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บทที่ 6
หลักการของการแปลความหมาย
เปาหมาย
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
* อธิบายวา การใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตองหมายถึงอะไร
* บอกถึงกฎพื้นฐาน 6 ประการสําหรับการแปลความหมายพระคัมภีร
* ใหคําจํากัดความของแตละขอของการแปลความหมายพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จงอุตสาหสาํ แดงตนวาไดทรงพิสูจนแลว เปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะ
แหงความจริงอยางถูกตอง”

2 ทิโมธี 2.15

คํานํา
อานขอพระคัมภีรสําคัญอีกครั้ง คําวา “แบงอยางถูกตอง” ภาษาไทยใชวา “ใชพระวจนะแหงความ
จริงอยางถูกตอง” ที่ใชไนทีน่ ี้นาํ มาจากกฎสําหรับการถวายบูชาในสมัยพระคัมภีรเดิม หมายความวา “ตัด
ตรง ๆ”
ในพันธสัญญาเดิม เมื่อคนนําเครื่องบูชาสําหรับลบบาป สัตวถูกตัดแบงเปน 3 สวน สวนหนึง่ ถวาย
แดพระเจา อีกสวนหนึง่ ใหผทู ี่นาํ เครื่องบูชามา สวนที่สามใหแกปุโรหิต
จากการปฏิบัติดังกลาวนี้ สํานวนวาการแบงใหถกู ตองไดถูกนํามาใช หมายถึงการใหสิ่งที่เปนของ
เขาแกแตละคน
ในการศึกษาพระคัมภีรจําเปนที่จะตองแบงพระวจนะของพระเจาใหถูกตอง หมายถึง เราตอง
เขาใจวา พระเจาตรัสอะไรแกเขา เราตองแปลความหมายและนําไปใชอยางถูกตอง
มีคน 3 กลุม ซึ่งพระวจนะกลาวแกเขาใน 1 โครินธ 10.32 “อยาเปนเหตุที่ทาํ ใหพวกยิวหรือพวก
กรีก หรือคริสตจักรของพระเจาหลงผิดไป”
พระคัมภีรทุกขอเขียนไวสําหรับเรา แตไมใชทุกขอจะกลาวโดยตรงแกเรา เชน พระเจาตรัสบอกแก
โนอาหใหสรางเรือ แตพระองคไมไดบอกคุณใหสรางเรือ เรื่องราวนี้บันทึกไวเปนตัวอยางที่เราจะเรียนรู
เกี่ยวกับความจริงฝายวิญญาณ ไมไดหมายความวาเราตองสรางเรือ
พระคัมภีรบางตอนกลาวโดยตรงแกพวกยิว บางตอนกลาวแกคนตางชาติ (ชาติอื่น ๆ นอกจากยิว)
ตอนอื่น ๆ กลาวโดยตรงแกคริสตจักร (คนทุกคนที่เปนผูเชื่อที่แทจริงในพระเยซูคริสต)
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เพื่อที่จะพบความหมายที่ถกู ตอง เราตองเรียนรูท ี่จะแบงใหถกู ตอง คําอื่นสําหรับวลีนี้คือ “การ
ตีความหมาย” หมายถึง การใหความหมายทีเ่ หมาะสมแกบางอยาง เราตองเรียนรูความหมายที่ถกู ตอง
สําหรับพระคัมภีรแตละตอน
พระเยซูชี้ไปทีผ่ ูนําทางศาสนาในสมัยของพระองค
“พระเยซูตรัสตอบเขาวา”พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรพ
ู ระคัมภีรหรือฤทธิ์เดช
ของพระเจา”

มัทธิว 22.29

ความผิดพลาดเกี่ยวกับพระคัมภีรมาจากการไมรูพระวจนะของพระเจา
มีหลักการที่แนนอนทีเ่ ราตองทําตามเพื่อแปลความหมายพระคัมภีรใหถูกตอง มีกฎพื้นฐาน 6 ขอ
ในการแปลความหมายพระคัมภีร ซึ่งชวยใหเรา “แบงพระวจนะของพระเจาไดถูกตอง”

