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บทน า 
 

มีบางคนถามวา่ "ท าไมเราควรอา่นพระคมัภีร์? พระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้เม่ือ 2000 ปีมาแล้ว มนัล้าสมยั
แล้ว พระคมัภีร์จะชว่ยแก้ปัญหาของเราในทกุวนันีไ้ด้อย่างไร? "  

เราสามารถหาค าตอบให้กบัค าถามเหล่านีไ้ด้ไหม?   

พระคมัภีร์มีค าตอบส าหรับค าถามท่ีผู้คนก าลงัสงสยัเก่ียวกบัความหมายและวตัถปุระสงค์ของชีวิตใน
ทกุวนันี ้พระคมัภีร์บอกเราว่าเราเป็นใคร บอกถึงวตัถปุระสงค์ของเรา สาเหตขุองปัญหาของเรา และวิธีการ
แก้ปัญหาเหลา่นัน้ พระคมัภีร์ประกอบไปด้วยวิธีการท่ีสมบรูณ์ในการด าเนินชีวิต 

ในวิชานีเ้ราจะส ารวจพระคมัภีร์ทัง้เลม่อยา่งคร่าวๆ ว่าพระคมัภีร์กลา่วถึงอะไร? ใครเขียนพระคมัภีร์? 
พระคมัภีร์ถกูสง่ตอ่มาถึงเราในวนันีไ้ด้อยา่งไร?  

โครงการตา่งๆในสมดุบนัทึกโครงการส าหรับวิชานีไ้ด้รับการออกแบบขึน้เพ่ือพาทา่นเข้าใจถึงพระคมัภีร์
เดมิและพระคมัภีร์ใหม ่ 

แนะน าให้ทา่นอา่นหนงัสือเล่มเล็กๆท่ีช่ือ รู้จกัพระคมัภีร์ที่อยู่ในมือ (Know Your Bible by David J. 
Fant) เขียนโดยเดวิด แฟนท์ (International Bible Society) ส าหรับศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัข้อ
ตา่งๆท่ีมีการอภิปรายในวิชานี ้หนงัสือ รู้จกัพระคมัภีร์ที่อยู่ในมือ ประกอบไปด้วยสาระส าคญัของหนงัสือ 
66 เลม่ในพระคมัภีร์  
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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพระคัมภร์ี 

ก.  ความจริงพืน้ฐานเก่ียวกับพระคัมภีร์ 

1.  มีหนังสือก่ีเล่มในพระคัมภร์ี? 

มี 39 เลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 

มี 27 เลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่ 

มี 66 เลม่ในพระคมัภีร์ทัง้เล่ม 

2. คนที่เขียนหนังสือ 66 เล่มในพระคมัภร์ีมีก่ีคน?  

คนท่ีเขียนหนงัสือตา่งๆ ในพระคมัภีร์มีประมาณ 40 ทา่น คนเหลา่นีม้าจากภมูิหลงัทกุประเภท มีทัง้
ชาวนา กษัตริย์ ชาวประมง มิชชนันารี แพทย์ นกัเทศน์ คนเลีย้งแกะ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

3. การเขียนพระคัมภร์ีใช้เวลานานเท่าใด? 

พระคมัภีร์ทัง้หมดใช้เวลาในการเขียนขึน้มาเป็นเวลาประมาณ 1500 ปี หนงัสือเลม่แรกคือ โยบ ไมมี่
การระบอุยา่งชดัเจนวา่หนงัสือโยบเขียนขึน้เม่ือใด แตค่าดวา่อาจจะเขียนขึน้ในชว่งก่อนคริสตศกัราช 1500 
ปี หนงัสือเลม่สดุท้ายของพระคมัภีร์ท่ีเขียนขึน้อาจจะเป็นหนงัสือวิวรณ์ ซึง่เขียนขึน้ประมาณ ค.ศ. 90-96  
หนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมไ่ด้เขียนขึน้ภายใน 75 ปีหลงัจากการสิน้พระชนม์และการ
ฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์   

4. ต้นฉบับของพระคัมภร์ีถูกเขียนขึน้ด้วยภาษาอะไร? 

พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิสว่นใหญ่เขียนเป็นภาษาฮีบรูนอกจากบางตอนท่ีเขียนเป็นภาษา 
อราเมอิก 
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พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนเป็นภาษากรีก  

พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิถกูเขียนเป็นภาษาฮีบรู เพราะในชว่งเวลาท่ีหนงัสือเหลา่นีถ้กูเขียนขึน้
นัน้ ภาษาฮีบรูเป็นภาษาท่ีใช้โดยทัว่ไปของประชาชนในอิสราเอล 

สว่นในชว่งเวลาท่ีหนงัสือตา่งๆในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนขึน้นัน้ ภาษาฮีบรูไมไ่ด้เป็น
ภาษาโดยทัว่ไปของประชาชนแล้ว คนทัว่ไปใช้ภาษากรีก พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมจ่งึถกูเขียนขึน้เป็น
ภาษากรีก 

ข. ความเป็นหน่ึงเดียวกันของพระคัมภร์ี 
เป็นเร่ืองมหศัจรรย์ท่ีพระคมัภีร์ หนงัสือทัง้ 66 เลม่มีเนือ้หาสาระ “สอดคล้องกนั” ทัง้หมด สิ่งท่ีสามารถ

