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การสํ ารวจพระคัมภีรพื้นฐาน
การแนะนํ าหลักสูตร

ในระหวางที่พระเยซูคริสตทรงกระทํ าพันธกิจในชวงตนๆ พระองคทรงอางถึงพันธสัญญาเดิม
เปนจํ านวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวาพระองคทรงเห็นความสํ าคัญของเน้ือหาสาระของพระคัมภีรเปน
อยางดี

เน่ืองจากพระเยซูคริสตไดทรงเนนถึงความสํ าคัญของพระวจนะของพระเจาแกผูคนที่พระองค
ทรงฝกสอน ดังน้ันทางสถาบันฯ จึงเสนอหลักสูตรนี้ “การสํ ารวจพระคัมภีรขั้นพ้ืนฐาน” ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการฝกสอนผูคนทั้งชายและหญิง ใหเปนเครื่องมือนํ าขาวสารของพระเจาไปถึงผูคนในประเทศ
เดียวกันกับเขาเหลานั้น

“การสํ ารวจพระคัมภีรขั้นพ้ืนฐาน”  เปนการแนะนํ าพระคัมภีรและอภิปรายถึงการแปลซึ่งออกมา
ในรปูแบบตาง ๆ ที่มีอยูหลายฉบับดวยกัน และยังไดเสนอการสํ ารวจพระคัมภีรในดานประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร ตลอดจนการดํ ารงชีวิตในยุคสมัยตาง ๆ ของพระคัมภีรดวย

หลักสูตรนี้ใหโครงสรางของพระคัมภีรแตละเลม เพ่ือคุณจะไดเรียนรูถึงความชํ านาญในการทํ า
เคาโครงเรื่องดวย เพ่ือขยายโครงสรางพื้นฐานไปสูการศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ ในการศึกษาพระ
วจนะของพระเจา

รายละเอียดที่เสนอไวในพระคัมภีรแตละเลมน้ันรวมถึงผูประพันธดวย บุคคลตาง ๆ ซ่ึงถูกกลาว
ไวในพระคัมภีร วัตถุประสงคของพระคัมภีร ขอพระคัมภีรสํ าคัญ รายชื่อบุคคลที่มีบทบาทสํ าคัญ ๆ และ
เคาโครงของเนื้อเรื่อง

หลกัดํ าเนินชีวิตและงานรับใชมีแสดงไวในหนังสือแตละเลม ซ่ึงหลักเกณฑเหลานี้ลวนเปนความ
จริงขั้นพ้ืนฐานที่จํ าเปนมากตอชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเจริญเติบโตเต็มที่ของ คริสเตียน และเพื่อ
งานดานพันธกิจ ซ่ึงคุณควรแสวงหาที่จะมีสวนรวมรับใชในชีวิตของคุณ

แผนภูมิ แผนที่ตางๆ ที่มีประโยชน และเสนแบงเวลา ซ่ึงสรุปความจริงที่สํ าคัญในรูปแบบที่กระ
ทดัรัด ลวนรวมอยูในหลักสูตรนี้ดวย

หลักสูตรนี้แบงออกเปน 2 ภาค
ภาคแรก  เปนชวงการแนะนํ าพระคัมภีร โครงรางพันธสัญญาตางๆ ในพระคัมภีรเดิม
ภาคที่สอง  เสนอโครงรางของพันธสัญญาในพระคัมภีรใหม
“การส ํารวจพระคมัภรีขั้นพื้นฐาน” เปนหลักสูตรที่ควบคูไปกับ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยาง

สรางสรรค” ซึ่งสอนวิธีการตาง ๆ ในการศึกษาพระคัมภีร  ทั้งสองหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อใหคุณสามารถ
ศกึษาพระวจนะของพระเจาเปนการสวนตัวได

เน่ืองจากแตละหลกัสูตรของสถาบันฯ ไดจัดทํ าขึ้นเพื่อใหไดความสมบูรณในตัวเอง จึงมีความจํ า
เปนทีจ่ะตองกลาวถงึบทแนะนํ าอีกในหลักสูตร “การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ฉะนั้นในสาม
บทแรกทั้งสองหลักสูตรจึงคลายกัน