กฎแหงสิทธิอํานาจจากสวรรค
นี่เปนกฎแรกและพื้นฐานที่สดุ สําหรับการแปลความหมายของพระคัมภีร กฎแหงสิทธิอํานาจจาก
สวรรคหมายถึงวา เรายอมรับพระคัมภีรวา เปนสิทธิอาํ นาจสุดทาย เราเชื่อวาพระคัมภีรทั้งเลมไดรับการดล
ใจโดยพระเจาตั้งแตปฐมกาล จนถึง วิวรณ
“พระคัมภีรทกุ ตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยฃนในการสอน การ
ตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม” 2 ทิโมธี 3.16
“และเรามีคําพยากรณที่แนนอนยิ่งกวานั้นอีก จะเปนการดีถาทานทั้งหลายจะถือตาม
คํานั้น เพราะคํานั้นเปนเสมือนแสงประทีปที่สองสวางในทีม่ ืดจนกวาแสงอรุณจะขึ้น และ
ดาวประจํารุง จะผุดขึ้นในใจของทานทัง้ หลาย ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอ น คือ ผูหนึ่ง
ผูใดจะตีความหมายคําของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได เพราะวาคําของผูเผย
พระวจนะนัน้ ไมไดมาจากความคิดในจิตใจของมนุษยแตมนุษยไดกลาวคําซึง่ มาจากพระ
เจาตามทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิไ์ ดทรงดลใจเขา”
2 เปโตร 1.19-21
มีการดลใจ 2 แบบที่ตางกัน คือ การดลใจที่เปนคําพูดและการดลใจเต็มที่อยางไมจาํ กัด
การดลใจทางคําพูด หมายถึง ทุกคําในตนฉบับ ไดรับการดลใจจากพระเจา
การดลใจเต็มที่ เราหมายถึง การดลใจในพระคัมภีรทุกตอน ซึง่ ตรงขามกับการดลใจบางสวน ทุก ๆ
ตอนของพระคัมภีรไดรับการดลใจ
เมือเรายอมรับกฎแหงสิทธิอํานาจจากสวรรค จะไมมีขอขัดแยงระหวางพระคัมภีรกับประวัติศาสตร
หรือวิทยาศาสตร ถามีขอขัดแยงก็เปนเพราะ
1. เราไมเขาใจวิทยาศาสตรหรือประวัติศาสตร
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2. ความรูทางวิทยาศาสตรในปจจุบนั ไมถกู ตอง
เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น เราถือวาพระคัมภีรเปนสิทธิอํานาจสุดทาย เพราะวาเปนพระวจนะที่ไดรับ
การดลใจจากพระเจา
ในอดีตที่ผานมา เมื่อเกิดการขัดแยงระหวางพระคัมภีร และประวัติศาสตร หรือวิทยาศาสตร ตอมา
การตรวจสอบไดพิสูจนวา พระคัมภีรยังคงถูกตองเสมอ

กฎแหงการแปลตามตัวอักษร
การแปลพระคัมภีรตามตัวอักษร หมายถึง การเชื่อวาพระคัมภีรมีความหมายตรงตามที่เขียนไว จง
แปลความหมายพระคัมภีรต รงตามตัวอักษรเสมอ นอกจากเนื้อความนั้นจะชี้แนะไปในทางอืน่
เมื่อพระคัมภีรบอกวาชาวอิสราเอลขามแมน้ําจอรแดน บนผืนดินแหงก็จงยอมรับตามตัวอักษร เมือ่
พระคัมภีรพูดถึงกําแพงของเยรีโคพังลงมา จงยอมรับตามที่บนั ทึกไวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคัมภีรบรรจุ “แบบ” ตาง ๆ ไวหมายถึง คนประเภทตาง ๆ สถานที่หรือเหตุการณซึ่งขณะที่
เปนไปตามตัวอักษรก็ไดเปนตัวแทนของบางอยางซึง่ จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย การศึกษาพระคัมภีรเรื่องของ
แบบตาง ๆ ซึ่งใหไวโอกาสตอไปในหลักสูตรนี้จะชวยใหคุณเขาใจได
มีการใชสัญลักษณดวยในพระคัมภีร
สัญลักษณเปนตัวแทนความหมายเพิม่ เติมเขาไปใน
ความหมายเดิม เชน ในมาระโก 14.22 “ระหวางอาหารมื้อนัน้ พระเยซูทรงหยิบขนมปงมา เมือถวายคํา
สาธุการแลว ทรงหักสงใหแกสาวกตรัสวา จงรับเถิด นีเ่ ปนกายของเรา”
เหลาองุนใชเปนสัญลักษณแทนพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา เขาไมไดดื่มเลือดจริง ๆ
สัญลักษณมักใชในการพยากรณ เชน รูปปนใหญซึ่งเนบูคัดเนซซาร ฝนเห็นในดาเนียล มี
ความหมายทางสัญลักษณ แตละสวนของรูปปนนั้นเปนตัวแทนของอาณาจักรของโลกในอนาคต (ดาเนียล
2)
พระคัมภีรมักจะอธิบายเมื่อมีการใชสัญลักษณ เชน การแปลความหมายของรูปปนซึ่งเปน
สัญลักษณไดอธิบายไวในดาเนียล 2.31-45
พระเยซูมกั ใชคําอุปมาอุปมัยเมื่อพระองคทรงสอน คําอุปมา คือเรื่องราวที่ใชเลาเพือ่ อธิบายความ
จริงฝายวิญญาณ เมื่อใดทีพ่ ระเยซูทรงใชคําอุปมาก็จะบอกไวในพระคัมภีร ถาไมไดบอกไววาเปนคําอุปมา
เรื่องนัน้ ควรยอมรับวาเปนเหตุการณจริง

