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บทนา
มีบางคนถามว่า "ทาไมเราควรอ่านพระคัมภีร์? พระคัมภีร์ถกู เขียนขึ ้นเมื่อ 2000 ปี มาแล้ ว มันล้ าสมัย
แล้ ว พระคัมภีร์จะช่วยแก้ ปัญหาของเราในทุกวันนี ้ได้ อย่างไร? "
เราสามารถหาคาตอบให้ กบั คาถามเหล่านี ้ได้ ไหม?
พระคัมภีร์มีคาตอบสาหรับคาถามที่ผ้ คู นกาลังสงสัยเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตใน
ทุกวันนี ้ พระคัมภีร์บอกเราว่าเราเป็ นใคร บอกถึงวัตถุประสงค์ของเรา สาเหตุของปัญหาของเรา และวิธีการ
แก้ ปัญหาเหล่านัน้ พระคัมภีร์ประกอบไปด้ วยวิธีการที่สมบูรณ์ในการดาเนินชีวิต
ในวิชานี ้เราจะสารวจพระคัมภีร์ทงเล่
ั ้ มอย่างคร่าวๆ ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงอะไร? ใครเขียนพระคัมภีร์?
พระคัมภีร์ถกู ส่งต่อมาถึงเราในวันนี ้ได้ อย่างไร?
โครงการต่างๆในสมุดบันทึกโครงการสาหรับวิชานี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นเพื่อพาท่านเข้ าใจถึงพระคัมภีร์
เดิมและพระคัมภีร์ใหม่
แนะนาให้ ทา่ นอ่านหนังสือเล่มเล็กๆที่ชื่อ รู้จกั พระคัมภี ร์ที่อยู่ในมื อ (Know Your Bible by David J.
Fant) เขียนโดยเดวิด แฟนท์ (International Bible Society) สาหรับศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้ อ
ต่างๆที่มีการอภิปรายในวิชานี ้ หนังสือ รู้จกั พระคัมภี ร์ที่อยู่ในมื อ ประกอบไปด้ วยสาระสาคัญของหนังสือ
66 เล่มในพระคัมภีร์
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บทที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ก. ความจริงพืน้ ฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร์
1. มีหนังสือกี่เล่ มในพระคัมภีร์?
มี 39 เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
มี 27 เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
มี 66 เล่มในพระคัมภีร์ทงเล่
ั้ ม

2. คนที่เขียนหนังสือ 66 เล่ มในพระคัมภีร์มีก่ ีคน?
คนที่เขียนหนังสือต่างๆ ในพระคัมภีร์มีประมาณ 40 ท่าน คนเหล่านี ้มาจากภูมิหลังทุกประเภท มีทงั ้
ชาวนา กษัตริย์ ชาวประมง มิชชันนารี แพทย์ นักเทศน์ คนเลี ้ยงแกะ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

3. การเขียนพระคัมภีร์ใช้ เวลานานเท่ าใด?
พระคัมภีร์ทงหมดใช้
ั้
เวลาในการเขียนขึ ้นมาเป็ นเวลาประมาณ 1500 ปี หนังสือเล่มแรกคือ โยบ ไม่มี
การระบุอย่างชัดเจนว่าหนังสือโยบเขียนขึ ้นเมื่อใด แต่คาดว่าอาจจะเขียนขึ ้นในช่วงก่อนคริสตศักราช 1500
ปี หนังสือเล่มสุดท้ ายของพระคัมภีร์ที่เขียนขึ ้นอาจจะเป็ นหนังสือวิวรณ์ ซึง่ เขียนขึ ้นประมาณ ค.ศ. 90-96
หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ เขียนขึ ้นภายใน 75 ปี หลังจากการสิ ้นพระชนม์และการ
ฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

4. ต้ นฉบับของพระคัมภีร์ถูกเขียนขึน้ ด้ วยภาษาอะไร?
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่เขียนเป็ นภาษาฮีบรูนอกจากบางตอนที่เขียนเป็ นภาษา
อราเมอิก
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พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนเป็ นภาษากรี ก
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมถูกเขียนเป็ นภาษาฮีบรู เพราะในช่วงเวลาที่หนังสือเหล่านี ้ถูกเขียนขึ ้น
นัน้ ภาษาฮีบรูเป็ นภาษาที่ใช้ โดยทัว่ ไปของประชาชนในอิสราเอล
ส่วนในช่วงเวลาที่หนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนขึ ้นนัน้ ภาษาฮีบรูไม่ได้ เป็ น
ภาษาโดยทัว่ ไปของประชาชนแล้ ว คนทัว่ ไปใช้ ภาษากรี ก พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จงึ ถูกเขียนขึ ้นเป็ น
ภาษากรี ก

