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หน้า 2530
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือปฐมกาล

หนังสือปฐมกาล เป็นหนังสือเล่มแรกในห้าเล่มที� โมเสส
เขียน ห้าเล่มนี! เราเรียกกันว่า เพน็ทะทูก (อพย '(:(; กดว ,':';
พบญ ,/:0) คนต่างๆที� เขียนพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าโมเสสเป็นผู้
เขียนหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์เดิม (มก /':'9; ลก ':'';
::/(; '(:';, ((; ยน /:/;, (:; ;:/0)

หนังสือปฐมกาลเริ� มต้นก่อนมีมนุษย์ที� สามารถเป็นพยาน
หรือบันทึกประวัติศาสตร์นั! นได้  คือเริ�มต้นเมื�อพระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างฟ้าและแผ่นดิน เพราะฉะนั!นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์เป็น
หนังสือที�อัศจรรย์ ที�ได้รับจากพระเจ้า และที� ถูกต้องในทุกประการ
พระคัมภีร์ประเสริฐยิ� งกว่าหนังสือเล่มอื� นๆทุกเล่ม แม้ว่าเป็นหนัง
สือเกี� ยวกับศาสนาหรือประวัติศาสตร์ก็ตาม พระคัมภีร์นั! นคล้อง
จองกัน อัศจรรย์ ไม่มีความผิดพลาด และจะอยู่เป็นนิตย์

พระเยซูคริสต์ทรงอ้างถึงหนังสือปฐมกาล (มธ /0:(-I;
'(:,;-,0; มก /9:(-0; ลก //:(0-:/; /;:'I-'0, ,'; ยน
/::; ;:'/-',; J:((-:I) และพระเยซูตรัสว่าโมเสสเป็นผู้ที�เขียน
หนังสือปฐมกาล (มธ /0:J; มก /9:,; ยน ;:'/)

ในหนั งสือปฐมกาลนี! เราพบรากฐานสาํหรับความจริงทุก
อย่างซึ� งอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ เช่นการที�มนุษย์ทาํบาป การไถ่บาป
ด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื� อ พระเจ้าที�ทรงตอบคาํอธิษฐาน
การเสดจ็มาของพระผู้ช่วยให้รอด และ "เชื! อสาย" ของหญิง (ซึ�งเลง็
ถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี)

เรารับว่าการลาํดับวัน เดือน ปีที�อยู่ในหนังสือปฐมกาลนั!น
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า หนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์นี! บันทึก
เรื�องนํ!าท่วมโลกที�ทาํลายทุกคนในโลกนี! นอกจากครอบครัวเดียว นํ!า
ท่วมนั! นได้ล้างเมืองทั! งหลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่านั! นไป
จากพื! นแผ่นดิน นํ!าท่วมโลกนั! นเป็นเหตุที�มีกระดูกสัตว์ (fossil)
และถ่านหินเป็นชั! นๆอยู่ใต้ดิน และนํ!าท่วมนั! นทาํให้แผ่นดินโลก
มีการเปลี�ยนแปลงทั�วไป

ทฤษฎีแกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่าหนังสือปฐมกาล (และทั!งห้า
เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมด้วย) มาจากธรรมเนียมต่างๆและแหล่ง
อื� นๆ แต่ทฤษฎีนี! ถูกปฏิเสธโดยความจริงที�อยู่ในหนังสือปฐมกาล
ทฤษฎีนี! ถูกสาํแดงว่าเป็นความคิดอย่างโง่เขลาของคนที�ไม่เชื�อในพระ
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หน้า 2531
เจ้า ซึ�งพวกนี!  "แกล้งลืม" (' ปต ,:,-;) เรื�องของการเนรมิตสร้าง
โลกของพระเจ้า และเรื� องนํ!าท่วมโลกที� ได้สอนไว้ในพระวจนะเล่มนี!
ที�ได้รับการดลใจจากพระเจ้า

ประวติัความเป็นมาของหนงัสืออพยพ

หนังสือเล่มนี! เป็นเล่มที�สองในห้าเล่มที� โมเสสเขียนขึ! น ห้า
เล่มนี! เราเรียกกันว่า เพน็ทะทูก คาํว่า "อพยพ" หมายความว่า "ออก
ไป" ในหนังสือปฐมกาล บทที� /'-:9 เราพบเรื�องเกี�ยวกับอับราฮัม
พร้อมกับบุตร หลาน กับเหลนของตน พระเจ้าทรงทาํพันธสัญญาไว้
กับอับราฮัมว่า โดยเชื! อสายของอับราฮัม (ซึ�งคือพระเยซูคริสต์) ทุก
ประเทศในโลกนี! จะได้รับพระพร หนังสืออพยพนี! บันทึกเรื� องการที�
ชนชาติอิสราเอลถูกปล่อยจากประเทศอียิปต์ การพ้นจากการเป็นทาส
ของเขา และการรวบรวมชนชาตินี! ให้เป็นประเทศ คือประเทศอิสรา-
เอล พระเจ้าทรงรับประเทศนี! เป็นประเทศพิเศษ และทรงประทาน
พิธีต่างๆแห่งพระราชบัญญัติ ซึ�งจารึกไว้ในชีวิตของทุกคนในประเทศ
นี!  พิธีต่างๆเหล่านี! เลง็ถึงพระคริสต์และความรอดโดยความเชื� อ พิธี
ต่างๆเหล่านี!  (รวมทั!งเครื�องบูชา พวกปุโรหิต และคาํพยากรณ์) ได้
เลง็ถึงพระเยซู

หนังสือโรม 0:(-: ได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลนี! ว่า "พวก
เขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่า
ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญัติ
และการปรนนิบัติพระเจ้าและพระสัญญาทั!งหลาย ทั!งบรรพบุรุษกเ็ป็น
ของเขาด้วย และพระคริสต์กไ็ด้ทรงถือกาํเนิดตามเนื! อหนังในเชื! อชาติ
ของเขา พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือสารพัด ผู้ซึ�งพระเจ้าจะทรงโปรดอวย
พระพรเป็นนิตย์ เอเมน"

การลาํดับวัน เดือน ปี ของอาจารย์เจมส์ อัสชูร์ ว่าพวก
อิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์ในปีก่อน ค.ศ. /(0/ พิธีต่างๆ
แห่งพระราชบัญญัติ (เช่น เครื�องบูชา เทศกาล วันสะบาโต และพิธี
สุหนัต) ที�พูดถึงในหนังสืออพยพนี!  ไม่ได้เป็นคาํสั�งสาํหรับพวกเรา
ในสมัยนี!  "แต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี! จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื�อเป็นตัว
อย่าง และได้บันทึกไว้เพื�อเตือนสติเราทั!งหลาย ผู้ซึ�งกาํลังอยู่ในกาล
สุดปลายของแผ่นดินโลก" (/ คร /9://)

 68_preface.pub 
 page 3

 Sunday, April 17, 2016 21:48 



หน้า 2532
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเลวีนิติ

คาํว่า เวลีนิติ หมายความว่า "สิ�งที�เกี�ยวข้องกับเลวี" เล่มนี!
เป็นเล่มที�สามในห้าเล่มที�โมเสสเขียนขึ! นโดยได้รับการดลใจจากพระ
เจ้า ห้าเล่มนี! เราเรียกกันว่า เพน็ทะทูก เล่มนี! มีการอธิบายถึงหน้าที�
พิธี การรับใช้ และเทศกาลต่างๆของพวกฮีบรู สิ� งเหล่านี! เป็นการ
เปรียบเทียบถึงความจริงซึ� งปรากฏชัดในพระคัมภีร์ใหม่ เวลาเรา
ศึกษาเกี� ยวกับสิ� งเหล่านี! เราจะเข้าใจว่าสิ� งเหล่านี! ได้เปรียบเทียบกับ
พระเยซูคริสต์ มีแต่พระเจ้าองค์เดียวที�สามารถตั! งการเปรียบเทียบ
แบบนี! ขึ! นมา ซึ�งเปรียบเทียบอย่างสวยงามถึงพระเยซูเจ้า

ในหนังสือ อพยพ พระเจ้าตรัสกับโมเสส "จากภูเขา" พระเจ้า
ทรงปรากฏในลักษณะเป็นเปลวไฟ พระสุรเสียงของพระเจ้ามีลักษณะ
เป็นฟ้าร้อง และประชาชนกลัวพระองค์ แต่ในหนังสือเลวีนิตินี!  พระ
เจ้าปรากฏอยู่ในที�บริสุทธิ[ ที�สุด และตรัสกับประชาชนจากพลับพลา
คือจากพระที�นั� งกรุณาซึ� งอยู่ในที�บริสุทธิ[ ที�สุดแห่งพลับพลานั!น พระ
เจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ

ทั!งในสมัยนี! และในสมัยนั!น คือสมัย '999 ปี ก่อนพระเยซู
ประสูติในโลกนี!  พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์
โดยพระเยซูคริสต์ และก่อนนั! นด้วยโดยใช้เครื� องหมายและแบบ
ต่างๆซึ�งเปรียบเทียบถึงพระเยซูนั!น

พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซึ� งพวกนี! ได้ใช้ชีวิตเป็นปุโรหิต
และนมัสการพระเจ้า หนังสือเลวีนิตินี! ได้เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติ
ต่างๆเกี�ยวกับการรับใช้นี!  ในเล่มนี!  คาํที�สาํคัญคือ "ความบริสุทธิ[ " ซึ�ง
เราเจอ J; ครั!ง คาํนี! เลง็ถึงการแยกตั! งไว้ฝ่ายพิธีซึ�งเปรียบเทียบกับ
การแยกตั! งไว้ฝ่ายจิตวิญญาณ

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือกนัดารวิถี

เล่มนี! เป็นเล่มที�สี� ในห้าเล่มที� โมเสสเขียนขึ! น ห้าเล่มนี! เรา
เรียกกันว่า เพน็ทะทูก เล่มนี! เรียกว่า "กันดารวิถี" เพราะว่าการนับ
จาํนวนคนของอิสราเอลได้บันทึกไว้ในเล่มนี!  อีกชื�อหนึ�งสาํหรับเล่มนี!
กคื็อ "หนังสือเกี�ยวกับการเดินทาง" เพราะว่าเล่มนี! เริ�มต้นเมื�อประ-
ชาชนอิสราเอลอยู่ที�ภูเขาซีนาย แล้วสิ! นสุดลงเมื� อพวกเขาตั! งค่ายที�
เขตแดนฝ่ายเหนือของประเทศโมอับที�แม่นํ!าจอร์แดน และตอนนั! น
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หน้า 2533
ชาวอิสราเอลกาํลังวางแผนที�จะข้ามแม่นํ!าจอร์แดนแล้วเข้าไปอยู่ใน
แผ่นดินที�พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา ตามประวัติศาสตร์เล่มนี!
ต่อจากหนังสืออพยพ แล้วหนังสือเลวีนิติซึ� งเกี�ยวกับพระราชบัญญัติ
ของพระเจ้า อยู่ระหว่างสองเล่มนี!

มีอยู่สองบทที�บันทึกจาํนวนคนของอิสราเอล คือบทที� / และ
'I ที� เหลือบันทึกการเดินทางของชนชาติอิสราเอลจากภูเขา
ซีนายไปถึงแม่นํ!าจอร์แดน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือพระราชบญัญติั

เล่มนี! เป็นเล่มที� ห้าในห้าเล่มที� โมเสสเขียนขึ! น ห้าเล่มนี! เรา
เรียกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนี! ได้บันทึกพระบัญญัติสิบประการของ
พระเจ้าไว้เป็นครั!งที�สอง คือครั!งแรกอยู่ในหนังสืออพยพ บทที� '9
และครั!งที�สองอยู่ในหนังสือพระราชบัญญัติ บทที� : หนังสือพระราช
บัญญัติ ส่วนใหญ่ได้บันทึกและอธิบายข้อกล่าวจากหนังสืออพยพ
หนังสือเลวีนิติ และหนังสือกันดารวิถีซํ!า

เล่มนี! บันทึกการปรึกษาของโมเสส และวิจารณ์ถึงการเดิน
ทางของชาวอิสราเอลและคาํสั� งของพระเจ้าต่ออิสราเอล หนังสือพระ
ราชบัญญัติกล่าวถึงตอนที�พระเจ้าทรงทาํสัญญาไมตรีไว้กับอิสราเอล
เป็นครั! งที�สองที�ราบของโมอับซึ� งเกิดขึ! นก่อนที�อิสราเอลจะเข้าแผ่น
ดินที�พระเจ้าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ�งตอนนี! อายุ /'9 ปี ได้กล่าวคาํ
อาํลาแก่ประชาชน ชีวิตของโมเสสได้ประสบความสาํเรจ็อย่างดี เขา
อาศัยอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์เป็นเวลา (9 ปี แล้วเขาอา-
ศัยอยู่ที�แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลา (9 ปี และอีก (9 ปีเขานาํพวกอิส-
ราเอลในป่าซีนาย คือเขาได้นาํสามล้านคนให้ย้ายจากประเทศอียิปต์
ไปยังแผ่นดินอิสราเอล

พระคัมภีร์ใหม่อ้างถึงหนังสือพระราชบัญญัติมากกว่า J9
ครั!ง

"บางข้อในหนังสือพระราชบัญญัติแสดงความหมายอย่างลึก
ซึ! งดีกว่าคาํเขียนของเดมอสแตนีส์ ซีซีโร พิท หรือเวบเสตอร์" (จาก
Halley's Bible Handbook, หน้า /:9)
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หน้า 2534
 ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโยชูวา

หนังสือเล่มนี! ได้รับชื�อจากผู้นาํของอิสราเอล คือโยชูวา บุตร
นูน โยชูวาเป็นผู้นาํของชาวอิสราเอลหลังจากที�โมเสสได้เสียชีวิต เล่ม
นี! เกี�ยวกับการที�ชนชาติอิสราเอลได้ชนะแผ่นดินที�พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้แก่เขา เพื�อพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอล พระองค์ต้องการ
สองสิ�งจากพวกเขา คือเขาต้องมีความเชื�อในพระเจ้า และเขาต้องเชื�อ
ฟังพระเจ้า แล้วพระเยโฮวาห์ได้ต่อสู้ เพื� อเขา และโดยพระหัตถ์อัน
ทรงฤทธิ[ของพระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินนั!น

ตามลาํดับวัน เดือน ปี ของอาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ ระยะ
เวลาที�โยชูวาเป็นผู้นาํของประเทศอิสราเอลนั!น คือ 'I ปี โยชูวาเป็น
ผู้นาํตั! งแต่ปีก่อน ค.ศ. /(:/ ตอนนั!นโยชูวากับคาเลบเป็นคนมีอายุ
มากที�สุดในชาวอิสราเอล ทั!งสองคนนี! มีอายุประมาณ J9 ปี

 ประวติัความเป็นมาของหนงัสือผูวิ้นิจฉยั

หลังจากโยชูวาเสียชีวิตไปแล้ว พระเจ้าทรงใช้พวกผู้วินิจฉัย
ให้นาํประเทศอิสราเอลต่อไป คือทรงใช้ผู้ชายสิบสองคนกับผู้หญิง
หนึ� งคน ซึ�งทั!งสิบสามคนนี! อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า พวกนี! ครอบครอง
เพื�อพระเจ้า และส่วนมากเขาสามารถช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการ
กดขี� ผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายคือซามูเอล ซึ�งซามูเอลนั!นเป็นมหาปุโรหิต
ด้วย "หนังสือเล่มนี! บันทึกเจด็ครั! งที�อิสราเอลทิ! งพระเจ้า เจ็ดครั! งที�
อิสราเอลอยู่ใต้อาํนาจของประเทศเจ็ดประเทศที�ไม่รู้จักพระเจ้า และ
เจ็ดครั! งที� พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นจากอาํนาจของประเทศ
เหล่านั! น" (จากคาํนาํถึงหนังสือผู้ วินิจฉัยของอ.สโควฟิลด์) เล่มนี!
พรรณนาถึงสภาพของอิสราเอลว่า "ในสมัยนั! นไม่มีกษัตริย์ใน
อิสราเอล ทุกคนทาํตามอะไรก็ตามที� ถูกต้องในสายตาของตนเอง"
('/:':) สมัยนั!นประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร้ศีลธรรม

