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การสํารวจพระคัมภีรพื้นฐาน
การแนะนําหลักสูตร
ในระหวางที่พระเยซูคริสตทรงกระทําพันธกิจในชวงตนๆ พระองคทรงอางถึงพันธสัญญาเดิม
เปนจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวาพระองคทรงเห็นความสําคัญของเนื้อหาสาระของพระคัมภีรเปน
อยางดี
เนื่องจากพระเยซูคริสตไดทรงเนนถึงความสําคัญของพระวจนะของพระเจาแกผูคนที่พระองค
ทรงฝกสอน ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงเสนอหลักสูตรนี้ “การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการฝกสอนผูคนทั้งชายและหญิง ใหเปนเครื่องมือนําขาวสารของพระเจาไปถึงผูคนในประเทศ
เดียวกันกับเขาเหลานั้น
“การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน” เปนการแนะนําพระคัมภีรและอภิปรายถึงการแปลซึ่งออกมา
ในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูหลายฉบับดวยกัน และยังไดเสนอการสํารวจพระคัมภีรในดานประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร ตลอดจนการดํารงชีวิตในยุคสมัยตาง ๆ ของพระคัมภีรดวย
หลักสูตรนี้ใหโครงสรางของพระคัมภีรแตละเลม เพื่อคุณจะไดเรียนรูถึงความชํานาญในการทํา
เคาโครงเรื่องดวย เพื่อขยายโครงสรางพื้นฐานไปสูการศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ ในการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา
รายละเอียดที่เสนอไวในพระคัมภีรแตละเลมนั้นรวมถึงผูประพันธดวย บุคคลตาง ๆ ซึ่งถูกกลาว
ไวในพระคัมภีร วัตถุประสงคของพระคัมภีร ขอพระคัมภีรสําคัญ รายชื่อบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ๆ และ
เคาโครงของเนื้อเรื่อง
หลักดําเนินชีวิตและงานรับใชมีแสดงไวในหนังสือแตละเลม ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้ลวนเปนความ
จริงขั้นพื้นฐานที่จําเปนมากตอชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเจริญเติบโตเต็มที่ของ คริสเตียน และเพื่อ
งานดานพันธกิจ ซึ่งคุณควรแสวงหาที่จะมีสวนรวมรับใชในชีวิตของคุณ
แผนภูมิ แผนที่ตางๆ ที่มีประโยชน และเสนแบงเวลา ซึ่งสรุปความจริงที่สําคัญในรูปแบบที่กระ
ทัดรัด ลวนรวมอยูในหลักสูตรนี้ดวย
หลักสูตรนี้แบงออกเปน 2 ภาค
ภาคแรก เปนชวงการแนะนําพระคัมภีร โครงรางพันธสัญญาตางๆ ในพระคัมภีรเดิม
ภาคที่สอง เสนอโครงรางของพันธสัญญาในพระคัมภีรใหม
“การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน” เปนหลักสูตรที่ควบคูไปกับ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยาง
สรางสรรค” ซึ่งสอนวิธีการตาง ๆ ในการศึกษาพระคัมภีร ทั้งสองหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อใหคุณสามารถ
ศึกษาพระวจนะของพระเจาเปนการสวนตัวได
เนือ่ งจากแตละหลักสูตรของสถาบันฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหไดความสมบูรณในตัวเอง จึงมีความจํา
เปนทีจ่ ะตองกลาวถึงบทแนะนําอีกในหลักสูตร “การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ฉะนั้นในสาม
บทแรกทั้งสองหลักสูตรจึงคลายกัน

ความมุงหมายของหลักสูตร
เมือ่ ศึกษาจบหลักสูตรนี้แลว คุณสามารถที่จะ
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- บอกถึงการแบงขั้นพื้นฐานของพระคัมภีร
- อธิบายความแตกตางระหวางพระคัมภีรฉบับตาง ๆ การแปลและการถอดความฉบับ
ตาง ๆ ของพระคัมภีร
- บรรยายชีวิตประจําวันของยุคตาง ๆ ในพระคัมภีร
- สรุปเรื่องราวโดยลําดับเวลาของพระคัมภีร
- ใชแผนที่แสดงถึงเหตุการณและสถานที่จริงในพระคัมภีรได
- สรางและขยายโครงรางตางๆ ได
- แตละเลมในพระคัมภีรกลาวถึงสิ่งตอไปนี้
- ผูประพันธ
- บุคคลซึ่งถูกเขียนถึง
- บันทึกไวเมื่อใด
- วัตถุประสงคของหนังสือ
- ขอพระคัมภีรสําคัญ
- หลักการดําเนินชีวิตและพันธกิจ
- ศึกษาตอไปเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระวจนะของพระเจาเมื่อจบหลักสูตรนี้แลว