ข. ความเป็ นหนึ่งเดียวกันของพระคัมภีร์
เป็ นเรื่ องมหัศจรรย์ที่พระคัมภีร์ หนังสือทัง้ 66 เล่มมีเนื ้อหาสาระ “สอดคล้ องกัน” ทังหมด
้
สิ่งที่สามารถ
อธิบายความเป็ นหนึง่ เดียวกันของพระคัมภีร์ได้ ดีที่สดุ คือการมองดูที่ผ้ เู ขียน ซึง่ ก็คือพระเจ้ า พระองค์ทรง
เป็ นผู้โน้ มนามนุษย์ที่มีลกั ษณะแตกต่างกันให้ เขียนพระคัมภีร์
หนังสือทัง้ 66 เล่มบันทึกข่าวสารจากพระเจ้ าที่มาถึงเราอย่างสมบูรณ์แบบ ในพระคัมภีร์ เราสามารถ
พบข้ อมูลที่บอกเราเกี่ยวกับวิธีการรับเชื่อเป็ นคริสเตียน และการประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
คริสเตียน

ค. การเข้ าใจภาพรวม (การเปิ ดเผยอย่ างต่ อเนื่อง)
ถ้ าเราทาความเข้ าใจสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอย่างถูกต้ อง และเข้ าใจภาพรวม ก็จะป้องกันเราจากการหยิบ
ยกข้ อพระคัมภีร์มาสนับสนุนคาสอนของตัวเอง
ยกตัวอย่าง สดุดี 14:1 กล่าวว่า “. . . ไม่มีพระเจ้ า” มีข้อพระธรรมในพระคัมภีร์หลายๆ ข้ อ (เริ่มด้ วย
ปฐมกาล 1:1) ที่บอกอย่างชัดเจนว่า มีพระเจ้ า
สดุดี 14:1 ไม่ได้ ขดั แย้ งกับข้ อพระธรรมตอนอื่นๆที่สอนว่ามีพระเจ้ า ปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่มี
เรื่ องราวที่เต็มรูปแบบ เราไม่ได้ อา่ นข้ อพระธรรมทังข้
้ อ เมื่อเราอ่านทังข้
้ อ เราจะได้ ความหมายที่แตกต่างกัน
อย่างสิ ้นเชิง สดุดี 14:1 กล่าวว่า “คนโง่ราพึงอยูใ่ นใจว่า ‘ไม่มีพระเจ้ า’
ก่อนที่เราจะสรุปในเรี่ องใดเรื่ องหนึง่ เราต้ องระมัดระวังที่จะค้ นหาว่าพระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ มกล่าวว่า
อย่างไรในเรื่ องนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องดูหนังสือแต่ละเล่ม แต่ละบท ข้ อพระธรรมแต่ละข้ อที่มีความ
เกี่ยวข้ องกันในพระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ ม

การสารวจพระคัมภีร์อย่ างคร่ าวๆ

7

พระคัมภีร์ถกู เขียนขึ ้นมาเป็ นเวลาประมาณ 1500 ปี เมื่อเวลาผ่านไป พระเจ้ าได้ ทรงเปิ ดเผยพระองค์
เองมากขึ ้นและเปิ ดเผยว่าพระองค์ต้องการให้ เราดาเนินชีวิตอย่างไร หนังสือแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ยงั คง
บอกเรามากขึ ้นในเรื่ องของพระเจ้ า
เราสามารถมองเห็นรูปแบบเดียวกันนี ้ในหัวข้ อหลักเกือบทุกหัวข้ อที่มีการอภิปรายในพระคัมภีร์
กระบวนการของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นในขณะที่วนั เวลาผ่านไปนัน้ ถูกอ้ างอิงว่าเป็ น “การเปิ ดเผย
อย่างต่อเนื่อง”

ง. พระคริสต์ ทรงอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดทัง้ เล่ มอย่ างเหมาะเจาะได้
อย่ างไร?
พระเยซูคริสต์เป็ นบุคคลที่สาคัญที่สดุ ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ มมุง่ เน้ นที่ชีวิตของพระคริสต์
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซู พระองค์ทรงเป็ นผู้ที่จะเสด็จมาเพื่อทาให้
มนุษย์เป็ นอิสระจากบาป (ความรอด)
หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนขึ ้นหลังจากพระเยซูเสด็จกลับสูส่ วรรค์
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงช่วงเวลาที่พระเยซูใช้ ชีวิตอยูบ่ นโลก และยังบอกเราด้ วยว่าเราจะ
เตรี ยมพร้ อมสาหรับการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์ได้ อย่างไร
เหตุการณ์ที่สาคัญที่สดุ ที่ถกู บันทึกในพระคัมภีร์คือการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซู พระองค์เสด็จมา
บนโลก เจริญเติบโต และมีชีวิตอยู่ทา่ มกลางเรา พระองค์สอนเราและสาแดงกับเราอย่างเป็ นส่วนตัวว่าเรา
จะดาเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร พระองค์สิ ้นพระชนม์เพื่อไถ่เราจากความบาป แต่ที่สาคัญที่สดุ เหนืออื่นใด
คือพระองค์ทรงฟื น้ ขึ ้นจากตาย ทาให้ เรามีโอกาสที่จะปรนนิบตั พิ ระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ยงั
ดารงชีวิตอยู่

จ. เรานับปี อย่ างไร
เมื่อพระคัมภีร์ถกู เขียนขึ ้นนัน้ คนในยุคนันไม่
้ ได้ นบั ปี (หรื อตัง้ ปฏิทิน) แบบเดียวกับเราในทุกวันนี ้ หลาย
ประเทศเริ่มต้ นนับปี ตามการครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่ ส่วนวิธีอื่นๆคือการนับปี โดยเริ่มต้ นด้ วย
เหตุการณ์สาคัญๆบางเหตุการณ์
เรามีตวั อย่างนี ้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เมื่อซาโลมอนเป็ นกษัตริย์ 1พงศ์กษัตริย์ 6:1 กล่าว
ว่า “ในปี ที่สี่ร้อยแปดสิบ หลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ นับเป็ นปี ที่สี่แห่งรัชกาลซาโลมอน . . . .”