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ ,9: ปี
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หน้า 2535
 ประวติัความเป็นมาของหนงัสือนางรูธ

หนังสือเล่มนี! ได้รับชื� อจากวีรสตรีของเรื� องนี!  คือนางรูธ
หนังสือนางรูธเล่าเรื�องเกี�ยวกับครอบครัวหนึ�งในอิสราเอล ซึ�งเรื�องนี!
เกิดขึ! นในสมัยของพวกผู้วินิจฉัย เรื�องนี! เป็นเรื�องที�สวยงามและสาํคัญ
เพราะว่านางรูธ ซึ� งเป็นชาวโมอับ ได้เป็นทวดของกษัตริย์ดาวิด
เพราะฉะนั! นเขาเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ เหมือนอย่างนาง
ราหับ (ซึ�งแต่ก่อนเป็นหญิงแพศยา) เป็นคนต่างชาติและเป็นบรรพ-
บุรุษของพระเยซูคริสต์เช่นกัน

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ /9 ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . ซามูเอล

หนังสือเล่มนี! ได้บันทึกชีวิตของซามูเอล ซึ�งเป็นผู้วินิจฉัยคน
สุดท้าย และได้บันทึกการเริ�มต้นของอาณาจักรอิสราเอลโดยกษัตริย์
ซาอูลเป็นผู้นาํ ซามูเอลเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกที� เรียกกันว่า
ศาสดาพยากรณ์เขียน แต่บทที� ': ของเล่มนี! กล่าวถึงความตายของ
ซามูเอล หนังสือทัลมัดได้กล่าวว่าซามูเอลเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี!
ซึ�งเขาอาจจะเขียนบทที� / ถึง '( เท่านั!น หนังสือ / พงศาวดาร
'0:'0 พูดถึง "หนังสือของซามูเอลผู้ทาํนาย" เพราะฉะนั!นซามูเอล
ได้เขียนบางส่วนของพระคัมภีร์ ซามูเอลเกิดในตระกูลเลวี (/ พศด
I:,,-,J) เล่มนี! บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลตั! งแต่สมัย
ของผู้วินิจฉัยจนถึงการตั! งซาอูลเป็นกษัตริย์ ในเล่มนี! เราได้พบดาวิด
ซึ�งพร้อมกับอับราฮัมกับโมเสส เป็นคนสาํคัญมากในพระคัมภีร์เดิม

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 ซามูเอล

หนังสือเล่มนี! ต่อจากหนังสือ / ซามูเอล ทั! งสองเล่มนี!
สามารถร่วมเป็นเล่มเดียวกันได้ และได้รับชื� อจากศาสดาพยากรณ์
ซามูเอล หนังสือ / ซามูเอล '::/ ได้บันทึกความตายของซามูเอล
เพราะฉะนั!นเราคาดว่าซามูเอลไม่ได้เป็นคนเดียวที� เขียนทั! งสองเล่มนี!
หนังสือ / พงศาวดาร '0:'0 สอนว่าศาสดาพยากรณ์กาดและนาธัน
ได้เขียนประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ดาวิด ซึ�งสองเล่มนั!นดูเหมือนว่าได้
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หน้า 2536
รับการดลใจจากพระเจ้า ดังนั! นเราเชื� อว่ากาดกับนาธันได้เขียนต่อ
จากซามูเอลจนเรื�องนี! สาํเรจ็ หนังสือ / ซามูเอล '':: ได้กล่าวถึง
กาด ซึ� งเป็นผู้ทาํนายหรือศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึงเขาอีกครั! ง
หนึ�งในบทสุดท้ายของหนังสือ ' ซามูเอล และหนังสือ ' ซามูเอลได้
พูดถึงนาธันหลายครั!ง

เล่มนี! อาจจะมีชื�ออีกว่า "หนังสือของกษัตริย์ดาวิด" เพราะว่า
ส่วนมากได้กล่าวถึงการครอบครอง ความบาป และการลงโทษของ
ดาวิด แต่สาํคัญที�สุดคือว่า เล่มนี! เป็นพระวจนะของพระเจ้า ทุกๆคาํ
ได้บันทึกไว้ตามที�พระวิญญาณบริสุทธิ[ ทรงดลใจผู้เขียน (' ปต
1:21)

เล่มนี! กล่าวถึงการตั! งอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิด ครั!งแรกที�
เมืองเฮโบรนเพื�อปกครองเหนือยูดาห์ และครั!งที�สองที�กรุงเยรูซาเลม็
เพื�อปกครองเหนืออิสราเอลทั! งหมด ในเล่มนี! เราเห็นความเข้มแข็ง
และความอ่อนกาํลังฝ่ายจิตวิญญาณของดาวิด และเราได้พบพระสัญ-
ญาของพระเจ้าต่อดาวิดว่า พระเยซูคริสต์จะตั! งอาณาจักรตลอดไป
เป็นนิตย์บนบัลลังก์ของดาวิด เล่มนี! กล่าวถึงสมัยปกครองของดาวิด
เกือบทั!งหมด

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . พงศก์ษตัริย์

เราไม่รู้ว่าใครเขียนหนังสือเล่มนี!  หนังสือ / พงศ์กษัตริย์พูด
ถึงความตายของกษัตริย์ดาวิด การปกครองของกษัตริย์ซาโลมอน
การที�ซาโลมอนนมัสการรูปเคารพต่างประเทศ และการแบ่งอิสราเอล
เป็นสองอาณาจักรในสมัยของกษัตริย์เรโหโบอัม เล่มนี! บันทึกประ-
วัติศาสตร์ของกษัตริย์ทั! งหลายของยูดาห์จนถึงกษัตริย์เยโฮรัม และ
ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ทั! งหลายของอิสราเอลจนถึงกษัตริย์อาหัส-
ยาห์ เป้าหมายของหนังสือ / และ ' พงศ์กษัตริย์ คือบันทึกประวัติ
ศาสตร์ของอิสราเอลตั! งแต่สมัยที�อิสราเอลเจริญมากที�สุด จนถึงการ
สิ! นสุดลงของประเทศนั!น หัวเรื�องของสองเล่มนี! คือว่า พระเจ้าจะทรง
อวยพระพรกษัตริย์และประชาชนเมื� อเขารักษาพันธสัญญาของพระ
องค์ไว้ และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที� ไม่เชื� อฟังพระราชบัญญัติของ
พระองค์ หนังสือ / พงศ์กษัตริย์บันทึกชีวิตของอาหับและเอลียาห์
ด้วย

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
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หน้า 2537
นี! คือ //J ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 พงศก์ษตัริย์

หนังสือ ' พงศ์กษัตริย์บันทึกประวัติศาสตร์ของยูดาห์และ
อิสราเอลต่อจากหนังสือ / พงศ์กษัตริย์ จนถึงสมัยที�ทั! งสองอาณา
จักรนี! สิ! นสุดลงและประชาชนเป็นเชลย เล่มนี! ได้บันทึกการที�เอลียาห์
ขึ! นสวรรค์โดยพายุ และการรับใช้กับการอัศจรรย์ของเอลีชา ในสมัยนี!
ศาสดาพยากรณ์สองคน คืออาโมสและโฮเชยา ได้พยากรณ์ในอิสรา-
เอล และในยูดาห์พระเจ้าทรงใช้ศาสดาพยากรณ์หลายคน คือโอบาดีย์
โยเอล อิสยาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ และเยเรมีย์

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ ,9J ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . พงศาวดาร

เราไม่รู้ว่าใครเขียนหนังสือเล่มนี!  แต่ตามธรรมเนียมของพวก
ยิว เอสราเป็นผู้เขียน หนังสือ / และ ' พงศาวดารรวมเป็นเล่มเดียว
ในพระคัมภีร์ของพวกยิว ทั! งสองเล่มนี! บันทึกประวัติศาสตร์ของอิส-
ราเอลสมัยเดียวกันกับหนังสือ / และ ' ซามูเอล และหนังสือ / และ
' พงศ์กษัตริย์ คือตั! งแต่ความตายของซาอูล จนถึงเวลาที�อิสราเอล
กับยูดาห์เป็นเชลย บางเรื�องที�อยู่ในหนังสือซามูเอลและพงศ์กษัตริย์
กอ็ยู่ในทั!งสองเล่มนี!  และบางเรื�องไม่อยู่ บทที� / ถึง 0 ของเล่มนี! ส่วน
ใหญ่เป็นลาํดับวงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของ
หนังสือเล่มนี! คือ (/ ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 พงศาวดาร

หนังสือ ' พงศาวดารนี! พรรณนาการปกครองของกษัตริย์
ซาโลมอนและอีก /; รัชกาล อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะ
เวลาของหนังสือเล่มนี! คือ ('; ปี เล่มนี! บันทึกประวัติศาสตร์ของ
อิสราเอลจนถึงเวลาที�เขาเป็นเชลย
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หน้า 2538
 ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเอสรา

มีอยู่หกเล่มในพระคัมภีร์เดิมที� เขียนขึ! นหลังจากยูดาห์กลับ
มาจากการเป็นเชลยที�กรุงบาบิโลน คือเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์
ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี

ในปีก่อนค.ศ. :,I กษัตริย์ไซรัสของบาบิโลนสั�งพวกยิวที�มี
ความประสงค์ให้กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล และสร้างพระวิหารของ
พระเจ้าขึ! นมาใหม่ พวกยิวหลายคนได้กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอล
และสร้างพระวิหารขึ! นมาใหม่ โดยผู้นาํคือเศรุบบาเบลซึ� งเป็นเจ้า
เมืองและเอสราซึ�งเป็นอาลักษณ์ หลังจากนั!นเนหะมีย์นาํอีกพวกหนึ�ง
กลับไปแล้วสร้างกาํแพงกรุงเยรูซาเลม็ขึ! นมา และได้ตั! งพวกยิวนั!นให้
เป็นประเทศอีก

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ J9 ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเนหะมีย ์

หนังสือเล่มนี! บันทึกประวัติศาสตร์ของการสร้างกาํแพงกรุง
เยรูซาเล็มขึ! นมา หลังจากเศรุบบาเบลกับพวกยิวสร้างพระวิหารใหม่
เสรจ็แล้ว อีกประมาณ 09 ปีต่อมา เนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์
ให้กลับไปสร้างกาํแพงกรุงเยรูซาเล็ม ให้ตั! งกรุงเยรูซาเล็มนั! นเป็น
เมืองหลวง และให้ตั! งอิสราเอลเป็นประเทศอีก ครั!งนี! เนหะมีย์ได้นาํ
พวกยิวอีกพวกหนึ�ง ซึ�งมีจาํนวนคนมากกว่าพวกยิวในสมัยของเอสรา
ให้กลับไปด้วย กาํแพงกรุงเยรูซาเล็มนั!นได้ถูกทาํลายมากกว่า /99
ปีก่อนเวลานั!น ในตอนที� ยูดาห์ถูกนาํไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลย ('
พศด ,I:/0)

ที�บอกว่ามากกว่า /99 ปีนั!น กคื็อใน ' พศด ,I:'/ อิสรา-
เอลอยู่ที�บาบิโลนเป็นเวลา ;9 ปีแล้ว แล้วต้องบวกสมัยรัชการสาม
สมัย คือกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ดาริอัส และกษัตริย์อาหสุเอรัส (อสร
(::-J) แล้วบวกอีก '9 ปีในรัชการของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
(นหม ':/) เอสราได้ขึ! นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ /( ปีก่อนเนหะมีย์ (ให้
เปรียบเอสรา ;:; กับเนหะมีย์ ':/)

เนหะมีย์ไปที�กรุงเยรูซาเลม็ในปีก่อนค.ศ. ((I อาร์ชบิชอบ
เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่มนี! คือ // ปี
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หน้า 2539
"ระยะเวลาของสองเล่มนี!  คือเอสรา กับเนหะมีย์ ประมาณ

หนึ� งศตวรรษ เพราะว่าเรื� องของเอสราเริ�มต้นในปีแรกของกษัตริย์
ไซรัส ในปีก่อนค.ศ. :,J และเรื�องของเนหะมีย์สิ! นสุดลงหลังจากปีที�
,' ของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ในปีก่อนค.ศ. (,'" (จาก Topical
Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร์)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเอสเธอร์

ในประเทศเปอร์เซีย พวกยิวซึ� งเป็นเชลยที�นั�น เกือบถูกทาํ
ลายหมด เรื� องที�สวยงามนี! ได้เล่าให้ทราบว่าพระเจ้าทรงช่วยเขาให้
รอดพ้นได้อย่างไร คือเรื�องเกี�ยวกับนางเอสเธอร์กับโมรเดคัย

เรื� องนี! เกิดขึ! นหลังจากเศรุบบาเบลกับพวกเขาขึ! นไปยังกรุง
เยรูซาเลม็ และก่อนเอสรากับเนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ให้ไป
ยังแผ่นดินอิสราเอล เรื�องนี! เกิดขึ! นที�ประเทศเปอร์เซีย กษัตริย์ไซรัส
และกษัตริย์ดาริอัสที� / ได้เสียชีวิตไปแล้ว กษัตริย์อาหสุเอรัส บุตร
ชายของดาริอัสที� / กาํลังปกครองอยู่ กษัตริย์อาหสุเอรัสนี!  บางคน
คิดว่าเป็น เซอร์ซีส และบางคนคิดว่าเป็น ดาริอัส ไฮส์ทาสพีส
กษัตริย์อาหสุเอรัสเป็นผู้กดขี�ที�มักมากในกาม โลเล และโหดร้าย
ทหารเรือของท่านซึ�งมีจาํนวนมากได้แพ้ทหารเรือของประเทศกรีซซึ� ง
มีจาํนวนน้อยที�เมืองซาลามิส ในปีก่อนค.ศ. (J9 เอสราพูดถึงท่าน
ในหนังสือเอสรา (:I บุตรชายของอาหสุเอรัส คืออารทารเซอร์ซีส
ได้ปกครองต่อจากบิดา พระเจ้าได้พูดถึงอารทารเซอร์ซีสนี! ในบทสุด
ท้ายของหนังสือเอสราและในหนังสือเนหะมีย์

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโยบ

หนังสือโยบอาจจะเป็นหนังสือเก่าแก่ที� สุดในพระคัมภี ร์
เพราะว่าหนังสือโยบไม่ได้กล่าวถึงประเทศอิสราเอล แผ่นดินคานาอัน
พระราชบัญญัติของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์ พระสัญญาของพระ
เจ้า วันสะบาโต พิธีสุหนัต และเวลาที�พระเจ้าทรงนาํพวกอิสราเอลให้
ออกจากประเทศอียิปต์ เพราะฉะนั!นเราเชื�อว่าหนังสือโยบถูกเขียนขึ! น
ก่อนเพน็ทะทูก

หนังสือโยบไม่ใช่เรื�องสมมุติแต่เกี�ยวกับคนหนึ�งที�เคยอยู่บน
โลกนี!  โยบเป็นคนที�พระเจ้าถือว่าเป็นคนที�ดีมากเท่ากับโนอาห์และ
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หน้า 2540
ดาเนียล (อสค /(:/(, '9) เขาเป็นคนมั�งมี และเป็นคนชอบธรรมที�
อยู่ในตาํบลอูส

หนังสือโยบนี! ซึ� งเป็นบทกวีได้อธิบายละเอียดถึงปัญหาของ
คนชอบธรรม เล่มนี! พรรณนาการที�โยบสอบถามพระเจ้าหลังจากโยบ
เกิดภัยหลายอย่างในชีวิตของเขา ซึ� งโยบถามพระเจ้าว่า ทาํไมคน
ชอบธรรมจะต้องมีปัญหา คาํถามนี! เป็นปัญหาสาํหรับมนุษย์เราทุกคน
(โยบ /:J)

ระยะเวลาของหนังสือโยบนี! เป็นประมาณ / ปีหรืออาจจะ
น้อยกว่า / ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือสดุดี

หนังสือสดุดีประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี /:9 บท เล่ม
อื�นๆในพระคัมภีร์ได้ถูกเขียนขึ! นในลักษณะเป็นเล่มเดียว แล้วหลัง
จากนั! นคนที�มีความปรารถนาดีได้แบ่งเล่มเหล่านั! นเป็นบท และข้อ
ต่างๆเพื�อจะช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั!นอย่างสะดวกขึ! น