อธิบายความเป็นหนึง่เดียวกนัของพระคมัภีร์ได้ดีท่ีสดุคือการมองดท่ีูผู้ เขียน ซึง่ก็คือพระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นผู้ โน้มน ามนษุย์ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัให้เขียนพระคมัภีร์ 

หนงัสือทัง้ 66 เลม่บนัทกึขา่วสารจากพระเจ้าท่ีมาถึงเราอยา่งสมบรูณ์แบบ ในพระคมัภีร์ เราสามารถ
พบข้อมลูท่ีบอกเราเก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน และการประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
คริสเตียน  

ค. การเข้าใจภาพรวม (การเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง)  
ถ้าเราท าความเข้าใจสิ่งท่ีพระคมัภีร์สอนอยา่งถกูต้อง และเข้าใจภาพรวม ก็จะปอ้งกนัเราจากการหยิบ

ยกข้อพระคมัภีร์มาสนบัสนนุค าสอนของตวัเอง  

ยกตวัอย่าง สดดีุ 14:1 กลา่ววา่ “.  .  . ไมมี่พระเจ้า”  มีข้อพระธรรมในพระคมัภีร์หลายๆ ข้อ (เร่ิมด้วย
ปฐมกาล 1:1) ท่ีบอกอย่างชดัเจนวา่ มีพระเจ้า 

สดดีุ 14:1 ไมไ่ด้ขดัแย้งกบัข้อพระธรรมตอนอ่ืนๆท่ีสอนว่ามีพระเจ้า ปัญหาของเราก็คือวา่เราไมมี่
เร่ืองราวท่ีเตม็รูปแบบ เราไมไ่ด้อา่นข้อพระธรรมทัง้ข้อ เม่ือเราอ่านทัง้ข้อ เราจะได้ความหมายท่ีแตกตา่งกนั
อยา่งสิน้เชิง สดดีุ 14:1 กลา่ววา่ “คนโง่ร าพงึอยูใ่นใจว่า ‘ไมมี่พระเจ้า’  

ก่อนท่ีเราจะสรุปในเร่ีองใดเร่ืองหนึง่ เราต้องระมดัระวงัท่ีจะค้นหาว่าพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่กลา่ววา่
อยา่งไรในเร่ืองนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องดหูนงัสือแตล่ะเลม่ แตล่ะบท ข้อพระธรรมแตล่ะข้อท่ีมีความ
เก่ียวข้องกนัในพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่ 
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พระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้มาเป็นเวลาประมาณ 1500 ปี เม่ือเวลาผา่นไป พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์
เองมากขึน้และเปิดเผยวา่พระองค์ต้องการให้เราด าเนินชีวิตอยา่งไร หนงัสือแตล่ะเลม่ในพระคมัภีร์ยงัคง
บอกเรามากขึน้ในเร่ืองของพระเจ้า 

เราสามารถมองเห็นรูปแบบเดียวกนันีใ้นหวัข้อหลกัเกือบทกุหวัข้อท่ีมีการอภิปรายในพระคมัภีร์ 
กระบวนการของการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้ในขณะท่ีวนัเวลาผา่นไปนัน้ ถกูอ้างอิงวา่เป็น “การเปิดเผย
อยา่งตอ่เน่ือง” 

ง.  พระคริสต์ทรงอยู่ในพระคัมภร์ีตลอดทัง้เล่มอย่างเหมาะเจาะได้
อย่างไร? 

พระเยซูคริสต์เป็นบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุในพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่มุง่เน้นท่ีชีวิตของพระคริสต์ 
พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิเล็งถึงการเสดจ็มาของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีจะเสดจ็มาเพ่ือท าให้
มนษุย์เป็นอิสระจากบาป (ความรอด) 

หนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนขึน้หลงัจากพระเยซูเสดจ็กลบัสูส่วรรค์  
พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมก่ลา่วถึงชว่งเวลาท่ีพระเยซูใช้ชีวิตอยูบ่นโลก และยงับอกเราด้วยวา่เราจะ
เตรียมพร้อมส าหรับการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระคริสต์ได้อยา่งไร 

เหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีถกูบนัทกึในพระคมัภีร์คือการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซู พระองค์เสดจ็มา
บนโลก เจริญเติบโต และมีชีวิตอยู่ทา่มกลางเรา พระองค์สอนเราและส าแดงกบัเราอย่างเป็นสว่นตวัวา่เรา
จะด าเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร พระองค์สิน้พระชนม์เพ่ือไถ่เราจากความบาป แตท่ี่ส าคญัท่ีสดุเหนืออ่ืนใด 
คือพระองค์ทรงฟืน้ขึน้จากตาย ท าให้เรามีโอกาสท่ีจะปรนนิบตัพิระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู ่พระองค์ยงั
ด ารงชีวิตอยู่ 

จ. เรานับปีอย่างไร 
เม่ือพระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้นัน้ คนในยคุนัน้ไม่ได้นบัปี (หรือตัง้ปฏิทิน) แบบเดียวกบัเราในทกุวนันี ้หลาย

ประเทศเร่ิมต้นนบัปีตามการครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม ่สว่นวิธีอ่ืนๆคือการนบัปีโดยเร่ิมต้นด้วย
เหตกุารณ์ส าคญัๆบางเหตกุารณ์ 

