเปนพิเศษ  อาจเปนคํ าที่ยากแกการเขาใจ
เราตองระมัดระวังในการเลือกคํ าสํ าหรับศึกษา เชน คํ าวา  “แก, และ, ถา”  ไมใชคํ าที่เปนกุญแจแต

เปนค ําเชื่อมและชวยเพิ่มความหมายแกขอพระคัมภีร
จงแนใจวาคํ าที่คุณเลือกเพื่อศึกษาเปนคํ าที่เปนกุญแจ

ขัน้ที่สอง ศึกษาคํ านั้นในเนื้อหาของมัน
ศึกษาค ําภายในเนื้อหาของบท มีการซํ้ าคํ านี้ในที่อ่ืนในบทหรือไม ถามี มกีารเปดเผยอะไรเกี่ยวกับ

ความหมายของคํ า  มคํี าอืน่ในบทหรือไมที่อธิบายความหมายของคํ า
ตอไปศึกษาคํ าภายในเนื้อหาของยอหนา อะไรเปนใจความของยอหนาคํ าสํ าคัญนี้มีความสัมพันธ

กบัใจความอยางไร ตอมาศึกษาคํ าภายในเนื้อหาของพระคัมภีร คํ านี้มีความสัมพันธกับขอพระคัมภีรอยาง
ไร คํ านีเ้ปนสวนอะไรของคํ าพูด เปนคํ านาม สรรพนาม คํ ากริยา คํ าวิเศษณ หรือคํ าคุณศัพท
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ถาคุณเลือกคํ าเพื่อศึกษาและไมไดศึกษาเนื้อหาภายในซึ่งคํ านี้ปรากฎอยูคุณตองใชเวลาเพื่อทํ าสิ่ง
นีต้ามทีเ่ราไดกลาวมาแลววา บท ยอหนา ขอพระคัมภีรและคํ าลวนแตรวมเขาดวยกันเพื่อใหความเขาใจ
พระวจนะของพระเจา

เราจะตองไมนํ าคํ า ๆ หนึ่ง หรือขอพระคัมภีรหนึ่งออกจากเนื้อหา   ไมเชนนั้นจะมีการตีความหมาย
ผิดไปได

ขัน้ที่สาม ตัดสินความหมาย
หลงัจากเลอืกค ําสํ าคัญและศึกษาภายในเนื้อหาแลว ข้ันตอมาในการศึกษาคํ าคือการตัดสินความ

หมายของคํ า
จงคอยระวงัค ําซึง่แตกตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน เชน “อาณาจักรพระเจา” กับ “แผนดิน

สวรรค”
ระวงัค ําทีเ่หมอืนกนัแตมีความหมายตางกัน เชน ในยอหน 21.15-17 พระเยซูถามเปโตร 3 คร้ัง

“เจารักเรามากกวาเหลานี้หรือ”  แตละครัง้ความหมายของคํ าวา “รัก” ลวนแตกตางกัน
การตดัสนิความหมายของคํ าในพระคัมภีรเปนสวนหนึ่งที่ยากแกการศึกษา ถาไมมีการใชอุปกรณ

การศึกษาพระคัมภีรเพิ่มเติม
นอกเสยีจากวา คุณรูภาษากรีกหรือฮีบรูและมีพระคัมภีรภาษาเหลานี้ คุณจะไมสามารถตัดสิน

ความหมายดั้งเดิมของคํ าโดยปราศจากเครื่องมือศึกษาเพิ่มเติม
เครือ่งชวยศึกษาแบบพื้นฐาน 2 ชนิด ซึ่งคณุตองมีคือ ศัพทสัมพันธ (Concordance) และหนังสือ

ศึกษาคํ าของพระคัมภีร (Bible word study book) ในบทที ่5 ของคูมือนี้เราไดอธิบายวิธีใชเครื่องมือทั้งสอง
ไปแลว  ถาคณุมเีงนิและมีโอกาส ทั้งสองเลมนี้เปนหนังสือสํ าคัญที่สุดที่ควรมีไว

ถาคณุไมมหีนงัสือศัพทสัมพันธหรือหนังสือศึกษาคํ า คุณก็ยังคงอาจศึกษาคํ าในพระคัมภีรได  แม
วาจะไมสามารถรูจากภาษาเดิมก็ตาม