8
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ข้ อพระธรรมนี ้แสดงให้ เห็นวิธีการนับปี ที่ถกู นามาใช้ ในอิสราเอลในช่วงเวลานัน้ แต่ละประเทศมีวิธีการนับปี
ของตนเอง
หลังจากการประสูตขิ องพระเยซูเป็ นเวลาหลายร้ อยปี จึงจะเริ่มมีการกาหนดระบบการนับปี แบบใน
ปัจจุบนั นี ้ ระบบการนับปี แบบนี ้ได้ ถกู นามาใช้ ในเกือบทุกประเทศทัว่ โลกทุกวันนี ้
ปี 2004 หมายถึงระยะเวลา 2,004 ปี นบั ตังแต่
้ การประสูติของพระเยซู ปี ก่อนการประสูตขิ องพระคริสต์
ถูกนับถอยหลัง ยกตัวอย่าง หนังสือเล่มสุดท้ ายของพระคัมภีร์ คือมาลาคี ถูกเขียนขึ ้นประมาณ 400 B.C
หรื อ 400 ปี ก่อนการประสูตขิ องพระคริสต์ (หรื อ 145 พุทธศักราช) โมเสสเขียนหนังสือปฐมกาลเป็ นเวลา
1500 B.C. หรื อ 1,500 ปี ก่อนการประสูตขิ องพระคริสต์
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บทที่ 2
พระคัมภีร์ถูกเขียนขึน้ อย่ างไร
ก. การดลใจ–หมายความว่ าอะไร?
“พระคัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า” หมายความว่าอะไร? เราจะเข้ าใจความหมายของคาๆนี ้ได้
อย่างไร? ข้ อพระธรรม 3 ข้ อในพระคัมภีร์ให้ คาตอบเรื่ องนี ้ได้ (2 ทิโมธี 3:16, และ 2 เปโตร 1:20-21)
2 ทิโมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า. . . .”
2 ทิโมธี 3:16 ฉบับ NIV
“พระคัมภีร์ทุกตอนเป็ นลมปราณของพระเจ้ า . . .”
2 ทิโมธี 3:16 ฉบับ ERV-TH
ทุกๆข้ อในพระคัมภีร์ พระเจ้ าเป็ นผู้ดลใจให้ เขียนขึน้ มา
พระธรรมข้ อนี ้แสดงให้ เห็นว่า “ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า” หมายความว่า:
1. พระเจ้ าประทานพระคัมภีร์ให้ กบั เรา
2. พระคัมภีร์เป็ น “ลมปราณของพระเจ้ า” และ "มีชีวิตโดยพระองค์” พระคัมภีร์ไม่ได้ เป็ นเพียงถ้ อยคา
ที่ตายแล้ วในหนังสือเล่มหนึง่ เมื่อท่านนาพระวจนะของพระเจ้ าไปประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวิตของท่าน
ถ้ อยคานันจะเกิ
้
ดผล! พระวจนะของพระเจ้ าให้ ชีวิตและพระเจ้ าทรงเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน
หนังสือ 2 เปโตร 1:20-21 บอกเราเพิ่มเติม 2 สิ่ง ซึง่ ช่วยให้ เราเข้ าใจความหมายของคาว่า "พระคัมภีร์
ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า"
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2 เปโตร 1:20-21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ท่ านทัง้ หลายต้ องเข้ าใจข้ อนีก้ ่ อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคาของผู้เผยพระวจนะใน
พระคัมภีร์เอาเองไม่ ได้ เพราะว่ าคาของผู้เผยพระวจนะนัน้ ไม่ ได้ มาจากความคิดในจิตใจ
ของมนุษย์ แต่ มนุษย์ ได้ กล่ าวคาซึ่งมาจากพระเจ้ า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ทรงดลใจ
เขา
3. ไม่มีตอนใดในพระคัมภีร์ที่สร้ างขึ ้นด้ วยมนุษย์
4. ผู้เขียนเหล่านี ้พูด (และบันทึก) สิ่งที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์บอกพวกเขา
เมื่อเรากล่าวว่า "พระคัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า" เราหมายความว่า:
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาความคิดของผู้เขียน ดังนัน้ ผู้เขียนจึงเขียนสิ่งที่
พระเจ้ าต้ องการให้ เขียน
พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีหนังสือเล่มใดเล่มหนึง่ ในพระคัมภีร์ที่ "ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ ามากกว่า" หนังสือ
อีกเล่มหนึง่