เรามีตวัอยา่งนีใ้นพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ เม่ือซาโลมอนเป็นกษัตริย์  1พงศ์กษัตริย์ 6:1 กลา่ว
วา่  “ในปีท่ีส่ีร้อยแปดสิบ หลงัจากท่ีอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ นบัเป็นปีท่ีส่ีแหง่รัชกาลซาโลมอน .  .  .  .”  
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ข้อพระธรรมนีแ้สดงให้เห็นวิธีการนบัปีท่ีถกูน ามาใช้ในอิสราเอลในชว่งเวลานัน้ แตล่ะประเทศมีวิธีการนบัปี
ของตนเอง 

หลงัจากการประสตูขิองพระเยซูเป็นเวลาหลายร้อยปี จงึจะเร่ิมมีการก าหนดระบบการนบัปีแบบใน
ปัจจบุนันี ้ระบบการนบัปีแบบนีไ้ด้ถกูน ามาใช้ในเกือบทกุประเทศทัว่โลกทกุวนันี  ้

ปี 2004 หมายถึงระยะเวลา 2,004 ปีนบัตัง้แตก่ารประสตูิของพระเยซู ปีก่อนการประสตูขิองพระคริสต์
ถกูนบัถอยหลงั ยกตวัอยา่ง หนงัสือเลม่สดุท้ายของพระคมัภีร์ คือมาลาคี ถกูเขียนขึน้ประมาณ 400 B.C 
หรือ 400 ปีก่อนการประสตูขิองพระคริสต์  (หรือ 145 พทุธศกัราช) โมเสสเขียนหนงัสือปฐมกาลเป็นเวลา 
1500 B.C. หรือ 1,500 ปีก่อนการประสตูขิองพระคริสต์ 
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บทที่  2 
พระคัมภร์ีถูกเขียนขึน้อย่างไร 

ก. การดลใจ–หมายความว่าอะไร? 
“พระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า” หมายความว่าอะไร? เราจะเข้าใจความหมายของค าๆนีไ้ด้

อยา่งไร? ข้อพระธรรม 3 ข้อในพระคมัภีร์ให้ค าตอบเร่ืองนีไ้ด้ (2 ทิโมธี 3:16, และ 2 เปโตร 1:20-21) 

2 ทโิมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า.  .  .  .” 
 

2 ทโิมธี 3:16  ฉบับ NIV  

“พระคัมภีร์ทุกตอนเป็นลมปราณของพระเจ้า .  .  .” 
 

2 ทโิมธี 3:16  ฉบับ ERV-TH  

ทุกๆข้อในพระคัมภีร์ พระเจ้าเป็นผู้ดลใจให้เขียนขึน้มา 

พระธรรมข้อนีแ้สดงให้เห็นว่า  “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า” หมายความว่า: 

1. พระเจ้าประทานพระคมัภีร์ให้กบัเรา 

2. พระคมัภีร์เป็น “ลมปราณของพระเจ้า” และ "มีชีวิตโดยพระองค์”  พระคมัภีร์ไมไ่ด้เป็นเพียงถ้อยค า
ท่ีตายแล้วในหนงัสือเลม่หนึง่ เม่ือทา่นน าพระวจนะของพระเจ้าไปประพฤติปฏิบตัใินชีวิตของทา่น 
ถ้อยค านัน้จะเกิดผล! พระวจนะของพระเจ้าให้ชีวิตและพระเจ้าทรงเร่ิมเปล่ียนแปลงชีวิตของทา่น 

หนงัสือ 2 เปโตร 1:20-21 บอกเราเพิ่มเตมิ 2 สิ่ง ซึง่ชว่ยให้เราเข้าใจความหมายของค าวา่ "พระคมัภีร์
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า" 
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2 เปโตร 1:20-21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ท่านทัง้หลายต้องเข้าใจข้อนีก่้อน คือผู้หน่ึงผู้ใดจะตีความหมายค าของผู้เผยพระวจนะใน
พระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าค าของผู้เผยพระวจนะนัน้ ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจ
ของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวค าซึ่งมาจากพระเจ้า ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงดลใจ
เขา  

3. ไมมี่ตอนใดในพระคมัภีร์ท่ีสร้างขึน้ด้วยมนษุย์ 

4. ผู้ เขียนเหลา่นีพ้ดู (และบนัทึก) สิ่งท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิบอกพวกเขา 

เม่ือเรากลา่ววา่ "พระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า" เราหมายความว่า: 
 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าความคิดของผู้เขียน ดังนัน้ผู้เขียนจึงเขียนสิ่งที่
พระเจ้าต้องการให้เขียน 
 

พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า หนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
อยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่หนงัสือเลม่ใดเลม่หนึง่ในพระคมัภีร์ท่ี "ได้รับการดลใจจากพระเจ้ามากกว่า" หนงัสือ
อีกเลม่หนึง่ 

ข. พระเจ้าทรงดลใจมนุษย์ให้เขียนหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์
อย่างไร? 