ถึงแม้ว่าเราเรียกเล่มนี! ว่า "เพลงสดุดีของดาวิด" กษัตริย์
ดาวิดไม่ได้เขียนทุกๆบทในหนังสือสดุดีนี!  อาสาฟได้เขียนบทเพลง
/' บท (:9; ;,-J,) เอธานได้เขียนบทเพลงหนึ�งบท (J0) โมเสส
ได้เขียนบทเพลงบทเดียว (09) และบทเพลงบางบทเราไม่รู้ว่าใคร
เป็นผู้เขียน แต่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนบทเพลงส่วนใหญ่

วิธีแต่งบทกวีของพวกฮีบรูเป็นดังนี!  เขาใช้คาํสัมผัส ประโยค
คู่ ประโยคซํ!า และประโยคที�มีความหมายตรงกันข้าม บทเพลงส่วน
ใหญ่เป็นคาํอธิษฐานและคาํสรรเสริญ แต่บางบทเป็นคาํพยากรณ์ มี
คาํพยากรณ์หลายข้อเกี�ยวกับพระเยซูคริสต์ (สดด '; ''; I0:J-0
ให้เปรียบกับ ลก '(:':-'I)

บทเพลงทุกบทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ที�เขียนขึ! น
พระเจ้าทรงดลใจผู้เขียนและเขาเขียนตามการดลใจนั!น หนังสือสดุดี
นี! มั�งคั�งด้วยเรื�องการถวายตัวต่อพระเจ้า การอธิษฐาน การสรรเสริญ
พระเจ้า การแนะนาํ และการช่วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจาํบทเพลง
บางบททั!งหมด และบางข้อจากบทเพลงอื�น ๆ
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หน้า 2541
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือสุภาษิต

หนังสือสุภาษิต เหมือนอย่างทุกเล่มในพระคัมภีร์ ได้รับการ
ดลใจจากพระเจ้า เล่มนี! เริ�มขึ! นด้วยคาํว่า "สุภาษิตของซาโลมอน" ซึ�ง
อาจจะหมายความว่าซาโลมอนรวบรวมสุภาษิตหลายข้อ และไม่ได้
เขียนขึ! นเองทั! งหมด แต่ซาโลมอนเป็นผู้ที� เขียนสุภาษิตเหล่านี!  ส่วน
ใหญ่ที�เราเห็นในสุภาษิต /:/ และ '::/ และให้เปรียบกับ / พกษ
(:'0-,' สองบทสุดท้ายถูกเขียนขึ! นโดยผู้อื�น ตามที�กล่าวไว้ในสอง
บทนั!น

"คนของเฮเซคียาห์" ได้รวบรวมสุภาษิตต่างๆในบทที� ':-
'0 แต่ยังเรียกสุภาษิตนั!นว่า "สุภาษิตของซาโลมอน" อากูร์เป็นผู้ที�
เขียนบทที� ,9 และกษัตริย์เลมูเอลเป็นผู้ที�เขียนบทที� ,/ แต่ข้อ /9-
,/ ของบทสุดท้ายมีหัวเรื�องที�ต่างกันกับข้อ /-0 ของบทนั!น และผู้
เขียนอาจจะตั! งใจให้สองหัวเรื�องนี! อยู่คนละบท

หนังสือสุภาษิตเป็น "คาํแห่งสติปัญญา" คือเป็นคาํแนะนาํที�
รวบรัด มีค่ามาก และได้รับการดลใจจากพระเจ้า ซึ�งสามารถช่วยทุก
คนได้ หนังสือสุภาษิตนี! เป็นสุภาษิตตามหลักจรรยาที�ชัดเกี�ยวกับชีวิต
ประจาํวันของคนทั�วไป

อ.มาร์ทิน ลูเตอร์ เรียกหนังสือสุภาษิตว่า "หนังสือแห่งการ
ประพฤติดี" อ.คอลริดจ์ เรียกเล่มนี! ว่า "คู่มือที�ดีที�สุดสาํหรับรัฐบุรุษ"
อ.ดีน แสตนลี� เรียกหนังสือนี! ว่า "ปรัชญาแห่งชีวิตประจาํวัน" อ.อังกัส
ได้กล่าวว่า "หนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือสาํหรับจรรยาประจาํวัน
เหมือนอย่างหนังสือสดุดีเป็นหนังสือสาํหรับการสรรเสริญพระเจ้า"
อ.บริดจิส อธิบายว่า "เล่มอื�นๆในพระคัมภีร์ยกย่องตาํแหน่งสูงของ
เรา และหนังสือสุภาษิตสอนว่าเราควรประพฤติอย่างไรในตาํแหน่ง
นั!น" อ.โอทินเจอร์ บอกว่า "หนังสือสุภาษิตอธิบายชีวิตของพระเยซู
ชัดมาก" (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือปัญญาจารย์

ผู้ที� เขียนเล่มนี! คือกษัตริย์ซาโลมอน (/:/, /') หนังสือ
ปัญญาจารย์บันทึกการชัก เหตุผลของผู้ที�มีสติปัญญา ซึ�งการบันทึก
นั!นได้รับการดลใจจากพระเจ้า บางครั! งพระคัมภีร์อ้างคาํพูดของซา-
ตานและบางครั!งได้อ้างคาํพูดของมนุษย์ พระคัมภีร์ได้อ้างและบันทึก
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หน้า 2542
อย่างถูกต้องตามคาํพูดนั! น แต่ไม่ได้สนับสนุนให้เราประพฤติตาม
กิริยาท่าทางและการประพฤติทุกอย่างที�อยู่ในพระคัมภีร์นั!น

ดร. เจมส์ เอม เกรย์ กล่าวว่า "พระคัมภีร์ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้าได้อย่างไร? คาํตอบคือว่า ไม่ใช่คาํพูดหรือกิจการของ
มนุษย์ที� ได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่การบันทึกต่างหากที� ได้รับ
การดลใจนั!น ไม่ใช้ว่าคาํพูดทุกคาํที� บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นความ
จริง แต่ได้บันทึกคาํพูดนั!นไว้อย่างถูกต้อง อย่างนั!นแหละจึงเรียกการ
บันทึกนั!นว่าพระวจนะของพระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให้เขียนว่า คน
หนึ�งมีความรู้สึกอย่างไร หรือเขาพูดอะไร ซึ�งการบันทึกถึงความรู้สึก
และคาํพูดของเขานั! นเป็นการบันทึกโดยพระเจ้าเป็นผู้นาํ ซึ� งเป็น
ความหมายของการดลใจจากพระเจ้า" (จาก Christian Worker's
Commentary, โดย เจมส์ เอม เกรย์, หน้า ',,)

เราไม่ควรคิดว่าคาํพูดทุกคาํของซาโลมอนจะถูกต้องเหมือน
ที�เราไม่ควรคิดว่าคาํพูดของกามาลิเอลในกิจการ ::,(-,0 ถูกต้อง
หรือคาํพูดของหุชัยใน ' ซามูเอล /;:;-/: ถูกต้อง ถึงแม้ว่าทั!ง
กามาลิเอลและหุชัยเป็นผู้ที�มีสติปัญญา พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าคาํพูด
ของเขาได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่พระคัมภีร์นั! นเพียงแต่บันทึก
คาํพูดของเขาไว้อย่างถูกต้อง

หนังสือปัญญาจารย์นี! บันทึกการใช้เหตุผลของมนุษย์ผู้หนึ� ง
ที�อยู่ "ใต้ดวงอาทิตย์" (/:,; '://, ''; (:,, ;; ::/,; I:/, /';
J:/:; 0:I, 0, /,; /9::) ในเล่มนี! มี "ถ้อยคาํของปัญญาจารย์" คือ
ซาโลมอนได้กล่าวถึงสิ� งที�ท่านเห็น ความคิดในใจของท่าน และการ
สรุปของท่าน คาํกล่าวหลายข้อประกอบด้วยสติปัญญาจริง แต่ไม่มี
มนุษย์ผู้ใดโดยพึ�งสติปัญญาและความรู้ของตัวเองและไม่พึ� งการเปิด
เผยจากพระเจ้า สามารถกล่าวถูกต้องเสมอ ปัญญาจารย์ /:/ ประ-
กาศว่าคาํเหล่านี! เป็นคาํของซาโลมอน

ช่วยอ่านเล่มนี! ทั! งหมดโดยนึกถึงสิ� งเหล่านี!  แล้วจะได้รู้ ว่า
กิจการดีที�สุดของมนุษย์ สติปัญญาของมนุษย์ และความดีของมนุษย์
ทั! งสิ! นก็อนิจจังถ้าหากว่าเราพึ� งในสิ� งเหล่านั! นและไม่พึ� งในพระเจ้า
เราทุกคนต้องให้สติ ปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ[ นาํชีวิตของเรา
และเราต้องให้ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ประทานสิ� งสารพัดที�
เราต้องการ
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หน้า 2543
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเพลงซาโลมอน

พอถึงสมัยของเอสรา พวกยิวยอมรับว่าหนังสือเพลงซาโล-
มอนเป็นหนังสือที�ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ�งของ
พระคัมภีร์ โจซีฟัสนับว่าเล่มนี! ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็น
ส่วนหนึ�งของเซปทูเจต์

กษัตริย์ซาโลมอนแต่งบทเพลง /99: บท (/ พกษ (:,')
แต่เพลงเดียวที� ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและยังอยู่คือ "เพลงของ
ซาโลมอน" ซึ�งอาจจะถูกเขียนขึ! นในช่วงแรกในชีวิตของท่าน พระเจ้า
ทรงใช้มนุษย์ที� อ่อนกาํลังให้สอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ในเล่มนี!
กษัตริย์ซาโลมอนเปรียบกับพระเยซูคริสต์ ซึ�งใหญ่กว่าซาโลมอน (มธ
/':(') เล่มนี! ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ เรื�องที�บรรยาย หรือเรื�องจริง
จากชีวิตของซาโลมอน แต่เป็นเรื�องเปรียบหลายเรื�อง มัทธิว เฮ็นรี
กล่าวว่า "เล่มนี! เป็นคาํอุปมา ซึ� งทาํให้คนที�ไม่รักพระเจ้าเข้าใจเรื�อง
เกี� ยวกับพระเจ้ายากขึ! น แต่สาํหรับคนที� รักพระเจ้านั! นเรื� องเกี� ยว
กับพระเจ้าชัดขึ! นและชื�นใจ"

เพื� อให้มนุษย์เข้าใจถึงเรื� องความรักและความสามัคคีธรรม
ของพระเจ้า พระองค์ต้องใช้เรื�องจากชีวิตประจาํวันนี! เป็นการเปรียบ
เทียบ เพราะฉะนั!นพระเจ้าทรงเปรียบกับเจ้าบ่าว อิสราเอลเปรียบกับ
เจ้าสาว คือเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูทรง
เปรียบกับเจ้าบ่าว (มธ '':/; '::/-/,; ลก ::,:) อ.เปาโลต้อง
การให้พวกคริสเตียนเป็นพรหมจารีบริสุทธิ[ซึ�งถวายแด่พระคริสต์ ('
คร //:')

ในเล่มนี! เราเห็นพระเจ้าเปรียบกับพระบิดาแห่งความรัก
ปุโรหิต ผู้เลี! ยง และกษัตริย์

จงอ่านหนังสือเพลงซาโลมอนด้วยความอ่อนน้อม ขอพระ
วิญญาณบริสุทธิ[ ทรงช่วยให้เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ หนังสือสดุดี (:
มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี!

ประวติัความเป็นมาของหนงัสืออิสยาห์

อิสยาห์เป็นบุตรชายของอามอส (/:/; ':/; /,:/; '9:';
,;:') พระเจ้า ซึ�งเลือกเขาไว้ก่อนที�เขาเกิด ได้ทาํให้เขาเป็น "ลูกศร
ขัดมัน" ((0:') เขารับใช้พระเจ้าในรัชกาลของกษัตริย์อุสซียาห์
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หน้า 2544
โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์

อิสยาห์ได้ประกาศพระคาํของพระเจ้า และได้เตือนยูดาห์ว่า
พระเจ้าจะทรงทาํลายเขาเพราะเหตุความบาปของเขา พระคัมภีร์ใหม่
ได้อ้างถึงหนังสืออิสยาห์ประมาณ '9 ครั! ง หนังสืออิสยาห์ยาวกว่า
หนังสือพยากรณ์อื�นๆ และมีคาํพยากรณ์ถึงพระเยซูสมบูรณ์กว่าเล่ม
อื�นๆหนังสืออิสยาห์ได้พยากรณ์ถึง "ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
และถึงสง่าราศีที�จะมาภายหลัง" (/ ปต /://) หนังสืออิสยาห์มีคาํ
สอนเรื� องความรอดและการไถ่บาปมากกว่าเล่มอื� นๆในพระคัมภี ร์
เดิม

การใช้ภาษาในหนังสืออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่มอื� นๆในพระ
คัมภีร์ บางส่วนของเพลง Messiah ของจอรจ์ เฟรเดอร์ริก แฮนดัล
มาจากเล่มนี! โดยตรง

อาจารย์บางคนที�ไม่เชื�อพระเจ้าอ้างว่าอิสยาห์เขียนบทที� /-
(9 แต่มีอีก / หรือ ' คนที�ได้เขียนบทที� (/-II ความคิดนี! ไม่ได้มา
จากหนังสืออิสยาห์หรือจากข้อมูลใดๆแห่งประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์
ใหม่ได้อ้างถึงข้อความจากบทที� (/-II เป็นเวลา J ครั!ง และทุกครั!ง
ได้ใช้คาํว่า "ตามที�อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้" "อิสยาห์ได้
กล่าวอีกว่า" หรือ "อิสยาห์กล้ากล่าวว่า" เมื�อพระเยซูคริสต์อยู่บนโลก
นี!  พระองค์ได้รับรองว่าหนังสืออิสยาห์ทั!งเล่มเป็นพระคาํของพระเจ้า
พระเยซูได้อ้างข้อความจากบทที� I/ ข้อ /-' แล้วตรัสว่า อิสยาห์
เป็นผู้เขียนไม่ใช่คนหนึ� งในสมัยพวกมัคคาบี หรือหลังสมัยนั!น หลัง
จากพระเยซูทรงเป็นขึ! นมาจากความตาย พวกอัครสาวกได้อ้างข้อ
ความต่างๆจากเล่มนี! เมื�อเขาประกาศ ซึ� งแสดงว่าหนังสืออิสยาห์เป็น
พระคาํของพระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะเชื�อว่าอีก / หรือ ' คนได้ช่วยกัน
เขียนหนังสืออิสยาห์ เขาจะต้องกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่เชื� อพระคัมภีร์
เพราะฉะนั! นข้าพเจ้าจะหาวิธีอ้างว่าพระคัมภีร์ไม่เป็นพระวจนะของ
พระเจ้า" พระเยซูตรัสว่า "โอ คนเขลา และมีใจเฉื�อยในการเชื�อบรร-
ดาคาํซึ�งพวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้นั!น" (ลก '(:':) คริสเตียน
ไม่ควรให้เกียรติคนใดที�พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นคนเขลา

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าการรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้
เวลา (/ ปี
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หน้า 2545
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเยเรมีย ์

หนังสือเซปทูเจต์ หนังสือทัลมัด โจซีฟัส และทาร์กัม ได้
กล่าวว่าเยเรมีย์เป็นผู้เขียนเล่มนี!  การรับใช้ของอิสยาห์อยู่ก่อนการรับ
ใช้ของเยเรมีย์เป็นเวลา I9 ปี เยเรมีย์พยากรณ์เป็นเวลา (9 ปีในรัช
การของกษัตริย์โยสิยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน และ
เศเดคียาห์ เยเรมีย์รับใช้พระเจ้าในสมัยเดียวกันกับผู้พยากรณ์นาฮูม
ฮาบากุก และเศฟันยาห์

เยเรมี ย์ ได้ เห็นการสิ! นสุดลงของกษัตริย์องค์สุดท้ ายของ
ยูดาห์ ได้เห็นการทาํลายพระวิหารและกรุงเยรูซาเลม็ และได้เห็นพวก
ยูดาห์ถูกนาํไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน ในสมัยของเยเรมีย์ความบาป
เจริญขึ! นและพวกยูดาห์ได้ถูกพระเจ้าพิพากษาอย่างมากมาย ไม่มี
เวลาสงบในสมัยเยเรมีย์

