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บทที่ 2
พระคัมภีรฉบับตางๆ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
- บอกชื่อภาษาทั้งสามซึ่งใชเขียนพระคัมภีร
- ใหคํานิยามคําวา “ฉบับ”
- อธิบายความแตกตางระหวางการแปลและการถอดความออกเปนรอยแกวของพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“
พิมพพระวจนะของพระเจา)
68.11

(กลุมคนที่
” สดุดี
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คํานํา
บทนีจ้ ําแนกภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรในตอนแรก และอธิบายถึงวิธีที่ขอความในพระคัมภีรมี
การแปลออกสูภาษาตาง ๆ
คุณจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางการแปลกับการถอดความของพระคัมภีร มีตัวอยางยกมา
จากหลาย ๆ ฉบับดวย
ถาคุณมีพระคัมภีร บทนี้จะอธิบายวิธีที่คุณจะไดรับสักเลมหนึ่งเปนภาษาของคุณเอง

ภาษาทั้งสาม
แรกเริ่มทีเดียว พระคัมภีรถูกบันทึกไวถึง 3 ภาษา
พระคัมภีรเดิมถูกเขียนเปนภาษาฮีบรูเสียเปนสวนใหญ ยกเวนสวนที่เปนหนังสือดาเนียล และ
เนหะมีย ซึ่งเขียนไวเปนภาษาอาราบิก สวนพระคัมภีรใหมถูกเขียนดวยภาษากรีก
เดิมนั้น พระคัมภีรไมไดถูกเขียนเปนภาษาของคุณ นอกจากวาคุณพูดภาษาทั้งสามนี้
ปจจุบันไมมีตนฉบับดั้งเดิมของพระคัมภีรเหลืออยูแลว มีอยูบางที่เปนฉบับคัดลอกจากของเดิม
มา ฉบับตาง ๆ ก็เปนการแปลตอจากฉบับที่คัดลอกมาจากตนฉบับจริง
ในสมัยกอนนั้นมนุษยเห็นความจําเปนของการแปลพระคัมภีร เพื่อใหทุกคนสามารถอานไดดวย
ภาษาของตน
ไมมีการแปลใดที่เหมือนทุกตัวอักษร เพราะวาภาษาสองภาษาไมอาจเหมือนกันทีเดียว คําบาง
คําที่ใชในพระคัมภีรกลับไมมีปรากฏอยูในภาษาตาง ๆ ที่แปลเลย
ตัวอยางเชน มีชนเผาหนึ่งในอินเดียซึ่งอยูในเอควาดอร ทางอเมริกาใตเรียกวา พวกออคา
อินเดียน เมื่อมิชชั่นนารีไปพบพวกเขาครั้งแรก อินเดียนพวกนี้ยังไมรูวิธีที่จะอานหรือเขียน ไมมีคําใน
ภาษาของเขาสําหรับคําวา “พระคัมภีร” หรือ “หนังสือ”
พวกออคา
อินเดียนนี้มีประเพณีแกะสลักเครื่องหมายที่บอกไดวาทรัพยสมบัติเปนของใคร
เพราะวาเขาไมมีคําใชในภาษาของเขาสําหรับคําวา “ขอพระคัมภีร” “การเขียน” หรือ “หนังสือ” เมื่อพระ
คัมภีรถูกแปลใหเขา จึงถูกเรียกวา “การแกะเครื่องหมายของพระเจา” ซึ่งแสดงวาเปนสิ่งที่เปนของ
พระเจา

การแปลและการถอดความ
มีพระคัมภีรอยูมากมายหลายฉบับ คําวา “ฉบับ” หมายถึง พระคัมภีรซึ่งเขียนดวยภาษาที่แตก
ตางไปจากภาษาซึ่งใชเขียนพระคัมภีรฉบับดั้งเดิม
ฉบับยังแบงออกเปน 2 แบบ - การแปลและการถอดความ
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การแปล
การแปลคือ การใชความพยายามเพื่อที่จะแปลออกมาใหไดวา สิง่ ซึ่งกลาวไวในภาษากรีก ฮีบรู
และอาราบิกนั้น แทจริงแลวคํานั้น ควรแปลวาอะไร (จึงถูกตองและเก็บใจความไดหมด – ผูแปล) การ
แปลนั้นควรใหความหมายใกลเคียงที่สุดกับอักษรแตละคําในพระคัมภีร จําเปนตองแปลชนิดคําตอคํา
การเพิ่มเติมทําไดเพียงเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูอานเขาใจความหมายนั้น

การถอดคําประพันธออกเปนรอยแกว
การถอดคําประพันธออกเปนรอยแกวมิใชการแปล คําตอคํา แตเปนการถายทอดความคิดดวย
ความคิด การถอดคําประพันธออกเปนรอยแกวก็คือ การเรียบเรียงประโยคเสียใหมเพื่อใหไดความหมาย
เหมาะสมกับขอความนั้น ๆ
ฉบับถอดความเปนรอยแกวมักอานและเขาใจไดงายกวา เพราะวามีการเขียนโดยใชศัพททัน
สมัยกวาและใชไวยากรณที่ธรรมดากวา แตนั้นมิใชการแปลที่ตรงกันกับถอยคําของพระเจา
ในภาค “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้ เราไดจัดหาตัวอยางจากพระคัมภีรภาคภาษา
อังกฤษหลาย ๆ ฉบับ เพื่อใหคุณเปรียบเทียบดู จากตัวอยางเหลานี้จะชวยใหคุณเกิดความคิดในดาน
การแปลที่แตกตางกันและการถอดความของฉบับตาง ๆ

การเลือกพระคัมภีรสักเลมเพื่อศึกษา
วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้และเพื่อการศึกษาพระคัมภีรทั่วไป เราขอแนะนําใหใชฉบับคิงเจมส
ดวยเหตุผลหลายประการดังนี้

ประการแรก
พระคัมภีรฉบับ คิง เจมส เปนฉบับที่แปลไดถูกตองเที่ยงตรงมาก พระคัมภีรเชนนี้จึงจําเปน
สําหรับวัตถุประสงคในการศึกษาอยางจริงจัง ฉบับที่เปนการถอดความไมสามารถบรรจุคําที่แปลออกมา
อยางแทจริงชนิดคําตอคําของขอพระคัมภีรตางๆ ได

ประการที่สอง
มีอุปกรณเพื่อการศึกษามากมายซึ่งจัดไวเพื่อใชกับฉบับ คิง เจมส มีหนังสือคําศัพทสัมพันธ
จํานวนมาก มีพจนานุกรมและหนังสือวิเคราะหเพื่อการศึกษาในเชิงตําราหลายเลมซึ่งเจาะจงใชกับฉบับ
คิงเจมสนี้

ประการที่สาม
ฉบับคิง เจมส ถูกแปลออกเปนภาษาตางๆ มากกวาฉบับใด ๆ
เพราะวาหลักสูตรของสถาบันฯ เปนหลักสูตรที่ใชในทั่วโลก เราจึงไดเลือกหนังสือฉบับคิง เจมส
นีเ้ ปนพระคัมภีรหลัก เนื่องดวยมีการแปลออกเปนภาษาตาง ๆ มากมาย
เปนสิ่งจําเปนที่คุณจําตองมีพระคัมภีรเปนภาษาของคุณเอง เพราะวาคุณสามารถคิดและทํา
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ความเขาใจไดดีที่สุดดวยภาษาของคุณเอง
หากคุณอานภาษาอังกฤษได แตมีขอจํากัดเกี่ยวกับคําศัพท คุณอาจสนใจอยากไดรับ “พระ
คัมภีรภ าษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน” เลมนี้เปนฉบับที่รวมทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมเขาดวย
กันโดยใชคําศัพทประมาณ 1,000 คําเทานั้น ใหคุณเขียนไปที่ Cambridge University Press, New
York, U.S.A.

ขอความที่พิมพดวยตัวอักษรสีแดง
มีพระคัมภีรหลายฉบับซึ่งมีสิ่งที่ถูกเรียกวา “ขอความที่เปนอักษรสีแดง”
ขอความที่เปนอักษรสีแดงในพระคัมภีรคือ ถอยคําที่เปนคําพูดทั้งหมดของพระเยซูซึ่งถูกพิมพ
ไวเปนสีแดง สวนที่เหลือของพระคัมภีรถูกพิมพดวยหมึกสีดํา
ถามีบทความที่เปนอักษรสีแดงจากฉบับคิงเจมสปรากฎอยูในพระคัมภีรที่เปนภาษาของคุณ เรา
แนะนําใหคุณหามาไวเพราะสิ่งซึ่งพระเยซูทรงสอนไวนั้นก็คือ สิ่งสําคัญประการหนึ่งซึ่งสถาบันฯ ของเรา
เล็งถึงมากในการใหการศึกษาของเรา ตัวอักษรสีแดงเปนขอความซึ่งเนนยํ้าถึงคําสั่งสอนของพระเยซู

บทสรุป
แผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงผลสรุปของวิธีที่พระคัมภีรฉบับตางๆ มีการพัฒนาดังนี้
พระคัมภีร
ซึ่งไดรับการดลใจโดยพระเจา

ทรงสําแดงแกผูชอบธรรมอันบริสุทธิ์
ผูเ ขียนพระวจนะของพระเจาไว
เปนภาษากรีก ฮีบรู และอาราบิก

แปลออกสูภาษาตาง ๆ มากมายหลายภาษา
เปนผลใหเกิด
พระคัมภีรฉบับที่แปลอยางเที่ยงตรงและพระคัมภีรฉบับที่ถอดความ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

คําวา “ฉบับ” หมายถึงอะไร ?