1. พระเจ้าไม่ได้บอกถ้อยค าที่ชัดเจนให้ผู้เขียนบันทกึลงไป  
(ในกรณีส่วนใหญ่) 

ผู้ เขียนไมไ่ด้นัง่ลงและได้ยินเสียงดงัๆ ท่ีว่า "น่ีคือองค์พระผู้ เป็นเจ้าก าลงัพดู  ในหนงัสืออิสยาห์บทท่ี 4 
ให้เขียนดงันี ้..."  มีเพียงไมก่ี่กรณีในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าบอกถ้อยค าท่ีชดัเจนกบัผู้ เขียน  บญัญัต ิ10 
ประการเป็นตวัอยา่งหนึง่ 

2. พระเจ้าไม่ได้เคล่ือนมือของผู้เขยีนอย่างเคร่ืองจักร 

ผู้ เขียนเหลา่นีไ้มไ่ด้ถกูพระเจ้าสะกดจิตและชีน้ าให้เขียนหนงัสือตา่งๆในพระคมัภีร์ พระเจ้าไมไ่ด้สร้าง
คนเหลา่นีใ้ห้กลายเป็นมนษุย์หุน่ยนต์ ผู้ เขียนมีสตแิละรู้ว่าตนเองก าลงัท าอะไร 
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3. พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานความคดิให้ ซึ่งผู้เขียนได้แสดงออก
ด้วยวธีิการของตนเอง 

หนงัสือเลม่ตา่งๆในพระคมัภีร์เป็นถ้อยค าของพระเจ้าท่ีเขียนขึน้ในรูปแบบของผู้ เขียน 

พระเจ้าทรงเลือกคนมากมายหลายประเภทท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือเขียนหนงัสือเลม่ตา่งๆในพระคมัภีร์ บาง
คนได้รับการศกึษาอยา่งดี แตบ่างคนไม่มีการศกึษา พระเจ้าทรงใช้คนแตล่ะประเภทอยา่งท่ีเขาเป็นและทรง
ใช้ให้เขาเขียนหนงัสือ 1 เลม่หรือมากกวา่นัน้ ทา่นจะพบรูปแบบการเขียนท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมากในหนงัสือ
เลม่ตา่งๆของพระคมัภีร์ บางเลม่ก็เขียนง่ายมาก บางเลม่ก็ซบัซ้อนมาก ขณะท่ีบางเล่มก็เป็นเชิงวิชาการ
อยา่งมาก 

ผู้ เขียนเขียนสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เขียน พวกเขารักพระเจ้าและท าตามค าสอนของพระองค์ แตพ่วก
เขาก็ไมส่มบรูณ์ อยา่งไรก็ตาม เราสามารถมัน่ใจได้วา่พระคมัภีร์เป็นความจริง พระคมัภร์มีความถกูต้อง
แมน่ย า พระคมัภีร์ไมมี่ความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด เพราะอะไร? เพราะพระเจ้าทรงดแูลการด าเนินการ
ทัง้หมด และพระองค์ทรงท างานอยา่งเป็นระเบียบ พระคมัภีร์คือขา่วสารของพระเจ้าท่ีมาถึงมนษุย์ ข่าวสาร
ทัง้หมดเป็นจริงและพระคมัภีร์เป็นความจริง ในค าอธิษฐานของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทท่ี 17  
พระเยซูพดูถึงเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจน  

ยอห์น 17:17  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ขอทรงโปรดช าระเขาทุกคนให้บริสุทธ์ิด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง 

ค. พระคัมภีร์ถูกส่งต่อมาถงึเราได้อย่างไร  

1. พระคัมภร์ีเล่มแรกๆถูกเขียนขึน้อย่างไร? 

เราไมมี่กระดาษชนิดท่ีใช้เขียนพระคมัภีร์เม่ือหลายพนัปีท่ีแล้ว ซึง่ในเวลานัน้มนษุย์เขียนหนงัสือตา่งๆ
ของพระคมัภีร์ลงบนหนงัสตัว์ท่ีเย็บตดิกนัเป็นแผน่ยาวและม้วนเข้าด้วยกนั เราจงึเรียกสิ่งนีว้า่หนงัสือม้วน 

สมยันัน้ไมมี่แทน่พิมพ์และไมมี่คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งาน ดงันัน้หนงัสือทกุเลม่จงึถกูเขียนด้วยมือ 
ฉบบัดัง้เดมิของหนงัสือตา่งๆในพระคมัภีร์จงึไมมี่อยูใ่นทกุวนันี ้อยา่งไรก็ตาม มีส าเนาหลายพนัส าเนาของ
หนงัสือเลม่ตา่งๆ ในพระคมัภีร์ บางส าเนาถกูท าขึน้ภายในระยะเวลา 100 ปีนบัจากท่ีหนงัสือเลม่นัน้ถกู
เขียนขึน้ครัง้แรก 
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2. หนังสือต่างๆในพระคัมภร์ีถูกคัดลอกอย่างไร? 

หนงัสือทกุเลม่ในพระคมัภีร์ล้วนแล้วแตถ่กูคดัลอกด้วยมือ ในยคุพระคมัภีร์เดมิ มนษุย์มีเวลาทัง้วนัใน
การคดัลอกพระคมัภีร์ กฎระเบียบในการคดัลอกหนงัสือมีความเข้มงวดอย่างมาก และจะไมย่อมให้มีการ
ผิดพลาดอยา่งเดด็ขาด ถ้ามนษุย์ท าให้เกิดความผิดพลาด เขาจะต้องโยนส าเนาทิง้ไปและเร่ิมต้นท าใหม่ 
กฎระเบียบท่ีเข้มงวดเหลา่นีมี้คณุคา่อย่างมากในการชว่ยอนรัุกษ์ความถกูต้องแมน่ย าของพระคมัภีร์เอาไว้
ได้แม้เวลาจะผา่นไปหลายปีมากก็ตาม 