ภาคแรก : การแนะนําพระคัมภีร
บทที่ 1
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การแนะนําพระคัมภีร
วัตถุประสงค
เมื่อคุณจบหลักสูตรนี้ คุณสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจําได
- ใหคําจํากัดความคําวา “พระคัมภีร” ได
- ใหคําจํากัดความคําวา “ขอพระคัมภีร” ได
- อธิบายจุดกําเนิดของพระคัมภีรได
- กลาวถึงจุดประสงคหลักของพระคัมภีรได
- กลาวถึงการจัดแบงพระคัมภีรออกเปนสองสวนใหญ ๆ ได ทั้งพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม
- บอกถึงการจัดแบงเปน 4 สวนของภาคพันธสัญญาเดิม
- บอกถึงการจัดแบงเปน 4 สวนของภาคพันธสัญญาใหม
- อธิบายวา “ความหลากหลายที่เปนหนึ่งเดียวกัน” ของพระคัมภีรหมายถึงอะไร
- กลาวถึงบุคคลซึ่งเปนศูนยกลางของการสําแดงทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม

ขอพระคัมภีร
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการ
สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม
เพื่อใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะทําการดีทุกอยาง”

2 ทิโมธี 3:16-

17

คํานํา
บทนี้แนะนําถึงพระคัมภีรซึ่งเปนการบันทึกพระวจนะของพระเจาผูเปนองคเที่ยงแทแตเพียงพระ
องคเดียว
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คําวา “พระคัมภีร” หมายถึง “หนังสือตาง ๆ” พระคัมภีรก็คือหนังสือชุดหนึ่งซึ่งประกอบดวย
หนังสือตาง ๆ 66 เลม
คําวา “ขอพระคัมภีร” ถูกใชเพื่ออางถึงพระวจนะของพระเจา คํานี้มาจากภาษาละตินซึ่งแปลวา
“การเขียน” เมื่อคําวา “ขอพระคัมภีร” ขึ้นตนดวยอักษรตัวแรกเปนตัวใหญ “เอส” (ในภาษาเดิม) นั่น
หมายถึงการเขียนบันทึกคําที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาองคเที่ยงแทแตพระองคเดียว
คําวา “พระคัมภีร” ไมมีที่ใชในพระคัมภีร เพราะเปนแตเพียงคําซึ่งมนุษยเลือกไวเพื่อใชเรียกชื่อ
พระวจนะทั้งหมดของพระเจา

จุดกําเนิดของพระคัมภีร
พระคัมภีรคือการเขียนถอยคําของพระเจา พระองคทรงดลใจใหเขียนถอยคําของพระองคลงใน
พระคัมภีร และทรงใชคนที่แตกตางกันประมาณ 40 คน ใหเปนผูเขียนบันทึกพระวจนะของพระองคลงไว
ในพระคัมภีร
บุคคลเหลานี้ไดเขียนถอยคําทั้งหลายของพระเจาตลอดชวงเวลากวา 1500 ป ดวยเนื้อความที่
คลอยตามกันอยางสมบูรณของผูเขียนบันทึกเหลานี้ เปนขอพิสูจนอยางหนึ่งวา เขาเหลานั้นทุกคนได
การดลใจจากผูประพันธคนเดียวกันคือ พระเจา
ผูเ ขียนบางคนไดบันทึกสิ่งซึ่งพระเจาตรัสไวอยางเที่ยงตรง
“เจาจงเอาหนังสือมวนมวนหนึ่ง และเขียนถอยคํานี้ทั้งสิ้นลงไวเปนคําที่
เราพูดกับเจาปรักปรําอิสราเอล” เยเรมีย 36:2
ผูเ ขียนคนอื่น ๆ บันทึกสิ่งที่พวกเขามีประสบการณ หรือสิ่งซึ่งพระเจาทรงเปดเผยเกี่ยวกับ
อนาคต
“จงเขียนเหตุการณซึ่งเจาไดเห็น และเหตุการณซึ่งกําลังเปนอยูในขณะนี้
กับทัง้ เหตุการณซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหนาดวย” วิวรณ 1:19