ข. พระเจ้ าทรงดลใจมนุษย์ ให้ เขียนหนังสือต่ างๆในพระคัมภีร์
อย่ างไร?
1. พระเจ้ าไม่ ได้ บอกถ้ อยคาที่ชัดเจนให้ ผ้ ูเขียนบันทึกลงไป
(ในกรณีส่วนใหญ่ )
ผู้เขียนไม่ได้ นงั่ ลงและได้ ยินเสียงดังๆ ที่ว่า "นี่คือองค์พระผู้เป็ นเจ้ ากาลังพูด ในหนังสืออิสยาห์บทที่ 4
ให้ เขียนดังนี ้ ..." มีเพียงไม่กี่กรณีในพระคัมภีร์ที่พระเจ้ าบอกถ้ อยคาที่ชดั เจนกับผู้เขียน บัญญัติ 10
ประการเป็ นตัวอย่างหนึง่

2. พระเจ้ าไม่ ได้ เคลื่อนมือของผู้เขยีนอย่ างเครื่ องจักร
ผู้เขียนเหล่านี ้ไม่ได้ ถกู พระเจ้ าสะกดจิตและชี ้นาให้ เขียนหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ พระเจ้ าไม่ได้ สร้ าง
คนเหล่านี ้ให้ กลายเป็ นมนุษย์หนุ่ ยนต์ ผู้เขียนมีสติและรู้ว่าตนเองกาลังทาอะไร
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3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความคิดให้ ซึ่งผู้เขียนได้ แสดงออก
ด้ วยวิธีการของตนเอง
หนังสือเล่มต่างๆในพระคัมภีร์เป็ นถ้ อยคาของพระเจ้ าที่เขียนขึ ้นในรูปแบบของผู้เขียน
พระเจ้ าทรงเลือกคนมากมายหลายประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อเขียนหนังสือเล่มต่างๆในพระคัมภีร์ บาง
คนได้ รับการศึกษาอย่างดี แต่บางคนไม่มีการศึกษา พระเจ้ าทรงใช้ คนแต่ละประเภทอย่างที่เขาเป็ นและทรง
ใช้ ให้ เขาเขียนหนังสือ 1 เล่มหรื อมากกว่านัน้ ท่านจะพบรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันอย่างมากในหนังสือ
เล่มต่างๆของพระคัมภีร์ บางเล่มก็เขียนง่ายมาก บางเล่มก็ซบั ซ้ อนมาก ขณะที่บางเล่มก็เป็ นเชิงวิชาการ
อย่างมาก
ผู้เขียนเขียนสิ่งที่พระเจ้ าต้ องการให้ เขียน พวกเขารักพระเจ้ าและทาตามคาสอนของพระองค์ แต่พวก
เขาก็ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถมัน่ ใจได้ วา่ พระคัมภีร์เป็ นความจริง พระคัมภร์ มีความถูกต้ อง
แม่นยา พระคัมภีร์ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรื อผิดพลาด เพราะอะไร? เพราะพระเจ้ าทรงดูแลการดาเนินการ
ทังหมด
้
และพระองค์ทรงทางานอย่างเป็ นระเบียบ พระคัมภีร์คือข่าวสารของพระเจ้ าที่มาถึงมนุษย์ ข่าวสาร
ทังหมดเป็
้
นจริงและพระคัมภีร์เป็ นความจริง ในคาอธิษฐานของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่ 17
พระเยซูพดู ถึงเรื่ องนี ้อย่างชัดเจน
ยอห์ น 17:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ขอทรงโปรดชาระเขาทุกคนให้ บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์ เป็ นความจริง