ความมุงหมายของหลักสูตร
เม่ือศึกษาจบหลักสูตรนี้แลว คุณสามารถที่จะ
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-  บอกถึงการแบงขั้นพ้ืนฐานของพระคัมภีร
-  อธบิายความแตกตางระหวางพระคัมภีรฉบับตาง ๆ การแปลและการถอดความฉบับ
    ตาง ๆ ของพระคัมภีร
-  บรรยายชีวิตประจํ าวันของยุคตาง ๆ ในพระคัมภีร
-  สรุปเรื่องราวโดยลํ าดับเวลาของพระคัมภีร
-  ใชแผนที่แสดงถึงเหตุการณและสถานที่จริงในพระคัมภีรได
-  สรางและขยายโครงรางตางๆ ได
-  แตละเลมในพระคัมภีรกลาวถึงสิ่งตอไปน้ี

- ผูประพันธ
- บคุคลซึ่งถูกเขียนถึง
- บันทึกไวเม่ือใด
- วตัถุประสงคของหนังสือ
- ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
- หลักการดํ าเนินชีวิตและพันธกิจ

-  ศกึษาตอไปเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมจากพระวจนะของพระเจาเม่ือจบหลักสูตรนี้แลว

ภาคแรก : การแนะนํ าพระคัมภีร
บทที่ 1
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การแนะนํ าพระคัมภีร
วัตถุประสงค

เม่ือคุณจบหลักสูตรนี้ คุณสามารถที่จะ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ าได
-  ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “พระคัมภีร” ได
-  ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “ขอพระคัมภีร” ได
-  อธิบายจุดกํ าเนิดของพระคัมภีรได
-  กลาวถึงจุดประสงคหลักของพระคัมภีรได
-  กลาวถึงการจัดแบงพระคัมภีรออกเปนสองสวนใหญ ๆ ได ทั้งพันธสัญญาเดิมและ
    พันธสัญญาใหม
-  บอกถึงการจัดแบงเปน 4 สวนของภาคพันธสัญญาเดิม
-  บอกถึงการจัดแบงเปน 4 สวนของภาคพันธสัญญาใหม
-  อธบิายวา “ความหลากหลายที่เปนหนึ่งเดียวกัน” ของพระคัมภีรหมายถึงอะไร
-  กลาวถึงบุคคลซึ่งเปนศูนยกลางของการสํ าแดงทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
    ใหม

ขอพระคัมภีร
“พระคมัภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการ

สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม

เพื่อใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะทํ าการดีทุกอยาง”   2 ทโิมธี 3:16-
17

คํ านํ า
บทนี้แนะนํ าถึงพระคัมภีรซ่ึงเปนการบันทึกพระวจนะของพระเจาผูเปนองคเที่ยงแทแตเพียงพระ

องคเดียว
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คํ าวา “พระคัมภีร” หมายถึง “หนังสือตาง ๆ” พระคัมภีรก็คือหนังสือชุดหนึ่งซ่ึงประกอบดวย
หนังสือตาง ๆ 66 เลม

คํ าวา “ขอพระคัมภีร” ถูกใชเพ่ืออางถึงพระวจนะของพระเจา คํ านี้มาจากภาษาละตินซึ่งแปลวา
“การเขียน” เม่ือคํ าวา “ขอพระคัมภีร” ขึ้นตนดวยอักษรตัวแรกเปนตัวใหญ “เอส” (ในภาษาเดิม) น่ัน
หมายถึงการเขียนบันทึกคํ าที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาองคเที่ยงแทแตพระองคเดียว

คํ าวา “พระคัมภีร”  ไมมีที่ใชในพระคัมภีร เพราะเปนแตเพียงคํ าซึ่งมนุษยเลือกไวเพ่ือใชเรียกชื่อ
พระวจนะทั้งหมดของพระเจา

จุดกํ าเนิดของพระคัมภีร
พระคัมภีรคือการเขียนถอยคํ าของพระเจา พระองคทรงดลใจใหเขียนถอยคํ าของพระองคลงใน

พระคมัภีร และทรงใชคนที่แตกตางกันประมาณ 40 คน ใหเปนผูเขียนบันทึกพระวจนะของพระองคลงไว
ในพระคัมภีร

บคุคลเหลานี้ไดเขียนถอยคํ าทั้งหลายของพระเจาตลอดชวงเวลากวา 1500 ป ดวยเนื้อความที่
คลอยตามกันอยางสมบูรณของผูเขียนบันทึกเหลานี้ เปนขอพิสูจนอยางหนึ่งวา เขาเหลานั้นทุกคนได
การดลใจจากผูประพันธคนเดียวกันคือ พระเจา

ผูเขียนบางคนไดบันทึกสิ่งซ่ึงพระเจาตรัสไวอยางเที่ยงตรง
“เจาจงเอาหนังสือมวนมวนหนึ่ง และเขียนถอยคํ าน้ีทั้งสิ้นลงไวเปนคํ าที่