จุดประสงคของพระคัมภีร
มีการบันทึกจุดประสงคไวในหนังสือที่เปนพระคัมภีรดังนี้
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการ
สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม
เพื่อใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะทําการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี 3:16-17
ขอพระคัมภีรทั้งหลายมีไวเพื่อใชในการสั่งสอนวินัย ปรับปรุงและแกไขจากสิ่งผิด และเพื่อสอน
ใหรูถึงความชอบธรรม ซึ่งสามารถจะชวยคุณใหดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และเตรียมทานใหพรอมที่จะ
ทํางานของพระเจา

การแบงสวนที่สําคัญ
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มีการจัดแบงพระคัมภีรออกเปนภาคสําคัญ ๆ ไว 2 ภาค เรียกวา พันธสัญญาเดิม และพันธ
สัญญาใหม คําวา “พันธสัญญา” หมายถึง คําสัญญา ซึ่งหมายถึง ขอตกลง
พันธสัญญาเดิมคือบันทึก คําสัญญา หรือขอตกลงดั้งเดิมของพระเจา หรือขอตกลงของพระเจาที่
มีตอมนุษย
สวนพันธสัญญาใหมคือ บันทึกคําสัญญา หรือขอตกลงใหมซึ่งพระเจาทรงกระทํา โดยผานพระ
บุตรของพระองคคือ พระเยซูคริสต
อะไรคือหัวใจของขอตกลงทั้งสองนี้ ใจความสําคัญของพันธสัญญาทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องดวยการ
ชวยกูคนบาปใหหันกลับมาหาพระเจาและมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
“...ถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย” ฮีบรู 9:22
ภายใตขอตกลงของพระเจาในพันธสัญญาเดิม การถวายเลือดของสัตวที่มนุษยนํามานั้น ก็เพื่อ
ใหเปนที่ยอมรับสําหรับการยกบาป
การถวายสัตวเปนเครื่องบูชานี้ก็คือ สัญลักษณแหงการถวายพระโลหิตซึ่งองคพระเยซูคริสตทรง
จัดหามาถวายภายใตขอตกลงใหมของพระเจา พันธสัญญาเดิมมีผลบังคับและสิ้นสุดลงเมื่อพระเจาทรง
สงพระเยซูคริสตใหมาสถาปนาสัมพันธภาพใหมกับมนุษย
โดยการบังเกิดเปนมนุษย การดําเนินชีวิต การตายและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
การถวายเครื่องบูชาครั้งสุดทายเพื่อขอยกบาปไดถูกกระทําสําเร็จแลว
“แตเมือ่ พระคริสตไดเสด็จมาเปนมหาปุโรหิตแหงสิ่งประเสริฐ ซึ่งมาถึง
แลว พระองคก็ไดเสด็จเขาไปสูเต็นทอันใหญยิ่งกวาแตกอน ที่ไมไดสรางขึ้นดวย
มือ คือไมใชเต็นทแหงโลกนี้
พระองคเสด็จเขาไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเทานั้น และพระองคไม
ไดทรงนําเลือดแพะและเลือดลูกวัวเขาไป แตทรงนําพระโลหิตของพระองคเอง
เขาไป และทรงสําเร็จการไถบาปชั่วนิรันดร
เพราะวาถาเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู และเถาของลูกโคตัวเมีย
ประพรมลงบนคนบาป สามารชําระมนุษยใหบริสุทธิ์ได

ที่

พระโลหิตของพระเยซูคริสตผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดย
พระวิญญาณนิรันดร ใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตําหนิก็จะทรงชําระไดมาก
ยิ่งกวานั้นสักเพียงใด
เพื่อใหจิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่นําไปสู
ความตายหันไปรับใชพระเจาผูทรงพระชนมอยู
เพราะเหตุนี้พระองคจึงทรงเปนผูกลางแหงพันธสัญญาใหม เพื่อใหคนทั้ง
หลายทีพ่ ระองคทรงเรียกไดรับมรดกนิรันดรตามพระสัญญา เพราะการพลีชีวิต
นัน้ ไถคนใหพนจากบาปอันเกิดใตพันธสัญญาเดิมแลว” ฮีบรู 9:11-15
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พันธสัญญาทั้งสองเปนถอยคําของพระเจาและเราตองศึกษาทั้งหมด เพื่อที่จะเขาใจเรื่องราวของ
พระเจา การกําหนดใหเปนพันธสัญญา “เดิม” และ “ใหม” ก็เพื่อใชใหเห็นความแตกตางระหวางขอตกลง
ของพระเจาตอมนุษย ทัง้ กอนและหลังความตายของพระเยซูคริสต เราไมควรละเลยไมเอาใจใสพันธ
สัญญาเดิม เพียงเพราะมีชื่อวา “เดิม”