ค. พระคัมภีร์ถูกส่ งต่ อมาถึงเราได้ อย่ างไร
1. พระคัมภีร์เล่ มแรกๆถูกเขียนขึน้ อย่ างไร?
เราไม่มีกระดาษชนิดที่ใช้ เขียนพระคัมภีร์เมื่อหลายพันปี ที่แล้ ว ซึง่ ในเวลานันมนุ
้ ษย์เขียนหนังสือต่างๆ
ของพระคัมภีร์ลงบนหนังสัตว์ที่เย็บติดกันเป็ นแผ่นยาวและม้ วนเข้ าด้ วยกัน เราจึงเรี ยกสิ่งนี ้ว่าหนังสือม้ วน
สมัยนันไม่
้ มีแท่นพิมพ์และไม่มีคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ งาน ดังนันหนั
้ งสือทุกเล่มจึงถูกเขียนด้ วยมือ
ฉบับดังเดิ
้ มของหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์จงึ ไม่มีอยูใ่ นทุกวันนี ้ อย่างไรก็ตาม มีสาเนาหลายพันสาเนาของ
หนังสือเล่มต่างๆ ในพระคัมภีร์ บางสาเนาถูกทาขึ ้นภายในระยะเวลา 100 ปี นบั จากที่หนังสือเล่มนันถู
้ ก
เขียนขึ ้นครัง้ แรก
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2. หนังสือต่ างๆในพระคัมภีร์ถูกคัดลอกอย่ างไร?
หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ล้วนแล้ วแต่ถกู คัดลอกด้ วยมือ ในยุคพระคัมภีร์เดิม มนุษย์มีเวลาทังวั
้ นใน
การคัดลอกพระคัมภีร์ กฎระเบียบในการคัดลอกหนังสือมีความเข้ มงวดอย่างมาก และจะไม่ยอมให้ มีการ
ผิดพลาดอย่างเด็ดขาด ถ้ ามนุษย์ทาให้ เกิดความผิดพลาด เขาจะต้ องโยนสาเนาทิ ้งไปและเริ่มต้ นทาใหม่
กฎระเบียบที่เข้ มงวดเหล่านี ้มีคณ
ุ ค่าอย่างมากในการช่วยอนุรักษ์ความถูกต้ องแม่นยาของพระคัมภีร์เอาไว้
ได้ แม้ เวลาจะผ่านไปหลายปี มากก็ตาม
สาเนาหลายฉบับของหนังสือในพระคัมภีร์ที่เขียนด้ วยมือเหล่านี ้ ยังคงมีอยูใ่ นทุกวันนี ้ สาเนาบางฉบับ
ถูกเขียนขึ ้นราว 100-200 ปี ก่อนการประสูตขิ องพระคริสต์ ซึง่ สาเนาเหล่านี ้มียงั คงมีคณ
ุ ค่าอย่างมาก
พระคัมภีร์ภาษาไทยบางเวอร์ ชนั มีการแปลจากหนังสือม้ วนภาษาฮีบรูและภาษากรี กเหล่านี ้ และบาง
เวอร์ ชนั มีการแปลจากภาษาอังกฤษ
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บทที่ 3
เราจะรู้ได้ อย่ างไรว่ าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่ นยา
(เป็ นความจริง)
พระคัมภีร์ถกู เขียนขึ ้นเมื่อ 2-3 พันปี ที่แล้ ว เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่นยา?
เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริง? เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ ถกู ดัดแปลง?
บางทีอาจมีข้อผิดพลาดมากมายก็ได้ แล้ วเราจะรู้ได้ อย่างไรถ้ ามนุษย์ได้ บิดเบือนและดัดแปลงพระคัมภีร์?
เราสามารถค้ นหาหลักฐานที่ชดั เจนได้ จากหลายแหล่งว่าพระคัมภีร์ที่เรามีในทุกวันนี ้มีความแม่นยา
ถูกต้ อง และเป็ นจริง เราสามารถมัน่ ใจได้ ว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดแม้ แต่น้อย

ก. คาพยากรณ์ ทงั ้ หมดเป็ นความจริงและถูกต้ อง
คาว่า “คาพยากรณ์” มี 2 ความหมาย
(1) ข้ อความจากพระเจ้ าที่พดู ผ่านคริสเตียน
(2) การทานายล่วงหน้ า – ข้ อความจากพระเจ้ าที่บอกว่าอะไรจะเกิดขึ ้นในอนาคต
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคาพยากรณ์หลายร้ อยข้ อ เริ่มต้ นในหนังสือปฐมกาลบทที่ 3 ไปจนถึงวิวรณ์ ซึง่
เป็ นหนังสือเล่มสุดท้ าย พระเจ้ าได้ ให้ ข้อความและการทานายล่วงหน้ าไว้ มากมายกับเรา ไม่มีคาพยากรณ์
แม้ แต่ข้อเดียวที่ผิดพลาด คาพยากรณ์มากมายในพระคัมภีร์พดู เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ แรกของพระเยซู
ทุกคนที่อยูใ่ นคาพยากรณ์เหล่านี ้ปรากฏขึ ้นจริงตามที่พระเจ้ าตรัสว่าจะเกิดขึ ้น หนังสือ อิสยาห์ 53 และ
สดุดี 22 เป็ นข้ อพระธรรม 2 ตอนที่พยากรณ์ไว้ เกี่ยวกับพระเยซู ดูในหนังสือมัทธิว 5:17-18, เยเรมีห์ 28:9
และลูกา 21:24
ยังมีคาพยากรณ์อีกมากมายที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น คาพยากรณ์ หลายข้ อพูดถึงการเสด็จมาครัง้ ที่ 2 ของ
พระเยซูคริสต์ ในขณะที่เราย้ อนกลับไปดูวา่ คาพยากรณ์ในอดีตทุกข้ อเกิดขึ ้นจริงอย่างไรนัน้ เราก็สามารถ
วางใจพระเจ้ าได้ วา่ พระองค์จะทาให้ คาพยากรณ์ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องกับการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระเยซู
คริสต์เกิดขึ ้นจริง

คู่มือผู้เรี ยน

14

ข. พระคัมภีร์บอกว่ านี่เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า
ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์พดู ชัดเจนและบอกว่านี่เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า ผู้เขียนยืนยันว่า พระเจ้ าทรงนา
พวกเขาและบอกถึงสิ่งที่จะต้ องเขียน
2 ทิโมธี 3:16
2 เปโตร 1:20-21