ส าเนาหลายฉบบัของหนงัสือในพระคมัภีร์ท่ีเขียนด้วยมือเหลา่นี ้ยงัคงมีอยูใ่นทกุวนันี ้ส าเนาบางฉบบั
ถกูเขียนขึน้ราว 100-200 ปีก่อนการประสตูขิองพระคริสต์ ซึง่ส าเนาเหลา่นีมี้ยงัคงมีคณุคา่อยา่งมาก  
พระคมัภีร์ภาษาไทยบางเวอร์ชนัมีการแปลจากหนงัสือม้วนภาษาฮีบรูและภาษากรีกเหลา่นี ้และบาง
เวอร์ชนัมีการแปลจากภาษาองักฤษ      
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บทที่ 3 
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภร์ีมีความถูกต้องแม่นย า  

(เป็นความจริง) 

พระคมัภีร์ถกูเขียนขึน้เม่ือ 2-3 พนัปีท่ีแล้ว เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่พระคมัภีร์มีความถกูต้องแมน่ย า?  
เราจะรู้ได้อย่างไรวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง? เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่พระคมัภีร์ไมไ่ด้ถกูดดัแปลง?  
บางทีอาจมีข้อผิดพลาดมากมายก็ได้ แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรถ้ามนษุย์ได้บิดเบือนและดดัแปลงพระคมัภีร์?  

เราสามารถค้นหาหลกัฐานท่ีชดัเจนได้จากหลายแหลง่วา่พระคมัภีร์ท่ีเรามีในทกุวนันีมี้ความแมน่ย า 
ถกูต้อง และเป็นจริง เราสามารถมัน่ใจได้ว่าพระคมัภีร์ไมมี่ข้อผิดพลาดแม้แตน้่อย 

ก. ค าพยากรณ์ทัง้หมดเป็นความจริงและถูกต้อง 
 ค าว่า  “ค าพยากรณ์” มี 2 ความหมาย 

(1) ข้อความจากพระเจ้าท่ีพดูผา่นคริสเตียน 

(2) การท านายลว่งหน้า – ข้อความจากพระเจ้าท่ีบอกว่าอะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยค าพยากรณ์หลายร้อยข้อ เร่ิมต้นในหนงัสือปฐมกาลบทท่ี 3 ไปจนถึงวิวรณ์ ซึง่
เป็นหนงัสือเลม่สดุท้าย พระเจ้าได้ให้ข้อความและการท านายลว่งหน้าไว้มากมายกบัเรา ไมมี่ค าพยากรณ์
แม้แตข้่อเดียวท่ีผิดพลาด ค าพยากรณ์มากมายในพระคมัภีร์พดูเก่ียวกบัการเสดจ็มาครัง้แรกของพระเยซู 
ทกุคนท่ีอยูใ่นค าพยากรณ์เหลา่นีป้รากฏขึน้จริงตามท่ีพระเจ้าตรัสวา่จะเกิดขึน้ หนงัสือ อิสยาห์ 53 และ
สดดีุ 22 เป็นข้อพระธรรม 2 ตอนท่ีพยากรณ์ไว้เก่ียวกบัพระเยซู ดใูนหนงัสือมทัธิว 5:17-18, เยเรมีห์ 28:9 
และลกูา 21:24 

ยงัมีค าพยากรณ์อีกมากมายท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ค าพยากรณ์หลายข้อพดูถึงการเสดจ็มาครัง้ท่ี 2 ของ 
พระเยซูคริสต์ ในขณะท่ีเราย้อนกลบัไปดวูา่ค าพยากรณ์ในอดีตทกุข้อเกิดขึน้จริงอยา่งไรนัน้ เราก็สามารถ
วางใจพระเจ้าได้วา่ พระองค์จะท าให้ค าพยากรณ์ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซู
คริสตเ์กิดขึน้จริง 
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ข. พระคัมภีร์บอกว่าน่ีเป็นพระวจนะของพระเจ้า 
ผู้ ท่ีเขียนพระคมัภีร์พดูชดัเจนและบอกวา่น่ีเป็นพระวจนะของพระเจ้า ผู้ เขียนยืนยนัว่า พระเจ้าทรงน า

พวกเขาและบอกถึงสิ่งท่ีจะต้องเขียน  

2 ทิโมธี 3:16 

2 เปโตร 1:20-21 

ค. พระเยซูตรัสว่าพระคัมภร์ีเป็นพระวจนะของพระเจ้า 
ในขณะท่ีพระเยซูด าเนินชีวิตบนโลกนี ้พระองค์ตรัสอยา่งชดัเจนหลายครัง้วา่ พระคมัภีร์เป็นความจริง 

และพระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูแสดงให้เห็นวา่พระองค์มีความเช่ือท่ีมัน่คงในพระคมัภีร์ 
ด้วยการน าค าสอนในพระคมัภีร์มาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัทกุๆด้านของพระองค์ 

ยอห์น 17:17 
ยอห์น 10:35 
มทัธิว 5:17-18 

ถ้าพระคมัภีร์ไมใ่ชพ่ระวจนะของพระเจ้า และถ้าพระคมัภีร์ไมเ่ป็นความจริง ก็เทา่กบัว่าพระเยซูกลา่ว
มสุาในยอห์น 17:17 ถ้าพระเยซูกลา่วมสุา ก็หมายความว่าพระองค์ท าบาป ถ้าพระเยซูท าบาป การ
สิน้พระชนม์ท่ีกางเขนของพระองค์ก็ไมส่ามารถไถ่บาปของเราได้ อย่างไรก็ตาม ลองอ่านข้อพระธรรม
เหลา่นี ้และดวูา่ข้อพระธรรมกลา่วเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซูวา่อย่างไร  

ฮีบรู 4:15 
ฮีบรู 5:8-9 
1 เปโตร 3:18 

ง. ไม่มีความขัดแย้งกันในพระคัมภร์ี 
อะไรคือความขดัแย้ง? 