การแบงขั้นตอไป
พระคัมภีรถูกแบงขั้นตอไปเปน 66 เลม ภาคพันธสัญญาเดิมมี 39 เลม ภาคพันธสัญญาใหมมี
27 เลม
แตละเลมก็แบงเปนบทและขอพระคํา ถึงแมวาเนื้อหาของแตละเลมคือ พระวจนะของพระเจา
แตมนุษยจัดการแบงใหเปนบทและขอพระคัมภีร
เหตุผลในการแบงขอพระคัมภีรออกเปนบทและขอพระคัมภีรเพื่อทําใหงายในการที่ขอความนั้น
ตัง้ อยู คงจะเปนการยากมากที่จะหาใหพบขอความที่ตองการ หากหนังสือนั้นเรียงตอกันทั้งหมดเปนยอ
หนาเดียว
นี่คือตารางงายๆ ซึ่งแสดงถึงการจัดแบงพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน
พระคัมภีร

ภาคพันธสัญญาเดิม
39 เลม

ภาคพันธสัญญาใหม
27 เลม

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อเราพูดถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร เราหมายถึง 2 สิ่ง
หนึ่ง : พระคัมภีรมีเนื้อเรื่องเดียวกัน
แมวา พระคัมภีรถูกเขียนขึ้นโดยผูเขียนหลายคนและกินเวลาหลายป แตไมมีการกลาวแยงกัน
เลย การเขียนของผูประพันธคนหนึ่งไมขัดแยงกับของคนอื่น ๆ
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พระคัมภีรรวมถึงการอภิปรายหลายรอยเรื่องที่ทําใหเกิดการโตเถียงกัน (หัวขอที่ทําใหเกิดการ
โตเถียงกันกอใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป) แมกระนั้นผูเขียนพระคัมภีรทั้งสิ้นก็ไดพูดเรื่อง
นัน้ ๆ อยางเขากันได นับจากหนังสือเลมแรกคือ ปฐมกาล จนถึงหนังสือเลมสุดทายคือ วิวรณ
สิง่ นีเ้ ปนไปไดเพราะวาแทจริงแลวมีผูประพันธเพียงผูเดียวเทานั้นคือ พระเจา ผูเขียนทั้งหลาย
เพียงแตบันทึกขอความตามการทรงนําและการดลใจของพระองคเทานั้น ดวยเหตุนี้ เนื้อหาของพระ
คัมภีรจึงเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน
สอง : พระคัมภีรมีเคาโครงเรื่องในแนวเดียวกัน
บางคนคิดวา พระคัมภีรคือ การรวบรวมหนังสือที่มีเรื่องที่แตกตางกันไวถึง 66 เลม โดยที่เขายัง
ไมเขาใจลึกซึ้งวาพระคัมภีรมีเนื้อเรื่องเดียวกันโดยตั้งอยูบนเคาโครงเรื่องสําคัญเดียวกัน
จากเริ่มตนจนจบเลม พระคัมภีรคือหนังสือที่เปดเผยถึงแผนการพิเศษของพระเจา เปาหมายนี้มี
ปรากฏอยูในหนังสือเอเฟซัส
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองคตามพระ
เจตนารมณของพระองคซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสต
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวมรวมทุก
สิง่ ทัง้ ทีอ่ ยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวกับพระคริสต
ในพระองคนั้น ตามพระดําริของพระองคผูทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ไดตริ
ตรองไวสมกับพระทัยของพระองค” เอเฟซัส 1:9-11
ในพระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงเปดเผย “ความลํ้าลึก” ของแผนการของพระองค แผนการนั้น
คือการทําใหเรื่องราวในพระคัมภีรเปนแนวเดียวกัน นั่นคือการสําแดงถึงองคพระเยซูคริสตเจาในฐานะ
พระผูชวยใหรอดของมนุษยชาติซึ่งเปนคนบาป
พระเยซูคริสตทรงอธิบายถึงพระคัมภีรเดิมที่เล็งถึงพระองคเอง
“พระองคตรัสกับเขาวา “นี่เปนถอยคําของเราซึ่งเราไดบอกไวแกทานทั้ง
หลายเมื่อเรายังอยูกับทานวา
บรรดาคําที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของ
โมเสส และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดีที่กลาวถึงเรานั้น จําเปน
จะตองสําเร็จ” ลูกา 24:44
ดวยความจริงขอนี้ พระเยซูทรงอธิบายตอไป
“ทรงบันดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น
คัมภีร” ลูกา 24:45