ค. พระเยซูตรัสว่ าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า
ในขณะที่พระเยซูดาเนินชีวิตบนโลกนี ้ พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนหลายครัง้ ว่า พระคัมภีร์เป็ นความจริง
และพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า พระเยซูแสดงให้ เห็นว่าพระองค์มีความเชื่อที่มนั่ คงในพระคัมภีร์
ด้ วยการนาคาสอนในพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันทุกๆด้ านของพระองค์
ยอห์น 17:17
ยอห์น 10:35
มัทธิว 5:17-18
ถ้ าพระคัมภีร์ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้ า และถ้ าพระคัมภีร์ไม่เป็ นความจริง ก็เท่ากับว่าพระเยซู กล่าว
มุสาในยอห์น 17:17 ถ้ าพระเยซูกล่าวมุสา ก็หมายความว่าพระองค์ทาบาป ถ้ าพระเยซูทาบาป การ
สิ ้นพระชนม์ที่กางเขนของพระองค์ก็ไม่สามารถไถ่บาปของเราได้ อย่างไรก็ตาม ลองอ่านข้ อพระธรรม
เหล่านี ้ และดูวา่ ข้ อพระธรรมกล่าวเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูวา่ อย่างไร
ฮีบรู 4:15
ฮีบรู 5:8-9
1 เปโตร 3:18

ง. ไม่ มีความขัดแย้ งกันในพระคัมภีร์
อะไรคือความขัดแย้ ง?
ความขัดแย้ งเกิดขึ ้นเมื่อมีการกล่าวถ้ อยคาที่แตกต่างกัน แต่ละฝ่ ายต่างก็อ้างว่าถ้ อยคาของตนเองเป็ น
ความจริง แต่อนั ที่จริงแล้ วถ้ อยคาทังสองฝ่
้
ายตรงข้ ามกันอย่างสิ ้นเชิง นัน่ หมายความว่าถ้ าถ้ อยคาหนึง่ เป็ น
ความจริง ถ้ อยคาของอีกฝ่ ายหนึง่ ก็ต้องเป็ นเท็จ (ไม่จริง) ยกตัวอย่าง ถ้ อยคาที่ขดั แย้ งซึง่ กันและกัน "สุนขั
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ตายแล้ ว" และ "สุนขั ยังมีชีวิตอยู"่ ถ้ าถ้ อยคาหนึง่ เป็ นความจริง ก็แสดงว่าอีกถ้ อยคาหนึ่งเป็ นเท็จ ถ้ อยคาทัง้
สองไม่สามารถเป็ นความจริงในเวลาเดียวกันได้
พระคัมภีร์ไม่ขดั แย้ งกันเอง พระคัมภีร์จะไม่พดู ในที่หนึง่ ว่าเรื่ องนี ้เป็ นความจริง และพูดอีกที่หนึง่ ว่า
เรื่ องนี ้ไม่เป็ นความจริง พระคัมภีร์จะไม่พดู ในที่หนึง่ ว่า "พระเจ้ าตายแล้ ว" และพูดอีกที่หนึง่ ว่า "พระเจ้ าทรง
พระชนม์อยู"่ อย่างไรก็ตามบางครัง้ ดูเหมือนว่า ความขัดแย้ งมีปรากฎในพระคัมภีร์ หลายครัง้ ปัญหา
เกิดขึ ้นเนื่องจากมีบางคนอ้ างอิงข้ อพระธรรมเพียงบางส่วนและไม่เข้ าใจภาพรวมในข้ อหรื อบทนัน้
พระคัมภีร์มีความเป็ นหนึง่ เดียวกันอย่างมาก พระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ มมีข้อความที่เป็ นหนึง่ เดียวกัน
เพราะมีผ้ เู ขียนพระคัมภีร์ผ้ เู ดียว พระเจ้ าทรงเป็ นผู้เขียนเพียงผู้เดียว พระองค์ทรงควบคุมการเขียนหนังสือ
ทัง้ 66 เล่มในพระคัมภีร์ นี่จงึ เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมพระคัมภีร์จงึ ไม่มีความขัดแย้ งกันแต่อย่างใด

จ. โบราณคดีพสิ ูจน์ ว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่ นยา
การศึกษาทางโบราณคดีพิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าพระคัมภีร์มีความแม่นยา โบราณคดีคืออะไร?
พจนานุกรมเล่มหนึง่ ให้ คาจากัดความดังนี ้ว่า : “วิทยาศาสตร์ หรื อการศึกษาชีวิตในอดีตและประวัติศาสตร์
ด้ วยการขุด หรื อเปิ ดเผยเมือง, วิหาร, เครื่ องมือต่างๆที่ถกู ฝังอยู่ เป็ นต้ น”

1. นักโบราณคดีใช้ เวลาหลายปี ในการขุดและศึกษาเมืองเก่ าแก่ ท่ อี ยู่ใน
ยุคที่มีการเขียนพระคัมภีร์
หนังสือหลายร้ อยเล่มเขียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ถกู ค้ นพบทางโบราณคดี ไม่มีสกั สิ่งเดียวในพระคัมภีร์ที่
ถูกพิสจู น์วา่ ผิด ไม่มีนกั โบราณคดีสกั คนเดียวที่พิสจู น์วา่ ข้ อมูลเกี่ยวกับเมือง กษัตริย์ และวัฒนธรรมที่
บันทึกไว้ ในพระคัมภีร์นนั ้ เป็ นข้ อมูลที่ผิด