กฎแหงการพิจารณาตามเนื้อหา
เราควรศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอโดยคํานึงถึงความสัมพันธตอเนื้อหาของขอนั้น หมายความวา
ควรศึกษาใหสมั พันธกับขอพระคัมภีรที่นําหนาและตามหลังขอนัน้
เชนเดียวกับความเกีย่ วเนื่องตอพระ
คัมภีรสวนที่เหลือ
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หลักขอเชื่อที่ผดิ หรือลัทธิเทียมเท็จก็เกิดขึ้น โดยการเอาขอพระคัมภีรหรือสวนใดสวนหนึ่งออกมา
จากเนื้อหาทัง้ หมดทําใหการตีความหมายผิดเพี้ยนไป
เชน พระคัมภีรกลาววา ไมมีพระเจา คุณจะพบขอนี้ในสดุดี 14.1 ซึ่งกลาววา “ไมมีพระเจา” แตถา
เราอานตลอดขอความ เราจะพบขอความนี้ “คนโงกลาวในใจของเขาวา ไมมพี ระเจา” สดุดี 14.1
ขอพระคัมภีรที่สมบูรณในเนื้อหาของมันจะมีความแตกตางมาจากความหมายที่นาํ เอามาเฉพาะ
บางสวน
การศึกษาขอพระคัมภีรตามเนื้อหาของมัน
จงถามตัวเองดวยคําถามตอไปนี้
1. ใครเปนผูพูดหรือเขียน
แมวาพระคัมภีรทั้งหมดเปนพระวจนะของพระเจา แตคนหลายประเภทถูกใชใหเขียนแล
พูดขอความตาง ๆ
2. ขอความนีก้ ลาวถึงอะไร
สรุปขอสําคัญถึงสิ่งที่ผพู ูดหรือผูเขียนลงไป
3. เขียนถึงใคร อิสราเอล ? คนตางชาติ ? คริสตจักร ? หรือคนแตละคนโดยเฉพาะ
4. เหตุใดจึงเขียน
จุดประสงคของขอความนี้คอื อะไร พระคัมภีรเองจะแสดงจุดประสงคของหนังสือและขอ
ความบางตอน
ยอหน 20.30-31 “พระเยซูไดทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆ อีกหลายประการตอหนาสาวกเหลานัน้
ซึ่งไมไดบันทึกไวในหนังสือเลมนี้ แตการที่ไดบันทึกเหตุการณเหลานี้ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชือ่ วาพระเยซู
ทรงเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจาและเมื่อมีความเชื่อแลว ทานก็จะมีชวี ิตโดยพระนามของพระองค”
สําหรับบางตอนของพระคัมภีร เหตุผลไมไดบอกไวชัดเจน คุณตองพิจารณาเนือ้ หาอยางใกลชิด
เพื่อตัดสินใจวา เหตุใดขอความนี้จงึ บันทึกไวเปนสวนหนึง่ ของพระวจนะของพระเจา
5. เขียนเมื่อไร
เวลาและเหตุการณของพระคัมภีรบางตอนชวยใหเราเขาใจความหมายเชน เมื่อมีความ
วุนวายในการนมัสการของคริสตจักรในโครินธ เปาโล เขียนขอความเฉพาะในพระคัมภีร เขาบอกพวก
ผูหญิงใหเงียบ ๆ ในที่ประชุม นีห่ มายความวาผูห ญิงไมสามารถรองเพลง อธิษฐาน สอนหรือนมัสการดัง ๆ
ในคริสตจักรหรือ
เพื่อหาคําตอบ เราตองตรวจสอบวา ขอความนี้พูดเมื่อไร เหตุใด และแกใครในการนมัสการที่โบสถ
ของชาวยิว ผูช ายนั่งคนละขางกับผูห ญิง ผูหญิงเมืองโครินธ รบกวนการนมัสการโดยตะโกนถามคําถามไป
ยังสามีของตนที่อยูคนละฟากของหอง นี่จงึ เปนโอกาสที่เปาโลเห็นวาจําเปนตองเขียน
“จงใหผูหญิงนิ่งเสียในที่ประชุม เพราะเขาไมไดรับอนุญาตใหพดู แตใหเขาอยูใต
บังคับบัญชา เหมือนที่ธรรมบัญญัติสั่งไวนั้น”