เพื่อจะไดเขาใจพระ

กุญแจสําคัญซึ่งพระเยซูทรงใชในการทําใหเขาเขาใจขอพระคัมภีรก็คือ
โครงเรื่องสวนใหญซึ่งลวนแตเล็งมาที่พระองค

ความจริงซึ่งอยูในเคา

การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน บทที่ 1
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“มีคาเขี
ํ ยนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมาน และทรง
เปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค
กลับใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

ใหเขา

ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น” ลูกา 24:46-48
มีพนั ธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม ลวนบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต พระคัมภีรเดิม
ตระเตรียมเราสําหรับสิ่งที่จําตองเกิดขึ้น สวนพระคัมภีรใหมบอกเราวาสิ่งนั้นไดเกิดขึ้นจริง นี่คือพระ
คัมภีรมีความเปนหนึ่งเดียวกันในเคาโครงเรื่องสําคัญอันเดียวกัน
ประชากรซึ่งรอคอยพระเยซูคริสตภายใตพันธสัญญาเดิมจะไดรับการชวยใหรอดพนจากบาป
โดยความเชื่อในคําสัญญาของพระเจา
ทุกคนที่มองยอนหลังไปดูสิ่งซึ่งไดถูกกระทําใหสําเร็จผานองคพระเยซูคริสตแลวมีความเชื่อก็ถูก
ทําใหรอดพนจากบาปไดดวยวิถีทางเดียวกัน
โดยความเชื่อวาสิ่งนั้นไดเกิดขึ้นและสําเร็จแลว เพราะวานั่นคือพระสัญญาของพระเจา

ความหลากหลายของพระคัมภีร
เมือเราพูดถึง “ความหลากหลาย” ของพระคัมภีร เราหมายความวา พระคัมภีรมีเรื่องตางๆ
นานาอยูมากมาย มีบันทึกวิธีซึ่งพระเจาทรงใชในการติดตอเกี่ยวของกับประชากรของพระองคในวิถีทาง
ทีต่ างกัน และการที่คนของพระองคตอบสนองตอการทรงเรียกก็มีตาง ๆ นานาเชนกัน
พระคัมภีรถูกเขียนดวยอารมณที่แตกตางกัน บางสวนแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ขณะที่สวน
อื่นสะทอนออกมาเปนความเศราโศก
พระคัมภีรรวมการเขียนที่ตางกันหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย ประวัติศาสตร บทกวี การ
พยากรณ จดหมาย การผจญภัย คําอุปมา การอัศจรรย ตลอดจนนิยายรัก
เพราะเหตุที่มีรูปแบบตางกัน พระคัมภีรจึงถูกแบงออกเปนหมวดหนังสือสําคัญตอไปอีก

การแบงพันธสัญญาเดิม
หนังสือตางๆ ในพระคัมภีรเดิมถูกแบงออกเปนหมวดใหญ ๆ คือ พระบัญญัติ ประวัติศาสตร บท
กวี และการพยากรณ

หนังสือในหมวดพระบัญญัติ
หนังสือเกี่ยวกับพระบัญญัติในพระคัมภีรเดิมมี 5 เลม
- ปฐมกาล
- อพยพ