2. หนังสือม้ วนทะเลตายพิสูจน์ ว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่ นยา
หนังสือม้ วนทะเลตายเป็ นหนึ่งในสิ่งค้ นพบทางโบราณคดีที่สาคัญที่สดุ ในศตวรรษที่ 20 หนังสือม้ วน
ทะเลตายถูกค้ นพบในปี 1947 ในที่ซงึ่ ปัจจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอล หนังสือม้ วนเหล่านี ้
ครอบคลุมถึงสาเนา (หรื อชิ ้นส่วน) ของหนังสือทังหมดในพระคั
้
มภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ยกเว้ นเพียงเล่ม
เดียว หนังสือม้ วนมากมายเหล่านี ้ถูกเขียนขึ ้นประมาณ 100-200 ปี ก่อนการประสูตขิ องพระเยซู สาเนา
เหล่านี ้ของหนังสือต่างๆ ในภาคพันธสัญญาเดิมมีอายุเก่าแก่กว่าสาเนาอื่นๆ ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันมากกว่า
1000 ปี
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เมื่อหนังสือม้ วนทะเลตายถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับพระคัมภีร์ในยุคนี ้ของเรานัน้ ก็พบว่าเกือบจะไม่มี
ความแตกต่างกันเลย หนังสือม้ วนทะเลตายเป็ นหลักฐานที่มีพลังที่จะพิสจู น์พระคัมภีร์ของเราในยุคนี ้ว่ามี
ความถูกต้ องแม่นยาและเชื่อถือได้ หนังสือม้ วนเหล่านี ้ทาให้ เรามีหลักฐานที่มนั่ ใจได้ ว่าพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่
ในปัจจุบนั นี ้ไม่ตา่ งกันเลย

ฉ. การปฏิบัติทางการแพทย์ ในพระคัมภีร์พสิ ูจน์ ว่าพระคัมภีร์เป็ นจริง
คาแนะนาทางการแพทย์ในพระคัมภีร์ได้ รับการพิสจู น์ (บางอย่างได้ รับการพิสจู น์เมื่อเร็วๆนี ้) ว่ามีความ
ถูกต้ องแม่นยาอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากความรู้ทางการแพทย์ในยุคปัจจุบนั
เอส.ไอ.แมคมิลเลน แพทย์ผ้ เู ขียนหนังสือเรื่ อง None of These Diseases (Spire Books) ได้ อภิปราย
พระบัญญัตทิ างการแพทย์ในพระคัมภีร์ และแสดงให้ เห็นว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้ องแม่นยามากเพียงใด
เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับการตรวจสอบทางการแพทย์สมัยใหม่

ช. พิสูจน์ ด้วยตัวท่ านเองว่ าพระคัมภีร์เป็ นจริง ด้ วยการทดสอบคา
สอนต่ างๆในชีวติ ของท่ าน
ถ้ าคาสอนของพระคัมภีร์เป็ นจริง และในขณะที่ทา่ นเริ่มนาคาสอนดังกล่าวมาปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
ของท่านนัน้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะเกิดขึ ้น ถ้ าคาสอนของพระคัมภีร์ไม่เป็ นจริ ง ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ ้นใน
ชีวิตท่านเมื่อท่านนาคาสอนมาประยุกต์ใช้
คนหลายล้ านคนก็ทาการทดสอบคาสอนในพระคัมภีร์เป็ นการส่วนตัวและได้ พิสจู น์ด้วยตัวเองว่า
พระคัมภีร์เป็ นจริงและเกิดผล แม้ แต่ในพระคัมภีร์เอง เราก็พบตัวอย่างของคนจานวนมากที่พิสจู น์ด้วยตัว
เขาเองว่าคาสอนของพระคัมภีร์เป็ นจริง
มาระโก 16:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
พวกสาวกเหล่ านัน้ จึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ งทุกตาบล และพระเป็ นเจ้ าทรงร่ วมงาน
กับเขา และทรงสนับสนุนคาสอนของเขา โดยหมายสาคัญที่ประกอบนัน้
นี่เป็ นวิธีที่น่าตื่นเต้ นอย่างมากที่จะพิสจู น์ความถูกต้ องแม่นยาของพระคัมภีร์ในขณะที่ทา่ นพิสจู น์ด้วย
ชีวิตของท่านเองว่า คาสอนของพระคัมภีร์เป็ นจริง
มาลาคี 3:10
โคโลสี 1:5-6
ยอห์น 7:16-17
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บทที่ 4
การสารวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
พระคัมภีร์ถกู แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนเรี ยกว่า พันธสัญญา พันธสัญญาเป็ นคาสัญญา, สนธิสญ
ั ญา หรื อ
การทาสัญญา พระคัมภีร์เป็ นการทาสัญญาระหว่างพระเจ้ ากับเรา
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมให้ ไว้ กบั ชาวยิว พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครอบคลุมช่วงเวลา
ตังแต่
้ การสร้ างโลกไปจนถึงช่วงเวลา 400 ปี ก่อนการประสูติของพระเยซู พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
บอกถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ ากับมนุษย์ก่อนที่พระเยซูจะประสูติ สามในสี่ของพระคัมภีร์เป็ นภาค
พันธสัญญาเดิม แรกเริ่มนันพระคั
้
มภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่ถกู เขียนเป็ นภาษาฮีบรู แต่ก็มีบางตอน
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่เขียนเป็ นภาษาอราเมอิก
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พระเจ้ าบอกเราว่าทาไมเราจึงมีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
1 โครินธ์ 10:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เหตุการณ์ นีไ้ ด้ บังเกิดขึน้ แก่ เขา (คนในพระคัมภีร์เดิม) เพื่อเป็ นตัวอย่ าง และได้ บันทึกไว้
เพื่อเตือนสติเราทัง้ หลาย ซึ่งกาลังประสบวาระสุดท้ ายแห่ งบรรดายุคเก่ า
ข้ อพระธรรมอีก 2 ด้ านล่างมีข้อความที่ชดั เจนให้ กบั เราว่า พระเจ้ าทรงให้ คณ
ุ ค่ากับสิ่งที่กล่าวไว้ ใน
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
2 ทิโมธี 3:16-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การ
ตักเตือนว่ ากล่ าว การปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นคนดี และการอบรมในทางธรรม (17) เพื่อคน
ของพระเจ้ าจะพรักพร้ อมที่จะกระทาการดีทุกอย่ าง
ฮีบรู 4:12 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เพราะว่ าพระวจนะของพระเจ้ านัน้ ไม่ ตายและทรงพลานุภาพ คมยิ่งกว่ าดาบสองคมใดๆ
แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้ อในกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ
วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้ วย