เพราะเหตุว่าเยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงการที� อิสราเอลจะเป็น
เชลยและมีความโศกเศร้าถึงเรื�องความบาปของเขา เขาได้ถูกเรียกว่า
"ผู้พยากรณ์ที�ร้องไห้" (The Weeping Prophet) หนังสือเยเรมีย์นี! ได้
พรรณนาถึงการประกาศของเยเรมีย์ในตอนที�เขาขอร้องให้ยูดาห์กลับ
มาหาพระเจ้าก่อนที�เขาจะต้องเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือบทเพลงครํ 6าครวญ

ทั! งห้าบทของหนังสือบทเพลงครํ�าครวญเป็นเพลงครํ�าครวญ
หรือเพลงแห่งความทุกข์ ซึ� งเขียนขึ! นเกี� ยวกับการทาํลายประเทศ
ยูดาห์ การที�อิสราเอลถูกนาํไปเป็นเชลยในบาบิโลน และการที�เยเรมีย์
ติดคุกอย่างไม่ยุติธรรม ความทุกข์ของเยเรมีย์เป็นความทุกข์ที�ได้รับ
การดลใจจากพระเจ้า เยเรมีย์รักยูดาห์ เหมือนอย่างบิดารักลูก และ
ภรรยารักสามีของตน บทเพลงครํ�าครวญนี! พูดถึงพระเมตตากรุณา
ของพระเจ้าด้วย (,:''-',)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเอเสเคียล

คาํว่า "ข้าพเจ้าอยู่" และ "ข้าพเจ้าได้เห็น" ในข้อ / พิสูจน์ว่า
เอเสเคียลเป็นผู้เขียนเล่มนี!  เอเสเคียลเป็นทั! งปุโรหิตและศาสดา
พยากรณ์ ในเวลาที�อิสราเอลเป็นเชลย เอเสเคียลอยู่ที� เทลอาบิบริม
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หน้า 2546
แม่นํ!าเคบาร์ในบาบิโลนในระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมี
บ้านส่วนตัว ทั!งเอเสเคียลกับดาเนียลถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลน
ในปีก่อน ค.ศ. :0; พร้อมกับกษัตริย์เยโฮยาคีน (' พกษ '(://-
/I; อสค /:') เพราะฉะนั!นเขาพยากรณ์ที�กรุงบาบิโลนเท่านั!น เขา
อยู่สมัยเดียวกันกับดาเนียลและเยเรมีย์ และเขาทาํงานในรัชกาลหลวง
ของบาบิโลน เอเสเคียลได้เรียนรู้มากจากเยเรมีย์ซึ� งอยู่กับชาวยูดาห์
ที� เหลือในคานาอันและประเทศอียิปต์ เอเสเคียลพยากรณ์เกี� ยวกับ
พวกยูดาห์และพวกอิสราเอล (ภาคเหนือ) ด้วย พระเจ้าเรียกเอเส-
เคียลว่า "บุตรแห่งมนุษย์" ซึ�งหมายความว่า คาํพยากรณ์ของเขาสาํ-
หรับเราทุกคน เขาพยากรณ์เกี� ยวกับการที�อิสราเอลจะกลับไปอยู่ใน
คานาอันอีก เกี�ยวกับเวลาแห่งความทุกข์ลาํบาก ; ปี การสงครามที�
หุบเขาอารมาเกดโดน การกลับใจเสียใหม่ของอิสราเอล และอาณา
จักร /999 ปีของพระเยซู

ดูเหมือนว่าเป้าหมายแห่งการพยากรณ์ของเอเสเคียลคือให้
หนุนใจพวกยูดาห์ในตอนที�เขาเป็นเชลยในบาบิโลน และให้เขามอง
ล่วงหน้าถึงเวลาที�เขาจะกลับไปอยู่ที�คานาอันอีก

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ '/ ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือดาเนียล

เมื�อดาเนียลยังเป็นหนุ่ม เขาถูกนาํไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลย
พร้อมกับพวกยิว ในรัชสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ดาเนียลเกิด
อยู่ในเชื! อวงศ์ของกษัตริย์ยูดาห์ มีรูปร่างดี และมีความรู้ลึกซึ! ง
เพราะฉะนั! นชาวบาบิโลนให้เขาเรียนภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้
เพื� อทาํงานในรัฐบาลของบาบิโลน เขาได้ทาํงานในรัฐบาลและเขียน
เล่มนี! ในรัชสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรัส
และดาริอัส แห่งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดียเปอร์เซีย

เล่มนี! บันทึกชีวิตของดาเนียลในราชวังแห่งบาบิโลน และ
ราชกิจต่างๆของกษัตริย์เหล่านี!

เพราะเหตุว่าพวก "นักศึกษา" หลายคนไม่ยอมรับว่าคาํ
พยากรณ์ของดาเนียลได้สาํเรจ็แล้ว (คือคาํพยากรณ์นี! ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า) พวกนักศึกษานี! จึงอ้างว่าคนอื�นมาแต่งคาํพยากรณ์นี!
หลังจากเรื� องที�พยากรณ์นั! นสาํเร็จแล้ว ความคิดนี! เป็นการทึกทัก
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อย่างโง่เขลาของพวกที�ไม่เชื� อในพระเจ้า หนังสือดาเนียลวางพื! นฐาน
แห่งคาํพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที�ดีซึ�งได้อธิบายต่อในหนังสือวิวรณ์

ดาเนียลซื�อสัตย์ต่อพระเจ้าของเขา พระเจ้าจึงประทานความ
รู้และสติปัญญาให้แก่เขา เขาตีความหมายของความฟันของกษัตริย์
เนบูคัดเนสซาร์เลยได้รับตาํแหน่งสูงในรัชอาณาจักรนั!น พระเจ้ากาํลัง
เตรียมดาเนียลไว้เพื�อจะรับใช้พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง

ส่วนสุดท้ายของเล่มนี! พยากรณ์ถึงการเปลี� ยนแปลงฝ่ายการ
เมือง คือการเสดจ็มาครั!งแรกของพระเมสสิยาห์ การสร้างกรุงเยรูซา-
เลม็และพระวิหารขึ! นมาใหม่ และการเสดจ็กลับมาครั!งที�สองของพระ
เมสสิยาห์

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่าระยะเวลาของหนังสือเล่ม
นี! คือ ;, ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโฮเชยา

โฮเชยาอยู่ก่อนสมัยที�อิสราเอลหรือยูดาห์เป็นเชลย เขาอยู่ใน
สมัยเดียวกันกับอาโมส อิสยาห์ และมีคาห์แห่งยูดาห์ เยเรมีย์เป็น
ผู้พยากรณ์ที�ร้องไห้แห่งยูดาห์ (อาณาจักรใต้) ฉันใด โฮเชยาเป็นผู้
พยากรณ์แห่งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนือ) ฉันนั!น ดัง
นั!นเขาพยากรณ์ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนียล หนังสือ
โฮเชยาอยู่หลังหนังสือของทั!งสามคนนี! เพราะว่าโฮเชยาเป็นที�เราเรียก
ว่าผู้พยากรณ์น้อย เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกันกับ ' พกษ และ '
พศด โฮเชยาพยากรณ์ในสมัยเดียวกันกับที� อิสราเอล (อาณาจักร
เหนือ) ถูกนาํไปเป็นเชลยครั!งแรก (' พกษ /(-/;, โดยเฉพาะ
17:4-6)

เล่มนี! มีคาํว่ากล่าวตักเตือนเรื�องความบาปของชาวอิสราเอล
พร้อมด้วยคาํพยากรณ์ถึงการกลับมารวบรวมของชนชาติของพระเจ้า

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร์ บอกว่ากิจการต่างๆที�กล่าวถึงใน
หนังสือเล่มนี! ได้ใช้เวลาประมาณ I9 ปี

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโยเอล

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี! คือ โยเอล
เกี� ยวกับโยเอลเองเรารู้ เพียงแต่ว่าเขาเป็นบุตรของเปธุเอล
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และเขาพยากรณ์ในยูดาห์ประมาณปีก่อน ค.ศ. J99 เขาพยากรณ์ใน
สมัยเดียวกันกับเอลีชา ซึ�งเป็นก่อนสมัยที�อิสราเอลเป็นเชลย และอาจ
จะเป็นในสมัยเดียวกันกับกษัตริย์โยอาช เพราะเหตุว่าหนังสือ เล่มนี!
ไม่ได้ออกชื�อของกษัตริย์ ไม่ว่าเป็นภาคเหนือหรือภาคใต้กต็าม เขา
อาจจะเขียนเล่มนี! ขึ! นในประเทศยูดาห์ในตอนที� เยโฮดาห์ (ผู้เป็น
ปุโรหิต) ครอบครองแทนโยอาช ซึ�งยังเป็นเดก็อยู่ (' พศด '(:/)

เขาเขียนถึงเรื�องภัยพิบัติแห่งตั{กแตนร่วมกับฝนแล้ง และได้
เปรียบเทียบเรื� องนี! กับการพิพากษาใน "วันแห่งพระเยโฮวาห์" เขา
เขียนถึงการบุกรุกแห่งอิสราเอล การฟื! นฟูในวันเพ็นเทคศเต จนถึง
ช่วง "วันสุดท้าย" แห่งพระคัมภีร์ใหม่ (':'J-,/; กจ ':/(-'/)
และอาณาจักร /999 ปีของพระเยซู

ประวติัความเป็นมาของหนงัสืออาโมส

ผู้ เขียนหนังสือเล่มนี! คือ "อาโมสผู้อยู่ในหมู่ ผู้เลี! ยงแกะใน
เมืองเทโคอา" (/:/) อาโมส (ปีก่อน ค.ส. ;;I-;I,) พยากรณ์และ
เขียนก่อนผู้พยากรณ์โยเอลในอาณาจักรเหนือในสมัยกษัตริย์เยโรโบ-
อัมที� ' เขาอยู่สมัยเดียวกันกับโฮเชยา และอาจจะอยู่สมัยเดียวกัน
กับอิสยาห์ (/:/) เขาพยากรณ์ว่าประเทศซีเรีย ไทระ อัมโมน โมอับ
กับอิสราเอลจะถูกพิพากษาลงโทษ เขาพยากรณ์ว่าภัยพิบัติจะมาใน
สมัย "วันแห่งพระเยโฮวาห์" แล้วหลังจากนั!นจะตั! งอาณาจักร /999
ปีของพระเยซู

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโอบาดีห์

เราไม่รู้ ว่าโอบาดีห์เป็นผู้ใด หรือว่าเขาพยากรณ์ที�ไหนหรือ
เมื�อไร เราไม่รู้ว่าบิดาของเขาชื�ออะไร ชื�อ โอบาดีห์ หมายความว่า
"ผู้นมัสการ" หรือ "ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์" เขาอาจจะเป็นโอบาดีห์
ที�กล่าวถึงใน / พกษ /J:,; / พศด 0:/I; J:,J; ';:/0 เขาอาจจะ
อยู่ที�ประเทศยูดาห์ (/://)

เล่มนี! มีคาํพยากรณ์แห่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม
(/:I, J, /0, '/) เป้าหมายของเล่มนี! คือเพื�อแสดงว่าเอโดมจะต้อง
ถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุงเยรูซาเลม็ นี� อาจจะเกิดขึ! น
ในช่วงเวลาเดียวกันกับ ' พกษ J และ ' พศด '/ (ประมาณปีก่อน
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หน้า 2549
ค.ศ. J99) หนังสือ เยเรมีย์ (0:;-'' มีคาํพยากรณ์เช่นกันต่อ
เอโดม

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโยนาห์

โยนาห์เกิดที�เมืองกัทเฮเฟอร์แคว้นกาลิลี ตระกูลเศบูลุน ใน
อาณาจักรเหนือ เขารับใช้ในสมัยกษัตริย์เยโรโบอัมที�  ' (' พกษ
/(:',-':) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (/:/; ' พกษ /(:',-':)

หนังสือโยนาห์ได้รับการดูถูกจากผู้สงสัยและคนที�ไม่เชื� อใน
พระเจ้ามากกว่าเล่มอื�นๆในพระคัมภีร์ แต่เล่มนี! ได้รับการพิสูจน์ว่า
เป็นความจริงมากกว่าเล่มอื�นๆในพระคัมภีร์เดิม และประวัติศาสตร์
รับรองว่าโยนาห์คนนี! มีจริง

พระเยซูได้อ้างถึงเรื�องของโยนาห์ว่าเป็นความจริงในเมื�อพระ
องค์ทรงเปรียบเทียบเรื� องนี! กับการถูกฝังไว้ และการเป็นขึ! นมาจาก
ความตายของพระองค์เอง (มธ /':,0-(/) เพราะเหตุว่าพระเยซูได้
เชื�อว่าเรื�องนี! เป็นความจริง คนใดๆที�ปฏิเสธเรื�องนี! กเ็ป็นคนชั�ว พระ
เจ้าแห่งพระคัมภีร์นี! ทรงสามารถช่วยโยนาห์ให้พ้นจากปลาวาฬ และ
ทรงสามารถช่วยพระเยซูให้เป็นขึ! นมาจากความตายได้เช่นกัน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือมีคาห์

มีคาห์เป็นชาวเมืองโมเรเชทแห่งประเทศยูดาห์ (/:/() เรา
ไม่ทราบเกี�ยวกับครอบครัวหรือประวัติของเขา แต่เราทราบว่าเขาเป็น
ชาวเมืองโมเรเชท (/:/; ยรม 'I:/J) ตามข้อที� / เราเห็นว่ามีคาห์
อยู่สมัยเดียวกันกับอิสยาห์ (อสย /:/) และเขาพยากรณ์ในรัชสมัย
กษัตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ ใน (:/-J มีคาห์ได้พยากรณ์
ถึงการรวบรวมและความรอดของอิสราเอลและถึงอาณาจักร /999
ปีของพระเยซูด้วยคาํอันไพเราะมาก เขาได้พยากรณ์ถึงการที�อิสรา-
เอลจะเป็นเชลย การบุกรุกแห่งกรุงเยรูซาเลม็ การบังเกิดของพระเยซู
ที�หมู่บ้านเบธเลเฮม (::') และอาณาจักร /999 ปีของพระเยซู ใน
มธ /9:,:-,I พระเยซูได้อ้างข้อความจากหนังสือมีคาห์

หนังสือเล่มนี! มีอยู่ , ภาค แล้วแต่ละภาคได้เริ�มต้นด้วยคาํว่า
"จงฟัง"
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ประวติัความเป็นมาของหนงัสือนาฮูม

ผู้พยากรณ์นี! มีชื� อว่า "นาฮูมชาวเมืองเอลโขช" (/:/) ดู
เหมือนว่าเขามาจากแคว้นกาลิลี เราคิดว่าเมืองแห่งหนึ� งในแคว้น
กาลิลีได้ปกปักรักษาชื�อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเรนาอูม ซึ�งชื�อเมือง
นี! หมายความว่า "หมู่บ้านของนาฮูม" (ภาษาอีบรูเรียกว่า คาฟาร์ นา-
ฮูม)

หัวเรื�องของหนังสือเล่มนี! คือการพยากรณ์ถึงการทาํลายกรุง
นีนะเวห์ ผู้พยากรณ์นี! ได้เขียนไว้ในปีก่อน ค.ศ. ;/, ประมาณ ;9
ปีหลังจากการประกาศของโยนาห์ซึ� งได้นาํชาวนีนะเวห์ให้มีการฟื! นฟู
ใหญ่ แต่หลังจากสมัยของโยนาห์ ชาวเมืองนี! ได้กลับไปทาํความบาป
และไหว้รูปเคารพอีก เพราะฉะนั!นอีกประมาณ /99 ปีหลังจากสมัย
ของนาฮูม เมืองนี! จะต้องถูกทาํลาย คาํพยากรณ์นี! ได้สาํเร็จเมื� อ
กษัตริย์นาโปโพลาส์ซาร์และไซอาซาร์รีสได้ทาํลายกรุงนีนะเวห์ประ-
มาณปีก่อน ค.ศ. I99

คาํพยากรณ์ของนาฮูมเป็นบทกวีที�ไพเราะมาก หัวเรื�องกคื็อ
"ภาระเกี� ยวข้องกับนครนีนะเวห์" คือการทาํลายของเมืองและอาณา
จักรนี! เพราะเหตุชาวอัสซีเรียได้ข่มเหงพวกอิสราเอล