ถาคุณไมมีหนังสือดังกลาว  ใหทํ าดังตอไปนี้
1. ถาพระคัมภีรของคุณมีชองวางตรงกลาง ซึง่บอกขออางอิงเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา คุณก็

อาจหาความหมายของคํ าที่คุณกํ าลังศึกษาได ในพระคัมภีรภาษาไทย พันธสัญญาใหมจะมีอยูชนิดหนึ่งที่
มชีองวางตรงกลางและมีขอพระคัมภีรอางอิง ซึ่งคุณจะหาความหมายของคํ าตามที่อางไวในชองวางนั้นได

2. ตรวจสอบดูที่ขางหลังพระคัมภีรของคุณ
พระคมัภีรบางเลมจะมีศัพทสัมพันธใหไวเปนบางสวน หมายถึงศัพทสัมพันธ ซึ่งไมไดบรรจุ

ทกุๆ คํ าในพระคัมภีร แตใหชือ่คํ าที่สํ าคัญที่สุดบางคํ า (สวนใหญเปนพระคัมภีรภาษาอังกฤษ จึงจะมีศัพท
สัมพนัธอยูขางหนึ่ง)

เชนเดยีวกนั บางเลมมีพจนานุกรมพระคัมภีรอยูขางหลัง คุณก็จะศึกษาไดจากที่นั่น (ภาษาไทยยัง
ไมมี)
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3. ถาคณุมพีจนานกุรมธรรมดา คุณอาจศึกษาคํ าในพจนานุกรมสมัยใหมได ซึ่งจะทํ าใหคุณ
ทราบความหมายของคํ าที่ใชกันอยู ซึ่งทํ าใหคุณมีความรูเพิ่มข้ึน แมวาคํ า ๆ นั้นซึ่งใชในสมัยพระคัมภีรอาจ
มคีวามหมายแตกตางกันออกไป

4. ศึกษาการใชคํ า ๆ นี้ในที่อ่ืน ๆ ในบทหรือในหนังสือนั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจความ
หมายของคํ านั้น ๆ ได

ถาคณุมหีนงัสอืศัพทสัมพันธหรือหนังสือศึกษาคํ าในพระคัมภีรใหทํ าตอไปนี้
1. ถาพระคัมภีรของคุณมีชองวางตรงกลาง ซึ่งใหขออางอิงเพิม่เติมและใหความหมายของ

คํ าก็จงดูคํ าที่คุณกํ าลังศึกษาอยูนั้น
2. ศึกษาคํ าดูในศัพทสัมพันธ
คํ าตางๆ จะเรียงลํ าดับตามตัวอักษร จงดูคํ าที่คุณจะศึกษา
ถาค ํานัน้มใีชหลายแหงในพระคัมภีร คุณจะพบวามีขออางอิงทั้งหมดซึ่งบรรจุคํ าที่คุณกํ าลังศึกษา

จงดูขอพระคัมภีรที่มีคํ านั้น ๆ การศกึษาขอตาง ๆ ชวยใหคุณเขาใจคํ านั้นได บางทีคุณจะพบวาคํ านั้นมี
ความหมายตางออกไปในขอพระคัมภีรอ่ืน

จงหาค ําซึง่ใชในขอพระคัมภีรที่คุณกํ าลังศึกษา สังเกตดูตัวเลขที่อยูขางหลังของคํ านั้น แลวคนหา
เลขนีท้ีข่างหลังศัพทสัมพันธ ถาคํ าที่คุณกํ าลังศึกษาอยูในพระคัมภีรเดิม  คุณจะหาค ํานั้นในพจนานุกรม
ภาษาฮบีรู  ถาค ํานั้นอยูในพระคัมภีรใหม คุณจะหาคํ านั้นไดในพจนานุกรมภาษากรีก  เราไดอธิบายไวแลว
วาจะทํ าอยางไรในบทที่  5

เมือ่คุณพบหมายเลขของคํ านั้น ก็จะทํ าใหคุณรูความหมายดั้งเดิมของคํ านั้นในภาษากรีกหรือฮีบรู
และอาจอางองิไปถงึหมายเลขอื่นในพจนานุกรม ซึ่งหมายความวาคํ าที่คุณกํ าลังศึกษานั้น มีรากดั้งเดิม
จากค ําอืน่ การที่คุณจะรูความหมายเดิมของคํ านี้คุณก็ตองคนหาคํ านี้ดวย