3.

อะไรคือความแตกตางระหวาง พระคัมภีรฉบับแปลและพระคัมภีรฉบับถอดความ

4.

ในหลักสูตรนี้ เราใชพระคัมภีรฉบับอะไร ?

5.

ทําไมจึงไมมีการแปลพระคัมภีรชนิดเที่ยงตรงทุกตัวอักษร

6.

ภาษาทั้งสามซึ่งใชเขียนพระคัมภีรฉบับดั้งเดิมคืออะไรบาง
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 2
1.

2.
3.
4.
5.
6.

“
(กลุ  ม คนที่ พิ ม พ พ ระวจนะของ
พระเจา)
” สดุดี 68.11
ฉบับ หมายถึง พระคัมภีรซึ่งเขียนดวยภาษาซึ่งแตกตางไปจากภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรฉบับ
ดั้งเดิม
การแปล คือ การแปลคําตอคําจากภาษากรีก ฮีบรู และอาราบิก การถอดความมิใชการแปล
ชนิดคําตอคํา แตเปนการถายทอดความคิดเปนความคิด
ฉบับคิง เจมส
เพราะวาภาษาสองภาษาไมอาจมีความหมายเหมือนกันทุกตัวอักษร ดังนั้นเมื่อแปลเสร็จแลว
อาจมีความแตกตางเกิดขึ้นได
ภาษาฮีบรู อาราบิก และกรีก
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
เราไดเลือกขอความจากยอหน 3.16 เพื่ออธิบายความแตกตางระหวางพระคัมภีรฉบับที่ตางกัน
พระคัมภีรภาคภาษาอังกฤษตามรายชื่อตอไปนี้ซึ่งเปนที่นิยมกันแพรหลายมากที่สุด
ฉบับคิงเจมส
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวผูเปนที่รัก
ยิง่ ของพระองค เพื่อใหใครก็ตามที่เชื่อวางใจในองคพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
คิงเจมสฉบับใหม
เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนกระทั่งพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวผูเปนที่รักยิ่ง
ของพระองค เพื่อใหใครก็ตามที่เชื่อวางใจในองคพระบุตรนั้นจะไมตองพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับมาตรฐานทบทวนใหม (Revised Standard Version)
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ
ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
พระคัมภีรที่ทรงชีวิต (Living Bible)
เพราะวาพระเจารักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะ
ไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับมาตรฐานอเมริกันใหม (New American Standard Bible)
เพราะวาพระเจารักโลกมาก จนกระทั่งประทานพระบุตรที่รักเพียงองคเดียว เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
พระคัมภีรภาษาอังกฤษสมัยใหม (New English Bible)
พระเจาทรงรักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระ
บุตรจะไมตาย แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับถอดความเปนภาษาที่เขาใจงาย (Amplified Version)
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกอยางใหญหลวงมาก และเปนความรักที่มีคาสูงยิ่งตอโลก จนกระทั่ง
พระองคทรงสละใหไดแมจะเปนพระบุตรองคเดียวที่รักอยางสุดใจ พระองคก็ทรงประทานใหเพื่อวาทุก
คนทีเ่ ชื่อใน (ไววางใจ ยึดเหนี่ยวผูกพัน ขึ้นตรงตอ) พระองคจะไมไปสูความพินาศยอยยับไป แต
กลับมีชีวิต
นิรันดร (ไมมีที่สิ้นสุด)
ฉบับฟลลิป (Phillips)
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตร
จะไมสูญสิ้น แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับเวอรสท (Wurst)
เพราะพระเจารักโลกมากขนาดที่ยอมประทานพระบุตรของพระองค ซึ่งมีอยูองคเดียวและรักยิ่ง
พระองคมอบไวเพื่อที่จะใหทุกคนที่ไววางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตไดชีวิตนิรันดร
ฉบับเบอรคเลยซึ่งเปนภาษาอังกฤษสมัยใหม (Berkeley Version in Modern English)
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งประทานพระบุตรที่รักแตเพียงองคเดียว เพื่อทุกคนที่
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วางใจในพระบุตรจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับมอฟฟาท (Moffat)
เพราะวาพระเจารักโลกมากสุดประมาณ ถึงแกประทานพระบุตรองคเดียว เพื่อใหทุกคนที่เชื่อ
วางใจในพระบุตรนั้นจะไดมีชีวิตนิรันดรแทนการพินาศ
ฉบับเยรูซาเล็ม
ถูกตองทีเดียว ที่พระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
เพือ่ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรจะไมสูญสิ้นไป แตมีชีวิตนิรันดร