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือฮาบากุก

เรารู้ไม่มากเกี�ยวกับผู้พยากรณ์ฮาบากุก เราไม่รู้ว่าเขาเกิดที�
ไหน มาจากตระกูลอะไร หรือพยากรณ์ปีไหน ชื�อของเขาอยู่ในเล่มนี!
สองครั!ง (/:/; ,:/) ดูเหมือนว่าเขาพยากรณ์ก่อนที�กษัตริย์เนบูคัด-
เนสซาร์ได้บุกรุกกรุงเยรูซาเลม็ในปีก่อน ค.ศ. I9: เล่มนี!  ส่วนมาก
เป็นการว่ากล่าวต่อชนชาติยูดาห์ แต่บทสุดท้ายเป็นการอธิษฐานและ
เพลงสดุดีที�สวยงามมาก

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเศฟันยาห์

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี! คือ เศฟันยาห์ ที�ได้ประกาศในปีก่อน
ค.ศ. I': ในสมัยกษัตริย์โยสียาห์และเยเรมีย์ (/:/; ยรม /:/) ผู้
พยากรณ์นี! ได้บอกเกี�ยวกับเชื! อวงศ์ของตนถึงชั�วอายุที�สี�  เขาคือ "เศ-
ฟันยาห์บุตรชายคูชี ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริ-
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ยาห์ ผู้ เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์" และเขาพยากรณ์ "ในรัชกาล
โยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษัตริย์ของยูดาห์" (/:/)

เขากล่าวว่าการทาํลายของกรุงเยรูซาเลม็โดยกรุงบาบิโลนซึ�ง
จะเกิดขึ! นในอนาคตเป็น "วันแห่งพระเยโฮวาห์" อันเลก็ ซึ�งได้เปรียบ
เทียบกับ "วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" อันแท้ ซึ�งกคื็อการเสดจ็กลับมา
ของพระเยซูและการสงครามที�อารมาเกดโดน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือฮกักยั

ฮักกัยพยากรณ์หลังจากชาวอิสราเอลได้กลับมาจากบาบิโลน
โดยเศรุบบาเบลเป็นผู้นาํเอสราได้พูดถึงฮักกัยใน ::/ และ I:/(
จากข้อความเหล่านี! เราได้เห็นว่าการประกาศของเขาได้เกิดผลและ
พวกอิสราเอลได้สร้างพระวิหารให้เสรจ็ หัวเรื�องของเล่มนี! คือ การตก
แต่งพระวิหารและการถวายทรัพย์ที� ต้องใช้ในการตกแต่งนั! น เขาอยู่
สมัยเดียวกันกับเศคาริยาห์และมาลาคี (/:/)

หนังสือฮักกัยมีอยู่ : ภาค และแต่ละภาคเริ�มต้นด้วยคาํว่า
"พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัย" (/:/; /:,; ':/;
2:10; 2:20)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเศคาริยาห์

หนังสือเล่มนี! ได้ชื� อจากผู้เขียนคือ เศคาริยาห์ ซึ� งเป็นบุตร
เบเรคิยาห์ ซึ� งเป็นบุตรอิดโด (/:/) เขาอยู่ในเชื! อวงศ์ของปุโรหิต
ตามหนังสือเอสรา ::/ และ I:/( เศคาริยาห์ได้รับใช้พร้อมกับ
ฮักกัยในการฟื! นฟูแห่งการสร้างพระวิหาร และเขาได้พยากรณ์ ในปี
ก่อน ค.ศ. :'9 และ :/J (/:/, ;; ;:/) ทั!งเขากับฮักกัยได้ประ-
กาศถึงเรื�องการนมัสการและความบาปทั!งหลายแห่งชาติอิสราเอล

เครื� องหมายต่างๆซึ� งเศคาริยาห์ได้ใช้ในการพยากรณ์มีคาํ
อธิบายในเล่มอื�นๆในพระคัมภีร์ เขาได้พยากรณ์ถึงตอนที�พระเยซู
ทรงลูกลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็ (0:0) การที�พระเยซูทรงเป็น "กิ�ง"
แห่งราชวงศ์ของดาวิด (อสย //:/-:) และการปรากฏของพระเยซู
ต่อพวกยิวในตอนที�พวกยิวนั!นจะได้รับความรอด เขาได้พยากรณ์ถึง
รอยตะปูในพระหัตถ์ของพระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การที�ผู้
ทรยศต่อพระคริสต์จะสู้ รบกับกรุงเยรูซาเลม็ การที�พระเยซูจะทรงช่วย
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กรุงเยรูซาเลม็ให้พ้นจากการสู้ รบนั!น และถึงอาณาจักร /999 ปีของ
พระเยซู

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือมาลาคี

มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายในพระคัมภีร์เดิม ชื�อ
ว่า มาลาคี หมายความว่า "ผู้ส่งข่าวของเรา" มาลาคี ซึ�งเป็นศาสดา
พยากรณ์เขียนคนสุดท้าย ได้เขียนในสมัยเดียวกันกับเอสราและ
เนหะมีย์ หนังสือมาลาคีได้เขียนไว้หลังจากอิสราเอลเป็นเชลยใน
บาบิโลนเช่นเดียวกับหนังสือฮักกัยและหนังสือเศคาริยาห์ หลังจาก
หนังสือมาลาคีได้เขียนไว้นั!นไม่มีพระวจนะของพระเจ้าไปถึงอิสราเอล
เป็นเวลา (99 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคีได้เตือนเกี�ยวกับ
ความบาปของพวกปุโรหิต ความบาปภายในครอบครัว และความบาป
ของคนที�ขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ถวาย /9 % ของรายได้และเงิน
ถวายอื�นๆ และมาลาคีได้กล่าวถึงการเสดจ็กลับมาของพระเยซู และ
"วันแห่งพระเยโฮวาห์"

เวลาและเหตุการณ์ต่างๆในประวัติของอิสราเอลตั! งแต่เวลาที�
เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของมาลาคี
ปีก่อนค.ศ. กิจการ

536 ตามคาํสั�งของไซรัส ชาวอิสราเอล :9999 คนกลับไป 
โดยเศรุบบาเบลเป็นผู้นาํ (อสร /-')

534 ได้วางรากแห่งพระวิหารใหม่ (อสร ,) แต่ได้ถูกบังคับ 
ให้หยุดสร้างพระวิหาร

520 การประกาศของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้สร้าง
พระวิหารต่อ (อสร :; ฮกก /::)

516 การสร้างพระวิหารเสรจ็ (อสร I:/:) เพียงแต่ '9 ปี
ตั! งแต่ชาวอิสราเอล :9999 คนกลับไป

457 ชาวอิสราเอลอีก /J99 คนกลับไป โดยเอสราเป็นผู้นาํ
(ไม่ได้นับพวกภรรยา ลูกๆและคนใช้) (อสร ;)

445 ตามคาํสั�งของกษัตริย์เนหะมีย์ได้กลับไปยังกรุง
เยรูซาเลม็เพื�อจะสร้างกาํแพงเมืองอีก (นหม ')

430 เนหะมีย์ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็อีก หลังจากที�ไป
เยี�ยมกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม /,:I-;)
มาลาคีได้พยากรณ์หลังจากเวลานี!
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(รายการนี! จาก Explore the Book, โดย เจ ซิดโล แบกซ์เตอร์, เล่มที�
( หน้า ':0-'I9)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือมทัธิว

เป็นที� เชื� อกันโดยทั�วไปว่า "มัทธิวคนเกบ็ภาษี" เป็นผู้เขียน
ข่าวประเสริฐเล่มนี!  มาระโก และลูกา ได้เรียกท่านว่า เลวี มาระโกได้
เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษีคือผู้ที� เก็บรวบรวมเงิน
ภาษี ซึ�งโดยปกติแล้วจะทาํการขูดรีดอย่างไม่เป็นธรรม มักจะเป็นคน
รํ�ารวยและเป็นที� เกลียดชังของพวกยิวตลอดมา และแม้ภายหลังการ
สิ! นพระชนม์ และการฟื! นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ว ท่านผู้นี! กยั็ง
คงเรียกตัวของท่านเองว่า "มัทธิวคนเกบ็ภาษี"

หนังสือของมัทธิวมีชื� อเรื� องว่า "ข่าวประเสริฐของพระเยซู
คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านมัทธิว" หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์เป็น
พระวจนะของพระเจ้า แต่หนังสือสี� เล่มแรกของพระคัมภีร์ใหม่ ซึ� ง
บอกเราให้ทราบเกี�ยวกับชีวิต การสิ! นพระชนม์ และการฟื! นคืนพระ
ชนม์ของพระเยซูคริสต์นั! น เราเรียกชื�อเฉพาะว่า "ข่าวประเสริฐของ
พระเยซู" ข่าวประเสริฐโดยมัทธิวเล่มนี! เองได้แสดงให้เห็นว่าพระ
เยซูเป็นกษัตริย์

ที� ว่ามัทธิ วและลูกาได้ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั! นเป็น
ความคิดที� ไม่มีมูลความจริง และเป็นวิธีของผู้ที� ไม่เชื� อในพระเจ้า
โดยพยายามใช้เหตุผลว่า ข่าวประเสริฐทั! งสามเล่มแรกนี! มีข้อความที�
คล้ายคลึงกัน พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที� ได้รับการทรง
ดลใจมาจากพระเจ้า แต่ถึงอย่างไรกต็ามไม่เคยมีหลักฐานว่าข่าวประ-
เสริฐทั! งสามเล่มนี! เป็นคาํพูดและความคิดของมนุษย์ หรือได้ลอก
เลียนแบบมาจากต้นฉบับใดๆ และในหนังสือมัทธิวบทที� ( ข้อ (
พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า "พระวจนะทุกคาํออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจ้า"

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่มนี! นั!น
ได้รับการเขียนขึ! นก่อนหน้าการทาํลายล้างกรุงเยรูซาเลม็ อาจจะเป็น
ราวๆ ปีค.ศ. ,; และเป็นที�ยอมรับกันโดยทั�วไปว่าเป็นหนังสือข่าว
ประเสริฐเล่มแรกซึ� งเขียนขึ! นเพื� อชาวยิวเป็นหลักใหญ่ คาํอุปมาและ
คาํสอนบางส่วนมุ่งเล็งถึงชาวยิวและผู้นาํของพวกเขา หนังสือเล่มนี!
ได้รวบรวมลาํดับวงศ์ของ "พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตรของดาวิด ผู้
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ทรงเป็นบุตรของอับราฮัม" และได้ยกย่องพระเยซูว่าเป็น "กษัตริย์
ของชนชาติยิว" (':') และลาํดับวงศ์ของพระองค์กท็าํให้พระองค์มี
สิทธิอย่างกษัตริย์ในฐานะที�ทรงเป็นบุตรที�โยเซฟเลี! ยงดูมา (/:/I)

ในระหว่างหนังสือข่าวประเสริฐด้วยกันแล้ว หนังสือมัทธิว
ได้ให้รายงานอย่างละเอียดที�สุดเกี� ยวกับการเทศนาบนภูเขาและการ
สนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือมาระโก

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี! คือ มาระโก ซึ�งเชื�อว่าเป็น "ลูกชายของ
น้องสาวบารนาบัส" (คส (:/9) มาระโกได้เดินทางไปประกาศเที�ยว
แรกที� เมืองอันทิโอกพร้อมกับอัครสาวกเปาโลกับบารนาบัส และได้
ละท่านทั! งสองไว้ที� เมืองเปอร์กา ซึ� งเปาโลไม่เห็นด้วย เปาโลจึงไม่
ยอมให้มาระโกไปพร้อมกับท่านอีก (กจ /,::, /,; /::,;-,0)
แต่ภายหลังมาระโกได้หันมารับใช้พระเจ้าอีกและอยู่กับเปโตรในกรุง
บาบิโลนในปีค.ศ. I9 (/ ปต ::/,) หลังจากนั!นอีกประมาณ ( หรือ
: ปี มาระโกได้อยู่กับเปาโลในกรุงโรม (คส (:/9; ฟม /:'() แต่
เปโตรไม่ได้อยู่ที�กรุงโรม

หลายคนที� ไม่เชื� อในพระคัมภีร์พูดว่าหนังสือมาระโกได้ถูก
เขียนขึ! นเป็นเล่มแรก ก่อนเล่มอื�นในสี� เล่มที�เรียกกันว่า "ข่าวประเสริฐ
ของพระเยซู" และเขาอ้างว่าหนังสือมาระโกนี! ได้ถูกคัดลอกมาจากอีก
เล่มหนึ�งที�เขาเรียกว่า "เล่ม Q" (ซึ�งไม่มีใครเคยได้พบ "เล่ม Q" นี! )
ที� ได้มาจากคาํบอกเล่าต่อกันมา คือจากเรื� องราวต่างๆที�อัครสาวก
เปโตรเล่าให้มาระโกฟัง และเขาอ้างว่าหนังสือมัทธิวและหนังสือลูกา
ได้รับการลอกเลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก แต่ความคิดเหล่านี!
เป็นความคิดที�ไร้สาระ เพราะว่าหนังสือมาระโกนี!  และพระคัมภีร์ทั!ง
หมด "ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (มธ (:() และ "ได้รับการ
ดลใจจากพระเจ้า" (' ทธ ,:/I) ทุกคนที�เขียนส่วนหนึ� งของพระ
คัมภีร์รวมทั!งมาระโกนั!น ได้เขียน "สิ�งที�ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่
เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์" (/ คร ':0) เพราะว่าทุกข้อที�ได้เขียนไว้
นั! นก็เขียนโดยได้รับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาระโก
เขียนถึงสิ� งที�ท่านเห็นด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ� งที� เปโตรได้เล่าให้
ท่านฟัง คาํที�น่าสังเกตในหนังสือมาระโกกคื็อ "ในทันใดนั!น"

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกนั! นทาํ
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ให้เราเห็นพระลักษณะของพระเยซูในสภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮ-
วาห์

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือลูกา

ผู้ เขียนหนังสือเล่มนี! คือ ลูกา ซึ� งเป็น "แพทย์ที� รัก" (คส
(:/() ท่านเป็นชาวยิวและได้เดินทางกับเปาโลบ่อยๆในการเที�ยว
ประกาศ และได้อยู่กับเปาโลเมื�อท่านติดคุกที�กรุงโรม

หลายคนที�ปฏิเสธพระคัมภีร์ ซึ� งไม่เชื� อเรื�องพระคัมภีร์เป็น
หนังสือที� ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ได้ให้ความเห็นว่าหนังสือลูกา
กับหนังสือมัทธิวได้ลอกเลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก และเขาอ้าง
ว่าหนังสือมาระโกได้เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ�งที�เรียกว่า "เล่ม Q"
ซึ� งเป็นคาํที�มนุษย์เล่าต่อกันมา แต่ความคิดนี! ขัดแย้งกับคาํกล่าวใน
หนังสือลูกา /:, ที� ว่าท่านลูกาได้เขียนด้วยความมั�นใจและได้รับสิ� ง
ที�ได้เขียนไว้นั!นจาก "เบื! องบน"

หนังสือ "ข่าวประเสริฐของพระเยซู" ทั!งสามเล่มแรกนอกจาก
หนังสือลูกานี! ได้เขียนไว้ก่อนกรุงเยรูซาเล็มถูกทาํลายในปีค.ศ. ;9
หนังสือลูกาได้รับการเขียนไว้ก่อนหนังสือกิจการ (ลก /:,; กจ
/://) และเป็นที�แน่นอนว่าหนังสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจาก
หนังสืออื� นๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือจากสิ� งที�คนอื�นได้เห็น
ด้วยตาของท่านเอง ถึงแม้ว่าหนังสือมัทธิวมีจาํนวนบทมากกว่า
หนังสือลูกากต็าม หนังสือลูกากเ็ป็น "ข่าวประเสริฐของพระเยซู" ที�
ยาวที�สุด