1 โครินธ 14.34
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การแปลขอพระคัมภีรภายใตเนื้อหาจะทําใหเราเขาใจความหมายของขอความนัน้ ได การนําเอา
ขอความหนึ่งออกมาจากเนือ้ ความจะทําใหความหมายผิดไป
บอยครั้งที่เนื้อความของพระคัมภีรใหการแปลความหมายไวเรียบรอย ตัวอยางที่ดคี ือ คําอุปมาผู
หวานพืช ในมัทธิว 13.1-9 ถาคุณอานตอไปจะพบวาพระคัมภีรแปลคําอุปมาไวในขอ 18-23
ในหลายกรณีที่คลายคลึงกันนี้ พระคัมภีรแปลความหมายในตัวเองภายในเนื้อความนั้น จึงเปน
เหตุผลทีว่ าทําไมการพิจารณาตามเนื้อความจึงสําคัญ

กฎแหงการกลาวถึงครั้งแรก
กฎแหงการกลาวถึงครั้งแรกมีดังนี้ ครั้งแรกที่คํา วลี วัตถุ หรือเหตุการณถูกกลาวถึงในพระคัมภีร
จะเปนกุญแจนําไปสูความหมายในที่อื่น ๆ ที่ปรากฏในพระคัมภีร
เชน ในปฐมกาล บทที่ 3 มีการกลาวถึงครั้งแรกของ “ใบมะเดื่อ” ซึ่งอาดัมใชปกปดความบาปและ
การเปลือยกาย ดวยความพยายามของเขาเอง ใบมะเดื่อพูดถึงความชอบธรรมของตนเอง การปฏิเสธไม
ยอมรับการเยียวยารักษาของพระเจาและความพยายามที่จะใหตนเองชอบธรรมตอหนาพระเจา
นีเ่ ปน
ความหมายของคําวา ใบมะเดื่อ ทุกที่ทกี่ ลาวถึงภายหลังในพระคัมภีร เชนครั้งสุดทายทีก่ ลาวถึงใบมะเดื่อ
โดยพระเยซูในมัทธิว 21 และมาระโก 11 และ 13 ซึ่งเราพบวาตนมะเดื่อมีแตใบไมมีผล พระเยซูสาปตนไม
นี้และมันก็เหีย่ วเฉาไป
การที่จะเขาใจการกระทําของพระเยซู เราตองนึกถึงกฎของการกลาวถึงครั้งแรก โดยหันไปดูปฐม
กาล 3 ใบมะเดื่อ แสดงถึงการที่คนไมยอมรับการเยียวยารักษาของพระเจา และความพยายามที่จะทํา
ตนเองใหเปนคนชอบธรรม
ตนมะเดื่อแสดงถึงชาติอิสราเอลที่ชอบธรรมดวยตนเอง ซึ่งไดปฏิเสธพระเยซู เขาปฏิเสธพระองคใน
ฐานะกษัตริย และไมยอมรับแผนการแหงความรอดจากบาปของพระองค เขาพยายามเปนผูชอบธรรม โดย
ความพยายามของเขาเอง

กฎแหงการซ้ําซอน
พระคัมภีรทั้งเลมไดรับการดลใจ ไมมีตอนใดเลยที่ไมจําเปน ทุกคําไดรบั การดลใจและจําเปนทัง้ สิ้น
ดวยเหตุนี้ เมือ่ มีสิ่งใดถูกกลาวซ้าํ ในพระคัมภีร จึงมีความหมายถึงการเนน หมายความวาความ
จริงนี้ มีความสําคัญพิเศษ จึงตองมีการพูดซ้ํา
กฎแหงการซ้ําซอน หมายความวาเมื่อบางสิง่ ถูกกลาวซ้ําในพระคัมภีร สิ่งนั้นสําคัญมากและ
ตองการใหเราสนใจเปนพิเศษ
ยอหน บทที่ 3 เปนตัวอยางแสดงถึงกฎนี้ พระเยซูบอกนิโคเดมัสถึงความจําเปนของประสบการณ
ของการบังเกิดใหม และกลาวซ้าํ 3 ครั้ง

การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 6

-54-

ยอหน 3.3 ยอหน 3.5 ยอหน 3.7
จําไววา เมื่อใดที่พระคัมภีรกลาวซ้าํ เปนวิธีการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทจี่ ะพูดวา “หยุดกอนและ
ดูที่ตรงนี”้ จึงสําคัญมากที่คณ
ุ จะตองเขาใจขอความเชนนี้พูดถึงอะไรและแปลความหมายใหถูกตอง

กฎแหงการเปดเผยที่คอยๆ เพิ่มขึ้น
กฎนี้ไดแสดงไวชัดเจนในพระคัมภีร
“ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน คือ ผูหนึ่งผูใดจะตีความหมายคําของผูเผยพระ
วจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได”

2 เปโตร 1.20

กฎนี้มีอยูว า ความจริงทัง้ มวลของพระวจนะของพระเจาในเรื่องใดก็ตาม จะตองไมนาํ ขอความ
เดี่ยว ๆ มารวมเขาดวยกัน เราตองพิจารณาถึงการเปดเผยที่คอย ๆ เพิ่มขึ้นของพระคัมภีรทั้งหมดที่กลาวถึง
ความจริง หมายความวาคุณตองสะสมสิ่งทีพ่ ระคัมภีรสอนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ จึงจะแปล
ความหมายไดถูกตอง นี่จึงเปนเหตุที่กฎนีเ้ รียกวากฎแหงการเปดเผยที่คอย ๆ เพิ่มขึ้น คุณไมอาจจะ
วางรากฐานหลักขอเชื่อคําสอนหรือความเชื่อบนขอพระคัมภีรโดด ๆ ไมกี่ขอในเรือ่ งนัน้ ๆ คุณตองศึกษา
ตอไปจนการแปลความหมายของคุณเขากันไดกับพระคัมภีรทั้งเลม
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 6
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

คําวา “แบงพระวจนะของพระเจาอยางถูกตอง” หมายถึงอะไร

3.

การดลใจทางคําพูดในพระคัมภีรหมายถึงอะไร?

4.

การดลใจเต็มที่ในพระคัมภีรหมายถึงอะไร?

5.

จงบอกกฎแหงการแปลความหมายซึง่ อธิบายในบทนี้ และบอกสั้นๆวา แตละกฎหมายถึงอะไร?
1. กฎ
หมายถึง
2. กฎ
หมายถึง
3. กฎ
หมายถึง
4. กฎ
หมายถึง
5. กฎ
หมายถึง
6. กฎ
หมายถึง
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.

“จงอุตสาหสําแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะแหงความจริงอยาง
ถูกตอง” 2 ทิโมธี 2.15
หมายความวาเราเขาใจวาพระคัมภีรกลาวถึงเรื่องอะไรแกใคร เราตองแปลความหมายและนํา
ความหมายมาใชใหถกู ตอง
การดลใจทางคําพูดหมายถึง ทุกคําในตนฉบับเดิมไดรับการดลใจจากพระเจา
การดลใจเต็มที่ในพระคัมภีร หมายถึง การดลใจทุกตอนของพระคัมภีร ซึ่งตรงขามกับการดลใจ
บางสวน
กฎและการอธิบายมีดงั นี้
1. กฎของสิทธิอํานาจจากสวรรค เรายอมรับพระคัมภีรเปนสิทธิอํานาจสุดทายเพราะวา
ไดรับการดลใจจากพระเจา
2. กฎของการแปลความหมายตามตัวอักษร พระคัมภีรห มายความตามที่เขียน
3. กฎของการพิจารณาตามเนื้อความ ขอพระคัมภีรแตละขอจะตองศึกษาใหสัมพันธกับ
เนื้อความตอนนั้น ๆ
4. กฎของการเอยถึงครั้งแรก ครั้งแรกที่คํา วลี วัตถุ หรือเหตุการณไดรับการกลาวถึงใน
พระคัมภรจะเปนกุญแจไปสูค วามหมายในขอความอืน่ ที่ใชคําเหลานีใ้ นพระคัมภีร
5. กฎแหงการซ้ําซอน เมื่อบางสิง่ ถูกลาวซ้าํ ในพระคัมภีร จําเปนตองใหความสนใจเปน
พิเศษ เพราะวาเปนสิง่ สําคัญมาก
6. กฎของการเปดเผยที่คอย ๆ เพิม่ ขึ้น เราตองไมนําขอความโดด ๆ จากความจริงทัง้ มวล
แหงพระวจนะในเรื่องใดก็ตามมารวมเขาดวยกัน เราตองพิจารณาถึงการเปดเผยที่คอ ย ๆ เพิ่มขึ้น
จากที่พระคัมภีรทั้งหมดกลาวเกีย่ วกับความจริงนั้น ๆ