การสํารวจพระคัมภีรขั้นพื้นฐาน บทที่ 1
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- เลวีนิติ
- กันดารวิถี
- เฉลยธรรมบัญญัติ
หนังสือเหลานี้บันทึกการที่พระเจาทรงสรางมนุษยและโลก และประวัติศาสตรยุคแรกของมนุษย
มีการกลาวถึงการที่พระเจาทรงเลือกชนชาติอิสราเอลในฐานะประชากรของพระเจา เพื่อที่โดยทางชน
ชาตินพี้ ระองคสามารถเปดเผยพระองคแกประชาชาติทั่วโลก
หนังสือเหลานี้มีบันทึกบทบัญญัติของพระเจา ภาคที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีที่สุดคือ บัญญัติ 10
ประการ (อพยพ 20:3-17) บทบัญญัติที่ยิ่งใหญที่สุดของพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) และบัญญัติที่
ใหญยิ่งเปนอันดับสองอยูใน เลวีนิติ 19:18
เปดพระคัมภีรของทานและคนหาที่มีพระบัญญัติของพระคัมภีรเดิมตามขอพระคัมภีรที่ใหไวทั้ง
สามแหงตามลําดับที่บอกไวในยอหนาที่แลวและจงอานใหครบ

หนังสือในหมวดประวัติศาสตร
หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตรในพระคัมภีรเดิมมี 12 เลม
- โยชูวา
- เอสรา
- ผูวินิจฉัย
- เนหะมีย
- รูธ
- เอสเธอร
- 1 และ 2 ซามูเอล
- 1 และ 2 พงศกษัตริย
- 1 และ 2 พงศาวดาร
คนหาหนังสือเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ ซึ่งอยูตอจากหนังสือพระบัญญัติ 5 เลม
หนังสือตาง ๆ ในหมวดประวัติศาสตรครอบคลุมเวลาประมาณ 1000 ป ของประชากรของ
พระเจา โดยปกติแลวไมสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นได แตมีบันทึกเฉพาะเหตุการณสําคัญ ๆ
สวนใหญเปนเรื่องซึ่งแสดงถึงผลของการติดตามพระเจา และผลของการละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของพระเจา

หนังสือในหมวดบทกวี
หนังสือที่เปนบทกวีในพระคัมภีรเดิมมี 5 เลม
- โยบ
- ปญญาจารย
- สดุดี
- บทเพลงซาโลมอน
- สุภาษิต
หนังสือเหลานี้เปนหนังสือเพื่อการสรรเสริญนมัสการพระเจาของอิสราเอลซึ่งเปนประชากรของ
พระเจา และยังคงใชเปนคําสรรเสริญโดยผูเชื่อทั้งหลายตราบจนทุกวันนี้
จงเปดพระธรรมสดุดี บทที่ 23 แลวอาน นี่คือตัวอยางหนึ่งของบทกวีแหงคําสรรเสริญที่ไพเราะ
งดงามซึ่งบรรจุอยูในหนังสือที่เปนหมวดบทกวีนี้
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หนังสือในหมวดคําพยากรณ
หนังสือหมวดคําพยากรณในพระคัมภีรเดิมยังถูกแบงออกเปน 2 หมวดซึ่งเรียกวา หนังสือคํา
พยากรณหมวดใหญและหมวดเล็ก
แตมิไดหมายความวา คําพยากรณในหนังสือหมวดใหญสําคัญยิ่งกวาในหนังสือหมวดเล็ก ที่ใช
ชื่อเชนนี้ก็เพราะวา คําพยากรณในหมวดใหญเปนหนังสือที่มีความยาวกวาคําพยากรณในหมวดเล็ก
หนังสือคําพยากรณในพระคัมภีรเดิม มีอยู 17 เลม
ผูพยากรณใหญ
- อิสยาห
- เยเรมีย
- บทเพลงครํ่าครวญ
- เอเสเคียล
- ดาเนียล
ผูพยากรณนอย
- โฮเชยา
- นาฮูม
- โยเอล
- ฮาบากุก
- อาโมส
- เศฟนยาห
- โอบาดีห
- ฮักกัย
- โยนาห
- เศคาริยาห
- มีคาห
- มาลาคี
หนังสือเหลานี้คือ ขาวสารการพยากรณจากพระเจา ถึงประชากรของพระองคเกี่ยวกับเหตุ
การณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คําพยากรณมากมายไดสําเร็จเรียบรอยแลว คําพยากรณบางอยางกําลังรอ
ที่จะสําเร็จในอนาคต
จงหาใหพบหนังสือหมวดคําพยากรณในพระคัมภีรของคุณ ซึ่งเปนหนังสือหมวดสุดทายในพระ
คัมภีรเดิม