เราพูดกับเจาปรักปรํ าอิสราเอล”  เยเรมีย 36:2

ผูเขยีนคนอื่น ๆ บันทึกสิ่งที่พวกเขามีประสบการณ หรือสิ่งซ่ึงพระเจาทรงเปดเผยเกี่ยวกับ
อนาคต

“จงเขียนเหตุการณซึ่งเจาไดเห็น และเหตุการณซึ่งกํ าลังเปนอยูในขณะน้ี
กับทัง้เหตุการณซึ่งจะเกิดข้ึนในภายหนาดวย”  วิวรณ  1:19

จุดประสงคของพระคัมภีร
มีการบันทึกจุดประสงคไวในหนังสือที่เปนพระคัมภีรดังน้ี

“พระคมัภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการ
สอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม

เพื่อใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะทํ าการดีทุกอยาง”  2 ทโิมธี 3:16-17
ขอพระคัมภีรทั้งหลายมีไวเพ่ือใชในการสั่งสอนวินัย ปรับปรุงและแกไขจากสิ่งผิด และเพื่อสอน

ใหรูถึงความชอบธรรม ซ่ึงสามารถจะชวยคุณใหดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง และเตรียมทานใหพรอมที่จะ
ทํ างานของพระเจา

การแบงสวนที่สํ าคัญ
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มีการจัดแบงพระคัมภีรออกเปนภาคสํ าคัญ ๆ ไว 2 ภาค เรียกวา พันธสัญญาเดิม และพันธ
สัญญาใหม คํ าวา “พันธสัญญา” หมายถึง คํ าสัญญา ซ่ึงหมายถึง ขอตกลง

พันธสัญญาเดิมคือบันทึก คํ าสัญญา หรือขอตกลงดั้งเดิมของพระเจา หรือขอตกลงของพระเจาที่
มีตอมนุษย

สวนพันธสัญญาใหมคือ บันทึกคํ าสัญญา หรือขอตกลงใหมซ่ึงพระเจาทรงกระทํ า โดยผานพระ
บตุรของพระองคคือ พระเยซูคริสต

อะไรคือหัวใจของขอตกลงทั้งสองนี้ ใจความสํ าคัญของพันธสัญญาทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องดวยการ
ชวยกูคนบาปใหหันกลับมาหาพระเจาและมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค

“...ถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย”   ฮบีรู 9:22

ภายใตขอตกลงของพระเจาในพันธสัญญาเดิม การถวายเลือดของสัตวที่มนุษยนํ ามานั้น ก็เพ่ือ
ใหเปนที่ยอมรับสํ าหรับการยกบาป

การถวายสัตวเปนเครื่องบูชานี้ก็คือ สัญลักษณแหงการถวายพระโลหิตซึ่งองคพระเยซูคริสตทรง
จัดหามาถวายภายใตขอตกลงใหมของพระเจา พันธสัญญาเดิมมีผลบังคับและสิ้นสุดลงเมื่อพระเจาทรง
สงพระเยซูคริสตใหมาสถาปนาสัมพันธภาพใหมกับมนุษย

โดยการบังเกิดเปนมนุษย การดํ าเนินชีวิต การตายและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
การถวายเครื่องบูชาครั้งสุดทายเพื่อขอยกบาปไดถูกกระทํ าสํ าเร็จแลว

“แตเมือ่พระคริสตไดเสด็จมาเปนมหาปุโรหิตแหงสิ่งประเสริฐ ซึ่งมาถึง
แลว พระองคก็ไดเสด็จเขาไปสูเต็นทอันใหญยิ่งกวาแตกอน ที่ไมไดสรางข้ึนดวย
มอื คือไมใชเต็นทแหงโลกน้ี

พระองคเสด็จเขาไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน และพระองคไม
ไดทรงนํ าเลือดแพะและเลือดลูกวัวเขาไป แตทรงนํ าพระโลหิตของพระองคเอง
เขาไป และทรงสํ าเร็จการไถบาปชั่วนิรันดร

เพราะวาถาเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู และเถาของลูกโคตัวเมีย ที่
ประพรมลงบนคนบาป สามารชํ าระมนุษยใหบริสุทธ์ิได