3. คนหาคํ าในหนังสือศึกษาคํ าในพระคัมภีร
ในหนังสือนี้ คํ าตาง ๆ เรียงลํ าดับไวตามตัวอักษร
เชนเดยีวกนั ถาค ําที่คุณหานั้นมีใชในที่อ่ืน ๆ ในพระคัมภีร คุณจะพบวามีการเรียงลํ าดับไวหลายที่

เมือ่คุณตองการศึกษาขอเหลานี้ดวย จงแนใจวาคุณใหความสนใจในขอนั้น ๆ ซึ่งมคํี าที่คุณเลือกศึกษา คุณ
ตองค ํานงึถงึความหมายของคํ าที่ใชภายในเนื้อหานั้น ๆ ของขอพระคัมภีร

4. คนหาคํ านั้น ๆ ในพจนานุกรมธรรมดา
จะชวยใหคุณรูวาคํ านี้ใชอยางไรในภาษาสมัยใหม ซึ่งอาจมีความหมายเหมือนกับคํ าในพระคัมภีร

หรืออาจแตกตางกันก็ได
ความแตกตางในการใชคํ าในภาษาใหมและในพระคัมภีรเกิดจากสิ่ง 2 ประการ คือ
ประการแรก ความหมายของคํ าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ความหมายใหมเขามาผูกติดกับคํ า

เดมิและบางทีความหมายเดิมก็ถูกลบลืมไป



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 15 -145-

ประการที่สอง  พระคมัภีรเขยีนดวยภาษากรีกและฮีบรู คํ า ๆ เดียวกันมีความหมายตางกันใน
ภาษาตาง ๆ  คํ าทีม่คีวามหมายอยางหนึ่งในภาษากรีกหรือฮีบรู อาจมีความหมายตางกันในภาษาอื่น

ขั้นที่สี่ สรุปการศึกษาของคุณ
ใน 3 ข้ันตอนแรกของการศึกษาคํ า ใหสังเกตวาคุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคํ านั้น ๆ แลวเขียนความ

หมายของค ําจากชองวางในพระคัมภีร ศัพทสัมพันธ หนังสือ ศึกษาคํ าและพจนานุกรมสมัยใหม บันทึกขอ
สังเกตของการใชคํ าในขอความอื่น ๆ ของพระคัมภีร

เมือ่ท ําเสรจ็แลวจะใชส่ิงที่คุณเรียนเกี่ยวกับตารางและโครงสราง มาเพื่อสรุปการศึกษาคํ านั้น ๆ
อยาลมืบันทกึไวในตารางหรือโครงสรางวาคํ าที่คุณศึกษานั้นอยูในหนังสือ บท หรือขอพระคัมภีรใด

ตัวอยางของวิธี
ขั้นแรก เลือกคํ า

เราจะเลือกคํ าวา ชื่นชมยินดี  ซึ่งมีใน โรม 5.2  คํ านีเ้ปนคํ าที่เปนกุญแจสํ าคัญ

ขัน้ที่สอง ศึกษาคํ าภายในเนื้อหา
คํ านีม้คีวามหมายอยางไรตองดูใหทั่วทั้งขอความ เนื้อหาที่มากอนและหลัง คํ านี้เปนคํ า
คุณศพัท อธิบายถึงลักษณะของคริสเตียน

ขัน้ที่สาม หาความหมาย
หนงัสอืศัพทสัมพันธ เรียงลํ าดับขอพระคัมภีรทัง้หมดที่มีคํ าวา ชื่นชมยินดี

ชื่นชมยินดี
ทานก็จะ ช. ที่เราไปหาพระบิดา ยน. 14.28
ทานจะรองไห....แตโลกจะ ช. ยน. 16.20
เราจะมาหาทานอีกและใจทานจะ ช. ยน. 16.22
เรา ช. ในความไววางใจ... รม. 5.2
เรา ช. ในความทุกขยากของเรา รม. 5.3

จง ช. เพราะวาบํ าเหน็จของทานมีบริบูรณ  มธ. 5.12
สหาย...ที่ยืนฟงเจาบาวก็ ช. ยน. 3.29
ทั้งคนหวานและและเกี่ยวจะ ช. ยน. 4.36
ทาน...พอใจที่จะ ช. ...ช่ัวขณะหนึ่ง ยน. 5.35
อับรา ฮัม . . .  ช .  ที่ จะ ได  เห็นวันของ เรา ย น. 8 . 56