การแบงในพันธสัญญาใหม
พระคัมภีรใหมถูกแบงออกเปน 4 หมวดเชนกัน ไดแก ขาวประเสริฐ ประวัติศาสตร จดหมาย
ตางๆ และการพยากรณ

ขาวประเสริฐ
มี 4 เลม
- มัทธิว
- มาระโก

- ลูกา
- ยอหน
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หนังสือเหลานี้บอกเราเกี่ยวกับชีวิตและความตาย และการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
วัตถุประสงคของหนังสือเหลานี้ก็เพื่อที่จะนําคุณใหเชื่อวาพระเยซูคือ พระคริสต ผูเปนบุตรของพระเจา
ยอหน 20:31 กลาวถึงวัตถุประสงคนี้ จงหาใหพบเรื่องราวของขาวประเสริฐในพระคัมภีรของ
คุณ
พลิกมาที่ ยอหน 20:31 แลวอานขอพระคัมภีรนี้

หนังสือประวัติศาสตร
มีเพียง 1 เลมคือ
- กิจการ
หนังสือนี้บอกถึงวิธีที่คริสตจักรเริ่มกอตั้งและสํ าเร็จตามพันธกิจของพระคริสตในการเผยแพร
ขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก หาใหพบหนังสือนี้ในพระคัมภีรของคุณ

จดหมายฝากตางๆ
มีจดหมาย 21 ฉบับในพระคัมภีรใหม
- โรม
- ทิตัส
- 1 และ 2 โครินธ
- ฟเลโมน
- กาลาเทีย
- ฮีบรู
- เอเฟซัส
- ยากอบ
- ฟลิปป
- 1 และ 2 เปโตร
- โคโลสี
- 1, 2 และ 3 ยอหน
- 1 และ 2 เธสะโลนิกา
- ยูดา
- 1 และ 2 ทิโมธี
จดหมายเหลานี้สงไปถึงผูเชื่อทุกคน วัตถุประสงคก็คือเพื่อที่จะนําทางเขาเหลานั้นในการดําเนิน
ชีวติ และชวยใหเขาประพฤติตามสิ่งพระเยซูทรงบัญชาไว โรม บทที่ 12 เปนตัวอยางที่ดีในการสั่งสอน
จงเปดพระคัมภีรของคุณที่บทนี้แลวอาน
จดหมายเหลานี้ บางครั้งก็มีชื่อวา “จดหมายของอัครทูต”

การพยากรณ
มีหนังสือที่เปนคําพยากรณในพระคัมภีรใหมเพียง 1 เลม
- วิวรณ
หนังสือซึ่งเปนคําพยากรณนี้ บอกถึงชัยชนะสุดทายของพระเยซูคริสตและประชากรของพระ
องค มีวัตถุประสงคในการหนุนใจคุณใหรักษาการดําเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนที่ดีจนกวาจะสิ้นยุค ขอ
สรุปอยูในพระธรรมวิวรณ 2:10 จงอานขอพระคํานี้ในพระคัมภีรของคุณ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

คําวา “พระคัมภีร” หมายถึงอะไร ?

3.

คําวา “Scripture” หมายถึงอะไร?

4.

การแบงภาคใหญๆ ของพระคัมภีรออกเปน 2 ภาคมีอะไรบาง

5.

มีหนังสือกี่เลมในพระคัมภีร

เลม
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6.

จงบอกชื่อหมวดทั้ง 4 ซึ่งแบงไวในพระคัมภีรเดิม

7.

จงบอกชื่อหมวดทั้ง 4 ซึ่งแบงไวในพระคัมภีรใหม

8.

อะไรคือความหมายของคําวา “พันธสัญญา”

9.

อะไรคือวัตถุประสงค 4 ประการของพระคัมภีร จงใหขอพระคําอางอิงเพื่อสนับสนุนคําตอบของ
คุณดวย

10.

อะไรคือความหมายของ “ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร”

11.

อะไรคือความหมายของ “ความหลากหลายของพระคัมภีร”

12.