พระโลหิตของพระเยซูคริสตผูไดทรงถวายพระองคเองแดพระเจาโดย
พระวิญญาณนิรันดร ใหเปนเครื่องบูชาอันปราศจากตํ าหนิก็จะทรงชํ าระไดมาก
ยิ่งกวาน้ันสักเพียงใด เพื่อใหจิตใจของคนที่หมกมุนในการประพฤติที่นํ าไปสู
ความตายหันไปรับใชพระเจาผูทรงพระชนมอยู

เพราะเหตุน้ีพระองคจึงทรงเปนผูกลางแหงพันธสัญญาใหม เพื่อใหคนทั้ง
หลายทีพ่ระองคทรงเรียกไดรับมรดกนิรันดรตามพระสัญญา เพราะการพลีชีวิต
น้ันไถคนใหพนจากบาปอันเกิดใตพันธสัญญาเดิมแลว”  ฮีบรู  9:11-15
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พันธสัญญาทั้งสองเปนถอยคํ าของพระเจาและเราตองศึกษาทั้งหมด เพ่ือที่จะเขาใจเรื่องราวของ
พระเจา การกํ าหนดใหเปนพันธสัญญา “เดิม” และ “ใหม” ก็เพ่ือใชใหเห็นความแตกตางระหวางขอตกลง
ของพระเจาตอมนุษย  ทัง้กอนและหลังความตายของพระเยซูคริสต เราไมควรละเลยไมเอาใจใสพันธ
สัญญาเดิม เพียงเพราะมีชื่อวา “เดิม”

การแบงขั้นตอไป
พระคัมภีรถูกแบงขั้นตอไปเปน 66 เลม ภาคพันธสัญญาเดิมมี 39 เลม ภาคพันธสัญญาใหมมี

27 เลม
แตละเลมก็แบงเปนบทและขอพระคํ า ถึงแมวาเนื้อหาของแตละเลมคือ พระวจนะของพระเจา

แตมนุษยจัดการแบงใหเปนบทและขอพระคัมภีร
เหตุผลในการแบงขอพระคัมภีรออกเปนบทและขอพระคัมภีรเพ่ือทํ าใหงายในการที่ขอความนั้น

ตัง้อยู คงจะเปนการยากมากที่จะหาใหพบขอความที่ตองการ หากหนังสือน้ันเรียงตอกันทั้งหมดเปนยอ
หนาเดียว

น่ีคือตารางงายๆ ซ่ึงแสดงถึงการจัดแบงพระคัมภีรขั้นพ้ืนฐาน

               พระคัมภีร

ภาคพันธสัญญาเดิม                    ภาคพันธสัญญาใหม
39 เลม                                       27  เลม

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เม่ือเราพูดถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร เราหมายถึง 2 สิ่ง

หนึ่ง  :  พระคัมภีรมีเน้ือเรื่องเดียวกัน
แมวาพระคัมภีรถูกเขียนขึ้นโดยผูเขียนหลายคนและกินเวลาหลายป แตไมมีการกลาวแยงกัน

เลย การเขียนของผูประพันธคนหนึ่งไมขัดแยงกับของคนอื่น ๆ
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พระคัมภีรรวมถึงการอภิปรายหลายรอยเร่ืองที่ทํ าใหเกิดการโตเถียงกัน (หัวขอที่ทํ าใหเกิดการ
โตเถียงกันกอใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป)  แมกระนั้นผูเขียนพระคัมภีรทั้งสิ้นก็ไดพูดเรื่อง
น้ันๆ อยางเขากันได นับจากหนังสือเลมแรกคือ ปฐมกาล จนถึงหนังสือเลมสุดทายคือ วิวรณ

สิง่น้ีเปนไปไดเพราะวาแทจริงแลวมีผูประพันธเพียงผูเดียวเทานั้นคือ พระเจา ผูเขียนทั้งหลาย
เพียงแตบันทึกขอความตามการทรงนํ าและการดลใจของพระองคเทานั้น ดวยเหตุน้ี เน้ือหาของพระ
คัมภีรจึงเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน
สอง   :   พระคัมภีรมีเคาโครงเรื่องในแนวเดียวกัน

บางคนคิดวา พระคัมภีรคือ การรวบรวมหนังสือที่มีเรื่องที่แตกตางกันไวถึง 66 เลม โดยที่เขายัง
ไมเขาใจลึกซึ้งวาพระคัมภีรมีเน้ือเรื่องเดียวกันโดยตั้งอยูบนเคาโครงเรื่องสํ าคัญเดียวกัน

จากเร่ิมตนจนจบเลม พระคัมภีรคือหนังสือที่เปดเผยถึงแผนการพิเศษของพระเจา เปาหมายนี้มี
ปรากฏอยูในหนังสือเอเฟซัส