ความขดัแย้งเกิดขึน้เม่ือมีการกลา่วถ้อยค าท่ีแตกตา่งกนั  แตล่ะฝ่ายตา่งก็อ้างวา่ถ้อยค าของตนเองเป็น
ความจริง แตอ่นัท่ีจริงแล้วถ้อยค าทัง้สองฝ่ายตรงข้ามกนัอยา่งสิน้เชิง นัน่หมายความวา่ถ้าถ้อยค าหนึง่เป็น
ความจริง ถ้อยค าของอีกฝ่ายหนึง่ก็ต้องเป็นเท็จ (ไมจ่ริง) ยกตวัอย่าง ถ้อยค าท่ีขดัแย้งซึง่กนัและกนั "สนุขั
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ตายแล้ว" และ "สนุขัยงัมีชีวิตอยู"่ ถ้าถ้อยค าหนึง่เป็นความจริง ก็แสดงวา่อีกถ้อยค าหนึ่งเป็นเท็จ ถ้อยค าทัง้
สองไมส่ามารถเป็นความจริงในเวลาเดียวกนัได้ 

พระคมัภีร์ไมข่ดัแย้งกนัเอง  พระคมัภีร์จะไมพ่ดูในท่ีหนึง่วา่เร่ืองนีเ้ป็นความจริง และพดูอีกท่ีหนึง่วา่
เร่ืองนีไ้มเ่ป็นความจริง พระคมัภีร์จะไมพ่ดูในท่ีหนึง่วา่ "พระเจ้าตายแล้ว" และพดูอีกท่ีหนึง่วา่ "พระเจ้าทรง
พระชนม์อยู"่ อยา่งไรก็ตามบางครัง้ ดเูหมือนว่า ความขดัแย้งมีปรากฎในพระคมัภีร์ หลายครัง้ปัญหา
เกิดขึน้เน่ืองจากมีบางคนอ้างอิงข้อพระธรรมเพียงบางสว่นและไมเ่ข้าใจภาพรวมในข้อหรือบทนัน้ 

พระคมัภีร์มีความเป็นหนึง่เดียวกนัอยา่งมาก พระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่มีข้อความท่ีเป็นหนึง่เดียวกนั 
เพราะมีผู้ เขียนพระคมัภีร์ผู้ เดียว พระเจ้าทรงเป็นผู้ เขียนเพียงผู้ เดียว พระองค์ทรงควบคมุการเขียนหนงัสือ
ทัง้ 66 เลม่ในพระคมัภีร์ น่ีจงึเป็นเหตผุลท่ีวา่ท าไมพระคมัภีร์จงึไมมี่ความขดัแย้งกนัแตอ่ยา่งใด 

จ. โบราณคดีพสูิจน์ว่าพระคัมภร์ีมีความถูกต้องแม่นย า 
การศกึษาทางโบราณคดีพิสจูน์ให้เห็นแล้วว่าพระคมัภีร์มีความแมน่ย า โบราณคดีคืออะไร? 

พจนานกุรมเลม่หนึง่ให้ค าจ ากดัความดงันีว้า่ :  “วิทยาศาสตร์หรือการศกึษาชีวิตในอดีตและประวตัิศาสตร์ 
ด้วยการขดุ หรือเปิดเผยเมือง, วิหาร, เคร่ืองมือตา่งๆท่ีถกูฝังอยู ่เป็นต้น”  

1. นักโบราณคดีใช้เวลาหลายปีในการขุดและศึกษาเมืองเก่าแก่ที่อยู่ใน
ยุคที่มีการเขียนพระคัมภร์ี 

หนงัสือหลายร้อยเลม่เขียนเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆท่ีถกูค้นพบทางโบราณคดี ไมมี่สกัสิ่งเดียวในพระคมัภีร์ท่ี
ถกูพิสจูน์วา่ผิด ไมมี่นกัโบราณคดีสกัคนเดียวท่ีพิสจูน์วา่ข้อมลูเก่ียวกบัเมือง กษัตริย์ และวฒันธรรมท่ี
บนัทกึไว้ในพระคมัภีร์นัน้ เป็นข้อมลูท่ีผิด  