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านลูกานี! ได้
แสดงให้เราเห็นพระเยซูในพระลักษณะของ "บุตรมนุษย์" ซึ� งเป็น
ฐานะของพระเยซูที�ลูกาชอบมากที�สุด หนังสือลูกาเน้นถึงการประ-
กอบด้วยฤทธิ[ เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ[มากกว่า "ข่าวประเสริฐของ
พระเยซู" อีกสามเล่ม (ลก /:/:, (/, I;; ,:''; (:/, /(; //:/,;
'(:(0) หนังสือมัทธิวพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ[  /' ครั! ง และ
หนังสือมาระโกพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ[ ไม่กี�ครั! ง แต่หนังสือลูกา
พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ[  /; ครั!ง หนังสือลูกาเน้นถึงการอธิษฐาน
ด้วย หนังสือลูกาเขียนไว้สาํหรับชาวกรีก หนังสือมัทธิวเขียนไว้
สาํหรับชาวยิว หนังสือมาระโกเขียนไว้สาํหรับชาวโรม
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ประวติัความเป็นมาของหนงัสือยอหน์

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี!  เป็นบุตรชายของเศเบดีและ
สะโลเมและเป็นน้องชายของยากอบ ท่านเป็นคนหนึ�งในสามที�มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคือเปโตรและยากอบ ท่านเป็นสาวกที�
พระเยซูทรงรัก ยอห์นได้กล่าวถึงตนเองว่าท่านเป็นสาวกที� เอนตัว
ลงที�พระทรวงของพระเยซู เป็นสาวกนั!นผู้ที�พระเยซูทรงรักและเป็น
ผู้ที�พระเยซูทรงให้เลี! ยงดูมารดาของพระองค์

ยอห์นได้เขียนข่าวประเสริฐนี! ขึ! นภายหลังข่าวประเสริฐของ
มัทธิว มาระโก และลูกา อาจเป็นประมาณปีค.ศ. 09

ท่านได้เขียนหนังสือในพระคัมภีร์ใหม่ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือ
ยอห์น จดหมายสามฉบับและหนังสือวิวรณ์ ยากอบพี�ชายของยอห์น
ได้ถูกกษัตริย์เฮโรดฆ่าตาย (กิจการ บทที� /') หนังสืออ้างอิงหลาย
เล่มในคริสตจักรของเหล่าบรรพบุรุษระบุว่า ต่อมายอห์นได้ไปเผย
แพร่พระวจนะในเมืองเอเฟซัสและได้นาํนางมารีย์ไปกับท่านด้วย ใน
สมัยการปกครองของจักรพรรดิโดมิเธียน ท่านได้ถูกเนรเทศไปที�
เกาะปัทมอสและที�นั� นเองท่านได้เขียนหนังสือวิวรณ์ขึ! น ท่านได้รับ
การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัยที� จักรพรรดิเทรจันทร์เริ�มครองราช
ในปีค.ศ. 0J

เราเชื�อว่า ถ้อยคาํที�เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทั!ง
เล่มนั!นได้รับการดลใจจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ยอห์นได้กล่าวอ้างไว้
ว่า ท่านได้เขียนในลักษณะเป็นคาํพูดยาวๆ ชนิดคาํต่อคาํจากพระเยซู
และคนอื�นๆพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคาํ ยอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคาํ
เหล่านั!น

เป้าหมายเบื! องต้นของข่าวประเสริฐแห่งหนังสือยอห์น กเ็พื�อ
ที�จะพิสูจน์ว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า (ยน
'9:,/) หนังสือยอห์นนี! ได้มุ่งไปที�คาํตรัสของพระเยซูมากกว่ากิจการ
ของพระองค์ เกือบจะครึ� งหนึ� งของข่าวประเสริฐแห่งหนังสือยอห์น
เป็นคาํตรัสโดยตรงจากพระเยซู

โครงการแห่งความรอดได้รับการกล่าวถึงมากและชัดเจนที�
สุดในข่าวประเสริฐของยอห์นมากกว่าที�อื� นๆในพระคัมภีร์ (ยน
/:/'; ,:/:-/I, /J, ,I; ::'(; I:,;, (9, (;) ทุกคนที�จะเอา
ชนะวิญญาณจิตทั! งหลายเพื� อพระคริสต์จะต้องเน้นถึงความรอดเช่น
กัน ผู้ใดที�วางใจในองค์พระคริสต์และยอมพึ� งในพระองค์สาํหรับ
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ความรอด ผู้นั! นจะได้รับการบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้
รับชีวิตนิรันดร์

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือกิจการ

คนทั�วไปเชื�อกันว่าผู้เขียนหนังสือกิจการกคื็อ "ลูกา แพทย์
ที�รัก" (คส (:/() จะเห็นได้ชัดว่าหนังสือกิจการนี! เป็นหนังสือเล่มต่อ
จากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผู้เขียนคนเดียวกัน ลูกาเป็น
เพื�อนเดินทางของเปาโล (กจ /I:/'; '9::) จากหนังสือ ' ทิโมธี
(:// เราได้พบว่าท่านได้อยู่กับเปาโลในกรุงโรม ในหนังสือฟีเลโมน
/:'( ลูกาได้ฝากคาํนับมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน

หนังสือกิจการได้รับการเขียนขึ! นในช่วงเวลาที� เปาโลได้รับ
การปล่อยตัวจากคุกครั!งแรกที�กรุงโรม (กจ 'J:,9) (ปีค.ศ. I,)
หนังสือเล่มนี! ครอบคลุมระยะเวลาจากการฟื! นคืนพระชนม์ของพระ
เยซู จนถึงช่วงเวลาสองปีแรกที� เปาโลถูกคุมขังอยู่ในคุกเป็นครั! งแรก
ที�กรุงโรม ดังนั!นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ ,, ถึง ,: ปี

โดยทั�วไปแล้ว หนังสือเล่มนี! แบ่งแยกออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ๆคือ ในบทที� /-/' กล่าวถึงเปโตรเป็นส่วนใหญ่ มีกรุงเยรูซา-
เลม็เป็นศูนย์กลาง และข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่ชนชาติยิวเป็นหลัก
ในบทที� /,-'J กล่าวถึงเปาโลเป็นส่วนใหญ่ มีเมืองอันทิโอก เป็น
ศูนย์กลางสาํหรับงานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าไปยังต่างประเทศ
และข่าวประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว

ในส่วนแรก บทที� I และ ; กล่าวถึงการรับใช้ของสเทเฟน
เพียงสั!นๆแต่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจ บทที� J เกี�ยวกับ
การรับใช้พระเจ้าของฟีลิป และบทที� 0 ได้บันทึกการกลับใจเสียใหม่
ของเปาโลไว้ และได้บรรยายถึงโครเนลิอัสคนต่างชาติที�เมืองซีซารียา
และอานาเนีย ที�ดามัสกัส อย่างไรกต็าม ใน /' บทแรก จุดสาํคัญที�
กล่าวถึงกคื็อเปโตรและกรุงเยรูซาเลม็และชนชาติยิว

ในบทที� /,-'J เมืองอันทิโอกเป็นเพียงแต่สถานที�ตั! งต้น
เท่านั!น เรื�องราวจะเริ�มต้นดาํเนินจากเปาโลและบารนาบัส แล้วกเ็ป็น
เรื�องของเปาโลกับสิลาส ไปที�เกาะครีต ไปที�เมืองกาลาเทีย และแคว้น
ซิลีเซีย เข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไปที� เมือง
ซีซารียา และในที�สุดได้ผจญกับเรืออับปาง และแล่นเรือไปจนถึงกรุง
โรม ในเรื�องจะกล่าวถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาว
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ยิวก่อนเสมอถ้าท่านสามารถจะทาํได้ แต่การรับใช้พระเจ้านั! นส่วน
ใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างชาติ

ในหนังสือกิจการแห่งอัครสาวกนี!  นายแพทย์ลูกา ได้แสดง
ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชนชาติยิวในคริสตจักรหลายแห่ง และ
ประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติแก่เรา ในหนังสือข่าวประ-
เสริฐของลูกา ท่านได้เล่าถึงสิ� งต่างๆของพระราชกิจตอนต้นของพระ
เยซู และการทรงสั� งสอนจนกระทั� งถึงการเสด็จขึ! นสู่ สวรรค์ของพระ
องค์ ในหนังสือกิจการ ท่านเขียนเกี�ยวกับสิ�งที�พระเยซูทรงกระทาํและ
ทรงสั� งสอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ[ และโดยผ่าน
ทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร

สาระสาํคัญของเรื� องก็คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไป
ทั�วโลกโดยฤทธิ[ อาํนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ[  โดยทางภูมิศาสตร์
แล้ว ส่วนที�ได้รับข่าวประเสริฐตามลาํดับก่อน-หลังจะเป็นดังนี!  กรุง
เยรูซาเลม็ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที�สุดปลายแผ่นดิน
โลก

ลูกาได้เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนังสือกิจการใน
ลักษณะที� ว่าเป็นผู้พูดแทนให้กับเปาโลหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างแน่นอน
พระคัมภีร์ไม่ได้มีข้อบ่งชี! ว่าท่านได้ทาํเช่นนั!น ท่านลูกาได้รับความเข้า
ใจจากเบื! องบนอย่างสมบูรณ์ในสิ� งที�ท่านได้เขียนนั!น และมีเพียงทาง
เดียวเท่านั! นที�ท่านจะทาํให้พระคัมภีร์สาํเร็จลงได้อย่างบริบูรณ์ก็โดย
การรับถ้อยคาํมาจากพระเจ้าด้วยการทรงดลใจของพระองค์เอง สิ� งที�
ท่านลูกาเขียนขึ! นนั!น ท่านได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่ได้มาจาก
เปาโล หรือมิใช่ได้มาจากการจดจาํเหตุการณ์โดยตัวของท่านเอง และ
กไ็ม่ใช่ได้มาจากคาํพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ใด ๆทั!งสิ! น (ลก /:,-
4)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ! นตามลาํดับดังต่อไปนี!  / และ
' เธสะโลนิกา / และ ' โครินธ์ กาลาเทีย โรม ฟีเลโมน โคโลสี
เอเฟซัส ฟีลิปปี / ทิโมธี ทิตัสและ ' ทิโมธี (เปาโลอาจเป็นผู้เขียน
หนังสือฮีบรูด้วย แม้หนังสือเล่มนั!นไม่ได้ บอกชื�อของผู้เขียนกต็าม)
แต่ในพระคัมภีร์ใหม่หนังสือเหล่านี! ไม่ได้เรียงตามลาํดับนี!

เปาโลเกิดที� เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุกี) ท่านได้เรียน
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ศาสนาศาสตร์จากอาจารย์กามาลิเอลที�กรุงเยรูซาเลม็ เมื�อสเทเฟนถูก
หินขว้างจนตายเปาโลได้อยู่ที�นั�นด้วย เปาโลรับเชื� อขณะที�ท่านกาํลัง
เดินทางไปยังเมืองดามัสกัส ท่านได้อยู่ที�ประเทศอาระเบียเป็นเวลา ,
ปี ท่านทาํงานที� เมืองทาร์ซัสและได้กลายเป็นมิชชันนารีที� ยิ� งใหญ่ใน
การประกาศแก่คนต่าง ชาติ เปาโลเคยนับถือศาสนายิว มีการศึกษา
จากชาวกรีก (เป็นพวกแสวงหาความรู้) และ เป็นชนชาติโรมัน พระ
เจ้าได้ทรงจัดเตรียมเปาโลไว้พร้อมสาํหรับงานใหญ่ และการทุกข์
ทรมานในชีวิตของท่าน

ในครั!งสุดท้ายที�เปาโลไปเยี�ยมเมืองโครินธ์ (ปีค.ศ. :;-:J)
ท่านได้เขียนจดหมายฉบับนี! ไปถึงชาวโรมันและส่งคาํคาํนับมาจาก
อาควิลลาและปริสสิลลา ซึ� งเปาโลเคยทาํเต็นท์ด้วยกันกับเขา (รม
/I:,-:; กจ /J:,) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! หลังจากที�ท่านได้รับ
เงินถวายจากชาวโครินธ์ ซึ�งส่งไปถึงวิสุทธิชนที�ยากจนที�กรุงเยรูซาเลม็
(/ คร /I:/-,) และขณะที�ท่านกาํลังจะส่งเงินถวายนี! ไปยังกรุงเยรู-
ซาเลม็ (รม /::':-';) ผู้ส่งจดหมายฉบับนี! อาจจะเป็นฟอยเบซึ�ง
มาจากเคนเครียที�อยู่ใกล้เมืองโครินธ์ เปาโลมีแผนการที�จะเดินทาง
ไปกรุงโรม (ซึ�งสมัยนั!นมีประชาชนประมาณ J99,999 คน) และเห็น
ว่าท่านได้คาํนับพวกคริสเตียนหลายๆคนโดยได้เอ่ยชื� อเป็นรายบุคคล
แต่ให้สังเกตว่าเปาโลไม่ได้คาํนับเปโตร ในบทที� /I เพราะว่าเปโตร
ไม่เคยไปกรุงโรม

หนังสือโรมเป็นหนังสือเล่มหนึ� งในพระคัมภีร์ใหม่ที� เน้นถึง
คาํสอนหลักคือ ความบาป ความรอดโดยพระคุณ ความชอบธรรม
ความรอดเป็นนิตย์ และความมั�นใจในความรอด บทที� /'-/: พูด
ถึงหน้าที�ของคริสเตียน และในบทที� /I เปาโลคาํนับพวกคริสเตียนที�
กรุงโรม

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . โครินธ์

เปาโลได้ประกาศที�เมืองโครินธ์เป็นเวลา /J เดือน และได้
ตั! งคริสตจักรที�นั�น ท่านได้ไปเยี�ยมพวกเขา "เป็นครั!งที�สาม" (' คร
/,:/) เปาโลได้เขียนหนังสือ / โครินธ์จากเมืองเอเฟซัสในต้นปี
ค.ศ. :; ก่อนเทศกาลเพน็เทคศเต (/ คร /I:J)

เมืองโครินธ์อยู่ทางทิศตะวันตกจากกรุงเอเธนส์ประมาณ J9
กิโลเมตร ในสมัยเปาโล เมืองโครินธ์มีพลเมืองประมาณ (99,999
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คน และเป็นเมืองอันดับที�  ( ในอาณาจักรโรมันและเป็นศูนย์กลาง
สาํหรับการนมัสการรูปเคารพ หลังจากที� เปาโลไปตั! งคริสตจักร ที�
เมืองโครินธ์แล้ว ท่านได้ไปอยู่ที�เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา ' หรือ , ปี

ขณะที�เปาโลอยู่ที�เมืองเอเฟซัส มีผู้อาวุโสบางคนจากคริสต-
จักรเมืองโครินธ์ได้ไปหาท่าน และเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที�
เกิดขึ! นในคริสตจักรที�เมืองโครินธ์

จดหมายฉบับนี! ส่วนใหญ่เกี� ยวกับปัญหาในชี วิตคริสเตียน
และปัญหาในคริสตจักรท้องถิ�นคือ การแตกแยกกัน การฟ้องกันที�
ศาล การรับประทานอาหารที�ถวายแก่รูปเคารพแล้ว การรับพิธี
มหาสนิท ผู้สอนเทจ็ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูดภาษา
ต่างๆและการเป็นขึ! นมาจากความตาย

จดหมายฉบับนี! มีสาระที�สาํคัญ , ประการคือ คาํสอนว่าพระ
คัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (':0-/() คาํสอนเกี�ยวกับความ
รัก (/,) และคาํสอนเกี�ยวกับการเป็นขึ! นมา จากความตาย (/:)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 โครินธ์

ผู้ที� เขียนจดหมายฉบับนี! คือเปาโล เขียนในปีค.ศ. :; ใน
จดหมายฉบับที� ' ซึ� งเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์นี!  เปาโลมี
ความชื� นชมยินดีเพราะคนที�เคยประพฤติผิดประเวณี นั! นได้กลับใจ
ใหม่แล้ว เปาโลพูดถึงความกระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน
และว่าท่านได้รับความบรรเทาใจเมื� อทิตัสไปหาท่าน เปาโลอ้างอีก
ครั! งว่าท่านเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ และบอกให้คริสตจักร
เตรียมพร้อมที�จะต้อนรับท่านเมื�อท่านจะไปเยี�ยมเยียน เขาในไม่ช้านี!
ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี! ไปถึงเมืองโครินธ์

ในบทที� J และ 0 มีคาํสอนที�ดีมากเกี�ยวกับการถวายทรัพย์
ของคริสเตียน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือกาลาเทีย

ผู้ที�เขียนจดหมายฉบับนี! คือเปาโลเขียนในปีค.ศ. :; เปาโล
ได้ออกประกาศเที�ยวแรกที� เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย เมือง
อิโคนิยูม เมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟีเลีย และเมือง
อัททาลิยา มีหลายคนได้รับความรอดที�เมืองเหล่านั!น และเปาโลได้
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รับใช้ที�นั�นอีกในการประกาศเที�ยวที�สองและสามของท่าน แต่มีพวก
ยิวได้ให้พวกคริสเตียนชาวกาลาเทียถือพิธีสุหนัตและพิธีต่างๆของ
โมเสสเข้าในความเชื�อของเขาด้วย (กจ /::/) คาํสอนที�ผิดนี! ได้ขยาย
ออกไปทั�วแคว้นนั! น และทาํให้พวกคริสเตียนต้องเข้าส่วนในศาสนา
ยิว ทาํให้พวกคริสเตียนที� เคยรับเชื� อกับเปาโลได้ละทิ! งท่าน และได้
ปฏิเสธการเป็นอัครสาวกแท้ของท่าน จดหมายฉบับนี! เป็นคาํว่ากล่าว
จากเปาโลถึงคริสตจักรทั!งหลายที�แคว้นกาลาเทีย (/:') เปาโลขอให้
เขากลับไปเชื� อข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ[  จดหมายฉบับนี! ได้อธิบายถึง
ข้อผิดพลาดในคาํสอนของพวกยิว และได้ยกย่องคาํสอนว่าเราเป็น
คนชอบธรรมโดยความเชื�อ

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือเอเฟซสั

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. I' ขณะที�ท่านติดคุก
อยู่ที�กรุงโรม ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี! ไปถึงชาวเอเฟซัส
(I:'9-'/) จดหมายอื�นๆที� เปาโลเขียนขณะที�  ท่านติดคุกอยู่คือ
ฟีลิปปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสั� งสอนที� เมืองเอเฟซัสเป็น
เวลา , ปี ซึ�งในเมืองนั!นมีวิหารและรูปของนางพระอารเทมิส (กจ
'9:,/)เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชน

จดหมายฉบับนี! ได้เน้นถึงพระกายของพระคริสต์ คือ ทุกคน
ที� เชื� อในพระเยซูคริสต์ แต่จดหมายถึงชาวโคโลสีเน้นถึงศีรษะของ
พระกายนั!น คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักร

เนื! อเรื�องที�สาํคัญในจดหมายฉบับนี! กคื็อ ค่าแห่งการไถ่บาป
ความรอดโดยความเชื� อ ความเป็นอันหนึ�งอันเดียวกันของพวกคริส-
เตียน การทาํลายสิ� งกีดกั! นระหว่างชาวยิวกับชาวต่างชาติ และการ
เตรียมพร้อมสาํหรับการเสดจ็กลับมาของพระเยซูคริสต์

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. I' ขณะที�ท่านติดคุก
อยู่ที�กรุงโรม (/:/,; (:'') เปาโลมีความรักเป็นพิเศษต่อคริสเตียน
ที� เมืองฟีลิปปี (ซึ� งอยู่ในแคว้นมาซิโดเนีย) เป็นเมืองที�ท่านเคยติด
คุกอยู่กับสิลาส จดหมายฉบับนี! เป็นจดหมายแห่งความรักที�มีต่อพวก
คริสเตียนเมืองฟีลิปปี เพราะพวกเขาเคยส่งความช่วยเหลือให้แก่
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เปาโลขณะที�ท่านติดคุกอยู่ พวกเขาเคยส่งเงินและของใช้ไปให้เปาโล
โดยเอปาโฟรดิทัส ((:/9, /I-/J) โปรดสังเกตความรักของเปาโล
ต่อพวกคริสเตียนที�นี�  (/:,, ;-J; ':/'; (:/) เปาโลได้รับประสบ-
การณ์แห่งชัยชนะขณะที�ท่านติดคุกคือ มีความยินดีในการขัดสนและ
ความหิวกระหาย และมีใจชื� นชมยินดีเสมอ เปาโลได้ขอให้พวก
คริสเตียนที�เมืองฟีลิปปีมีนิสัยเช่นเดียวกับท่านในทุกสถานการณ์ ใน
จดหมายฉบับนี! พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื� อให้เราเห็นว่าเรา
"กระทาํทุกสิ�งได้โดยพระคริสต์" (ฟป (:/,)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือโคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. I' ขณะที�ท่านติดคุก
อยู่ที�กรุงโรม (/:'(; (:/J) ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี! ไปถึง
ชาวโคโลสี ((:;-J) เป็นไปได้ว่าทีคิกัสได้ส่งจดหมายฉบับนี! และ
จดหมายถึงชาวเอเฟซัสในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขา
ด้วย ((:0)

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! เพื� อแก้ ไขปัญหาบางอย่างใน
คริสตจักรที� เมืองโคโลสี เช่น การไหว้ทูตสวรรค์ การตามพิธีกรรม
ต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักรที�เมืองเลาดีเซีย
อ่านจดหมายฉบับนี! ด้วย (':/; (:/I) เปาโลทราบถึงปัญหาใน
คริสตจักรนี! โดยเอปาฟรัสซึ� งอยู่ในกรุงโรมในเวลานั!น (/:;-J) ไม่
มีการบันทึกว่าเปาโลเคยไปที� เมืองโคโลสี แต่ถึงกระนั! นท่านก็รู้ จัก
คริสเตียนบางคนที�นั�น ในจดหมายฉบับนี! เปาโลเน้นถึง ความเป็นพระ
เจ้าและความยิ�งใหญ่ของพระคริสต์ ความครบบริบูรณ์ของผู้ที� เชื�อใน
พระองค์ และหน้าที�ต่างๆของครอบครัว รวมทั!งนายกับทาสด้วย

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . เธสะโลนิกา

เปาโล สิลาสและทิโมธี เขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. :'
และพวกคริสเตียนที�เมืองเธสะโลนิกากรู้็จักท่านทั!งสามนี! ด้วย (/:/)
เปาโลเป็นผู้ก่อตั! งคริสตจักรที�เมืองเธสะโลนิกา (กจ /;:/-/9) เรา
รู้ไม่มากเกี�ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิกา แต่เรา
ทราบจากกิจการ /;:' ว่าเปาโลได้ประกาศอยู่ที�นั�นเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า , สัปดาห์ หรือ , วันสะบาโต จดหมายสองฉบับนี!  (/ และ '
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เธสะโลนิกา) ดูเหมือนว่า เป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมีเหตุผล
บางอย่างที�ทาํให้เราเชื�อว่าจดหมายสองฉบับนี! เขียนขึ! นในเวลาไม่ห่าง
กันเท่าไร และเขียนขึ! นขณะที�เปาโล สิลาสและทิโมธี ยังอยู่ที� เมือง
โครินธ์ (กจ /J::) และเป็นเวลาที�เปาโลพึ�งออกมาจากเมืองเธสะ-
โลนิกานั�นเอง

ในขณะที�เปาโลอยู่ที�เมืองเธสะโลนิกาไม่นานเท่าไร กม็ีฝูงชน
ชุมนุมกันข่มขู่ท่าน และท่านได้หนีไป (กจ /;:/-0) แต่หลังจากนั!น
เปาโลได้ส่งสิลาสและทิโมธี ให้กลับไปที�นั�นอีก (,:/-') และคริสต-
จักรที�ดีกไ็ด้เกิดขึ! น

เป้าหมายของจดหมายฉบับนี! ก ็คือ เพื�อให้พวกคริสเตียนนี!
ได้เข้าใจถึงความจริงของการเสด็จกลับมาครั! งที�สองของพระเยซูและ
เพื�อหนุนใจเขาให้มีการดาํเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ[

โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการ
เสดจ็กลับมาของพระเยซู (/:0-/9; ':/0-'9; ,:/,; (:/(-/J;
5:23)

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 เธสะโลนิกา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที� ' นี! ในปีค.ศ. :, ภายหลังที�
ท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่นาน ท่านได้ยินข่าวว่าพวกคริสเตียน
ที�เมืองเธสะโลนิกาได้เข้าใจว่า "วันของพระคริสต์" (':') หรือ "วัน
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" คือการเสดจ็กลับมาครั!งที� ' ของพระเยซูนั!น
ใกล้จะถึงแล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคาํสอนอื�นๆที� ผิดไป และ
ต้องการจะอธิบายคาํสอนอื�นเพิ�มเติม เปาโลบอกเขาว่า เริ�มแรกพระ
เยซูจะเสด็จมาในเมฆเพื�อรับพวกคริสเตียนให้ขึ! นอยู่บนสวรรค์ก่อน
และหลังจากนั!น "ลูกแห่งความพินาศ" (':,) จะปรากฏขึ! น และต่อ
ไป "คนนอกกฎหมาย" จะปรากฏในยุค ; ปี แห่งความทุกข์ยิ�งใหญ่
แล้ว เปาโลได้ยินข่าวว่า บางคนที� ชอบยุ่งกับธุระของคนอื�นได้กิน
อาหารที�โต๊ะของคริสตจักร โดยไม่ยอมทาํงานหรือเขาประพฤติอย่าง
ไม่ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทาํงานก ็อย่าให้เขากิน
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หน้า 2564
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. I: ยูนิสมารดาของ
ทิโมธีเป็นชาวยิว บิดาของท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็
เป็นคริสเตียนด้วย (' ทธ /::)

ทิโมธี ได้ รับเชื� อที� เมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล
แล้วทิโมธีได้รับพิธีสุหนัตจากเปาโล (กจ /I:,) หลังจากนั!นเปาโล
ได้พาทิโมธีร่วมทางไปประกาศกับท่านด้วย

จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ / และ ' ทิโมธี และทิตัส
ถูกเรียกโดยทั�วไปว่า "จดหมายสาํหรับศิษยาภิบาล" จดหมายสาม
ฉบับนี! ได้ชื� อนั! นเพราะว่าได้เขียนถึงผู้ รับใช้ของพระคริสต์ซึ� งเป็นผู้
เลี! ยงดูคนของพระเจ้าในสถานที�ต่างๆ จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึง
ทิโมธีนี! อาจจะเขียนขึ! นหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยัง
แคว้นมาซิโดเนีย (/:,; กจ '9:/) หรืออาจจะเขียนขึ! นหลังจากที�
เปาโลได้รับการปลดปล่อยจากคุกที�กรุงโรม ทิโมธีอาจจะเป็นศิษย์ที�
สนิทที�สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้เรียกท่านว่า "ผู้เป็นบุตรแท้ของ
ข้าพเจ้า" (/:') ในจดหมายฉบับนี! เปาโลได้สอนทิโมธีเกี�ยวกับหน้าที�
ของศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ�น คือ เกี�ยวกับความสัมพันธ์กับ
คริสตจักรอื�นๆและเกี�ยวกับการสอนพวกคริสเตียน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 0 ทิโมธี

ในครั!งสุดท้ายที�เปาโลติดคุกที�กรุงโรม (/:J, /I; ':0) และ
ในเวลาที�ท่านใกล้จะ ถูกประหารชีวิต ท่านได้เขียนจดหมายอาํลาไป
ถึงทิโมธี และขอให้ทิโมธีมาหาท่าน เพราะฉะนั!นจดหมายฉบับที� '
ถึงทิโมธีนี!  เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที�อยู่ในพระคัมภีร์

ในจดหมายฉบับนี!  เราได้เห็นความหวังอันชื� นชมยินดีของ
เปาโล ซึ�งเป็นจดหมายแห่งชัยชนะและเป็นเสียงร้องด้วยความชื�นชม
ยินดีของผู้ที�มีชัยชนะแห่งความตาย ได้เน้นถึงความซื� อสัตย์ในการ
รับใช้พระเจ้า ท่านได้อธิบายถึงสิ�งต่างๆที�จะเกิดขึ! นในยุคนี!  (บทที� ,)
และพูดถึงการเตรียมพร้อมที�จะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซึ�งเปาโลเชื� อ
ว่าจะสาํเร็จอีกไม่นาน เปาโลได้สอนทิโมธีว่า ทิโมธีควรจะรับใช้พระ
เจ้าอย่างไรหลังจากที�ท่านไปสวรรค์แล้ว
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หน้า 2565
ประวติัความเป็นมาของหนงัสือทิตสั

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี! ในปีค.ศ. I; ทิตัสเป็นชาว
กรีกซึ�งรับเชื�อโดยเปาโล ทิตัสไปกรุงเยรูซาเลม็พร้อมกับเปาโลในครั!ง
ที�พวกคริสเตียนได้ปรึกษากันถึงเรื� องพระราชบัญญัติของโมเสสกับ
ชาวต่างชาติ เรารู้ไม่มากเกี�ยวกับทิตัส นอกจากว่าเปาโลให้ท่านอยู่ที�
เกาะครีตเพื�อจะช่วยในการตั! งคริสตจักรที�นั�น

จดหมายสั! นๆนี! ก ็เหมือนอย่างจดหมายสองฉบับที� เปาโล
เขียนถึงทิโมธี เปาโลไว้ใจในทิตัสอย่างมาก และเรียกท่านว่า "เป็น
เพื�อนร่วมงานของข้าพเจ้า" (' คร J:',) ในเวลาที�เปาโลไม่สบาย
และท้อใจ ทิตัสได้เดินทางจากเมืองโครินธ์มาเยี�ยมเยียนท่านซึ� งเป็น
การหนุนใจท่านอย่างมาก (' คร ':/,; ;:I, /,)

จดหมายฉบับนี! มีคาํสอนสาํหรับผู้ รับใช้ ครอบครัว และ
ประชาชนทั�วไป

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือฟีเลโมน

ในขณะที�เปาโลเป็นนักโทษที�กรุงโรม ท่านได้นาํโอเนสิมัสให้
รับเชื� อในพระเยซู โอเนสิมัสเป็นทาสที�หนีจากนายของเขาคือ ฟีเล-
โมนไปยังกรุงโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอเนสิมัส ขอให้เขา
ยกโทษให้โอเนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพี�น้องในพระคริสต์
และเปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี! ทั!งหมดของโอเนสิมัสที�มีต่อฟีเลโมน

เปาโลมีความหวังว่า ท่านจะได้รับการปลดปล่อยจากการติด
คุกครั!งแรกของท่านในกรุงโรม (/:'')

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือฮีบรู

เราไม่ทราบว่าใครเขียนหนังสือฮีบรูนี!  แต่คนส่วนมากคิดว่า
เปาโลเป็นผู้เขียน เราสามารถทราบได้ว่าหนังสือเล่มนี! เป็นจดหมาย
ถึงชาวฮีบรู เพราะว่าตั! งแต่ต้นถึงปลายมีการเปรียบเทียบความเชื� อ
ของคริสเตียนกับพระคัมภีร์เดิม กับเครื�องบูชาและพิธีต่างๆ ของ
ชาวฮีบรูซึ�งเลง็ไปถึงพระคริสต์ ข้อแรกพูดถึงบรรพบุรุษ ซึ�งหมายถึง
พวกบรรพบุรุษของชาวฮีบรู (ชาวยิว)

จดหมายฉบับนี! ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม /

 68_preface.pub 
 page 37

 Sunday, April 17, 2016 21:48 



หน้า 2566
และ ' โครินธ์ เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี / และ ' เธสะโลนิกา) หรือ
ถึงพวกคริสตจักร (เช่นกาลาเทีย) หรือถึงคนส่วนตัว (เช่น / และ '
ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน ' และ , ยอห์น) แต่หนังสือฮีบรูนี! เป็นที�เรียก
กันว่า "จดหมายทั�วไป" ซึ�งเขียนถึงชาวยิวที�กระจัดกระจายไป (เช่น
หนังสือยากอบ (ยก /:/) ซึ�งเขียนถึงชาวยิวด้วย) แต่จดหมายฉบับนี!
กเ็หมาะสาํหรับคริสเตียนทุกคน เพราะว่าเราได้เชื�อและใช้พระคัมภีร์
ทั!งเดิมและใหม่เช่นกัน