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระ
เจตนารมณของพระองคซึ่งพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวมรวมทุก
สิง่ ทัง้ทีอ่ยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวกับพระคริสต

ในพระองคน้ัน ตามพระดํ าริของพระองคผูทรงกระทํ าทุกสิ่งตามที่ไดตริ
ตรองไวสมกับพระทัยของพระองค”  เอเฟซัส 1:9-11

ในพระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงเปดเผย “ความลํ้ าลึก” ของแผนการของพระองค แผนการนั้น
คือการทํ าใหเรื่องราวในพระคัมภีรเปนแนวเดียวกัน น่ันคือการสํ าแดงถึงองคพระเยซูคริสตเจาในฐานะ
พระผูชวยใหรอดของมนุษยชาติซ่ึงเปนคนบาป

พระเยซูคริสตทรงอธิบายถึงพระคัมภีรเดิมที่เล็งถึงพระองคเอง
“พระองคตรัสกับเขาวา “น่ีเปนถอยคํ าของเราซึ่งเราไดบอกไวแกทานทั้ง

หลายเมื่อเรายังอยูกับทานวา บรรดาคํ าที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของ
โมเสส และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดีที่กลาวถึงเรานั้น จํ าเปน
จะตองสํ าเร็จ”  ลูกา 24:44

ดวยความจริงขอน้ี พระเยซูทรงอธิบายตอไป
“ทรงบนัดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางข้ึน เพื่อจะไดเขาใจพระ

คัมภีร” ลูกา 24:45

กุญแจสํ าคัญซ่ึงพระเยซูทรงใชในการทํ าใหเขาเขาใจขอพระคัมภีรก็คือ ความจริงซ่ึงอยูในเคา
โครงเรื่องสวนใหญซ่ึงลวนแตเล็งมาที่พระองค
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“มคํี าเขียนไวอยางน้ันวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมาน และทรง
เปนข้ึนมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลาน้ัน”   ลกูา 24:46-48

มีพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม ลวนบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต พระคัมภีรเดิม
ตระเตรียมเราสํ าหรับสิ่งที่จํ าตองเกิดขึ้น สวนพระคัมภีรใหมบอกเราวาสิ่งน้ันไดเกิดขึ้นจริง น่ีคือพระ
คัมภีรมีความเปนหนึ่งเดียวกันในเคาโครงเรื่องสํ าคัญอันเดียวกัน

ประชากรซึ่งรอคอยพระเยซูคริสตภายใตพันธสัญญาเดิมจะไดรับการชวยใหรอดพนจากบาป
โดยความเชื่อในคํ าสัญญาของพระเจา

ทุกคนที่มองยอนหลังไปดูสิ่งซ่ึงไดถูกกระทํ าใหสํ าเร็จผานองคพระเยซูคริสตแลวมีความเชื่อก็ถูก
ทํ าใหรอดพนจากบาปไดดวยวิถีทางเดียวกัน

โดยความเชื่อวาสิ่งน้ันไดเกิดขึ้นและสํ าเร็จแลว เพราะวานั่นคือพระสัญญาของพระเจา

ความหลากหลายของพระคัมภีร
เมือเราพูดถึง “ความหลากหลาย”  ของพระคัมภีร เราหมายความวา พระคัมภีรมีเรื่องตางๆ

นานาอยูมากมาย มีบันทึกวิธีซ่ึงพระเจาทรงใชในการติดตอเกี่ยวของกับประชากรของพระองคในวิถีทาง
ทีต่างกัน และการที่คนของพระองคตอบสนองตอการทรงเรียกก็มีตาง ๆ นานาเชนกัน

พระคมัภีรถูกเขียนดวยอารมณที่แตกตางกัน บางสวนแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ขณะที่สวน
อ่ืนสะทอนออกมาเปนความเศราโศก

พระคมัภีรรวมการเขียนที่ตางกันหลายรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวย ประวัติศาสตร บทกวี การ
พยากรณ จดหมาย การผจญภัย คํ าอุปมา การอัศจรรย ตลอดจนนิยายรัก

เพราะเหตุที่มีรูปแบบตางกัน พระคัมภีรจึงถูกแบงออกเปนหมวดหนังสือสํ าคัญตอไปอีก

การแบงพันธสัญญาเดิม
หนังสือตางๆ ในพระคัมภีรเดิมถูกแบงออกเปนหมวดใหญ ๆ คือ พระบัญญัติ ประวัติศาสตร บท