คู่มือผู้เรี ยน
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อ่านหนังสือ รู้จกั พระคัมภีร์ที่อยูใ่ นมือ เพื่อสรุปหนังสือแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ด้ านล่างนี ้เป็ นรายชื่อหนังสือและหมวดต่างๆของพระคัมภีร์เดิม

หมวดทัง้ 5 ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
หนังสือของโมเสส

หนังสือบทกวี

ผู้เผยพระวจนะน้ อย

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ

โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปัญญาจารย์
เพลงซาโลมอน

หนังสือประวัตศิ าสตร์

ผู้เผยพระวจนะใหญ่

โยชูวา
ผู้วินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศ์กษัตริ ย์
2 พงศ์กษัตริ ย์
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีห์
เอสเธอร์

อิสยาห์
เยเรมีย์
เพลงคร่ าครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล

โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห์
โยนาห์
มีคาห์
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟั นยาห์
ฮักกัย
เศคาริยาห์
มาลาคี

การสารวจพระคัมภีร์อย่ างคร่ าวๆ
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บทที่ 5
การสารวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
หนังสือ 27 เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พดู ถึงชีวิตของพระเยซูและสิ่งที่เกิดขึ ้นหลังจากที่
พระองค์เสด็จกลับสูส่ วรรค์ หนังสือหลายเล่มพูดถึงพันธกิจของเหล่าสาวกของพระเยซูและเปาโล
อ่านหนังสือ รู้จกั พระคัมภีร์ที่อยูใ่ นมือ เพื่อสรุปหนังสือแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ด้ านล่างนี ้เป็ นรายชื่อหนังสือและหมวดต่างๆของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

หมวดทัง้ 5 ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
พระกิตติคุณ

จดหมายของเปาโล

จดหมายทั่วไป

มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอห์น

โรม
1 โครินธ์
2 โครินธ์
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟิ ลิปปี
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตสั
ฟิ เลโมน

ฮีบรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอห์น
2 ยอห์น
3 ยอห์น
ยูดา

ประวัตศิ าสตร์
คริสตจักร
กิจการของอัครทูต

หนังสือคาพยากรณ์
วิวรณ์

คู่มือผู้เรี ยน
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สาหรับการอ่ านและศึกษาเพิ่มเติม
"หลักฐานแห่งคริสต์ศาสนา" (Evidence The Demands A Verdict) Josh McDowell
มุมมองใหม่ตอ่ พระคัมภีร์

ฮวง สาบิน กนกบรรณสาร

แนะแนวศึกษาพระคัมภีร์ โธมัส มาโพรี สพป
หลักการตีความหมายของพระคัมภีร์ วอลเตอร์ เอ เฮนริคสัน
วิธีศกึ ษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง ทิม ลาเฮย์ คริสเตียนศึกษาแบบติสต์
อ่านข้ อมูลสาคัญที่อยูด่ ้ านหน้ าของแต่ละเล่มในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอธิบาย “ชีวิตครบบริบณ
ู ์” หรื อ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักสูตรชีวิตคริสเตียน สถาบันศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีนานาชาต (Your Bible,
Christian Life Series, International Correspondence Institute) เพื่อสรุปหนังสือแต่ละเล่มในพระคัมภีร์