2. หนังสือม้วนทะเลตายพสูิจน์ว่าพระคัมภร์ีมีความถูกต้องแม่นย า  

หนงัสือม้วนทะเลตายเป็นหนึ่งในสิ่งค้นพบทางโบราณคดีท่ีส าคญัท่ีสดุในศตวรรษท่ี 20 หนงัสือม้วน
ทะเลตายถกูค้นพบในปี 1947 ในท่ีซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของประเทศอิสราเอล หนงัสือม้วนเหลา่นี ้
ครอบคลมุถึงส าเนา (หรือชิน้สว่น) ของหนงัสือทัง้หมดในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ ยกเว้นเพียงเลม่
เดียว หนงัสือม้วนมากมายเหลา่นีถ้กูเขียนขึน้ประมาณ 100-200 ปีก่อนการประสตูขิองพระเยซู ส าเนา
เหลา่นีข้องหนงัสือตา่งๆ ในภาคพนัธสญัญาเดมิมีอายเุก่าแกก่วา่ส าเนาอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากกวา่  
1000 ปี 
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เม่ือหนงัสือม้วนทะเลตายถกูน าไปเปรียบเทียบกบัพระคมัภีร์ในยคุนีข้องเรานัน้ ก็พบว่าเกือบจะไมมี่
ความแตกตา่งกนัเลย หนงัสือม้วนทะเลตายเป็นหลกัฐานท่ีมีพลงัท่ีจะพิสจูน์พระคมัภีร์ของเราในยคุนีว้่ามี
ความถกูต้องแมน่ย าและเช่ือถือได้ หนงัสือม้วนเหลา่นีท้ าให้เรามีหลกัฐานท่ีมัน่ใจได้ว่าพระคมัภีร์ท่ีเรามีอยู่
ในปัจจบุนันีไ้มต่า่งกนัเลย 

ฉ. การปฏิบัติทางการแพทย์ในพระคัมภีร์พสูิจน์ว่าพระคัมภร์ีเป็นจริง 
ค าแนะน าทางการแพทย์ในพระคมัภีร์ได้รับการพิสจูน์ (บางอย่างได้รับการพิสจูน์เม่ือเร็วๆนี)้ วา่มีความ

ถกูต้องแมน่ย าอยา่งสมบรูณ์ เม่ือพิจารณาจากความรู้ทางการแพทย์ในยคุปัจจบุนั 

เอส.ไอ.แมคมิลเลน แพทย์ผู้ เขียนหนงัสือเร่ือง  None of These Diseases (Spire Books) ได้อภิปราย
พระบญัญตัทิางการแพทย์ในพระคมัภีร์ และแสดงให้เห็นวา่พระคมัภีร์มีความถกูต้องแมน่ย ามากเพียงใด
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัการตรวจสอบทางการแพทย์สมยัใหม่ 

ช. พสูิจน์ด้วยตัวท่านเองว่าพระคัมภร์ีเป็นจริง ด้วยการทดสอบค า
สอนต่างๆในชีวติของท่าน 

ถ้าค าสอนของพระคมัภีร์เป็นจริง และในขณะท่ีทา่นเร่ิมน าค าสอนดงักลา่วมาปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั
ของทา่นนัน้ การเปล่ียนแปลงตา่งๆก็จะเกิดขึน้ ถ้าค าสอนของพระคมัภีร์ไมเ่ป็นจริง ก็จะไมมี่อะไรเกิดขึน้ใน
ชีวิตทา่นเม่ือทา่นน าค าสอนมาประยกุต์ใช้ 

คนหลายล้านคนก็ท าการทดสอบค าสอนในพระคมัภีร์เป็นการสว่นตวัและได้พิสจูน์ด้วยตวัเองวา่ 
พระคมัภีร์เป็นจริงและเกิดผล แม้แตใ่นพระคมัภีร์เอง เราก็พบตวัอย่างของคนจ านวนมากท่ีพิสจูน์ด้วยตวั
เขาเองวา่ค าสอนของพระคมัภีร์เป็นจริง  

มาระโก 16:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พวกสาวกเหล่านัน้จึงออกไปเทศนาส่ังสอนทุกแห่งทุกต าบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงาน
กับเขา และทรงสนับสนุนค าสอนของเขา โดยหมายส าคัญท่ีประกอบนัน้  

น่ีเป็นวิธีท่ีน่าต่ืนเต้นอยา่งมากท่ีจะพิสจูน์ความถกูต้องแม่นย าของพระคมัภีร์ในขณะท่ีทา่นพิสจูน์ด้วย
ชีวิตของท่านเองว่า ค าสอนของพระคมัภีร์เป็นจริง 

มาลาคี 3:10 
โคโลสี 1:5-6 
ยอห์น 7:16-17  
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บทที่ 4 
การส ารวจพระคมัภร์ีภาคพนัธสัญญาเดมิ  

พระคมัภีร์ถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นเรียกว่า พนัธสญัญา พนัธสญัญาเป็นค าสญัญา, สนธิสญัญา หรือ 
การท าสญัญา พระคมัภีร์เป็นการท าสญัญาระหวา่งพระเจ้ากบัเรา 

พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิให้ไว้กบัชาวยิว พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิครอบคลมุชว่งเวลา
ตัง้แตก่ารสร้างโลกไปจนถึงช่วงเวลา 400 ปีก่อนการประสตูิของพระเยซู พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ
บอกถึงความสมัพนัธ์ของพระเจ้ากบัมนษุย์ก่อนท่ีพระเยซูจะประสตู ิ สามในส่ีของพระคมัภีร์เป็นภาค 
พนัธสญัญาเดมิ แรกเร่ิมนัน้พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิสว่นใหญ่ถกูเขียนเป็นภาษาฮีบรู แตก็่มีบางตอน
ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิท่ีเขียนเป็นภาษาอราเมอิก 

ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่พระเจ้าบอกเราว่าท าไมเราจงึมีพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ   