กวี และการพยากรณ

หนังสือในหมวดพระบัญญัติ
หนังสือเกี่ยวกับพระบัญญัติในพระคัมภีรเดิมมี 5 เลม
-  ปฐมกาล
-  อพยพ
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-  เลวีนิติ
-  กันดารวิถี
-  เฉลยธรรมบัญญัติ
หนังสอืเหลานี้บันทึกการที่พระเจาทรงสรางมนุษยและโลก และประวัติศาสตรยุคแรกของมนุษย

มีการกลาวถึงการที่พระเจาทรงเลือกชนชาติอิสราเอลในฐานะประชากรของพระเจา เพ่ือที่โดยทางชน
ชาตน้ีิพระองคสามารถเปดเผยพระองคแกประชาชาติทั่วโลก

หนังสือเหลานี้มีบันทึกบทบัญญัติของพระเจา ภาคที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีที่สุดคือ บัญญัติ 10
ประการ (อพยพ 20:3-17)  บทบญัญัติที่ยิ่งใหญที่สุดของพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5) และบัญญัติที่
ใหญยิ่งเปนอันดับสองอยูใน เลวีนิติ 19:18

เปดพระคัมภีรของทานและคนหาที่มีพระบัญญัติของพระคัมภีรเดิมตามขอพระคัมภีรที่ใหไวทั้ง
สามแหงตามลํ าดับที่บอกไวในยอหนาที่แลวและจงอานใหครบ

หนังสือในหมวดประวัติศาสตร
หนังสอืเกี่ยวกับประวัติศาสตรในพระคัมภีรเดิมมี 12 เลม
-  โยชูวา -  เอสรา
-  ผูวินิจฉัย -  เนหะมีย
-  รูธ -  เอสเธอร
-  1 และ 2 ซามูเอล
-  1 และ 2 พงศกษัตริย
-  1 และ 2 พงศาวดาร
คนหาหนังสือเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ ซ่ึงอยูตอจากหนังสือพระบัญญัติ 5 เลม
หนังสอืตาง ๆ ในหมวดประวัติศาสตรครอบคลุมเวลาประมาณ 1000 ป ของประชากรของ

พระเจา โดยปกติแลวไมสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นได แตมีบันทึกเฉพาะเหตุการณสํ าคัญ ๆ
สวนใหญเปนเรื่องซึ่งแสดงถึงผลของการติดตามพระเจา และผลของการละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของพระเจา

หนังสือในหมวดบทกวี
หนังสือที่เปนบทกวีในพระคัมภีรเดิมมี 5 เลม
-  โยบ -  ปญญาจารย
-  สดุดี -  บทเพลงซาโลมอน
-  สุภาษิต
หนังสือเหลานี้เปนหนังสือเพ่ือการสรรเสริญนมัสการพระเจาของอิสราเอลซึ่งเปนประชากรของ

พระเจา และยังคงใชเปนคํ าสรรเสริญโดยผูเชื่อทั้งหลายตราบจนทุกวันน้ี
จงเปดพระธรรมสดุดี บทที่ 23  แลวอาน น่ีคือตัวอยางหนึ่งของบทกวีแหงคํ าสรรเสริญที่ไพเราะ

งดงามซึ่งบรรจุอยูในหนังสือที่เปนหมวดบทกวีน้ี
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หนังสือในหมวดคํ าพยากรณ
หนังสือหมวดคํ าพยากรณในพระคัมภีรเดิมยังถูกแบงออกเปน 2 หมวดซึ่งเรียกวา หนังสือคํ า

พยากรณหมวดใหญและหมวดเล็ก
แตมิไดหมายความวา คํ าพยากรณในหนังสือหมวดใหญสํ าคัญยิ่งกวาในหนังสือหมวดเล็ก ที่ใช

ชื่อเชนนี้ก็เพราะวา คํ าพยากรณในหมวดใหญเปนหนังสือที่มีความยาวกวาคํ าพยากรณในหมวดเล็ก
หนังสือคํ าพยากรณในพระคัมภีรเดิม มีอยู  17 เลม
ผูพยากรณใหญ

-  อิสยาห
-  เยเรมีย
-  บทเพลงครํ่ าครวญ
-  เอเสเคียล
-  ดาเนียล

ผูพยากรณนอย
-  โฮเชยา -  นาฮูม
-  โยเอล -  ฮาบากุก
-  อาโมส -  เศฟนยาห
-  โอบาดีห -  ฮักกัย
-  โยนาห -  เศคาริยาห
-  มีคาห -  มาลาคี