ชาวยิวที�ไม่เชื� อก็เกลียดเปาโล ชาวยิวที� เชื� อแล้วในกรุงเยรู-
ซาเลม็กม็ักจะเชื�อว่าจะต้องตามธรรมเนียมต่างๆของศาสนายิว (กท
'://-/,) พวกคริสเตียนยิวบางคนได้ไปสอนคาํสอนผิดให้แก่ผู้เชื�อ
แล้วในเมืองกาลาเทีย ดังนั!นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี! กเ็ป็นการ
ดีที�ท่านจะไม่ให้ชื� อของท่านปรากฏในจดหมายฉบับนี!  เรารู้ ว่าจด-
หมายฉบับนี! เขียนขึ! นที�กรุงโรมเพราะได้เขียนว่า "พวกพี� น้องที� เป็น
ชาวอิตาลีกฝ็ากความคิดถึงมายังท่านทั! งหลาย" (/,:'() ทิโมธีซึ� ง
ได้ติดคุกพร้อมกับเปาโล พึ�งได้รับการปล่อยตัว (/,:',) และเปาโล
หวังว่าอีกไม่นานท่านจะได้รับการปลดปล่อยด้วย (/,:/0) ดูเหมือน
ว่าหนังสือ ' เปโตร ,:/:-/I ชี! ให้เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนังสือ
ฮีบรูนี!  เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรื�องอื�นๆ
ที�เกี�ยวข้องกับชาวยิวซึ� งท่านว่า "มีบางข้อที� เข้าใจยาก" ซึ� งเลง็ถึงคาํ
เขียนของเปาโล

หนั งสือฮีบรูเขียนก่อนการทาํลายกรุงเยรูซาเล็มและพระ
วิหาร ซึ�งเกิดขึ! นในปีค.ศ. ;9 (/9:'-,; /,:/9-//)

หนังสือเล่มนี! เน้นว่า พระเยซู ซึ�งเป็นมหาปุโรหิต เครื�องบูชา
และพระผู้ช่วยให้รอดกป็ระเสริฐกว่าสิ�งต่างๆในสมัยของโมเสส

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือยากอบ

หนังสือยากอบนี! ได้เขียนขึ! นในปีค.ศ. (: ถึงคริสเตียนชาว
ยิวที�กระจัดกระจายไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ผู้ที� เขียนจดหมายฉบับนี!
ไม่ได้เป็นน้องชายของยอห์น (กจ /':/-') แต่อาจจะเป็น "ยากอบ
น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (กท /:/0) ซึ�งได้พูดถึงยากอบใน
มัทธิว /,::: พร้อมกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ�งเป็นผู้ที�
เขียนหนังสือยูดาส ยากอบเป็นผู้นาํในการประชุมปรึกษาที�กรุงเยรู-
ซาเลม็ (กจ /::', /,-'/) ท่านได้รับเชื�อหลังจากที�พระเยซูถูกตรึง

 68_preface.pub 
 page 38

 Sunday, April 17, 2016 21:48 



หน้า 2567
ไว้บนกางเขน (ยน ;::)

หนังสือเล่มนี! สอนถึงเรื� องความเชื� อกับการประพฤติ ความ
บาปของลิ! น และการรักษาให้หายจากโรค โดยการอธิษฐาน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . เปโตร

เปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี! ในระหว่างปีค.ศ. I9 และ ;9
จากกรุงบาบิโลน เปโตรเป็น "อัครสาวกไปหาพวกที�ถือพิธีเข้าสุหนัต"
(กท ':;-J) เหมือนอย่างเปาโลเป็นอัครสาวกสาํหรับพวกต่างชาติ
เปาโลไปประกาศต่อพวกต่างชาติซึ� งอยู่ในประเทศกรีซและกรุงโรม
แต่เปโตรไปประกาศที�กรุงบาบิโลน แล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับนี!
จากที�นั�น (::/,) กรุงบาบิโลนในที�นี! ไม่ได้หมายถึงกรุงโรม ชื�อของ
กรุงบาบิโลนนี! ได้อยู่ในทั! งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่มากกว่า
';9 ครั!ง และไม่ได้หมายถึงกรุงโรมจนกระทั�งยอห์น ได้ใช้เป็นคาํ
เปรียบเทียบในหนังสือวิวรณ์ซึ� งได้เขียนขึ! นอีก ,9 ปีต่อมา ไม่มีข้อ
พระคัมภีร์บอกว่าเปโตรเคยไปที�กรุงโรมแต่มีหลายข้อที�แสดงว่าเขา
ไม่เคยอยู่ที�นั�น ในโรมบทที� /I เปาโลไม่ได้พูดถึงเปโตร แต่ได้พูดถึง
อีกหลายๆคนซึ� งอยู่ที�กรุงโรม และเปโตรไม่ได้อยู่ที�กรุงโรมในตอน
ที�เปาโลถึงที�นั�น (กจ 'J:/I-'() ไม่มีจดหมายฉบับใดของเปาโลที�
เขียนขึ! นขณะที�ท่านติดคุกอยู่ที�กรุงโรมที� พูดหรือแสดงว่าเปโตรเคย
อยู่ในกรุงโรม ใน ' ทิโมธี (:// เปาโลเขียนว่า "ลูกาคนเดียวเท่านั!น
ที�อยู่กับข้าพเจ้า"

อันดรูว์ ซึ�งเป็นน้องชายของเปโตร ได้นาํเปโตรไปถึงพระเยซู
(ยน /:(/-(') เปโตรเป็นชาวประมงซึ� งอยู่ที�แคว้นกาลิลีในตอนที�
ท่านรับเชื�อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัครสาวก /' คน พระ
เยซูทรงตั! งคริสตจักรไว้บนความเชื� อของเปโตร ซึ� งความเชื� อนี! เป็น
"ศิลา" ที�มั�นคง และไม่ได้ตั! งคริสตจักรไว้บนเปโตร ซึ�งชื�อเปโตรหมาย
ความว่า "หินเลก็ๆ" ที�ไม่มั�นคง (/ คร ,://)

เป้าหมายของจดหมายฉบับนี! คือ แสดงว่าความหวังของ
คริสเตียนเป็นความหวังอันมีชีวิตแห่งมรดกซึ�งไม่รู้เปื� อยเน่า ปราศ-
จากมลทินและไม่ร่วงโรย จดหมายฉบับนี! มีคาํสั� งและคาํแนะนาํหลาย
อย่างที�จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตั! งมั�นคงในความเชื�อ
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ซีโมนเปโตรได้ลงนามว่าท่านเป็นผู้ เขียนจดหมายฉบับนี!
ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่าน และขอให้ผู้อ่านทั!งหลายระลึก
ว่าเปโตรได้อยู่กับพระเยซูในตอนที� พระองค์ได้ทรงจาํแลงพระกาย
(/:/I-/J) จดหมายฉบับนี! เขียนถึงพวกคริสเตียนที�อยู่ในแคว้น
เอเชียน้อย ในช่วงที� เปโตรคิดว่าอีกไม่นานท่านจะต้องตาย (/:/()
จดหมายฉบับนี! เป็นฉบับสุดท้ายของเปโตร และมีคาํแนะนาํและคาํสั�ง
สอนสุดท้ายสาํหรับเพื�อนคริสเตียนที� รักของท่าน เปโตรขอให้เขามี
ความเชื� อ ความบริสุทธิ[  ความหวังและขอให้เขาเจริญขึ! นในพระคุณ
เราเชื�อว่าจดหมายทั!ง ' ฉบับนี! ได้เขียนจากกรุงบาบิโลน ที�ซึ�งเปโตร
ได้ประกาศพระคริสต์กับพวกยิวที� ยังอยู่ที�นั� นคือพวกที� ยังไม่ได้กลับ
มาจากการเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน หลังจากกิจการ /::; พระคัมภีร์
ไม่ได้บอกว่าเปโตรได้กลับมากรุงเยรูซาเล็มอีกเลย ไม่มีบันทึกที� น่า
เชื�อถือได้ว่า เปโตรตายที�ไหนหรืออย่างไร

จดหมายฉบับนี! พูดถึงความเชื� อแท้ที� จะถูกทาํลายในยุคสุด
ท้าย

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ . ยอหน์

คนส่วนมากเชื� อว่าอัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับ
นี!  รวมทั!งพวกบรรพบุรุษของคริสตจักรกม็ีความเห็นพ้องกันว่ายอห์น
เป็นผู้เขียน และการใช้ภาษาของจดหมายฉบับนี! ก ็เหมือนกับการใช้
ภาษาในหนังสือยอห์น จดหมายฉบับนี! อาจจะเขียนขึ! นประมาณปี
ค.ศ. J: หรือ 09 จากเมืองเอเฟซัสซึ�งเป็นที�อาศัยของยอห์น จด-
หมายฉบับนี! เน้นถึงความรักของคริสเตียน ความสัมพันธ์ระหว่างเรา
กับพระบิดา และการดาํเนินในความสว่าง จดหมายฉบับนี! เตือนให้เรา
ระวังเกี�ยวกับวิญญาณเทจ็ และให้เราแน่ใจเกี�ยวกับความรอดของเรา
จดหมายฉบับนี!  ขอให้เรานาํวิญญาณของคนบาปมาถึงพระเจ้า ผู้ทรง
ประทานชีวิตนิรันดร์ให้ (::/,)
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จดหมายฉบับนี! เป็นจดหมายส่วนตัวสั! นๆจากอัครสาวก
ยอห์นไปถึง "ท่านสุภาพสตรีที�ทรงเลือกสรรไว้" ฉบับที�สองนี! เขียนขึ! น
เพื�อให้เรารู้ว่าเราควรจะประพฤติอย่างไรต่อผู้ที�สอนเทียมเทจ็ และ
มีคาํเตือนพิเศษว่าผู้ที� ไม่เชื� อคาํสอนในพระคัมภีร์เกี� ยวกับพระเยซู
คริสต์ก็ยังไม่ได้ความรอด และคนเหล่านั! นไม่ควรได้รับการต้อนรับ
อย่างคริสเตียน

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือ 9 ยอหน์

ฉบับที�สามนี! เขียนโดยอัครสาวกยอห์นไปถึงกายอัส ซึ�งมีชื�อ
เสียงดีในการต้อนรับแขก พวกบรรพบุรุษของคริสตจักรได้เป็นพยาน
ว่าผู้ที�เขียนฉบับที� ' และ , นี! เป็นอัครสาวกยอห์น อาจารย์ เอซูเบียส
เข้าใจว่ายอห์นได้เขียนฉบับที� ' และ , หลังจากที�ท่านได้รับการ
ปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ�งหลังจากที�ท่านได้เขียนหนังสือวิวรณ์แล้ว

ฉบับนี! ได้ยกย่องกายอัสสาํหรับการประพฤติแบบคริสเตียน
ของเขาได้เตือนเขาถึงเรื� องดิโอเตรเฟส (ซึ� งเป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อ
ลวงคนอื�น) และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ�งชื�อเดเมตริอัส

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือยูดาส

ผู้ เขียนจดหมายฉบับนี! คือยูดาสซึ� งเป็นน้องชายของยากอบ
ท่านทั! งสองเป็นน้องชายของพระเยซูเจ้า คือเป็นบุตรชายของโยเซฟ
และมารีย์ แต่ท่านทั! งสองได้ถ่อมใจลงและเรียกตัวเองว่า "ผู้ รับใช้
(ทาส) ของพระเยซูคริสต์"

ยูดาสได้เตือนพวกคริสเตียนเกี�ยวกับผู้สอนเทียมเทจ็เหมือน
กับจดหมายฉบับที� ' ของเปโตรและขอให้ผู้อ่าน "ต่อสู้ อย่างจริงจัง
เพื� อความเชื� อ" โดยเตือนเขาว่า หลังจากที�พระเจ้าทรงช่วยพวก
อิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ พระองค์ได้ทรง
ทาํลายทุกคนในพวกเขาที�ไม่เชื� อ พระองค์ได้ทรงรักษาคนบาปไว้จน
กว่าจะถึงเวลาพิพากษา พระองค์ได้ทรงทาํลายเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ และพระองค์จะทรงพิพากษาคนที�กล่าวก้าวร้าวและ "คน
เพ้อฝันแต่เรื� องสกปรกโสโครกเหล่านี! ได้กระทาํให้เนื! อหนังเป็นมล
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ทิน" ยูดาสได้ใช้คาํพยากรณ์ของเอโนคเกี� ยวกับการครอบครองของ
พระคริสต์ (ในยุค /999 ปี) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลา
นั!น

ประวติัความเป็นมาของหนงัสือวิวรณ์

หนังสือเล่มนี! เป็นเล่มเดียวในพระคัมภีร์ซึ� งเริ� มต้นและลง
ท้ายว่า ผู้ที�อ่านและประพฤติ ตามคาํสั�งสอนที�เขียนไว้ในหนังสือเล่ม
นี! จะได้รับพระพร

อัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี!  (/:() ในปีค.ศ.
0: ขณะที�ท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที� เกาะปัทมอส (/:0) "วิวรณ์ของ
พระเยซูคริสต์" นี! ได้เขียนไปถึงคริสตจักรทั!ง ; แห่งโดยผู้นาํของแต่
ละแห่ง (ทูต) เพื�อจะเข้าใจหนังสือวิวรณ์ได้อย่างละเอียด เราควรอ่าน
หนังสือดาเนียลก่อน เพราะว่าคาํพยากรณ์ในหนังสือดาเนียลเป็น
พื! นฐานสาํหรับคาํพยากรณ์ ในหนังสือวิวรณ์คาํสั�งสอนสาํหรับคริสต-
จักรทั!ง ; นั!นกเ็ป็นสาํหรับสมัยนั!น (/://) แต่คาํพยากรณ์ส่วนมาก
ก็เป็นสาํหรับอนาคต "เหตุการณ์ซึ� งจะเกิดขึ! นในภายหน้า" (/:/0)
คาํสั�งสอนสาํหรับคริสตจักรทั!ง ; นั!น ซึ�งอยู่ในบทที� ' และ , กเ็ป็น
สาํหรับคริสตจักรในเวลานั!นเอง คือคริสตจักรทั!ง ; นั!น ไม่ได้เปรียบ
เทียบกับเวลา ; สมัยของคริสตจักรซึ� งจะต้องสาํเร็จก่อนการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ (ซึ�งเป็นคาํสอนเทจ็) เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั!น
คาํสอนของพระเยซูว่าพระองค์จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอย
ท่าการเสดจ็กลับมาของพระเยซูตลอดนั!นกจ็ะผิดไป (มธ '(:,I; มก
/,:,'-,;) และคาํตรัสที�ว่า "ไม่ใช่ธุระของท่านที�จะรู้เวลาและวาระ
ซึ�งพระบิดาได้ทรงกาํหนดไว้โดยสิทธิอาํนาจของพระองค์" (กจ /:;)
กจ็ะผิดไปเช่นกัน แต่ละคนที�ตั! งวันและเวลาสาํหรับการเสด็จกลับมา
ของพระเยซูกท็าํผิดอย่างมากมาย

เราควรจะพยายามตีความหมายของหนังสือวิวรณ์นี! อย่างตรง
ไปตรงมา หนังสือนี! พูดถึงการปรากฏของผู้ต่อต้านพระคริสต์และ
ผู้พยากรณ์เทจ็ การทุกข์ทรมานยิ�งใหญ่ซึ�งเป็นเวลา , ปีครึ�ง หรือ ('
เดือน และการที�ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะเป็นผู้นาํของโลกและต้องการ
ให้ทุกคนนมัสการเขาด้วย หนังสือนี! กล่าวถึงการปกป้องของพระเจ้า
ต่อประเทศอิสราเอล การเสดจ็กลับมาของพระเยซูพร้อมด้วยสง่าราศี
การสงครามที�อารมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซูในโลกนี!
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เป็นเวลา /999 ปี บนบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิด และการพิพากษา
ครั! งสุดท้ายต่อพวกคนที� ไม่เชื� อที�ตายไปแล้ว ในที�สุดพระเจ้าจะ
ประทานกรุงเยรูซาเล็มใหม่ให้มาอยู่บนโลกนี!  และพวกที�รอดแล้วจะ
ประสบความสุขนิรันดร์กับพระเจ้าและพระคริสต์ ('':/J-/0)
หนังสือนี! เป็นหนังสือปิดท้ายพระคัมภีร์ทาํให้พระคัมภีร์เสรจ็บริบูรณ์
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