1 โครินธ์ 10:11  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตุการณ์นีไ้ด้บังเกิดขึน้แก่เขา (คนในพระคัมภีร์เดิม) เพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทกึไว้
เพื่อเตือนสตเิราทัง้หลาย ซึ่งก าลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า  

ข้อพระธรรมอีก 2 ด้านลา่งมีข้อความท่ีชดัเจนให้กบัเราวา่ พระเจ้าทรงให้คณุคา่กบัสิ่งท่ีกลา่วไว้ใน 
พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 

2 ทโิมธี 3:16-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การ
ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคนดี และการอบรมในทางธรรม (17) เพื่อคน
ของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระท าการดีทุกอย่าง  

ฮีบรู 4:12  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม    

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านัน้ไม่ตายและทรงพลานุภาพ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ 
แทงทะลุกระท่ังจิตและวิญญาณ ตลอดข้อในกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ
วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย  
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อา่นหนงัสือ รู้จกัพระคมัภีร์ท่ีอยูใ่นมือ เพ่ือสรุปหนงัสือแตล่ะเลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมิ  
ด้านลา่งนีเ้ป็นรายช่ือหนงัสือและหมวดตา่งๆของพระคมัภีร์เดมิ 

 

หมวดทัง้ 5 ในพระคมัภร์ีภาคพันธสัญญาเดมิ 

หนังสือของโมเสส หนังสือบทกวี ผู้เผยพระวจนะน้อย 
 

ปฐมกาล โยบ โฮเชยา 
อพยพ สดดีุ โยเอล 
เลวีนิติ สภุาษิต อาโมส 
กนัดารวิถี ปัญญาจารย์ โอบาดีห์ 
เฉลยธรรมบญัญตัิ เพลงซาโลมอน โยนาห์ 
  มีคาห์ 
  นาฮมู 
หนังสือประวัตศิาสตร์ ผู้เผยพระวจนะใหญ่ ฮาบากกุ 
  เศฟันยาห์ 
โยชวูา อิสยาห์ ฮกักยั 
ผู้วินิจฉยั เยเรมีย์ เศคาริยาห์ 
นางรูธ เพลงคร ่าครวญ มาลาคี 
1 ซามเูอล เอเสเคียล 
2 ซามเูอล ดาเนียล 
1 พงศ์กษัตริย์ 
2 พงศ์กษัตริย์ 
1 พงศาวดาร 
2 พงศาวดาร 
เอสรา 
เนหะมีห์ 
เอสเธอร์ 
  



การส ารวจพระคัมภีร์อย่างคร่าวๆ  19 

 

 

 

 

บทที่ 5 
การส ารวจพระคมัภร์ีภาคพนัธสัญญาใหม่ 

หนงัสือ 27 เลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมพ่ดูถึงชีวิตของพระเยซูและสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ี
พระองค์เสดจ็กลบัสูส่วรรค์ หนงัสือหลายเลม่พดูถึงพนัธกิจของเหลา่สาวกของพระเยซูและเปาโล   

อา่นหนงัสือ รู้จกัพระคมัภีร์ท่ีอยูใ่นมือ เพ่ือสรุปหนงัสือแตล่ะเลม่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่
ด้านลา่งนีเ้ป็นรายช่ือหนงัสือและหมวดตา่งๆของพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ 
 

 

หมวดทัง้ 5 ในพระคมัภร์ีภาคพันธสัญญาใหม่ 
 

พระกติตคุิณ 
มทัธิว 
มาระโก 
ลกูา 
ยอห์น 
 
ประวัตศิาสตร์
คริสตจักร 
กิจการของอคัรทตู 
 

จดหมายของเปาโล  
โรม 
1 โครินธ์ 
2 โครินธ์ 
กาลาเทีย 
เอเฟซสั 
ฟิลิปปี 
โคโลสี 
1 เธสะโลนิกา 
2 เธสะโลนิกา 
1 ทิโมธี 
2 ทิโมธี 
ทิตสั 
ฟิเลโมน  
 

จดหมายทั่วไป 
ฮีบรู 
ยากอบ 
1 เปโตร 
2 เปโตร 
1 ยอห์น 
2 ยอห์น 
3 ยอห์น 
ยดูา 
 
หนังสือค าพยากรณ์ 
วิวรณ์ 
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ส าหรับการอ่านและศึกษาเพิ่มเติม 

 

"หลกัฐานแหง่คริสต์ศาสนา"  (Evidence The Demands A Verdict)    Josh McDowell  

มมุมองใหมต่อ่พระคมัภีร์      ฮวง สาบนิ กนกบรรณสาร 

แนะแนวศกึษาพระคมัภีร์    โธมสั   มาโพรี    สพป 

หลกัการตีความหมายของพระคมัภีร์    วอลเตอร์   เอ  เฮนริคสนั 

วิธีศกึษาพระคมัภีร์ด้วยตนเอง     ทิม   ลาเฮย์     คริสเตียนศกึษาแบบตสิต์ 

อา่นข้อมลูส าคญัท่ีอยูด้่านหน้าของแตล่ะเลม่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัอธิบาย “ชีวิตครบบริบณ์ู” หรือ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์  หลกัสตูรชีวิตคริสเตียน สถาบนัศกึษาพระคมัภีร์ทางไปรษณีนานาชาต (Your Bible, 
Christian Life Series, International Correspondence Institute) เพ่ือสรุปหนงัสือแตล่ะเลม่ในพระคมัภีร์  
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