จงอานแตละประโยค ถาประโยคใด ถูก จงใสอักษร ถ ลงในชองวางขางหนา ถาประโยคใด ผิด
ใหใสอักษร ผ ลงในชองวางนั้น
ก.
พระคัมภีรคือถอยคําที่เขียนไวของพระเจาองคเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว
ข.
ถึงแมวาพระเจาทรงดลใจในพระคัมภีร พระองคก็ทรงใชมนุษยหลายคนให
เขียนถอยคําของพระองคลงไว
ค.
เพราะวามีผูเขียนหลายคนในเวลาหลายป พระคัมภีรจึงมีขอโตแยงมาก
ง.
ไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในโครงเรื่องของพระคัมภีร เปนแตเพียงการ
รวบรวมหนังสือที่มีเรื่องราวตางๆ กันไวเทานั้น
จ.
ผูพยากรณใหญในพระคัมภีรเดิมมีความสําคัญยิ่งกวาผูพยากรณนอย
ใครคือบุคคลซึ่งเปนศูนยกลางของการเปดเผยในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหมซึ่งลวนแตเล็ง
ไปที่บุคคลผูนั้น จงอางขอพระคําในพระคัมภีรเพื่อการสนับสนุนคําตอบของคุณดวย
ขออางอิง

13.
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12

“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวา
กลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะ
ทําการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี 3:16-17
คําวา “พระคัมภีร” หมายถึง “หนังสือตางๆ “
คําวา “Scripture” หมายถึง “การเขียนที่ศักดิ์สิทธิ์”
พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม
66 เลม
บทบัญญัติ ประวัติศาสตร บทกวี การพยากรณ
ขาวประเสริฐ ประวัติศาสตร จดหมาย การพยากรณ
คําวา “พันธสัญญา” หมายถึง “คําสัญญา”
เปนประโยชนในการสอน
การตักเตือนวากลาว
การปรับปรุงแกไขคนใหดี
การอบรมในทางธรรม
2 ทิโมธี 3:16-17
พระคัมภีรไมมีขอโตแยงและถูกรวมไวเปนเรื่องเดียวกัน
พระคัมภีรมีเรื่องตางๆ นาๆ อยูมากมาย ทรงใชวิธีตางๆ ในการติดตอกับประชากรของพระองค
ก. ถ
ข. ถ
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13.

ค. ผ
ง. ผ
จ. ผ
พระเยซู ลูกา 24:44-48

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
หนังสือที่ระบุไวตอไปนี้จะชวยคุณใหเรียนรูการแบงที่สําคัญ ๆ ของพระคัมภีร
พันธสัญญาเดิม
วางที่คั่นหนังสือ 1
วางที่คั่นหนังสือ 2
วางที่คั่นหนังสือ 3
วางที่คั่นหนังสือ 4

ไวที่เริ่มตนหนังสือปฐมกาล
ไวที่เริ่มตนหนังสือโยชูวา
ไวที่เริ่มตนหนังสือโยบ
ไวที่เริ่มตนหนังสืออิสยาห

พันธสัญญาใหม
วางที่คั่นหนังสือ 5
วางที่คั่นหนังสือ 6
วางที่คั่นหนังสือ 7
วางที่คั่นหนังสือ 8

ไวที่เริ่มตนหนังสือมัทธิว
ไวที่เริ่มตนหนังสือกิจการของอัครทูต
ไวที่เริ่มตนหนังสือโรม
ไวที่เริ่มตนหนังสือวิวรณ

คุณก็ไดจัดวางการแบงตอนสําคัญ ๆ ของพระคัมภีรแลว จงใชที่คั่นหนังสือเหลานี้ จนกวาคุณจะ
สามารถบอกชื่อและหาการแบงตอนเหลานี้ไดจากความจํา
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พันธสัญญาเดิม
พระบัญญัติ

ประวัติศาสตร

โคลงกลอน

คําพยากรณ

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ

โยชูวา
ผูวินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศกษัตริย
2 พงศกษัตริย
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย
เอสเธอร

โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปญญาจารย
เพลงซาโลมอน

ผูพยากรณใหญ
อิสยาห
บทเพลงครํ่าครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟนยาห
ฮักกัย
เศคาริยาห
มาลาคี

พันธสัญญาใหม
พระกิตติคุณ

ประวัติศาสตร

จดหมาย

คําพยากรณ

มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอหน

กิจการของอัครทูต

โรม
1 โครินธ
2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา

วิวรณ
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2 ทิโมธี
ทิตัส
ฟเลโมน
ฮีบรู
ยากอบ
1 เปโตร, 2 เปโตร
1 ยอหน, 2 ยอหน, 3 ยอหน
ยูดา