หนังสือเหลานี้คือ ขาวสารการพยากรณจากพระเจา ถึงประชากรของพระองคเกี่ยวกับเหตุ
การณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คํ าพยากรณมากมายไดสํ าเร็จเรียบรอยแลว คํ าพยากรณบางอยางกํ าลังรอ
ที่จะสํ าเร็จในอนาคต

จงหาใหพบหนังสือหมวดคํ าพยากรณในพระคัมภีรของคุณ ซ่ึงเปนหนังสือหมวดสุดทายในพระ
คัมภีรเดิม

การแบงในพันธสัญญาใหม
พระคัมภีรใหมถูกแบงออกเปน 4 หมวดเชนกัน ไดแก ขาวประเสริฐ ประวัติศาสตร จดหมาย

ตางๆ และการพยากรณ

ขาวประเสริฐ
มี 4 เลม
-  มัทธิว -  ลูกา
-  มาระโก -  ยอหน
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หนังสอืเหลานี้บอกเราเกี่ยวกับชีวิตและความตาย และการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสต
วตัถุประสงคของหนังสือเหลานี้ก็เพ่ือที่จะนํ าคุณใหเชื่อวาพระเยซูคือ พระคริสต ผูเปนบุตรของพระเจา

ยอหน 20:31  กลาวถึงวัตถุประสงคน้ี จงหาใหพบเร่ืองราวของขาวประเสริฐในพระคัมภีรของ
คุณ

พลิกมาที่ ยอหน 20:31  แลวอานขอพระคัมภีรน้ี

หนังสือประวัติศาสตร
มีเพียง 1 เลมคือ
-  กิจการ
หนังสือน้ีบอกถึงวิธีที่คริสตจักรเริ่มกอตั้งและสํ าเร็จตามพันธกิจของพระคริสตในการเผยแพร

ขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก หาใหพบหนังสือน้ีในพระคัมภีรของคุณ

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 วัตถุประสงคก็คือเพ่ือที่จะนํ าทางเขาเหลานั้นในการดํ าเนิน
ชวีติและชวยใหเขาประพฤติตามสิ่งพระเยซูทรงบัญชาไว โรม บทที่ 12  เปนตัวอยางที่ดีในการสั่งสอน
จงเปดพระคัมภีรของคุณที่บทนี้แลวอาน

จดหมายเหลานี้ บางครั้งก็มีชื่อวา “จดหมายของอัครทูต”

การพยากรณ
มีหนังสือที่เปนคํ าพยากรณในพระคัมภีรใหมเพียง 1 เลม
-  วิวรณ
หนังสือซ่ึงเปนคํ าพยากรณน้ี บอกถึงชัยชนะสุดทายของพระเยซูคริสตและประชากรของพระ

องค มีวัตถุประสงคในการหนุนใจคุณใหรักษาการดํ าเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนที่ดีจนกวาจะสิ้นยุค ขอ
สรุปอยูในพระธรรมวิวรณ 2:10  จงอานขอพระคํ านี้ในพระคัมภีรของคุณ
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. คํ าวา “พระคัมภีร” หมายถึงอะไร ?
                                                                                                                         

3. คํ าวา “Scripture”  หมายถึงอะไร?
                                                                                                                         

4. การแบงภาคใหญๆ ของพระคัมภีรออกเปน 2 ภาคมีอะไรบาง
                                                                                                                

5. มีหนังสือกี่เลมในพระคัมภีร                               เลม
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6. จงบอกชื่อหมวดทั้ง 4 ซ่ึงแบงไวในพระคัมภีรเดิม
                                                                                                              
                                                                                                              

7. จงบอกชื่อหมวดทั้ง 4 ซ่ึงแบงไวในพระคัมภีรใหม
                                                                                                              
                                                                                                              

8. อะไรคือความหมายของคํ าวา “พันธสัญญา”
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. อะไรคือวัตถุประสงค 4 ประการของพระคัมภีร จงใหขอพระคํ าอางอิงเพ่ือสนับสนุนคํ าตอบของ
คุณดวย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

10. อะไรคือความหมายของ “ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคัมภีร”
                                                                                                                         
                                                                                                                         

11. อะไรคือความหมายของ “ความหลากหลายของพระคัมภีร”
                                                                                                                         
                                                                                                                         