เราใชหนงัสือสารานุกรมภาษาไทยเพื่อดูความหมายของคํ านี้
ชื่นชมยินดี

ความชื่นชมยินดีของคริสเตียนไมใชเปน
ที่อารมณ แตเปนคุณสมบัติ เปนลักษณะประจํ า
ชวีติของเขาตลอดเวลา 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
ปลาบปลืม้ปติยินดี 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)
และเปนลักษณะอยางหนึ่งแหงชีวิตของคริสต
จกัร (กิจการ 5.41, 8.8, 13.52, 15.31, 2 โครินธ
1.24)

ความชื่นชมหรือความปลาบปลื้มปติยิน
ดีของคริสเตียน มาจากการรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดยีวกันกับพระเยซูคริสต และไมมีผูใดสามารถ
จะชวงชิงเอาความชื่นชมยินดีนี้ไปจากเขาได  
เพราะเปนผลอยางหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ของพระเยซูคริสต ซึ่งมีอยูในผูเชื่อทุกคน (ยอหน
15.11, 16.22,24,33, กาลาเทีย 5.22) อยางไรก็
ตามความบาปที่มีอยู  ในชีวิตของผู  เชื่อเป น
อุปสรรคมาก ทํ าใหความสามัคคีธรรมระหวาง
เขากบัพระเจาตองเสียไป ดังนั้นเปนเหตุใหเขา
ขาดความชื่นชมยินดีที่พระเจาทรงประทานให 
เพราะฉะนั้นมีบอยครั้งที่พระเจาทรงตรัสส่ังใหเขา
ชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระองคทรงประทานใหเขา
มาแลว  และไมปลอยใหการกระทํ าอยางหนึ่ง
อยางใด ทํ าใหความชื่นชมยินดีนั้นตองเสียไป (ฟ
ลิปป 3.1, 4.4, 1 เธสะโลนิกา 5.16)

ขั้นที่สี่ สรุปการศึกษาของคุณ
เราไดศึกษามาทั้งหมดทุกขั้นตอนแลวก็ใหนํ ามาสรุปวา ไดเรียนรูอะไรบางจากขั้นตอนทั้ง

สามกอนหนานี้ คุณอาจสรางตารางขึ้นมางาย ๆ และจดลงไปถึงสิ่งที่ไดศึกษา  แตส่ิงสํ าคัญไมได
อยูทีว่าคณุมคีวามรูก็พอเพียงแลว แตอยูที่การนํ าความจริงที่อยูในพระวจนะของพระเจาไปใชใน
ชีวิตของคุณ
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 15

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. จงบอกถึงขั้นตอน 4 ข้ันของวิธีการศึกษาคํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. คํ าทีเ่ปนกุญแจสํ าคัญหมายถึงอะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. คํ าใดในรายการขางลางนี้เปนคํ าที่เปนกุญแจสํ าคัญและเหมาะที่จะนํ าไปใชในการศึกษาคํ า
เขา
ความถอมใจ
เธอ
ถา
และ

5. หนงัสอืทีใ่ชเพื่อการศึกษาพระคัมภีร 2 เลมที่สํ าคัญที่สุดซึ่งใชในการศกึษาคํ าคือ หนังสืออะไร ?
                                                                    และ                                                                  
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

1. “เราบอกความจรงิแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํ ารงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีด ๆ หนึ่งก็
จะศนูยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว”  มัทธิว 5.18

2. เลือกคํ า
ศึกษาคํ าภายในเนื้อหา
ความหมาย
สรุปการศึกษา

3. คํ าทีเ่ปนกญุแจส ําคัญคือ คํ าที่เปนพื้นฐานของความหมายในขอพระคัมภีร เปนคํ าที่สํ าคัญ บางที่
เปนค ําทีพ่ดูซํ ้าเพื่อการเนนเปนพิเศษอาจเปนคํ าที่ยากแกการเขาใจ

4. คํ าวา ความถอมใจ  เปนหัวขอเร่ืองที่ดีในการศึกษาคํ า คํ าอ่ืน ๆ ไมใชคํ าที่เปนกุญแจสํ าคัญ
5. หนงัสอืศัพทสัมพันธและหนังสือการศึกษาคํ าในพระคัมภีร

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

เลอืกค ําบางค ําในพระคัมภีรตอนใดตอนหนึ่งแลวทํ าการศึกษาคํ าตามที่ไดเรียนมาในบทนี้