12. จงอานแตละประโยค ถาประโยคใด ถูก จงใสอักษร ถ ลงในชองวางขางหนา ถาประโยคใด ผิด
ใหใสอักษร ผ ลงในชองวางนั้น
ก.         พระคัมภีรคือถอยคํ าที่เขียนไวของพระเจาองคเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว
ข.         ถงึแมวาพระเจาทรงดลใจในพระคัมภีร พระองคก็ทรงใชมนุษยหลายคนให

 เขียนถอยคํ าของพระองคลงไว
ค.         เพราะวามีผูเขียนหลายคนในเวลาหลายป พระคัมภีรจึงมีขอโตแยงมาก
ง.         ไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในโครงเรื่องของพระคัมภีร เปนแตเพียงการ

 รวบรวมหนังสือที่มีเรื่องราวตางๆ กันไวเทานั้น
จ.         ผูพยากรณใหญในพระคัมภีรเดิมมีความสํ าคัญยิ่งกวาผูพยากรณนอย

13. ใครคอืบคุคลซึ่งเปนศูนยกลางของการเปดเผยในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหมซ่ึงลวนแตเล็ง
ไปที่บุคคลผูน้ัน จงอางขอพระคํ าในพระคัมภีรเพ่ือการสนับสนุนคํ าตอบของคุณดวย
                                                       ขออางอิง                                          
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1

1. “พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวา
กลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม เพ่ือใหคนของพระเจาพรักพรอมที่จะ
ทํ าการดีทุกอยาง”  2 ทิโมธี 3:16-17

2. คํ าวา “พระคัมภีร”  หมายถึง “หนังสือตางๆ “
3. คํ าวา “Scripture” หมายถึง  “การเขียนที่ศักดิ์สิทธิ์”
4. พันธสัญญาเดิม  และ พันธสัญญาใหม
5. 66 เลม
6. บทบญัญัติ  ประวัติศาสตร  บทกวี  การพยากรณ
7. ขาวประเสริฐ  ประวัติศาสตร  จดหมาย  การพยากรณ
8. คํ าวา “พันธสัญญา”  หมายถึง “คํ าสัญญา”
9. เปนประโยชนในการสอน

การตักเตือนวากลาว
การปรับปรุงแกไขคนใหดี
การอบรมในทางธรรม
2 ทิโมธี 3:16-17

10. พระคัมภีรไมมีขอโตแยงและถูกรวมไวเปนเรื่องเดียวกัน
11. พระคัมภีรมีเรื่องตางๆ นาๆ อยูมากมาย ทรงใชวิธีตางๆ ในการติดตอกับประชากรของพระองค
12 ก.  ถ

ข.  ถ
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ค.  ผ
ง.  ผ
จ.  ผ

13. พระเยซู ลูกา 24:44-48

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

หนังสือที่ระบุไวตอไปน้ีจะชวยคุณใหเรียนรูการแบงที่สํ าคัญ ๆ ของพระคัมภีร

พันธสัญญาเดิม
วางที่คั่นหนังสือ 1  ไวที่เริ่มตนหนังสือปฐมกาล
วางที่คั่นหนังสือ 2  ไวที่เริ่มตนหนังสือโยชูวา
วางที่คั่นหนังสือ 3   ไวที่เริ่มตนหนังสือโยบ
วางที่คั่นหนังสือ 4  ไวที่เริ่มตนหนังสืออิสยาห

พันธสัญญาใหม
วางที่คั่นหนังสือ 5  ไวที่เริ่มตนหนังสือมัทธิว
วางที่คั่นหนังสือ 6  ไวที่เริ่มตนหนังสือกิจการของอัครทูต
วางที่คั่นหนังสือ 7  ไวที่เริ่มตนหนังสือโรม
วางที่คั่นหนังสือ 8  ไวที่เริ่มตนหนังสือวิวรณ

คุณก็ไดจัดวางการแบงตอนสํ าคัญ ๆ ของพระคัมภีรแลว จงใชที่คั่นหนังสือเหลานี้ จนกวาคุณจะ
สามารถบอกชื่อและหาการแบงตอนเหลานี้ไดจากความจํ า
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พันธสัญญาเดิม
พระบัญญัติ
ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ

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

โคลงกลอน
โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปญญาจารย
เพลงซาโลมอน

คํ าพยากรณ
ผูพยากรณใหญ
อิสยาห
บทเพลงครํ่ าครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟนยาห
ฮักกัย
เศคาริยาห
มาลาคี

พันธสัญญาใหม
พระกิตติคุณ
มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอหน

ประวัติศาสตร
กิจการของอัครทูต

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

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


